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VAN
DE

Als�je�niet�om�hulp�vraagt,�
krijg�je�het�ook�niet!
De vorige Langszij was eigenlijk wel een bijzondere. In een fraaie mix van foto’s en tekst, 
beiden van de hand en uit het brein van Antje, werden de mannen die al jaren proberen 
onze haven en vereniging in de lucht te houden, belicht. Ze doen bijna al het onderhoud 
wat gedaan moet worden. Zij die dat wel eens van nabij gevolgd hebben weten dat het 
niet altijd echt meevalt. Soms is het lichamelijk zwaar, soms werkt het weer niet mee, 
regent het pijpenstelen of het vriest. Soms alles tegelijkertijd, maar de klus wordt altijd 
gedaan. 

Zonder mopperen en met heel veel plezier 
onderling. Net als ik, willen deze makkers 
dat ook allemaal niet missen. We geven 
het gewoon niet toe en ik al helemaal 
niet. We worden allemaal wat ouder. Ie-
dere dag een dag. Dat merk je niet, iedere 
week een week, dat merk je ook niet, Ie-
dere maand een maand, merk je ook niet. 
Ieder jaar een jaar, dat wil je niet merken.

 De geest is nog scherp en die is bij mij 
zelfs beter dan ooit. Gescherpt door alle, 
over een schier oneindig aantal jaren 
verspreidde gesprekken over de nieuwe 
haven en het Waterfront van Harderwijk 
in het algemeen, geef ik nooit ongedwon-
gen op. Prachtig dat bestuur en deze ma-
ten en misschien nog wel een paar leden 
meer, zorgen voor het leveren van de 
kracht aan anderen om nooit op te geven. 
Dat zal ook nooit ongedwongen gebeuren 
en dus gaan we altijd door tot we hebben 
bereikt wat we willen. Niet meer en niet 
minder.

Nu wat serieuzer dan maar… Eigenlijk al-
leen wat we zelf niet kunnen of mogen, 
zoals de hijskraankeuring, monstername 
voor legionella, de CV installaties, groot 

tractor- en heftruckonderhoud en zo zijn 
er nog wel een paar zaken, moeten wor-
den uitbesteed. Daarvoor huren we dan 
met passende tegenzin experts in. Die 
moeten we betalen en daar hebben we al 
jaren een hekel aan. Dat heeft weer een 
aardig positief effect en geeft als resul-
taat goede jaarcijfers en dat al heel veel 
jaren. Gewoon omdat we zo min moge-
lijk geld aan o.a onderhoud uitgeven. We 
doen zoveel als mogelijk zelf en herge-
bruiken materiaal en hergebruiken het zo 
mogelijk nog een keer. Zelfs vóór dat we 
het kopen, kijken we of het ergens nog bij 
elkaar gebedeld kan worden, soms lukt 
dat ook nog.

Enkele teamgenoten zijn erg goed in 
lassen, kijk maar naar het pontje en bij-
voorbeeld naar de sputpaal constructie, 
die Hans Duitman ontwierp, of de kleine 
(baby) kraan, die zonder enige storing al 
weer een paar jaar zijn nut bewijst. Al 
meer dan 20 jaar draait de grote kraan 
probleemloos. Slechts kraaien zijn daar 
onze vijanden. Het lassen zal straks nog 
beter en ook met andere materialen gaan, 
omdat wij een prima 2de hands lasap-
paraat gekocht hebben van een scheeps-

werf die het in deze slechte tijd jammer 
genoeg niet redde.

Elektriciteit,�Toegangscontrole�en�Com-
puter
Ook elektrisch staan we ons mannetje, 
we maakten de kraan radiografisch, re-
pareerden de slagbomen en de looppoort, 
inclusief de computer. Vast nog wel meer.

We slagen er niet altijd in, om op com-
mando van een lid, naar zijn elektriciteits-
aansluiting te kijken, die volgens hem niet 
werkt. Als het dan qua tijd een dag of zo 
later wel lukt, dan blijkt de aardlekschake-
laar er uit te liggen of de zekering. Of het 
is gewoon het snoer dat aantoonbaar de-
fect is. Rekening man zeiden we vroeger.

Natuurlijk zit het soms ook – zeker in deze 
periode – in door gravers stukgetrokken 
leidingen, muntproevers die enig na-
stellen behoeven of gewoon omdat on-
derdelen in welke elektriciteitskast dan 
ook, over hun houdbaarheidsdatum heen 
zijn. Alles nu vervangen, terwijl de appara-
tuur voor de nieuwe haven zo ongeveer al 
besteld is of gaat worden, is geen realisti-
sche oplossing.

Dus enig begrip wordt erg op prijs ge-
steld. Melden bij de havenmeester helpt 
ook. Mogelijk niet direct en het kan ook 
betekenen dat een aansluiting moet 
worden afgeplakt, omdat reparatie niet 
onmiddellijk of niet mogelijk is. Een 
briefje in de brievenbus van het haven-
kantoor volstaat. Naar het huis van de 
havenmeester gaan voor iets dergelijks 
wordt niet echt op prijs gesteld. Het 
havenmeestersechtpaar heeft recht op 
hun privacy. Ze zijn tijdens de aange-
geven uren bereikbaar en op het privé-
adres slechts bij een calamiteit. Iets echt 
ernstig dus, maar dat zal wel duidelijk 
zijn.

