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Van de voorzitter                                                    

Van de penningmeester

In memoriam

Van de havencommissarissen

Van de zeilopleiding

Van de zeilwedstrijden

Even voorstellen: Dick Sterken en Rob Sikkema

Jaarprogramma

Wat geweest is:
31 januari  Workshop lijnen splitsen
14 februari  Lezing Koos Folmer
22 februari  Excursie lemmer
1 maart  Lezing Henk v.d. Kaaij
16 maart  Dankjeweletentje
21 maart  Avond nieuwe leden

Wat komt:
21 april  Paaseieren zoeken
23 april  Informatie onderlinge zeilwedstrijden
3 mei  Bezem in de mast
29 mei - 1 juni  Rondje Noord-Holland

Twee extra data:
18 -21 april  Sail Kampen 
13-14 juni De nacht van Spakenburg

In het zonnetje

Met andere ogen

Van de redactie: Nieuwe Langszij
 Inleveren kopy
 Willem Wolf

Wie de jeugd heeft...

Interview met Nico Blaauw

Wist u dat...

Voorpagina:  Voor ieder probleem een oplossing!
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VAN
DE

Wat�je�belooft�moet�je�ook�doen
Ieder mens belooft wel eens iets. Dus dat 
doet de voorzitter ook. In de afgelopen 
jaren heb ik dus veel beloofd en altijd de 
oprechte intentie gehad om iedere be-
lofte ook na te komen. Hier de bekentenis 
dat, zeer tegen mijn zin het onmogelijk 
zal zijn om alles precies zo te laten ver-
lopen als gepland. Een paar jaar geleden 
drukten wij het proces zoals wij ons dat 
voorstelden, zelfs af in Langszij. Achteraf 
waarschijnlijk in onze naïviteit en moge-
lijk zelfs onkunde. Zo is de inschakeling 
van de deskundigen zoals gepland niet 
echt van de grond gekomen, terwijl wij 
echter wel met (andere) deskundigen 
rond de tafel zitten. Dus voor de uitein-
delijke bouwkwaliteit zijn er voldoende 
garanties.

Ik zie het als mijn plicht om eens uit te 
leggen waar de bottlenecks zitten en de 
zeer gestructureerde werkwijze die wij 
voor ogen hadden in de praktijk niet ge-
realiseerd kan worden.

Voorschriften,�milieu,�wetgeving�etc.
Onze jachthaven is ook een bedrijf, dat 
aan allerlei voorschriften moet vol-
doen. Dat doen wij nu ook en dat is 
op de nieuwe haven niet anders. Een 
proces dat een beetje bijzondere moei-
lijkheidsgraad heeft, omdat er bijvoor-
beeld nog geen (detail-) tekeningen 
zijn, terwijl die er wel bij horen. Voor 
die tekeningen zijn wij afhankelijk van 
anderen. Ze worden natuurlijk ook ge-
maakt, maar dan moet dat wel in één 
keer kunnen. En dat houdt weer in, dat 

er besluiten genomen moeten worden. 
En duidelijk is ons wel dat besluiten ne-
men niet voor iedereen dezelfde hoge 
prioriteit heeft.

Opstallen�worden�absoluut�mooi!
Voor de opstallen, de 2 gebouwen die 
we in eigen beheer laten bouwen, is een 
bouwvergunning aangevraagd. Maar die 
is nog niet compleet omdat de funde-
ringsberekeningen nog ontbreken. Be-
grijpelijk, omdat die berekeningen en de 
daarop gebaseerde funderingswijze ge-

baseerd moeten zijn op het grondonder-
zoek, d.m.v. sonderingen. En die kunnen 
ook pas gemaakt worden, als de grond er 
met alle noodzakelijke nabewerkingen 
ook daadwerkelijk ligt. En op dit moment 
is er zelfs nog deels water, op plaatsen 
waar de gebouwen straks moeten ko-
men.

Petro van der Kuil heeft zijn ontwerpen 
aan Jos van Eldonk voorgelegd. Die gaat 
als hoofdarchitect over het Waterfront 
van Harderwijk en beoordeelt of de ont-
werpen voldoen aan het beeldkwaliteits-
plan. Daar hadden we het in de vorige 
Langszij over. De aanmerkingen zijn door 
het bureau van Jos van Eldonk op papier 
gezet en Petro heeft in overleg met ons 
aanpassingen gemaakt aan de gebouwen, 
zodat ze aan de wensen tegemoet komen. 
Dat is ook wel wat slikken voor ons. Er zal 
meer van hout gebruik gemaakt worden 
dan wij oorspronkelijk wilden. Maar ja, wij 
moeten verder, er is grote tijdsdruk en wij 
ervaren het eigenlijk als ‘slikken of stikken’. 
We hebben gekozen voor het meest prak-
tische, slikken dus. 

Het zullen desondanks 2 mooie prakti-
sche gebouwen worden. Daar zijn we van 
overtuigd. Alleen zal er aan het hout mo-
gelijk wat meer onderhoud, na pakweg 20 
jaar zitten. En het hout zal door de jaren 
heen verkleuren onder invloed van de zon 
en andere elementen. Dat is dan de erfe-
nis van het keurslijf dat het beeldkwali-
teitsplan voor onze opstallen is. En deze 
erfenis kan beslist niet beneficiair (onder 
voorwaarden) worden aanvaard door de 
Flevo leden van de toekomst.

Probleemeigenaar
Er zijn nog wel meer problemen en pro-
bleempjes. Dat is eigenlijk ook niet erg. 
Die zien we als Flevo bouwteam en be-
stuur als een uitdaging. Maar er zijn ook 

zaken, waarbij wij de indruk krijgen, dat 
door het handelen of speciaal soms ook, 
door het niet handelen van anderen, wij 
het slachtoffer worden. Wij worden min 
of meer automatisch het slachtoffer, of 
zoals dat tegenwoordig mooier heet: pro-
bleemeigenaar. En regelmatig vragen wij 
ons dan ook af:

‘Wil de echte probleemeigenaar 
even opstaan?’

Ontsluiting
Zo moet de ontsluiting naar de jachtha-
ven nog worden geregeld. Daarvoor komt 
een weg parallel aan de vaarweg door het 
aquaduct. Een plank min of meer over 
de weg . Maar ja, die is nog niet gepland, 
laat staan aanbesteed. Maar dat geldt 
ook voor de 2de ontsluiting, die ook de 
ca. 600 woningen die de Bakens vormen 
bereikbaar moet maken. Kennelijk heeft 
niemand enig idee hoe dat moet worden 
gedaan. Of wel een idee, maar wil het be-
sluit niet nemen.
En onze haven krijgt vanzelfsprekend 
een riolering. Maar hoe die moet lopen 
en of die buiten de haven meteen de-
finitief zal zijn, is ook nog een interes-
sante vraag, waarop het antwoord nog 
niet bekend is.

Uitplaatsen�schepen
Vanaf het begin was het ons duidelijk dat 
er een moment zou komen dat een deel 
van de haven in de weg zou liggen. Lo-
gisch een deel van de nieuwe Knar wordt 
immers over de huidige gebouwd.

• Op 17.01.2008, dat is dus al een tijdje 
geleden, leverde Hans Duitman al een 
oplossing aan. Alle schepen langs de 
Knardijk was zijn visie. De geleerden 
waren van mening dat het niet kon. 
Ook kostenoverwegingen speelden 
mee.
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• Enige jaren windstilte. Er werd niets ge-
daan behalve praten. Wij opperden uit-
plaatsing in de Haven van Harderwijk 
als alternatief. Op 30.07.2012 werd een 
inrichtingsvoorstel in die haven weer 
door Duit getekend. Het zou goed kun-
nen als je het maar wilt.

• Toch nog plotseling voor ons, zou be-
gonnen worden met de bouw. Uitplaat-
sen was weer actueel en op 26.07.2013 
kwam voor de schepen aan de kop de 
tekening van Duit weer boven water 
voor uitplaatsing in de Haven van Har-
derwijk.

• Op 07.10.2013 informeerden wij de le-
den die naar de haven van Harderwijk 
zouden moeten. Het was een uiterst 
aangename sessie met veel begrip van 
de aanwezigen.

• Van gemeentewege werd ons in de loop 
van die maand duidelijk gemaakt, dat 
dit geen optie was en dat de ligplaatsen 
al verhuurd waren. Dat was aantoon-
baar onjuist, maar het wordt gewoon 
gedebiteerd. Er zou een prima alterna-
tief zijn. En dat zou zijn in de kom van 
het water bij Jachtwerf Roelofsen. Het 
bestuur vond dit beslist geen passend 
alternatief en meldde dat dus ook.

• Persoonlijk werd wethouder Rob Daa-
men over dit probleem van de Haven 
van Harderwijk benaderd.

• Op 09.12.2013 wordt door ons een brief 
gestuurd, met een kopie naar de wet-
houder en de burgemeester, die immers 
beschermheer van de vereniging is. Het 
leidde er toe dat er ligplaatsen zouden 
komen voor het zomerseizoen 2014 in 
de haven van Harderwijk.

• En dan zijn we inmiddels in maart be-
land en we zien nog niets gebeuren. Tot 
wij horen, dat het allemaal toch in de 
Knar zelf zal worden geregeld. Het voor-
stel van Hans Duitman uit 2008.

• Bert en ik gaan samen met uitvoerder 
Nico Blaauw naar Kampen. Binnen een 
week ligt er een nieuw ponton / pontje 
en Bert Aartsen zal elders de rest van 
het verhaal schrijven. Ik verklap alleen 
dat de naam wordt: ‘Nikus Blaauw 1’.

• En overigens geldt jammer genoeg nog 
steeds: ‘Wil de echte probleemeigenaar 
even opstaan?’

Voor de zoveelste maal blijkt dus, dat er 
geen sprake is van een level playing field 
(op gelijke voet) en dat je alles uit de kast 
moet halen om überhaupt de aandacht te 
trekken die nodig is om een probleem op-
gelost te krijgen.

In de afgelopen jaren hebben we regelmatig 
de hulp van wethouder Rob Daamen moe-
ten inroepen. En dat was nooit tevergeefs. 
Na de verkiezingen komt hij niet meer terug. 
Niet door de verkiezingsuitslag, maar het is 
zijn persoonlijke keuze. Het Waterfront van 
Harderwijk heeft weer zo’n enthousiaste 
sterke wethouder nodig! En toen dacht ik, 
dat Twitter ik even. En dat deed ik dus ook. 
Maar dat was nog niet eens zo makkelijk in 
de 140 karakters die je ter beschikking hebt. 
En dat terwijl toch geldt: De perfecte tweet 
telt geen 140 karakters.

Mij lukte het wel om binnen 140 karakters 
een mogelijk zelfs dubbelzinnige tekst te 
produceren. En dat was niet de bedoeling. 
Maar hoe los je dat dan weer op. Eens ge-
schreven blijft geschreven. Maar zoals ik al 
twitterde, Rob Daamen weet zelf wel beter!

Weer�prima�uitzicht�op�haven
De gigantische berg zand voor het clubhuis 
is verdwenen. Er is weer een fraai uitzicht. 
Eigenlijk mooier dan ooit. Want naast alle 
schepen die de haven in- en uitvaren, zie je 
ook alles wat door het aquaduct gaat. Bo-
vendien zie je de vorderingen van de bouw 
van de haven. Mooier kan het niet. Maak 
gebruik van ons terras en bestel een con-
sumptie. Dat doet Jan Kersten, de clubhuis-
commissaris ook goed en de W.V. Flevo kan 
het geld ook wel gebruiken.

Dit is de Langszij waarin iedereen een fijn 
vaarseizoen wordt gewenst. Doe ik dus nu 
ook. Een welgemeende traditie. Als je geen 
winter hebt gehad, krijg je ook geen zomer 
zeggen de voorspellers. Anderen zeggen 
dan, dat het dan een slechte zomer wordt. 
Ben niet zo goed in voorspellen, houd me 

meer aan zekerheden vast zoals: ‘Als het re-
gent in mei, is april voorbij’.

Tenslotte. Nog een jaartje volhouden. Met 
velen hebben we geprobeerd de haven in 
de lucht te houden. Ook Boskalis doet al het 
mogelijke om de overlast zoveel mogelijk te 
beperken. Voor ons is het heerlijk om met 
dit team te werken. Toch wordt van jullie 
enig incasseringsvermogen verlangd. We 
zijn er nog niet, maar de beloning voor het 
afzien is groot. Jij zorgt er voor dat je boot 
voor 1 mei in het water ligt, dan wordt je 
een fijn vaarseizoen gewenst.

Lino Bijnen
Je voorzitter

VAN DE VOORZITTER
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VAN
DE

COMMISSARISSEN

In�Memoriam

Treur�niet�om�mij,�ik�heb�een�mooi�leven�gehad.

Deze�bemoedigende�tekst�stond�bovenaan�de�rouwkaart�van�
Hermine�Pieper-Alferink.

De�vrouw�van�ons�Flevolid�Zwier�Pieper�en�
schoondochter�van�de�ons�welbekende�‘Pa-Piep’

overleed�op�5�maart�j.l.�in�de�leeftijd�van�bijna�68�jaar.

Wij�wensen�Zwier,�kinderen�en�kleinkinderen�
heel�veel�sterkte�om�dit�verlies�te�dragen.�

VAN
DE

Als deze Langszij bij u op de mat valt is v.w.b. de liggelden ons zomer-
seizoen begonnen. In de loop van deze maand april zult u de acceptgi-
rokaart om uw zomerliggeld te voldoen ontvangen. Het is dan wel de 
bedoeling dat u uw contributie voor het jaar 2014 en (als uw schip in de 
jachthaven heeft overwinterd) het winterliggeld heeft betaald. 

Er is niet heel ver bij ons vandaan een vereniging die ook een jachthaven 
exploiteert die voor het versturen van een herinnering €21,00 adminis-
tratiekosten berekent. Zover willen wij (nog) niet gaan maar het geeft 
mij als penningmeester heel veel werk. Kijkt u dus nog even na of u aan 
uw verplichtingen heeft voldaan. 

Het seizoen staat voor de deur en de eerste schepen liggen alweer in hun box 
en onze havenmeester krijgt steeds meer telefoontjes om een afspraak te ma-
ken. Vergeleken met vorig jaar is dit een droomscenario, boot vroeg te water 
en een lekker lang vaarseizoen. Geen mens heeft – aangaande het weer – een 
excuus om niet op tijd in het water te liggen.

Wat is er zoal gebeurd in de winterperiode. 
In de vorige Langszij hebben we u bijge-
praat wat betreft de vorderingen omtrent 
de nieuwe haven. Er is in de tussenliggende 
periode veel gebeurd. Het zandpakket wat 
nodig is voor de nieuwe Knar groeit met de 
dag. Ook is er bijna wekelijks overleg met 
Boskalis over de inrichting van het geheel. 
Natuurlijk zijn er ook tegenvallers. Zoals b.v. 
het niet kunnen plaatsen van de 25 grote 
schepen in de jachthaven van Harderwijk. 
Op het laatste moment moest alles uit de 
kast worden gehaald om ze in onze eigen 
haven onder te brengen. Gelukkig had –
zoals de voorzitter al schreef – Hans Duit-
man al eens eerder tekeningen gemaakt 
over uitplaatsing, al ging het toen om 
veel meer schepen. Hierop doorbordurend 
heeft Boskalis gekozen voor een drijvende 

steiger in het verlengde van de 
Knardijk maar niet toegankelijk 
vanaf de dijk (dit is werkterrein). 

Ja, en hoe kom je dan op deze steiger? 
Dat kan alleen met een pontje. En hoe 
kom je aan een pontje? Zoals Lino al 
schreef, nou eenvoudig je stapt bij Nico 
Blaauw in de auto, rijdt naar Kampen en 
binnen de kortste keren heeft Boskalis 
een pontje gekocht en ook de lieren zijn 
gekocht. Zo werkt dat bij Boskalis. Niet 
‘lullen’ maar ‘poetsen’. Afgesproken is 
dat wij de arbeid zouden leveren en aan 
het eind van het vaarseizoen wordt de 
pont ons geschonken. Het pontje staat 
op dit moment nog in de werkplaats en 
is gestraald en geschilderd, ja de ‘Nikus 
Blaauw 1’ komt er fraai uit te zien.
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Nou moet zoiets ook nog werken en de 
moeilijkheid is dat er schepen over de ka-
bel moeten kunnen varen. Nu heeft het 
B&O team aardig wat techneuten en na 
wat heen en weer gepraat gaan we het 
in ’t kort zo uitvoeren.
Er komen 2 lieren op beide oevers en 2 op 
de pont. Alle lieren zijn vrijlopend dus al-
leen de lier waar men aan draait komt op 
spanning. Het pontje wordt met een on-
derwater kabel in een rechte lijn gehou-
den. Op de pont komen borden met PONT 
en KABEL, ook zal er een reddingboei met 
lijn en een lange pikhaak komen te han-
gen. Het zal voor de 25 bootbezitters niet 
altijd even makkelijk zijn maar we moe-
ten wat en het is maar voor 1 seizoen.
Op dit moment weten we nog niet of er 
een bagage wagen op de pont kan maar 
in overleg met de havenmeester kan de 
boot ook aan de wal worden bevoorraad.

We doen onze uiterste best om het ieder-
een zo aangenaam mogelijk te maken in 
een haven die op dit moment meer op 
een zandbak lijkt. U zult wat vaker dan u 
gewend bent de boot moeten afspoelen 
omdat er zand op ligt, het is niet anders.

Ook voor de strand boten gaat er wat ver-
anderen. In ‘Van de voorzitter’ heeft u al 
kunnen lezen dat de enorme zandheuvel 
totaal is verdwenen. Het zand is richting 
de strekdam geschoven en ligt nu op de 
goede plaats voor het ‘Noordereiland’. 
De bovenlaag wordt nog voorzien van 
teelaarde en ingezaaid met gras zodat 
het minder stuift. Dit houd in dat we 
geen gebruik meer kunnen maken van 
de trailerhelling. Wel hebben we nu een 
mooi strand en een nieuw kommetje di-
rect aan het tijdelijke nieuwe vaargeultje. 
Daar omheen worden de boten gesitu-
eerd. Er komt een helling van Stelcon pla-
ten. Ook komen er fietsenrekken maar 
hoe de indeling precies wordt weten 
we op dit moment nog niet omdat het 
nu drijfzand is en Boskalis nog het e.e.a. 
gaat doen. Alles is dit jaar anders. Ook bij 
de zeilopleiding zal enige flexibiliteit no-
dig zijn en zal het improviseren worden, 
zeker bij de Optimisten en Feva’s. Echter 
de instructeurs/trices doen hun uiterste 
best alle lessen zo gladjes als mogelijk 
te laten verlopen. Ook hier geldt: het is 
maar voor 1 seizoen.

Voor alle bootbezitters die straks in het water liggen, vraagt u zich even af:

• Heb ik wel alle rommel onder mijn boot opgeruimd?

• Verfblikken in de milieuopslag gezet?

• Zeiltjes en trapjes mee naar huis?

Dit alles geregeld? Dan wensen wij u een geweldig vaarseizoen.

Hans Duitman en 
Bert Aartsen

De zeilschool is alweer volop bezig met alle voorbereidingen 
voor het nieuwe seizoen. Al het materiaal wordt weer zeil klaar 
gemaakt. En ook de inschrijvingen lopen binnen. Voor de jeugd 
hebben we diverse mogelijkheden om te leren zeilen, zie ook de 
vernieuwde site van de Flevo. (www.wvflevo.nl) Zo kan de basis-
school jeugd van Harderwijk zich ook opgeven voor de Sportwij-
zer, er is plaats voor totaal 90 kinderen om kennis te maken met 
het zeilen. De lessen van de Sportwijzer worden gegeven in het 
weekend van 17/18 mei en 24/25 mei. De jeugd kan dan 2x2 
uur de allereerste beginselen van het zeilen leren. Tot nu toe zijn 
er al zo’n 45 kinderen aangemeld.