Het toegangscontrolesysteem zit vol met 
elektronica en wordt gestuurd met een 
computer. Het werkt zonder bliksemin-
slag en ongeleide activiteit van de hef-
truck eigenlijk prima. Dat zal zeker de 
komende ongeveer 1,5 jaar ook nog wel 
lukken. Bijkomend probleem is dat er een 
Windows XP versie op zit en het program-
ma van de toegangscontrole slechts daar 
lekker mee wil samenwerken. 

Nu wordt het vervelend computer tech-
nisch en daar is een reden voor. Het zou 
handig zijn als we gebruik zouden kunnen 
maken van de kennis van iemand die er 
meer ervaring mee heeft dan wij hebben 
en aan kennisoverdracht wil doen. Ons 
gewoon even snel op weg helpen. Na-
tuurlijk komen we er vast uit, op termijn. 
We willen de XP computer in een virtuele 
omgeving laten draaien. We hebben en 
maken regelmatig met Disk2vhd een ge-
revitaliseerde versie van de (toegangscon-
trole) computer. We hebben een Windows 
7 computer waar we laatste versie met 
behulp van VM Ware of Virtual Box willen 
laten werken. Dat moet beslist kunnen 
(blijven werken) tot de nieuwe haven vol-
ledig operationeel is.

WiFi�Draadloos�Internet�op�de�nieuwe�
haven
Wifi is een steeds belangrijker onderwerp. 
Havens, campings, kapper, winkel, bar of 
restaurant, kan niet meer zonder. Dat kan 
de lezer allemaal nonsens vinden, maar 
het zal op de nieuwe jachthaven puik in 
orde moeten zijn. Wij proberen 10 jaar en 
verder vooruit te kijken. Met enkele jaren 
ervaring op de Stille Wei bij Lalaland en de 
Aaltjesdagen gaat dat vast lukken. Maar 
die kennis en visie, hoe het moet op de 
haven, zit maar in enkele hoofden. Mis-
schien zelfs in minder. Dat is best gevaar-
lijk en verlangt input van anderen, die het 
ook nog wel beter zouden kunnen weten.
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Weer wat technisch, maar het kan niet 
anders. Om de hele jachthaven dekkend 
te krijgen met Wifi wordt gedacht aan 
meerdere Acces Points over de haven ver-
spreid, die in een Mesh netwerk zitten, 
Open-Mesh dat met de software Cloud-
Trax het systeem managen. Dit moet ie-
mand die geïnteresseerd is eigenlijk al wel 
veel, misschien wel alles zeggen.

Hydraulica
Alles werkt, alles krijgen we weer wer-
kend. De hydraulische kraan op het vlot, 
de hydraulica op de Adriana, de botenkar, 
de heftruck en de tractor. Maar iemand 
die naast de prachtige makkers eens mee 
wil kijken en wil adviseren zodat we kun-
nen verbeteren is zeer welkom. Al was het 
maar om advies te geven over een hydrau-
lische pomp die niet de capaciteit levert 
die nodig is. Een advies om er mee te stop-
pen, om hem aan te passen of iets anders 
te kopen, wordt dan zeer gewaardeerd.

Goudschat�zoeken
In de nieuwe haven zullen we (via de weg) 
een toegang hebben, die qua afmetingen 
etc. erg zal lijken op de huidige. Nooit iets 
veranderen als het goed werkt. Dat is het 
uitgangspunt. Alles wat er nu zonder pro-
blemen in- of uit kan, kan dat straks ook. 
Alles wat boven de grond zit bij de ingang, 
is op te meten en dat is al gedaan. Maar 

onder de klinkers zitten 4 lussen die zor-
gen dat je geen slagboom op je auto krijgt 
en dat de slagboom slechts open en dicht 
gaat als dat veilig kan. Beperkte aanpas-
sing is indien gewenst mogelijk. Maar het 
is van belang om eerst precies te weten 
hoe de lussen liggen. Als we die kennis 
hebben, is alles mogelijk. Natuurlijk kun je 
het wegdek weghalen, dan weet je waar 
de lussen liggen. Maar er moet toch een 
handiger methode zijn.

Soms zie je aan de Flevoweg mensen met 
een metaaldetector aan het werk. Het 
moet toch hier ook een mogelijkheid zijn 
om op een gemakkelijke wijze de ligplaats 
van de 4 lussen te bepalen. Wie kan en wil 
ons hier helpen?

Hoe�gaat�het�met�de�bouw�van�de�nieu-
we�haven…
We boeken vooruitgang en het gaat goed 
komen. We liggen nog op schema en bin-
nen weken worden de stalen damwanden 
ingetrild. Langzaam maar zeker is alles 
aan de eisen van de overheid aangepast 
en na de bouwvak kunnen we de 2 gebou-
wen laten bouwen. Er is enige reden voor 
optimisme dus. Vanmiddag, 20 mei 2014, 
op de dag dit geschreven wordt, hebben 
we deze tekst van de gemeente Harder-
wijk ontvangen, die we integraal plaatsen.