Aansluitend aan de weekenden van de Sportwijzer beginnen ook 
de weekendlessen, afhankelijk van het te volgen niveau, op de 
zaterdag/zondagochtend of middag. Hier zijn ook nog voldoende 
plaatsen beschikbaar.

En dit jaar is er, voor de jeugd die de Optimisten ontgroeid is, nog 
een derde RS Feva aangeschaft. Dus daar is ook nog de moge-
lijkheid voor een extra uitdaging. En onze absolute toppers: de 
zomerweken lopen weer fantastisch. De eerste zomerweek was 
met 2 dagen compleet volgeboekt. De eerste aanmeldingen 
kwamen ’s nachts net na 12 uur binnen, 10 minuten nadat het 
inschrijfformulier online was gezet. Maar voor de tweede en der-
de zomerweek zijn nog wel plaatsen beschikbaar.

Alle informatie kun je vinden op:
www.wvflevo.nl

Marianne Brandhorst

VAN DE HAVENCOMMISSARISSEN
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VAN DE
ZEILWEDSTRIJDEN

 Was u altijd nog van plan om weer eens in een open zeilboot te stappen?

 Wilt u uw zeilkennis opfrissen?

 Of juist willen beginnen aan deze prachtige tak van watersport?

Er�zijn�nog�plaatsen�beschikbaar!
WV FLEVO biedt cursussen aan volgens 
het nationale CWO-systeem. Het is mo-
gelijk op niveau CWO I, II en III te trainen. 
Daarnaast kan er (in overleg) ook een les-
programma naar wens worden samen-
gesteld. 

De lessen worden gegeven in 2 Poly- 
Valken van de vereniging. Dankzij de in-
spanningen van het B&O team liggen 
deze er weer piekfijn bij. Dank en hulde 
aan de mannen die dit ieder jaar weer 
voor elkaar brengen!

De zeillessen vinden ’s avonds plaats op 
dinsdag, donderdag en vrijdag. Een cur-
sus bestaat uit 10 lessen, grotendeels be-

staand uit praktijkoefening maar ook de 
theorie van het zeilen en de reglementen 
komen aan bod. Plezier in het zeilen is het 
allerbelangrijkste onderdeel!

Vrijdag 9 mei is de introductie-avond waar 
kennis gemaakt kan worden met de me-
decursisten en de instructeurs. In week 20 
gaat de cursus van start.

Voor aanvullende informatie en de 
inschrijfformulieren kunt u terecht op de 
(erg mooi geworden) site van WV FLEVO. 
Deze is te vinden via www.wvflevo.nl. Zie 
het onderdeel ‘Vereniging’.

Heeft u vragen over het kielbootzeilen, 
belt u dan met Olav Pouw (06-12075055).

Een�cursus�zeilen�in�een�
open�kielboot�bij�WV�FLEVO!

VAN DE 
ZEILOPLEIDING

Uitnodiging Woensdagavond Competitie en 
Informatieavond WAC 2014
Beste (wedstrijd)zeiler van WV Flevo,
 
Velen van jullie hadden wellicht het voornemen om in de afgelopen maanden het schip 
weer in tip-top conditie te brengen. Dit jaar moet dat toch al grotendeels gelukt zijn met 
het mooie weer van de afgelopen periode...!
 
We hopen dat je nog voldoende tijd hebt om alle zaken op je lijstje af te werken. Dingen 
om niet alleen lekkerder en relaxter te varen maar misschien ook om de snelheid weer met 
één (of meerdere) tienden van knopen te verbeteren.
Binnenkort kun je je krachten meten en zien of alle inspanning zich inderdaad ‘uitbetaalt’.

 

De�Woensdag�Avond�Competitie�2014�(WAC�2014)�start��
immers�op�woensdag�7�mei�aanstaande

 
De WAC is ook een mooie gelegenheid om 
kennis te maken met het wedstrijdzeilen.
We nodigen je daarom graag uit voor de In-
formatieavond op woensdag 23 april aan-
staande waarin we alle informatie voor het 
seizoen 2014 zullen geven.
 
Als je geen eigen schip hebt of niet met je 
eigen schip wil (of kan) deelnemen is de 
informatieavond misschien een mooie ge-
legenheid om bij een (meer) ervaren schip-
per aan te monsteren!
Op deze manier kun je ontdekken of wed-
strijdzeilen ook iets voor jou is.
En weet dat elke deelnemer zijn eigen in-
vulling aan de wedstrijden geeft; de één 
gaat voor de hoofdprijs terwijl de ander ge-
woon een avondje lekker wil varen!
Gezelligheid en sportiviteit staan dan ook 
voorop bij dit evenement.

Belangrijke�data�2014:
Informatieavond: woensdag 23 april 20.00 
uur. Clubhuis WV Flevo.
Tot en met woensdag 23 april krijg je €10.– 
korting op het inschrijfgeld en is het in-
schrijfgeld €30,–.
Na woensdag 23 april vervalt de korting en 
is het inschrijfgeld: €40,–.
1e wedstrijd: woensdag 7 mei. Wolderwijd.
 
Het (elektronische) inschrijfformulier volgt 
z.s.m. via de website en e-mail.
 
Uiteraard zijn zeilers die (nog) geen lid zijn 
van onze vereniging ook van harte welkom.
 
Tot woensdag 23 april!

Groet,
Erik en Albert
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Meedoen
Mijn naam is Dick Sterken en 
ik loop sinds de laatste alge-
mene ledenvergadering mee 
met het bestuur.

Het gloedvolle betoog van onze 
voorzitter in de Langszij van de-
cember 2013 is voor mij de aan-
zet geweest te reageren richting 
het bestuur. Met veel plezier ben 
ik al enige jaren lid van de vereni-
ging en wilden eigenlijk wat meer 
doen dan alleen lid zijn. Het voor-
stel van Lino om mee te lopen met 
het bestuur onderbrak mijn water-
sport winterslaap maar kwam wel 
precies op tijd.

Ik woon met mijn vrouw Mieke in 
Harderwijk. Hoewel ik pas vijf jaar 
lid ben met een eigen boot kom ik al 
vanaf mijn middelbare schooltijd op de 
haven en haar omgeving. Als militair ben 
ik werkzaam bij de Landmacht. Aan het 
einde van het jaar hoop ik met functio-
neel leeftijdsontslag te gaan waardoor 
er meer tijd vrijkomt om aan het vereni-
gingswerk te besteden. Ik kijk uit naar 
de samenwerking binnen het bestuur. 
Afsluitend wens ik iedereen een zonnig, 
sportief maar zeker ook plezierig komend 
vaarseizoen.

Nuttig�maken
Na een hint met een koevoet van onze 
voorzitter wil ik me, als aspirant lid van 
het bestuur, even aan de leden van WV 
Flevo voorstellen.

De naam is Rob Sikkema, getrouwd met 
Ria, geen kinderen en sinds anderhalf 
jaar met FLO. En ik hoop in juli de leeftijd 
van 59 jaar te bereiken. 

Mijn broer heet Frank en die is de vader van 
Chantal, welbekend bij eenieder die regel-
matig inneemt bij de bar in het clubhuis.

Voor de niet ingewijden, FLO betekent 
Functioneel Leeftijds Ontslag en dat is 
een fenomeen dat alle actief dienende 

militairen vroeg of laat gaat overkomen. 
Vroeger was de FLO leeftijd 55 jaar, in-
middels 58 en het gaat naar 60 jaar. Het 
is geen keuze, maar je moet eruit, of je nu 
wilt of niet, zeker met alle reorganisaties 
en inkrimpingen van nu. Dus voor allen 
die enigszins jaloers zijn, het moest!

Al met al heb ik met veel en soms wat 
minder genoegen 36 jaar lang Harer Ma-
jesteits Wapenrok gedragen, zoals dat zo 
mooi heet, waarvan de laatste 12 jaar op 
het Opleidings en TrainingsCentrum Lo-
gistiek. Het OTCLog dus. En dit instituut 
heb ik als stafofficier kwaliteitszorg (StOff 
Kwalzorg) verlaten. 

Ik mag graag met de computer klooien en 
ik geef nu als parttime ICT-trainer les bij 
een onderwijsinstelling in Microsoft Offi-
cetoepassingen. Verder ben ik inval chauf-
feur op de buurtbus in Ermelo. En Ria en ik 
zijn gastgezin voor de Stichting Hulphond.

Het eerste contact met WV Flevo was toen 
ik, samen met een vriend, de cur-
sus Vaarbewijs en TKN ging volgen 
in 2003/2004. Toen nog onder 
leiding van Hans Hoffs. Dit alles 
als voorbereiding op mijn zeil-
reis naar de Middellandse Zee. 
In 2007 eigenaar geworden van 
een Hunter 33. Een zeer com-
fortabele zeilboot, te herken-
nen aan een nogal opvallende 
beugel (volgens de fabrikant 
heet dit arch) boven de kuip. In 
2008 kreeg ik een ligplaats in 
De Knar. De trip naar het zon-
nige zuiden moet overigens 
nog steeds plaatsvinden.

Tijdens de BBQ bij het laatste 
rondje polder werd ik door 
Nico Hagen gepolst of ik 
zin had om bij de zeiloplei-
dings commissie toe te tre-

den. En het was een vrolijke avond dus zei 
ik OK. Bovendien kende ik hem nog vanuit 
de kazerne in Harderwijk. Daarna was het 
een kleine stap om aspirant bestuurslid te 
worden. Vooral na enige overtuigende ar-
gumenten van Nico en Lino.