Aanvullend detectieonderzoek
Naar mogelijk aanwezige niet-gesprongen explosieven in Waterfrontgebied
De komende periode wordt op een aantal locaties op het oude industrieterrein Haven 
en omgeving in het Waterfrontgebied van Harderwijk aanvullend onderzoek gedaan 
naar mogelijke explosieven in de bodem. Dat is gebruikelijk om de werkzaamheden 
in de bodem op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren en om een veilig 
woon- en leefgebied te creëren. Op een flink aantal locaties in Nederland bevinden 
zich nog conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de ondergrond en 
waterbodem. Op basis van additioneel onderzoek is (ook) een deel van de locatie van 

de nieuwe jachthaven en omliggende waterbodem als verdacht gebied aangemerkt. 
Om mogelijke risico’s en de aanwezigheid van explosieven uit te kunnen sluiten, 
voert de gemeente Harderwijk voor de zomervakantie aanvullend detectieonderzoek 
uit. Vooralsnog heeft dit geen invloed op de planning van verdere bouwwerkzaam-
heden. 

Laten we hopen dat we geluk hebben en 
dit niet tot vertraging zal lijden.
Dan gaan we nu weer varen. Hopelijk 
met veel en mooi weer. Het zou zo maar 
kunnen met een beetje geluk. Geniet er 
dus maar van. Sommigen hadden nu al 
pech omdat hun buitenboordmotor werd 
gestolen. Meer dan 10 op de haven. Een 
georganiseerde bende was aan de slag. 
Voor zover je er iets aan kunt doen, doen 

we dat als bestuur. De havencommissaris 
heeft er vast meer over geschreven.
Zo dat was het, weer een ei gelegd. Dit-
maal met de bedoeling om in contact te 
komen met leden of hun vrienden die ons 
kunnen helpen met de bij ons ontbreken-
de kennis.

Lino Bijnen
Je voorzitter

VAN DE VOORZITTER
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VAN
DE

COMMISSARISSEN

Beste Flevo leden,

Buitenboordmotoren
Helaas hebben we moeten constateren 
dat er tot twee maal toe buitenboord mo-
toren zijn gestolen en niet alleen van onze 
watersportvereniging Flevo. Ondanks dat 
ze goed vast zaten heeft men met grof ge-
weld en zeer grote tangen de boel kapot 
geknipt. Het resultaat is dat we nu de bij-
boten met de nieuwe motoren in de werk-
plaats zetten en dat ze voor gebruik te wa-
ter worden gelaten. Wel extra werk maar 
een ander alternatief is er niet. Zo lang-
zamerhand is iedereen vertrokken van de 
Flevoweg en is het ‘s avonds uitgestorven. 
Ondanks de hekken van Boskalis en extra 
surveilleren gaat het toch mis. Helaas zul-
len we nog even moeten doorbijten tot het 
nieuwe spul klaar is en geven we u de raad, 
zet alles zo goed mogelijk vast met sloten 
en zorg dat de motor verzekerd is. Noteer 
het motornummer, jaartal, enz. Zelfs de 
aankoop nota ( als u die nog heeft) is be-
langrijk. 

Het�pontje
Inmiddels vaart het pontje al een poosje 
en na wat kinderziektes ziet het er naar uit 
dat het redelijk goed gaat. Bij harde wind 
wil het nog wel eens gebeuren dat de pont 
niet tussen de planken komt maar er tegen 
aan. Zaak is niet te snel te draaien. Geef de 
grondkabel de tijd om de pont tussen de 

planken te sturen. Voordat u met 
de pont overvaart kijk even of er 
verkeer aan komt, ook als u met 
de boot over de kabel moet. Altijd 
kijken of de pont aan de kade of 
steiger ligt want dan ligt de kabel 
altijd op de bodem. Omdat de pont niet al-
tijd goed is waar te nemen is er een bord 
bij de ingang van de haven geplaatst met 
een waarschuwingstekst Ook staat er een 
Flevo wimpel op de pont. 

Bezem�in�de�mast
Elders in deze Langszij vind u twee versla-
gen van deelnemers aan dit evenement. 
Voor ons was het weer een geslaagde dag 
en alle leden die er gehoor aan hebben ge-
geven, namens het bestuur, Hartelijk dank 
voor uw inzet voor uw vereniging.

B�&�O
De werkzaamheden van het team zijn voor 
dit seizoen weer teneinde. We gaan nu 
eerst varen en genieten en komend najaar 
zien we wel weer. Toch zijn we nadat we 
gestopt zijn diverse keren weer aan het 
klussen geweest. Dat heb je met zo’n ha-
ven die ruim over de houdbaarheid datum 
heen is, er blijven altijd zaken die dringend 
om een oplossing vragen. We doen ons 
best om alles toch nog gladjes te laten ver-
lopen. Veel vaarplezier. 

Hans Duitman en 
Bert Aartsen

Dat�geloof�je�toch�niet...?
Vrijdag 16 mei 2014 – ongeveer 11:30 uur- de telefoon gaat:

‘Marjoleine, met Willem van de Vis, van de haven… Heb jij je boot al helemaal klaar?’

‘Ja, alleen de fok moet er nog op, …hoezo?’

‘Dan kun je nu niet meer varen, want je motor is verdwenen…’

‘...dat meen je niet, wat is er gebeurd...?’

‘Je buurman van de “LEMON” ging net naar zijn boot en constateerde dat niet alleen 
zijn motor is verdwenen, maar ook de jouwe…’.