Als bestuurlijke ervaring breng ik 11 jaar 
penningmeesterschap mee van de manege 
in Hierden, waarvan Ria lid is. Verder heb ik, 
samen met Bernhard Munneke en Mein-
dert de Jong, gewerkt aan de richtlijn voor 
de kascontrole commissie van de WV Flevo.

Inmiddels heb ik, samen met de andere 
aspirant Dick Sterken, de eerste bestuurs-
vergadering onder leiding van onze ge-
liefde voorzitter meegemaakt. Een hele 
ervaring, goed te vergelijken met de be-
stuursvergaderingen van de manege des-
tijds. Het lijkt mij een mooie uitdaging 
om te gaan functioneren in een bestuur 
die straks het bewind moet voeren over 
een riante nagelnieuwe jachthaven en ik 
denk dat ik mij zeker nuttig kan maken 
voor onze vereniging.

EVEN VOORSTELLEN

Dick Sterken

Rob Sikkema
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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 18 Informatieavond cursus Vaarbewijs/T.K.N./Marifoon
 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 zeil-
wedstrijden georganiseerd. De laatste 
wedstrijd en tevens de prijsuitreiking vindt 
plaats op 14 september. 

• De Krasse Knarren oefenen in de winter-
periode van september t/m april iedere 
donderdagavond in het verenigingsge-
bouw.

Er staan in iedere Langszij verdere bijzon-
derheden over de evenementen, voor zover 
die plaatsvinden voor het uitkomen van 
het daaropvolgende clubblad. Ook wor-
den aankondigingen aangeplakt bij de 
looppoort van onze jachthaven. 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 Al-
gemeen. Daar vindt u Webcam, als u 
hierop klikt en dan nogmaals op: Web-
cam, kunt u zien hoe de werkzaamhe-
den op de jachthaven verlopen.

Rectificatie
Op de kalender staat bij de maand april 
op de 26ste Opening vaarseizoen en op  
30 april Koningsdag. Ongetwijfeld weet 
iedereen dat Koningsdag op 26 april wordt 
gevierd. Onze eigen opening vaarseizoen 
komt daarmee dan ook te vervallen.
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Feestdagen 2014
 1 januari Nieuwjaarsdag
 14 februari Valentijnsdag
 18 april Goede Vrijdag
 20 april 1ste paasdag
 21 april 2de paasdag

 26 april Koningsdag
 5 mei Bevrijdingsdag
 11 mei Moederdag
 29 mei Hemelvaartsdag
 8 juni 1ste pinksterdag

 9 juni 2de pinksterdag
 15 juni Vaderdag
 25 december Eerste kerstdag
 26 december Tweede kerstdag
 31 december Oudejaarsdag
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Lijnen�splitsen
20 Personen hadden zich opgegeven voor 
deze tweede workshop lijnen splitsen op 
vrijdag 31 januari 2014. De lijnenspecialist, 
in de personen van Jan Willem en Domi-
nique stelden zich voor. Mannen, die ook 
in de praktijk de nodige ervaring hebben 
opgedaan. Zij vertelden e.e.a. over tuigage 
van zeilschepen en aan de hand van beel-
den en filmpjes werd getoond hoe een lijn 
te splitsen. Niets mooier om eenvoudig te 
beginnen en dan in je thuishaven de land-
vasten in je box precies op maat te maken. 
Geen lijnen die los raken (in de winter), 
geen telefoontje van de havenmeester dat 
je je schip beter vast moet leggen. 

Er volgde informatie over de verschillende 
soorten lijn zoals: geslagen lijn, square 
plaits, enkel gevlochten lijn, dubbel ge-
vlochten lijn en nog veel meer. Deze avond 
werden drie splitsen getoond die de deel-
nemers zelf mochten maken. Deur op slot 
en niet eerder naar huis voordat men het 
splitsen onder de knie had. Dat dit laatste 
een grapje was moge duidelijk zijn. Waren 
er bij de eerste workshop vorig jaar het 
dubbele aantal deelnemers, nu kregen de 
20 deelnemers ook weer de volle 100% 
aandacht en hulp waar nodig bij het zelf 
maken van een mooie splits, al met al een 
leerzame avond.

Wilt u meer weten over de Lijnenspecialist kijk op de website: www.lijnenspecialist.nl.

WAT GEWEEST IS...

Het�jaarlijkse�uitstapje
Volgens de planning zouden we om  
8.45 uur bij de ingang van het haventer-
rein in de bus stappen voor de rit rich-
ting Lemmer.
Gelukkig kwamen we mensen tegen 
op het terrein, die ons vertelde dat de 
bus bij het stoplicht zou staan, omdat 
er toch verder niemand meer gebruik 
maakt van de weg. 
Zoals verwacht was iedereen netjes op 
tijd en na tellen bleken we met 42 per-
sonen te zijn.
Onze chauffeur Pieter nam het roer en ie-
dereen wist dat het nu wel goed zou komen. 
Al op de heenweg kregen we een keuze 
menu van Antje, waarop we aan mochten 
geven wat we als lunch wilde eten. Antje 
zou dit vanaf Tacozijl doorbellen naar Sneek. 

Onze eerste bestemming was het Ir. D.F. 
Woudagemaal in Tacozijl. 
Na eerst overheerlijke koffie, hebben we 
een korte film gezien over het honderd-
jarig bestaan van het gemaal, ook al is 

Kroatië,�
een�verrassende�uitdaging

Omgekeerd evenredig aan het enthou-
siasme van Koos Folmer was het aantal 
aanwezigen op vrijdagavond 14 februari 
jl. Slechts 15 bezoekers trotseerden het 
slechte weer op deze Valentijnsdag. De 
presentatie deze avond ging over de va-
kantiereis naar Kroatië. Met de auto en 
de boot op de trailer gingen Koos en Alie 
op weg naar de 1400 km verder gelegen 
bestemming. Voordat ze op weg gingen 
waren er heel wat voorbereidingen aan 
vooraf gegaan. Van de nodige papieren 
tot een aantal noodzakelijke zaken zo-
als: aanschaf van een zonnetent, een 
zonnepaneel enz. Ook wees hij de aan-
wezigen op het feit dat op de dag van 
vertrek hij er achter kwam dat de wiel-
lagers van de trailer nog even vervangen 
moesten worden. Een geluk dat hij dat 
zelf want kon want zo kon de reis 5 uur 

later dan gepland alsnog aanvangen. 
Over het varen zelf vertelde Koos dat 
je nog zulke goede plannen kunt ma-
ken, maar dat de natuur daar vaak een 
stokje voor steekt. In hun geval: de Bora 
bora een hevige wind die over de bergen 
komt en windkracht 7 tot 8 veroorzaakt. 
Dan blijf je noodzakelijk één à twee 
dagen verwaaid liggen en moeten de 
plannen bijgesteld worden. Geen pro-
bleem, genieten van het hier en nu was 
hun devies. Tijdens zulke dagen werden 
stadjes bezocht waarbij de vouwfietsjes 
een prima vervoermiddel bleken. Al met 
al was het een zeer interessante avond 
waarbij het enthousiasme van Koos de 
aanwezigen (bijna) verleidden om hun 
komende vakantie richting Kroatië te 
gaan boeken. Koos en Alie gaan deze zo-
mer nogmaals naar Kroatië.

door Tineke Pos

JANUARI

31

FEBRUARI

14

FEBRUARI

22
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dit pas in 2020. Deze film gaf een goede 
indruk over het ontstaan en de werking 
van het gemaal.
Daarna werd de groep in tweeën ge-
deeld. Iedere groep kreeg een eigen vrij-
williger mee die uitleg gaf bij alles wat 
er te zien was en zeer enthousiast ver-
telde over alles wat er te weten was over 
het gemaal. Eerst in het bezoekerscen-
trum, daarna gingen we buitenom naar 
het gemaal. Ook hier was alle informa-
tie veelvuldig en heel boeiend. 
Het was mooi, indrukwekkend en zeker 
de moeite waard. 
Er zijn dan ook door veel mensen foto’s 
gemaakt. Voor een foto indruk, zie de 
link op de website www.flevo.nl
Rond 12 uur was iedereen weer bij de 
bus, nu was de bestemming Sneek. 
Daar werd op oer Friese wijze de lunch 
genuttigd. Het is wel duidelijk dat ik 
geen woord Fries spreek, want de com-
municatie met de dames van de bedie-
ning was voor mij niet altijd even ge-
makkelijk te volgen. 
Maar uiteindelijk kreeg toch iedereen 
het gewenste menu en de omelet was 
heerlijk! Wederom was het goed geor-
ganiseerd en goed verzorgd. 
Rond half 3 werden we in het Fries 
Scheepsvaart Museum verwacht. Dat 
was wel een hele tippel, want het was 
precies 3 deuren verder. 
Iedereen liep nu vrij rond en om eerlijk te 

zijn: het was prachtig! Ook de beleving 
dat het museum in verschillende panden 
naast elkaar die allemaal met elkaar in 
verbinding staan is al een hele puzzel. 
Ook hier zijn veel foto’s gemaakt en de kof-
fie na die tijd was lekker en vooral GRATIS. 
Na de koffie in het museum stond er 
nog een onderdeel op het programma. 
‘Bij de Weduwe op zolder’. Het museum, 
waar iedereen gratis mocht proeven van 
alle kruiden gezondheidsdrankjes die 
de Weduwe Joustra op haar naam heeft 
staan. 
Speciaal voor het 150 jarig bestaan van 
de beerenburg, hebben ze 15 jaar gele-
den een beperkte hoeveelheid gebot-
teld, 15 jaar lang extra laten rijpen en 
die wordt vanaf 
begin maart verkocht. Gelukkig konden 
we nu al intekenen om in ieder geval 
een flesje te reserveren. Heleen Sonnen-
berg, de 6 de generatie van de Weduwe, 
vertelde over het bedrijf en de diverse 
beerenburg soorten. 
Terwijl iedereen onderweg was naar de 
plaats waar de bus zou komen, kwam de 
bus al naar ons toe en om 16.40 bleken 
we allemaal al binnen te zijn en kon de 
terugtocht weer begonnen worden. 
Terug bij de haven, was het nog vroeg ge-
noeg om in het clubhuis verder te praten, 
ook al zijn velen direct naar huis gegaan.
Pieter, Antje en John, bedankt voor deze 
fijne dag. Volgend jaar weer?

Hydro…�Watte??
Op 1 maart jl. heeft een van onze leden, 
Henk van der Kaaij, in ons clubhuis verteld 
over de hydrografie en zijn betekenis voor 
de watersport. Er waren slechts 22 geïn-
teresseerde leden aanwezig. Maar die zijn 
dan ook heel wat wijzer geworden. Naast 
het ‘beschrijven van de waterbodem’, of-
tewel ‘het landmeten op zee’, komt er heel 
wat meer bij kijken omdat getij, stromin-
gen, samenstelling van de zeebodem en 
nog tal van andere aspecten daarbij een 
belangrijke rol spelen. Wat is hiervan voor 
ons belangrijk? We willen graag droge 
voeten houden, dus de afvoer van het 
water moet goed geregeld zijn; onze vaar-
wegen moeten op diepte blijven, vooral 
voor de beroepsvaart maar ook voor ons 
als watersporters. Ook de offshore indus-
trie, het begeleiden van bergingsoperaties 
(Concordia) en last but not least de onder-
waterarcheologie… en vele andere nuttige 
doelen.

Het is logisch dat bij deze onderzoeken 
heel wat verschillende soorten techniek 
worden gebruikt. Om de diepte of de lo-
catie van een object te bepalen wordt 
gebruik gemaakt van geluid- en radiosig-
nalen. In de pleziervaart kennen we verge-
lijkbare instrumenten zoals het echolood 
en de GPS kaartplotter. Om de plaats te 
bepalen wordt er binnen de hydrografie 
hoofdzakelijk gebruik gemaakt van een 
2D of 3D positionering. Er wordt o.a. ge-
bruik gemaakt van bekende satellietsyste-
men, zoals Navstar (GPS) en het Europese 
alternatief Galileo, waarbij van enkele 
meters tot op centimeters nauwkeurig lo-
catie en hoogte kan worden bepaald. Dit 
laatste is wel afhankelijk van de toege-
paste techniek en de diverse meetmetho-
des, zoals single- en multibeam metingen. 
Deze laatste wordt het meeste toegepast 
en je krijgt daarbij een volledig beeld van 
de waterbodem. Een object (gezonken 

schip bijv.) kan dan volledig in beeld wor-
den gebracht, wat bij berging van belang 
is. Behalve het opsporen van bijv. wrakken 
wordt de hydrografie ook gebruikt om 
kunstwerken zoals sluizen middels sonar 
te inspecteren.

MAART

1
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Bij de uitvoering van baggerwerken is 
het van belang te weten hoeveel mate-
riaal er dient te worden verwijderd en 
hoe dik bijv. sliblagen zijn. Het bepalen 
van de slibdikte gebeurt met behulp van 
zg. Silas-metingen die gebruik maakt van 
hoog- en laagfrequente signalen om dit 
te bewerkstelligen. Een andere meetme-
thodiek is de laser meting die vanaf een 
schip altijd worden gedaan in combinatie 
met een multibeam meting. Zo kan men 
een volledig beeld krijgen van bijv. een 
brug, zowel boven als onderwater. Dit 
wordt ook gebruikt bij onderzoek naar 
sluiscomplexen en andere kunstwerken 
in de vaarwegen.

Doormiddel van het meten van verande-
ringen in het aardmagnetisch veld wordt 
het mogelijk om metalen objecten te 
lokaliseren. Nader onderzoek moet dan 
aantonen wat het object is. Voor inspec-
tie van kades, sluizen of te bergen zaken 
kan ook gebruik worden gemaakt van 
een akoestische camera (Echoscopie).
Om stroomsterkte en -richting te meten 
wordt gebruik gemaakt van Akoestisch 
Doppler Current Profiler (ADCP) die met 
speciaal daarvoor ontwikkelde software 
aan boord van een meetplatform wordt 
geregistreerd.

Omdat de zeebodem voortdurend in be-
weging is, zullen er regelmatig controle-
metingen dienen plaats te vinden. Er lig-
gen talloze pijpleidingen in de zeebodem. 
Deze kunnen worden gecontroleerd met 
behulp van zg. Sub Bottom Profilers(SPB). 
Seismische technieken worden toegepast 
voor het opsporen van potentiële olie- en 
gasvelden.

Al deze metingen worden vanaf diverse 
meetplatforms gedaan. Dit is uiteraard 
afhankelijk van wat moet worden geme-
ten en de locatie waar dit dient plaats 
te vinden. Van rupsvoertuigen tot mini 
bootjes in natuurgebieden of op onze 

randmeren tot mini duikbootjes (ROV) 
en zeeschepen. Ook helikopters en vlieg-
tuigen worden ingezet voor lasermetin-
gen en fotografie van moeilijk bereikbare 
plaatsen.

Al deze meetgegevens moeten op goede 
wijze worden geanalyseerd en weerge-
geven in kaarten en door gebruik te ma-
ken van het GIS (Geografisch Informatie 
Systeem), waarbij meerdere data kun-
nen worden gecombineerd, is dit moge-
lijk. Met behulp van Geo-ICT en rasters, 
dieptecijfers, contouren en 3D, kunnen 
kaarten worden gemaakt, die een goede 
weergave zijn van de onderwaterwereld. 
Hierbij moeten we ons realiseren dat ook 
deze kaarten aan wijzigingen onderhevig 
zijn, met name in de morfologisch actieve 
gebieden. Daarom worden er ook langere 
tijd achter elkaar metingen verricht om zo 
de processen die zich op de waterbodem 
afspelen te kunnen volgen en daar bij-
voorbeeld onderhoudsprogramma’s (bag-
gerwerken) op af te stemmen. Alle ver-
kregen data dienen te worden verzameld, 
opgeslagen om weer gebruikt te kunnen 
worden voor toekomstige analyses.

Het was geen makkelijke, maar wel een 
leerzame avond die met enkele vragen 
werd afgesloten.

Met dank aan Henk van der Kaaij die mij 
de PowerPoint presentatie heeft gestuurd 
om er een samenvatting van te kunnen 
maken. 

Marjoleine Brielsman

Dankjeweletentje
Dit woord staat vast niet in de Dikke van 
Dale maar is binnen onze vereniging een 
belangrijk onderdeel. Met dit etentje 
waarbij de gasten persoonlijk een uitno-
diging ontvangen worden de vrijwilligers 
bedankt voor het werk dat zij het afge-
lopen jaar voor de watersportvereniging 
Flevo hebben gedaan. U kunt in het stukje 
‘In het zonnetje’ lezen wat b.v. de men-
sen van het klussenteam doen. Veelal is 
dit werk duidelijk zichtbaar, kijkt u maar 
naar de steiger die naar het pontje gaat. 
Maar er wordt natuurlijk ook veel achter 

de schermen gedaan, denkt u maar eens 
aan de organisatie van de zeilopleiding, 
de onderlinge zeilwedstrijden, het verzor-
gen van het clubblad en natuurlijk niet te 
vergeten ons natje en droogje in het club-
gebouw. Van de 110 genodigden gaven 
ruim 80 Flevo leden en hun partners ge-
hoor aan de uitnodiging. Na een heerlijk 
glaasje champagne stond er een warm 
buffet klaar. Vanaf vier uur ’s middags tot 
een uur of acht ’s avonds was het een heel 
gezellig samenzijn. Nogmaals ALLE VRIJ-
WILLIGERS HARTELIJK DANK!!!! 

Nieuwe�leden
Het is altijd de vraag: komen er nieuwe 
leden op onze kennismaking avond en 
hoeveel zullen het er zijn? Dit jaar was de 
opkomst zonder meer boven verwachting. 
In de week voorafgaande aan vrijdag de 
21ste maart waren er 6 afmeldingen van le-
den die graag hadden willen komen maar 
andere verplichtingen hadden. Deze leden 
kunnen natuurlijk altijd met vragen bij één 
van de bestuursleden terecht. U vindt ze 
met naam en toenaam in dit clubblad of 

op de website. Maar om terug te komen 
op de vrijdagavond: We mochten bijna 30 
Flevoleden en aspirantleden verwelkomen. 
De voorzitter vertelde het nodige over de 
verplaatsing van de jachthaven waarbij 
de overige bestuursleden tussendoor over 
hun werkzaamheden uitleg gaven. Na nog 
een aantal vragen te hebben beantwoord 
verliep de avond verder in een ongedwon-
gen sfeer waarbij onder het genot van een 
drankje nog het nodige werd besproken. 

MAART
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MAART
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Als je pappa of mamma deze kleurplaat 
even kopieert en/of vergroot kun je deze 
gekleurd meenemen als je 2de paasdag  
eieren gaat zoeken bij de Flevo. Everlien 
en Karin hebben dan vast een klein kadoo-

tje voor je. Het paaseieren zoeken en ver-
ven begint om 11.00 uur en voor pappa’s, 
mamma’s, oma’s en opa’s of wie je maar 
mee neemt staat de koffie klaar.

Kleurig�
feest�op�
de�haven APRIL

21

Nieuwe�bezems�vegen�schoon
Op zaterdag 3 mei is het weer zover. Alle 
boten liggen in het water en het parkeer-
terrein kan weer als parkeerterrein voor de 
auto’s gebruikt worden. Ons haventerrein 
ziet er alweer een beetje normaler uit en 
moet alleen nog ontdaan worden van wat 
zwerfvuil. Een aantal vrijwilligers kun-
nen hun hart ophalen. Om 09.00 uur is er 
eerst koffie, dan worden harken, bezems, 
schoppen en kruiwagens uitgedeeld en 

is het de bedoeling dat het haventerrein 
opgeruimd gaat worden. De afgelopen ja-
ren lukte dit prima en ook nu rekent het 
bestuur erop dat een aantal Flevoleden de 
handschoen op zullen pakken. Na afloop 
is er afhankelijk van het weer een borrel 
of een warme kop soep of misschien wel 
beide.