Dan realiseer je je dat je niet de eerste en 
enige bent waarvan eigendommen zijn 
verdwenen. Razendsnel gaat er door je 
heen wat er moet gebeuren. Diverse boot-
gegevens verzamelen. Allereerst wil onze 
voorzitter Lino Bijnen het motornummer 

hebben. Dan de verzekering bellen (krijg 
schadeformulier toegestuurd), naar het 
politiebureau om een afspraak te maken. 
Dan volgt de woede en emotie omdat er 
mensen zijn die hun handen niet thuis 
kunnen houden.

De beste bewakers van onze spullen?
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VAN DE
ZEILWEDSTRIJDEN

Die dag heb ik geen gelegenheid om te 
gaan kijken. Dat is maar goed ook… De vol-
gende dag komt mijn zoon. Samen gaan 
we naar de haven. Ja, de motor is echt 
weg en die van de buurman ook. We con-
stateren zwarte strepen op het kajuitdak. 
We maken foto’s van de kale motorsteun 
en de strepen. Het dikke kabelslot ligt on-
aangetast… dat is raar??? Het kettingslot is 
doorgeknipt, een gebroken schakel ligt op 
de bank...

Vermoedelijk hebben de boeven dus de 
handgreep doorgeknipt, ging dat sneller? 
De buurman had een slot over de vleugel-
moeren: dat mocht helaas ook niet baten…

We gaan praten bij het havenkantoor en 
bij de Mercury dealer... Binnenkort begint 
het echte vaarseizoen... Veel begrip, maar 
nog geen oplossing. Dat moet worden 
uitgesteld tot de verzekering meer duide-
lijkheid heeft gegeven. Dat kan 30 dagen 
duren heeft de man mij al verteld. 

Dinsdag 20 mei naar het politiebureau. 
Melding gemaakt van deze affaire die niet 
op zich zelf staat… Het hele dossier gaat 
zo snel mogelijk naar de verzekering, met 
foto’s van schip, motor, sleutels en KALE 
motorsteun!

Er blijven talloze vragen onbeantwoord. Is 
een haven te beveiligen tegen zulke door-
trapte dieven als er gaten in omheining 
worden geknipt bij nacht en ontij? Of ca-
merabewaking wordt omzeild? Hopelijk 
stopt deze aantasting van onze privacy. 
Ook andere havens zijn slachtoffer van 
deze boeven die het mijn niet van het dijn 
willen onderscheiden. Het zijn ‘maar’ spul-
len, toch heeft het niet alleen financiële 
maar ook emotionele gevolgen, vooral als 
je zorgvuldig met je bootje om gaat!

Marjoleine Brielsman
Schipper van het ‘LEGAATJE’

Het seizoen is weer begonnen
Een weekje later dan vorig seizoen zijn we op woensdag 7 mei begonnen met de WAC 2014. 
Negentien woensdagavond wedstrijden waarbij WV Zeewolde en WV Flevo samenwerken.

 
In totaal hebben 84 zeilers zich ingeschre-
ven, een gelijk aantal als vorig seizoen. 
Ook dit seizoen zijn er in alle klassen en-
kele nieuwe deelnemers. Voor zover wij 
weten is dit het grootste deelnemersveld 
van Nederland, hier mogen we best een 
beetje trots op zijn.

Tijdens de tweede wedstrijd van dit sei-
zoen hebben 62 deelnemers zich gemeld 
bij het startschip. Dan is het best wel druk 
op het water. We hebben iedereen er al op 
gewezen alert te zijn. Ook al heb je alle 
rechten, blijf goed kijken wat een ander 
doet. Veilig zeilen gaat voor alles. 

Zoals ieder seizoen krijgen we de vraag of 
wij nog iemand weten als opstapper of 

van een opstapper die vraagt of we nog 
een schipper weten die een opstapper 
zoekt. Mocht je mee willen als opstapper 
of een opstapper zoeken, stuur ons dan 
een email en we zorgen dat jullie met el-
kaar in contact komen. 

Uiteraard kunnen schippers die zich als-
nog willen aanmelden zich inschrijven 
via het inschrijfformulier, te vinden op de 
website van WV Flevo. (www.wvflevo.nl)

Wij wensen iedereen een mooi vaarsei-
zoen.

Zeilers groeten, Erik Scheepmaker en 
Albert den Herder.
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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 zo-
ver die plaatsvinden voor het uitkomen 
van het daaropvolgende clubblad. Ook 
worden aankondigingen aangeplakt bij de 
looppoort van onze jachthaven. Natuurlijk 
kunt u informatie vinden op onze website:  
www.wvflevo.nl

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.
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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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WAT GEWEEST IS... Informatieavond�onderlinge��
zeilwedstrijden
Zie het artikel op bladzijde 11 ‘Van de zeilwedstrijden’.