Voor�velen�de�eerste�vaartocht
Voor het zomerseizoen begint organiseert 
de watersportvereniging Flevo net als 
heel veel andere verenigingen met Pink-
steren het Rondje Noord-Holland. Woens-
dagavond 28 mei zal de organisatie ons 
vertellen welke kant we opvaren. Via Am-
sterdam en IJmuiden de Noordzee op om 
naar den Helder of Oudeschild op Texel te 
varen, of om via Medemblik via den Oe-
ver de provincie Noord-Holland te ronden. 
Als het weer het toelaat moet dit in vier 

dagen te doen zijn. Mocht het niet lukken 
zoals ook al vaak gebeurd is, dan kunnen 
we altijd terug zien op een gezellig lang 
weekend. Zo is het tenminste nog altijd 
geweest, dus waarom ditmaal niet. Heeft 
u nog nooit meegevaren eenmaal moet 
de eerste keer zijn. Voor verdere infor-
matie kunt u kontact opnemen met: Jack 
van Nieuwkoop tel. 06 53 68 29 66 email: 
info@jnservices.nl U kunt u op de lijst die 
in de hal van het clubhuis hangt opgeven.

MEI
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Sail�Kampen
Als uw schip voor het paasweekend van 
20-21 april al in het water ligt is het de 
moeite waard om naar Kampen te varen 
voor Sail Kampen. Sail Kampen wordt ge-
houden van 18 t/m 21 april. Met de auto 
Sail Kampen bezoeken is natuurlijk ook 
mogelijk. Het belooft ook dit jaar weer 
een waar spektakel te worden. Optredens 
van de Marinierskapel in de Buitenkerk op 
donderdagavond 17 april en later een con-
cert van de groep De Dijk. Het programma 
biedt verder: een vlootschouw op de IJssel, 
een vaartocht op historische schepen, Sail-
braderie, kermisattracties, live optredens 
van dweilorkesten, een Piratenfestivel en 
natuurlijk demonstraties van de Konink-
lijke Marine en een Flyboardteam, ge-
noeg voor jong en oud. Kijk op de website  
www.sailkampen.nl.

Ook kunt u de gele ex-loodstender zien 
varen: de Meander V. Dit schip is van Evert 
Stel en Inge de Graaf, die gratis dagtochten 
varen met mensen die een zeer slechte le-
vensverwachting hebben door een levens-
bedreigende ziekte. De Stichting Vaarwens 
kan het werk doen omdat zij daar financi-
eel in staat wordt gesteld door donatie’s en 
sponsoring. De opbrengst van het concert 
van de Marinierskapel gaat in zijn geheel 
naar de St. Vaarwens. 

Daarnaast heeft Evert ook drie boeken 
geschreven, t.w. ‘Wie vaart beleeft’, ‘Wel 
Varend Ondernemer’ en ‘Raasdonders en 
Bramstaglopers’, komt ook ten goede aan 
de Stichting. Zijn vierde boek ‘Schippersla-
tijn en ander ongein’ is nu te koop. Heerlij-
ke boeken om te lezen en cadeau te geven. 
Hoe u deze kunt bestellen kijk op: www.
stichtingvaarwens.nl.

De�nacht�van�Spakenburg
Voor diegenen die al eerder aan de Nacht 
van Spakenburg hebben meegedaan heb-
ben zich hoogstwaarschijnlijk alweer op-
gegeven. Voor de nieuweling: van vrijdag-
avond 13 juni tot zaterdagochtend 14 juni 
wordt voor de 32ste keer de Nacht van Spa-
kenburg georganiseerd. De watersportver-
eniging de Eendracht in Spakenburg staat 
ook dit jaar weer garant voor de organisa-
tie. Voor meer informatie kijkt u op de web-
site: www.nachtvanspakenburg.nl.

VOOR DE SCHEEPSAGENDA
Twee�extra�data

In�het�
zonnetje
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In�het�
zonnetje

Wat een fantastisch gezicht al die dumpers, graaf-
machines, puinbrekers, vrachtauto’s enz. enz. Bij zo’n 
opmerking hoort natuurlijk uitleg. Want waar heb ik 
het over? Voor Flevoleden die ook ’s winters de haven 
bezoeken, hetzij om naar hun boot te gaan kijken of 
het clubhuis bezoeken, niet zo’n bijzondere opmer-
king. Wel voor diegenen die verder weg wonen en 
niet op de hoogte zijn van de veranderingen die in-
middels hebben plaats gevonden en nog plaats gaan 
vinden. Maar niet alleen de grote veranderingen die 
direct zichtbaar zijn, zijn het benoemen waard.

 Op een mooie zonnige woensdagoch-
tend ga ik gewapend met fototoestel naar 
de haven. Zo’n 20 Flevoleden zijn op het 
haventerrein en in de havenloods aan het 
werk. Ik zie onze voorzitter moeilijk kijkend 
in een elektrische kast waarin een groot 
aantal draden aan elkaar geknoopt moe-
ten worden, althans zo komt het op mij 
over. Er wordt natuurlijk niets geknoopt, 
maar deskundig als hij is wordt door Lino 
de ene draad aan de juiste andere draad 
vastgemaakt. De slagbomen doen het 
weer want daar was het om begonnen.

 In de havenloods worden er ijzeren pij-
pen op maat gezaagd, nodig voor reparatie 
aan de vlaggenmast van de Adriana, Koos 
ziet er niet uit maar heeft wel een grote 
grijns op zijn gezicht. Tenslotte beginnen 
over 2 maanden de onderlinge zeilwed-
strijden weer. Over de Adriana gesproken: 
de gebroeders Willem en Ben hebben zich 
over de Adriana gebogen en de bemanning 
zal straks niet weten wat ze ziet. Aan het 
eind van dit verhaal stellen de gebr. Zwart 
zichzelf even aan u voor.

  Terug in de havenloods bijna niet te 
herkennen: Will en Cees die resp. aan het 
verven en schuren zijn. Will met een jas 
waarvan je bijna niet meer kunt zien wat 
de oorspronkelijke kleur was en Cees ver-
scholen achter een mondkap vanwege het 
schuren aan de jol. En dat op hun leeftijd, 
hulde.
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 In diezelfde loods nog een persoon die 
van veel markten thuis is al beperkt hij zich 
ditmaal tot een polyester matje. Ook als lid 
van het bouwteam weet Henk zijn steen-
tje bij te dragen.

 Aan de andere jol is Nico bezig geweest, 
hier moest ‘alleen’ een nieuwe steun aan 
de achterzijde gemaakt worden om de bui-
tenboordmotor aan te hangen.

 Mike is al een beetje aan het oefenen: 
hij heeft het plan om te gaan verhuizen. Er 
moet dus opgeruimd worden. Een mens 
verzameld in zijn leven het één en ander 
en bij de w.v. Flevo is dit al niet anders. 

 Bij het oude toiletgebouw staan de Val-
ken gezusterlijk naast elkaar en zo zijn Jan 
en Peter, zij het dan gebroederlijk, bezig 
om anti-fouling aan te brengen. Klaar voor 
het nieuwe vaarseizoen kunnen de Valken 
er weer tegen.

 Dan valt in het havenkantoor op dat het 
plafond weer helemaal wit is en dat ook de 
balie van een verfje is voorzien.

  Bijna zou je ze over het hoofd zien. 
Maarten en Jan zijn de steiger, waar ons 
pontje af gaat meren, aan het inspecteren. 
Er lijken maar een paar planken verrot te 
zijn maar bij nadere inspectie had achteraf 
de gehele steiger beter vervangen kunnen 
worden. 
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Als de lunch in het clubhuis genuttigd 
wordt is door Henk de tafel gedekt met 
vooral glazen chocolademelk en voor de 
liefhebbers broodjes met een kroket of iets 
anders. Er moet natuurlijk gezorgd worden 
dat onze klussers ook de middag nog door-
komen. 

 Havencommissaris Bert coördineert het 
geheel. Voor het avondploegje wordt dit 
gedaan door havencommissaris Hans.

  Want er zijn ook nog een paar klus-
sers die overdag voor onze pensioenen 
werken. Als ik ’s avonds om 7 uur nog 
weer even naar de haven ga, zijn daar in 
het licht van een grote bouwlamp Peter, 

Erry, Hans, Beert en Gerard bezig. Coördi-
nator Hans is dan nog onderweg van zijn 
werk. Zij zijn bezig om wat aanpassingen 
te doen aan het vlot dat gebruikt wordt 
bij de zeilopleiding.

Met de foto’s die bij dit artikel geplaatst 
zijn krijgt u, lezer, een indruk hoe wij met 
elkaar de haven in de lucht houden. Wel 
moet gezegd worden dat het helaas wel 

vaak dezelfde leden zijn waar een beroep 
op gedaan wordt, of liever gezegd, die 
zichzelf aanmelden om iets te doen voor 
de vereniging van 700 leden.

P.s. Niet alle klussers waren deze woensdag aanwezig, soms moet je op dat moment 
even ergens anders zijn. En natuurlijk is daar alle begrip voor. En dan...

Wie�zijn�wij?
Even voorstellen: Ik ben Ben Zwart en 
mijn broer heet Willem, uiteraard ook 
Zwart. Mijn broer is kapitein op de DOB-
BER, u weet wel het café aan de haven 
waar een ieder altijd welkom is en Wil-
lem is lid van de Knarren en van het B&O 
team. Ikzelf ben niet in het bezit van een 
vaartuig maar ik ben trots op de DOB-
BER, zeg er niets verkeerds over want 
daar kan ik niet tegen. Ook ik ben lid van 
het B&O team. En omdat wij daar lid 
van zijn vond Bert het een goed idee om 
de ADRIANA eens een beetje op te knap-
pen, ja, ja, dat vond hij wel een werkje 
voor de broers.