Bezem�in�de�mast
De wekker vroeg gezet, want het is Bezem 
in de mastdag! Ruim voor negenen fiets 
ik ’t haventerrein op richting clubgebouw. 
Op het eerste oog, denk ik bij mezelf, nou 
dat valt wel mee wat er aan rommel ligt. 
Later weet ik wel beter! Eerst iedereen 
groeten en dan aan de koffie/thee. Voor 
mij is het de eerste keer dat ik de handen 
uit de mouwen steek voor de Flevo. Ik zal 
het maar meteen opbiechten, ik ben geen 
lid!!
Ik wordt altijd geïntroduceerd door vrien-
den en van die uitnodiging maak ik dan 
graag gebruik!! Dus mijn gedachten wa-
ren: Voor wat hoort wat! Niet alleen de 
leuke ‘dingen’ mee doen, maar ook ge-
woon aan het werk op het terrein! 
De havencommissarissen, Bert en Hans, 
legden ons, 11 mannen en 3 vrouwen, 
uit wat de bedoeling van deze dag was. 
Dat alles goed in mijn geheugen geprent, 
ging ik met Tineke aan de slag! De heren 
hadden voor ons de klus bedacht van het 
schoon maken van de entree van het ha-
venterrein. Gewapend met bezems, met 
sop gevulde emmers en doeken liepen 
we af op onze opdracht! In klein overleg 
besloten we van buiten (het hek) naar 
binnen te werken. Al gauw hadden we 
het sopritme te pakken en waren we snel 
op elkaar ingewerkt! De bezem ging wer-
kelijk in de (licht) mast, zover we konden 
rijken! Bert kwam, zo nu en dan op zijn 
fietsje, kijken of alles goed ging! In de ver-
te zag je iedereen aan het werk. Af en toe 

croste er een heftruck met houtblokken 
voorbij. Het geluid van de truck, het schof-
felen, het bezemen en het weg scheppen 
van zand moet de heren havencommis-
sarissen als muziek in de oren geklonken 
hebben!
Om 10.45 u. was er schaft. Koffie zonder 
koekje!! Na de koffie zijn we weer met z’n 
allen naar ons schoonmaakdoel getogen. 
Om 12.30 u. kwam Bert langs met de me-
dedeling dat het zo mooi was geweest. Ti-
neke en ik konden er geen genoeg van krij-
gen, dus nog even snel een bord met een 
P erop onder handen genomen. Na alles 
netjes opgeruimd te hebben, zijn we naar 
de kantine gelopen waar de erwtensoep 
en later de champignonsoep op ons stond 
te wachten. Het was een gezellige, vrucht-
bare morgen! Het verschil van voor en na 
de bezemsessie was duidelijk zichtbaar. 
Wie weet gaat volgend jaar wel de ‘Bezem 
in de mast’ op de nieuwe haven of is ieder-
een dan zo netjes dat het niet meer nodig 
is?? Zou jammer zijn, want het was super 
om zo met elkaar aan de slag te zijn, ook 
mede door het goede weer!

door Anneke Franx

APRIL

23

MEI

3

APRIL

21
Paaseieren�zoeken�en�verven

De eieren waren er, de kinderen waren er, 
dus weer een geslaagd Paas evenement 
ondanks de regen.
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Vrijdagavond 5 september is het palaver 
voor het Rondje Polder. Voor de nieuwe le-
den even uitleg. Het Rondje Polder is een 
verenigingstocht die wij al zeker 30 jaar 
organiseren. Zeilboten en motorboten 
kunnen aan dit evenement deelnemen. 
De bedoeling is om zaterdagochtend 
(meestal om 08.00 uur) te vertrekken voor 
een vaartocht naar Lelystad. Dat is zo on-
geveer op de helft van het Rondje Polder. 
Afhankelijk van het weer wordt er om de 
noord of om de zuid gevaren. Voor zeil-
schepen waarvan de mast te hoog is om 
onder de Stichtse- en Hollandsche Brug te 
varen is er geen rondje. Zij moeten via de 
Ketelbrug. Voor motorboten is er ook de 

mogelijkheid om via de Flevopolder te va-
ren. Zaterdagmiddag is er op de Adriana 
een ‘Happy Hour’, waarna er gezamenlijk 
gegeten kan worden in een restaurant. U 
hoort op tijd naar welke haven er gevaren 
wordt, wat de kosten voor liggeld en eten 
zijn. De organisatie zorgt dat er muziek is 
en een gezellige avond is gegarandeerd. 
Zondagochtend vertrekken we op tijd om 
het rondje af te maken. Het is een goede 
gelegenheid om, als u nieuw bent, andere 
Flevoleden te leren kennen en u misschien 
over de drempel te helpen van het varen 
op IJssel- en Markermeer. In de maand au-
gustus liggen er inschrijflijsten in de hal 
van het clubhuis en op het havenkantoor. 

Een week later is er op vrijdagavond pa-
laver voor het Motorbootweekend. De 
organisatie houdt de bestemming altijd 
geheim, zelfs wordt er pas onderweg dui-
delijk waar de tocht naartoe gaat. Ook 
voor dit evenement moet u zich opgeven. 
De lijsten liggen in de hal van het clubhuis 
en op het havenkantoor.

Rondje
Polder

Motorbootweekend

SEPTEMBER

7

SEPTEMBER

14

SEPTEMBER

6

SEPTEMBER

13
Geslaagd!
Op 8 april werd in ons clubhuis examen 
afgenomen voor Marifonie basiscertifi-
caat.
Dit jaar waren er geen kandidaten voor 
Marcom-B.
Al een jaar of 6 wordt het door de docen-
ten Jo de Looff en Meindert de Jong zo ge-
regeld, dat de examinator naar ons komt. 
Zoiets als Mohammed en de berg.
Dit jaar waren er ook 8 gasten uit Elburg 
en Harlingen, die meededen met het exa-
men.
Meindert heette de Harlingers in onver-
valst Fries welkom. Het bloed kruipt…
Alle 8 kandidaten van de Flevo groep zijn 
geslaagd. Gefeliciteerd.