Nu is het zo dat de schipper van de ADRI-
ANA een poosje in de ziektewet zit en 
kan hij niet doen wat hij al jaren doet: 
zich inzetten voor de Flevo en de ADRI-
ANA. Maar het bootje moet toch varen 
dus moest iemand worden opgeleid tot 
schipper en Peter vond Willem (mijn 
broer) naast die andere Willem (Vosman) 
wel een goede aanvulling. Willem heeft 
veel van Peter geleerd. Maar Peter werd 
helaas ziek en ik hoop dat hij snel weer 
de oude wordt. 

Er moest nu ook een naam voor mij worden 
bedacht, want zie je Ben dan zie ook Wil-
lem dus ben ik tot opstapper gepromoveerd. 
Wat dat inhoudt weet ik nog niet maar 
ik kom er vast achter. Wij gingen eerst de 
ADRIANA bekijken. Man, man, nergens was 
een lamp te zien. Je moest het oliepeil be-
kijken met een lampje van de Blokker en die 
moest je eerst een paar tikken geven voor 
hij het deed. Dan de mast die zag er ook niet 
uit. Eén ra was eraf en het tuig hing er maar 
slapjes bij en iemand vond de kleur bruin 
wel mooi, nou wij niet. De mast ziet er weer 
strak uit en is weer blauw gemaakt. Tevens 
hebben wij de tafel in de stuurhut ook iets 
anders gemaakt. Die kun je nu wegklappen 
zodat er wat meer mensen in passen bij 
slecht weer, je moet er maar opkomen. 

O ja, ook de kachel staat weer in het voor-
onder op verzoek van Peter en daar kun je 
toch geen nee tegen zeggen. Verder heb ik 
het prima naar mijn zin bij het B&O team, 
op de ADRIANA en niet te vergeten aan de 
bar waar het altijd goed toeven is. Wilt u de 
ADRIANA bezoeken: SCHOENEN UIT DOEN!

Ben Zwart
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Met�andere�ogen�kijken�
tijdens�de�Hiswa
‘Ga jij naar de Hiswa?’…‘Nee, ik heb er niets te 
zoeken / Ik heb alles al / er staan alleen maar 
motorboten’, zomaar wat reacties op mijn vraag 
aan wat mensen aan de bar in het clubhuis. Uit-
eindelijk besloot ik toch te gaan en bestelde via 
internet een combikaart trein-toegang.

Zeiltheater
Het was rustig toen ik tegen 12u die 
donderdag aan kwam. Eerst maar even 
een programma halen met een platte-
grond. Waar is het Zeiltheater om af en 
toe even te kunnen pauzeren en te luis-
teren en te kijken naar een verslag van 
bijv. Setting Sail for Cancer Research of 
naar de oversteek met kleine schepen 
naar Engeland of het verhaal van Henk 
van de Velde ‘Van woestijnschepen tot 
Spitsbergen’ te beluisteren..
Tussen deze verhalen door langs een 
accustand want de mijne heeft het 
begeven, dan langs enkele zeilkleding-
winkels want ik wil niet weer door- en- 
door nat worden in een regenachtig 
voorseizoen en zo nog wat praktische 
zaken. Alleen gekeken en informatie 
verzameld.

Varen�doe�je�samen
Ondertussen kwam ik langs de stand 
van VDJS, oftewel Varen Doe Je Samen. 
Misschien is deze club bij u bekend, mis-
schien ook niet. In ieder geval is dit een 
gezamenlijk project van het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu, de provin-
cies, Rijkswaterstaat, havenbedrijven, het 
Watersportverbond, Kon. Schuttevaer en 
de St. Recreatietoervaart Nederland. Zij 
houden zich al sinds 2007 zich bezig met 
o.a. de veiligheid op het water. Zij geven 
daartoe Knooppuntenboekjes uit met in-
formatie uit regio’s waar belangrijke, ge-
vaarlijke plaatsen zijn in de Nederlandse 

vaarwegen. Daarnaast is ‘Varen doe je 
samen’ een project voor een veilige vaart 
en bevordert dus een goede relatie tus-
sen recreatie en beroepsvaart. Er wordt 
informatie verstrekt over ‘Onderkoeling’, 
‘Communicatie op het water’, of ‘Vlot en 
veilig door brug en sluis’. Ook ‘Man over-
boord’, voorkomen en hoe te handelen is 
een aandachtspunt dat door de KNRM 
onder de aandacht wordt gebracht. Van 
belang voor zeilers is de nieuwste ‘Staan-
de mast-route’ 2014. Voor al deze en veel 
andere informatie kunt u terecht op hun 
website: www.varendoejesamen.nl.

Plastic�Soep
Daarna word ik getroffen door een bij-
zondere sloep! Je ziet er niet zoveel aan, 
maar al snel blijkt uit de informatie 
dat deze sloep gebouwd is uit 1000den 
plastic flessen die in de Amsterdamse 
grachten zijn opgevist. Het is een pro-
ject van ‘The Plastic Fishing Company’, 
een organisatie – de oprichter is Marius 
Smit – die met behulp van sponsoring 
(natuurlijk) via ‘business uitjes’ een mis-
sie heeft om plastic afval om te zetten 
tot design objecten. Het eerste project 
is klaar. Overbevissing is in dit geval een 
positief geluid. Naast Amsterdam zijn er 
nog grachten genoeg in Nederland om 
op te schonen! Ook in het buitenland 
voldoende aanbod…

Een serie flessen met de plastic snippers 
in verschillende stadia laat zien, vooral 

aan belangstellende jeugd, hoe het ma-
teriaal wordt verwerkt en samengeperst 
tot bruikbare elementen voor de bouw 
van deze sloep. Er wordt zelfs een heus 
evenement van gemaakt: Koningsvis-
sen: Amsterdammers vissen de grachten 
plastic vrij op 27 april 2014. Een initiatief 
dat tot nadenken stemt. Meer info op: 
www.plasticwhale.org.

Therapie�op�maat
Ook in deze hal staat een opvallend kleurig 
geschilderd jacht. De naam op het schip 
is duidelijk: VUmc Cancer Center Amster-
dam, verbonden met het Setting Sail pro-
ject voor onderzoek naar kanker. Daar is de 
schipper met vrijwilligers om 
te vertellen over het project 
om kankeronderzoek te pro-
moten. Naar aanleiding van 
het overlijden van zijn vrouw 
Trudie, is schipper Luc Over-
toom met het wereldproject 
gestart. Je kunt opstappen 
en een deel van het wereld-
traject meevaren. Uiteraard 
wel tegen betaling! Je kunt 
ook sponsoren per mijl. Het 
doel is: €1,5 milj. opbrengen 
om therapie en onderzoek 
op maat te doen. Onderweg 
wordt een bezoek gebracht 
aan belangrijke kankercentra 
in de wereld. Daarvan wordt 
verslag gedaan. In twee jaar 
tijd wil schipper Overtoom 

met zijn ‘CARDO’ in 33.000 zeemijl met 
sponsoring het bedrag bijeen varen. Neem 
contact op via www.vumc.nl/sailforcca 
voor meer informatie.

Revival�of�the�Flyer
Inmiddels hebben zich in dezelfde hal 
een aardig aantal bezoekers verzameld 
op de trap van de ‘Flyer’. Met het 21m 
lange schip won de onlangs overleden 
Conny van Rietschoten in 1978 zijn eer-
ste Whitbread Race. Het schip is nu terug 
gehaald naar Nederland om te worden 
gerestaureerd. Maar ik heb genoeg ge-
zien voor vandaag en op een andere ma-
nier de Hiswa beleefd.

Van plastic soep naar sloep

door: Marjoleine Brielsman

VUmc Cancer Center Amsterdam: mijlen 
varen voor kankertherapie

De ‘Flyer’ terug in Amsterdam
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Bericht�van�Willem�en�Lyda�(Onze�vorig�havenmeestersechtpaar)
Dinsdag 4 maart is Willem met de ambu-
lance naar Revalidatie Medisch Centrum 
Groot Klimmendaal in Arnhem gebracht. 
Hij verblijft in gebouw A, een heel imposant 
gebouw. Hij heeft een eigen kamer met 
televisie die ook gebruikt kan worden als 
computer. Een ruime kamer, een eigen aan-
gepaste rolstoel en rollator. Voor de voeding 
hebben ze een aangepaste rugzak die hij 
aan zijn rolstoel of rollator kan hangen. De 
eerste twee weken zijn ter observatie, daar-
na wordt er een behandelingsplan opge-
steld. Hij vindt dat er teveel gepraat wordt. 
Hij is ongeduldig en wil graag oefenen. Het 
lopen gaat stapje voor stapje beter maar hij 
is gauw moe en slaapt veel. Hij heeft veel 
last van zijn rechterschouder, rechteroog en 
de rechter kant van zijn gezicht. Wij houden 
de moed erin en proberen er wat van te ma-
ken ook al wordt het ons niet makkelijk ge-
maakt. Wij bedanken iedereen die met ons 

meeleeft en kaartjes en mailtjes hebben ge-
stuurd. Wij hopen op betere tijden.

Willem en Lyda.

Ik heb gisterenavond, 24 maart, nog met 
Lyda kontakt gehad. Het was een hectische 
dag met een onderzoek naar Willem’s stem-
banden. Hij heeft voor het eerst geluid voort 
kunnen brengen wat zeer verheugend was. 
Met deze wetenschap kan ook een plan op-
gesteld worden over de logopedie oefenin-
gen die hij zal krijgen. Communiceren doet 
Willem nu nog via een speciaal apparaat. 
Een klein lichtpuntje dus. 
Het adres van Willem is: 
Willem Wolff 
Medisch Centrum Groot Klimmendaal
Postbus 9044, 6800 GG  Arnhem

Antje Meijer-Brouwer

VAN DE
REDACTIE 
Het zal de oplettende lezer niet ontgaan 
zijn dat zowel de kalender als ons clubblad 
Langszij een gedaanteverwisseling hebben 
ondergaan. Onze huisdrukker Kaper heeft 
jaren ons drukwerk, het clubblad de Langs-
zij en de jaarlijkse kalender verzorgd.  Was 
het in het begin liefdewerk oud papier, op 
een gegeven moment werd er door Flevo 
(uiteraard)  gewoon voor betaald. Willem 
Noorloos die vroeger bij ons in de haven 
een ligplaats huurde maar al lange tijd in 
Haaksbergen woont en ook geen boot meer 
heeft, verzorgde de lay out. Hij was degene 
die plaatjes en tekeningetjes bij de verhalen 
zocht. Ook hij werd betaald voor zijn werk.

Nadat drukkerij Kaper er vorig jaar mee 

stopte moest naar een andere drukker uit-
gekeken worden. Al eerder had de redactie 
een aanbieding liggen van Koen Hoffmann. 
Vier van de vorig jaar verschenen Langszij’s 
waren al door Koen geproduceerd. Hij gaf 
aan ook de lay out te willen verzorgen en het 
resultaat was te zien in de Langszij nr. 1 van 
januari dit jaar. We hopen dat de samen-
werking met Koen even prettig zal verlopen 
als dat deze in de voorbije jaren geweest is 
met Peter Kaper en Willem Noorloos.  

De redactie wenst u het komende zomer/
vaarseizoen veel plezier en schrijf eens een 
reisverslag over uw belevenissen zodat ande-
re watersporters er ook van kunnen genieten. 

De kopy voor de volgende Langszij moet 
voor 20 mei ingeleverd zijn op het bekende 
adres: Postbus 333 3840 AH  Harderwijk, 
afgeven bij de havenmeester kan ook of  
redactie@wvflevo.nl

Wie�de�jeugd�heeft,�heeft�de�toekomst
Als je pappa in de boten werkt, je opa en 
oma een boot hebben, je oma bovendien 
iets bij de watersportvereniging Flevo doet 
en je hebt als thema  ‘Boten’ op school, dan 
kan het niet missen dat daar iets mee ge-
daan wordt. 

Zo kon het zijn dat na overleg met haven-
meester Erry en Kosja 18 kleuters dins-
dagmiddag 18 maart de haven kwamen 
bezoeken. Met uiteraard begeleidsters 
kwamen deze jonge gastjes eens kijken 
hoe zo’n boot nu wel in het water gelaten 
wordt. Helaas waren we net even te laat 
want de boot dreef al. Maar toch waren 
er wel vragen, zoals: waarom de ene boot 
op een kar met wielen staat en een andere 
niet. En waarom liggen sommige boten in 
het water en waarom staan andere boten 
op de kant. 

Eén slimmerik zag een windwijzer op de 
kast in het havenkantoor liggen. Erry legde 
haarfijn uit hoe deze werkt, want de kleu-
ters hadden al wel geleerd dat je wind no-

dig hebt om te kunnen zeilen. De moeilijk-
ste vraag was: wat doet nu zo’n stuk ijzer 
op de onderkant van de boot. Leg dan maar 
eens uit wat een anode eigenlijk doet aan 
een vier- of vijfjarige en dit hebben we ook 
niet geprobeerd. Nadat de kleuters nog 
even de haven opgelopen waren, als jonge 
hondjes liepen ze onze grote zandbak in, 
ging het weer terug naar school. 

Op de vraag door de juf wat nu het leukste 
was geweest, kwam niet zo verrassend als 
antwoord: De limonade en de spekjes van 
Kosja.
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Nico�Blaauw
Het heeft even geduurd, het kostte enige 
moeite, er moesten zelfs gehaktballen 
uit onze flevokombuis aan te pas komen, 
maar het is toch gelukt. Na het voorstel-
len van Adri Schippers oftewel vrouwtje 
Paddenstoel in de vorige Langszij, is het 
nu tijd om Nico Blaauw aan u voor te 
stellen.  Ik heb het dan over de mensen 
van Boskalis. Juist deze ochtend hoorde 
ik op RTL Z Nieuws dat de winst van Bos-
kalis over 2013 uitstekend was. Dat heeft 
natuurlijk weinig of niets te maken met 
de werkzaamheden van het Waterfront 
in Harderwijk, maar als werknemer moet 
het toch wel een heel prettig gevoel ge-
ven dat het zo goed gaat. 

Dat is iets dat Nico Blaauw, uitvoerder 
bij Boskalis, als geen ander onderschrijft. 
Vanaf het tijdstip dat met de aanleg van 
het Strandeiland begonnen is werkt Nico 
in Harderwijk. Nico stapt ’s morgens om 
een uur of half zes in de auto om naar 

zijn werk te gaan en is aan het einde van 
de middag weer thuis. Dat is niet altijd 
zo geweest. Zijn vorige klus aan de A2 
kostte meer reistijd per dag, ondanks 
dat de afstand werk-huis minder was. 
Daarnaast heeft Nico ook in het buiten-
land de nodige klussen (mede) geklaard. 
Egypte, Abu Dhabi, zijn zo maar een paar 
landen waarnaar Nico uitgezonden werd. 
Dan was hij na zo’n periode thuis de va-
der die zijn 4 kinderen verwende, maar 
stond zijn vrouw er in de overige tijd wel 
alleen voor. 

Voor Nico is het heel belangrijk het sa-
men doen. De slogan van E. Th. Fentener 
van Vlissingen:  ‘Alles zelf doen is optel-
len. Samenwerken is vermenigvuldigen,’ 
is zeker op Nico van toepassing. Door het 
samenwerken leer je veel mensen ken-
nen. Netwerken heet zoiets tegenwoor-
dig. Om een voorbeeld te geven: de palen 
voor de drijvende steigers die er lagen 

Wist�u�dat:
- op 1 februari om 00.01 uur precies, de 

inschrijfformulieren voor het aanmelden 
van leerlingen voor onze zeilopleiding in 
de lucht kwam? 

- dat onze webmaster Ap Bessels hiervoor 
zorgde?

- dat u voor het nieuwe vaarseizoen begint 
nieuwe Flevo vlaggetjes en die van de 
KNRM met jaartal 2014 kunt kopen?

- de havenmeester deze vlaggetjes ver-
koopt?

- indien  u geen slot gebruikt als u een 
vaste stroomaansluiting huurt deze door 
een willekeurige passant gebruikt kan  
worden?

- u wel de rekening gepresenteerd krijgt 
aan het einde van het vaarseizoen?

- als u niet in de omgeving van Harderwijk 
woont, u thuis kunt zien hoe het weer is? 
ga naar www.wolderwijdweer.nl.

- niet alleen de automobilist zorgt voor het 
vullen van de rijkskas maar dat ook de 
watersporter die zich niet aan de regels 

houdt bij controle in de prijzen valt?
- als u een snelle boot vaart en daar geen 

vaarbewijs voor heeft de boete €550,– be-
draagt?

- het hebben van een marifoon aan boord 
zonder geldig bedieningscertificaat u 
€250,– kost?

- hier echt niet een nulletje teveel getypt 
is?

- als u het Lijnensplitsen van vorig jaar en 
ook dit jaar gemist heeft, of als u nog 
eens het één en ander na wilt kijken u een 
filmpje kunt bekijken op:  
www.lijnenspecialist.nl/splitsen/instructie 
films-splitsen?

-  de wintercursussen Vaarbewijs, Theore-
tische Kustnavigatie en Marifoon door 
totaal 34 personen zijn gevolgd?

 het clubhuis per 26 april a.s. geopend is op 
zaterdag en zondag van 12.00 - 20.00 uur? 

- terwijl de redactie met deze Langszij bezig 
was er op de haven de drijvende steigers 
gelost en gemonteerd werden?

bleken te kort te zijn. Het bedrijf dat deze 
palen moest spuiten was al ingehuurd 
en moest beginnen. Waar haal je dan zo 
snel langere palen vandaan? Nico herin-
nerde zich dat op weg naar de Dennen-
hoek hij een paar bedrijven gezien had 
die o.a. boomstammen  hadden liggen. 
Hij erna toe en om het verhaal niet te 
lang te maken: de volgende ochtend la-
gen ze op onze jachthaven. Zo werkt het 
dus bij Nico maar nogmaals als team ben 
je sterk. Vanaf dat Nico 16 jaar is werkt 
hij met enkele tussenpozen al bij Boska-
lis. Hij heeft daar veel jongeren opgeleid 
die nu zelfstandig werken. Dat dit onder-
deel Nico goed afgaat bleek nog maar 
eens toen hij 25 jaar bij Boskalis werkte 
en er een overzicht gegeven werd met 

vooral veel  anekdotes over Nico en dat 
gebeurde niet zo vaak.

Nico zijn opa en oma woonden in Har-
derwijk. In de vakantie’s was hij met zijn 
ouders vaak te vinden op campings als 
de Dennenhoek en het Verscholen dorp. 
Hij kan zich nog goed herinneren hoe 
het Dolfinarium begin jaren zestig be-
gonnen is. De samenwerking Flevo/uit-
voerder Nico Blaauw is uitstekend. Eerlijk 
zijn, geen dubbele agenda’s daar kom je 
ver mee. Ook Nico hoopt net als Adri dat 
hij in Harderwijk blijft werken tot onze 
jachthaven de Knar feestelijk in gebruik 
genomen zal worden. Dat Nico daarvoor 
van ons een uitnodiging zal krijgen is 
duidelijk. 

P.s. Overigens werkt Adri Schippers uit onze vorige Langszij geen 17 maar 13 jaar bij Boskalis.
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