Dat is ook voor de docent een opsteker.
Voor de komende winter staan er ook al-
weer cursussen gepland, nl. Vaarbewijs 1 
en 2, de cursus Theoretische Kustnaviga-
tie en opleiden voor het Marifoon Certifi-
caat. De informatieavond is op 18 novem-
ber in ons verenigingsgebouw.

Opperste concentratie
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Keuring�varende�70-plus�afgeschaft
Vanaf 1 juli a.s. hoeven senioren van 70 jaar 
en ouder niet langer medisch te worden 
gekeurd voor de aanvraag of het behoud 
van hun Klein Vaarbewijs.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl

Nieuw�voor�scheepvaart�van�en�naar�Flevoland�in�2014
De provincie Flevoland heeft een flyer en 
een boekje met tips en informatie over de 
bruggen en sluizen in de provincie uitge-
geven.
• Nieuwe bedieningstijden voor alle 15 

sluizen en beweegbare bruggen van 
de provincie Flevoland. Voortaan wor-
den de bruggen en sluizen bediend van 
06.00 uur tot 22.00 uur. De openingstij-
den op zaterdag en zon- en feestdagen 
blijven nagenoeg gelijk: zaterdag van 
07.00 tot 19.00 uur en op zon- en feest-
dagen van 09.00 tot 19.00 uur.

• Sluizen en bruggen worden op afstand 
bediend vanuit Lelystad.

• Maximaal 1 uur van te voren kunt u bel-
len voor een sluis of brugopening met 
telefoonnummer: 0320-767610 of via 
de drukknoppen bij de wachtplaatsen. 
Let op: u krijgt dan een keuzemenu: 
Sluis of brugbediening, voor welke sluis 
of brug u bediening vraagt, de tijd van 
aankomst.

• Let op er is geen toezichthouder aanwe-
zig bij de sluizen en bruggen.

• Informatieborden staan naast sluizen 
en bruggen. 

Voor de watersporter die voor het eerst 
gaat varen nog wat aanwijzingen. Wat te 
doen bij brug of sluis.
* Sluit achteraan bij wachtende boten 

voor bruggen en sluizen en wacht uw 
beurt af. U wordt geschut op volgorde 
van aankomst.

* Zorg dat u uw schip binnen het bereik 
van de camera’s afmeert. Zo kan de 
brugwachter zien of er schepen zijn die 
de brug willen passeren.

* Is er een marifoon aan boord, luister 
deze dan goed uit (uitluisterplicht) op 
het ter plaatse geldende marifoonka-
naal. Vanaf 2015 heeft provincie Flevo-
land ook weer een marifoon.

* Wanneer de lichten groen en rood ge-
ven, kunt u in de richting van de brug va-
ren. Dit is het teken dat de brug spoedig 
open gaat. Wacht voor rood licht.

* Strijk bij drukke bruggen zo mogelijk de 
mast.

* Volg de aanwijzingen van de brug- en 
sluiswachters op.

VOOR U GELEZEN In de brug of sluis.

* Volg de aanwijzingen van de brug- en 
sluiswachters op.

* Sla de lijnen om de glijstangen en/of 
glijtouwen heen, zodat deze meebewe-
gen in de sluis met het stijgen of dalen 
van het water.

* Let op de stopstrepen in de sluis. Blijf 
binnen de stopstrepen.

* Advies: Ga in de sluis zoveel mogelijk 
om-en-om liggen: begin stuurboord en 
de volgende gaat bakboord liggen.

* Trossen vast? Schroef uit!

* Soms kan de brug- / sluiswachter een 
groot schip voorrang geven. Dit doet hij 
of zij alleen als dat de veiligheid van ie-
dereen ten goede komt. 

* Houd met een klein schip in de sluis, zo 
mogelijk, enige afstand van een groot 
schip.

* Vaar bij een geopende brug vlot door.

www.flevoland.nl/bruggenensluizen.
Let op: de bediening van de Elburgerbrug 
is 0320-767610.

Tips�voor�een�veilige�vaart:
• Zorg voor goed onderhoud en een complete uitrusting

• Check voor vertrek accu’s, smeerolie- en brandstofpeil

• Zet de marifoon op het juiste kanaal om uit te luisteren

• Houd brandstoffilters en –tank schoon

• Zet alles aan boord zeevast

• Houd stuurboordwal

• Kijk goed om je heen, let vooral op achteropkomend verkeer

• Blijf uit de dode hoek van vrachtschepen

• Blijf zichtbaar, een mast en een radarreflector helpen hierbij

• Vaar een duidelijke koers

• Laat kinderen een reddingsvest dragen en draag er bij voorkeur zelf ook een als je aan 
dek komt

Het project ‘ Varen doe je samen’ wil de 
veiligheid van beroeps- en recreatievaart 
op drukke vaarwegen bevorderen en geeft 
daartoe onder meer Knooppuntenboekjes 

uit. Hierin staat hoe u drukke punten op 
de vaarwegen veilig kunt passeren. Zie de 
website:
www.varendoejesamen.nl
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Het�Paard�van�Marken
Iedereen die wel eens op het Markermeer 
vaart heeft in negen van de tien gevallen 
ook het Paard op de kiek gezet. Het is de 
meest gefotografeerde vuurtoren van 
ons land. Hoe komt deze vuurtoren aan 
de naam ‘het Paard‘ ? De bijnaam dateert 
uit de vorige eeuw. De contouren van het 
langgerekte woonhuis en de bijbehorende 
vuurtoren was voor veel zeelieden een be-
kend baken en deed vanaf de zee denken 
aan een paard. Het was en is nog steeds 
wel zaak om het Paard ruim te ronden en 
er liggen niet voor niets de nodige kardi-
nale tonnen. De toren is in 1710 gebouwd 
en in 1839 helemaal herbouwd. De ver-
lichting werd verzorgd door een lichtsto-
ker die het vuur d.m.v. een kolenvuur aan 
de praat hield. De vuurtoren is nog altijd 
in functie en natuurlijk geautomatiseerd. 
Rijkswaterstaat is de verantwoordelijke 
voor het reilen en zeilen van het baken. De 
vuurtoren is al jaren bewoond. Sinds 2003 
zijn Thijs en Liliane Spijker bewoners van 
de vuurtoren en doen dat met veel en-
thousiasme. V.w.b. de energievoorziening 

is er alleen een telefoonaansluiting. Het 
water wordt één maal per twee weken 
in het dorp gehaald en wordt bewaard 
in een grote tank en dan is er weer 1000 
liter voor handen. Elektriciteit wordt ge-
realiseerd door een aggregaat die via een 
omvormer voor 230 Volt zorgt. Thijs is 
gelukkig technisch onderlegd en heeft ge-
zorgd dat de misthoorn, het vastgelopen 
klokmechaniek, de authentieke Bronsmo-
tor en de compressor zijn gerestaureerd. 
Hij heeft hierbij hulp gehad van een paar 
vrijwilligers. Het Paard van Marken is 
ook een gewilde trouw lokatie. Liliane is 
trouwambtenaar van de gemeente Wa-
terland, Edam en Volendam. Het strandje 
bij de vuurtoren is een officiële trouwlo-
catie. Als het weer niet zo denderend is 
mag er ook een schip afmeren en fun-
geert dan als trouwlocatie. De hoogte 
van de vuurtoren is 17,5 meter. Wilt u nog 
meer weten over de vuurtoren kijk dan op 
de website: www.thijsdvandetoren.nl of 
www.trouwenzoalsjulliewillen.nl

HET PONTJE
Wat hij niet wist maar wij allemaal wel...

Nico Blaauw, u kon over hem lezen in de 
vorige Langszij, heeft zich heel erg inge-
spannen om voor de schepen die op de 
kop van onze jachthaven lagen een tij-
delijke ligplaats te creëren. De oplossing 
was al jaren geleden door Hans Duitman 
gevonden en is nu uitgevoerd. Nico heeft 
zich ook erg ingespannen om het pontje te 
realiseren. En vandaag, woensdag 9 april, 
was het dan zover. Symbolisch mocht 
Nico als eerste het pontje bedienen. Na 
een kleine toespraak van onze voorzitter 
Lino werd de pont gedoopt met champag-
ne. Dat gebeurde volgens mij op dezelfde 

manier als de doop van de Bato Lotte van 
onze zoon en schoondochter vorig jaar: 
eerst het glas volschenken, proosten, dan 
leeg drinken en wat er eventueel over was 
over het pontje. En daar ging Nico. Het 
toepasselijke muziekje was natuurlijk het 
liedje van Drs. P.: Heen en weer. De dames 
Jacobine en Astrid zorgden ervoor dat ie-
dereen van een frietje, kroket of frikadel 
werd voorzien. Het was tenslotte ‘gewoon’ 
lunchpauze. Zo zullen er nog wel meer 
hoogtepuntjes gaan komen voordat Het 
Hoogtepunt: de opening van jachthaven 
de Knar, een feit zal zijn.

Het Paard in feesttooi

Moet Niko ook hier nog aan het werk...
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Hoezo�je�eigen�straatje�schoonhouden?
Dat bijna iedereen dit al doet op onze 
haven (?) is niets nieuws. Heel echt no-
dig is het niet want onze medebewoners 
de eenden, waterkipjes en meerkoetjes 
kiezen eerder voor de zwemplateaus 
van de boten dan dat ze de steigers op-
klauteren. Anders is dat bij de nieuwe 
drijvende steiger. Laag op het water 
is het een makkie om op het droge te 
stappen. Maar daar zijn wij, ligplaats-

houders, helemaal niet blij mee. Heb je 
net zo’n mooie ligplaats gekregen, een 
geweldige Nico Blaauw pont, wordt je 
steiger bevuild door deze waterbewo-
ners. Het enige dat we kunnen doen is 
ons eigen straatje schoonhouden. Dus 
als we nu allemaal ons eigen stukkie 
vrij van poep houden, hebben we daar 
samen plezier van en geen ergernis van 
poep op de boot.

Dat�is�ook�toevallig...
Langszij nr. 2 komt net van de drukker en 
de redactie is alweer bezig met de volgen-
de. Met de vakanties voor de deur is het 
misschien wel interessant om iets over 
het weer bij elkaar te sprokkelen.

De redactie komt in gesprek met Cees 
Poel, u zag hem in de vorige Langszij le-
vensgroot op pagina 29. Onder het genot 
van een kop koffie zegt Cees tegen mij: ‘En 
deern, wat een heerlijk weer hè?’ Ik kan 
niet anders dan dit beamen. ‘Je kon het 
gisteren al aan zien komen, een wind uit 
het noorden en af en toe een fijne mot-
regen dan is het de volgende dag zonnig 
weer’. De vissersman zei: ‘Noorderstof, 
doar kumpt mooi weer op af.’ Een aantal 
jaren geleden heeft Cees over het weer 
een stukje geschreven dat in een Langszij 
geplaatst is. Omdat de redactie dit zelf 
niet meer wist zal dat met de meesten 
van u ook het geval zijn en plaatsen we dit 
artikel nog maar eens. Cees schreef o.a.:

Een ZO wind is ook niet zo’n goede wind. 
Zomers, in korte tijd erg warm, en dan na 
ongeveer 3 dagen krijg je onweer, regen 
en ZW wind. ’s Winters, maar die worden 
minder, een paar heel koude dagen en 
dan sneeuw en dooi. Als aan de einder de 
lucht op gaat geven, je ziet b.v. een stad 
en het land a.h.w. op het water liggen, ( je 
kijkt er onderdoor) krijgen we een noorde-
lijke wind. Zo zie je ook weleens onder een 
schip door. Krimpende wind en uitgaande 
vrouwen zijn geen van beide te vertrou-
wen. Een bekend en deels waar gezegde, 
althans wat het weer betreft. Als de wind 
naar de zon toe trekt is het een krimpen-
de wind, b.v. van West naar Zuid-West.

Cees voer als knecht op een botter. Op een 
keer lagen zij voor blakte te drijven, spie-
gelglad water, de wind viel helemaal weg. 
De schipper waar hij bij voer, Lambertus 

Jansen, bijnaam Bart Koek van de HK 23 
een grote botter, zei tegen mij om 10.30 
uur: ‘Zet het eten vast maar op dan kun-
nen we na het eten een tukje doen.’ Nou 
niet gek dus, want je kwam vaak slaap 
tekort. Toen we een tijdje in het vooron-
der op de gestikte deken hadden gelegen, 
hoorde ik een dieselmotor. Ik eruit, was 
het een jongen die op een vlet voer voor 
de Zuiderzeewerken. Ik kende de jongen 
want hij had bij zijn vader op de BU 36 ge-
varen. Hij riep: ‘Heb je nog een paar dun-
nen vor me?’ (Is ondermaatse paling). Die 
hadden we, dus gaven we hem een halve 
puts. Hij zei: ‘Volgens de radio krijgen we 
heel veel wind en regen tegen de avond, 
of hebben jullie geen radio?’ Cees ant-
woordde: ‘Jawel, die ligt naast het kachel-
tje te slapen.’ Cees kwam in het vooronder 
en Bart vroeg: ‘Wie was dat?’ Cees zei: ‘Die 
en die en die vertelde dat we slecht weer 
krijgen.’ ‘Nou, zei Bart, ‘daarom hebben we 
zo vroeg gegeten. Heb jij dan niets gezien 
Cees?’ ‘Nee Bart, niets gezien.’ Het was 
doodstil van wind en een strak blauwe 
lucht. Hij zei: ‘Kom dan eens kijken, zie 
eens koers Amsterdam, wat zie je?’ Cees 
zei: ‘Daar ligt een hele Bunschotervloot, 
veel botters.’ ‘Zie je anders niks? Kijk eens 
naar de kim (horizon).’ En ja hoor, 2 kim-
men boven elkaar. Een teken van slecht 
weer en heel veel wind. Het duurde niet 
zo lang meer, eerst een klein windje, ging 
steeds meer aangroeien toen we aan de 
kuul lagen. Als er wind is en het wordt 
plotseling stil, hou het weerglas in de ga-
ten, beter is een haven op te zoeken. 

In januari waren er enkele mannen van 
het klussenteam aan het werk op de 
jachthaven. Ze waren stelconplaten aan 
het plaatsen voor de fietsenrekken. Het 
had enkele nachten aardig gevroren, ze 
moesten met een bijl en een pikhouweel 
de grond losmaken. Volgens Bert Aartsen 
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wel 8 cm. in de grond. Je kon echter zien 
dat de lente er aan zat te komen, want de 
molshopen werden zichtbaar. ‘k Snap niet 
dat die beestjes met hun tere neusjes door 
de vorstlaag heen komen, het is echter 
wel een teken van naderende dooi, einde 
vorst dus. We weten ook, als de maan in 
een nest zit, dat er veelal regen komt. Ook 
als er een grote, bleke zon is. Een kring om 
de zon, daar huilen vrouw en kindertjes 

om, onweer dus.. Een visserman vertelde 
aan Cees, als op 21 juni ( de langste dag) 
de wind West is, krijgen we geen goede 
zomer en als de wind Oost is wel. Als op 
21 december (de kortste dag) de wind 
West is krijgen we geen winter. Ook zegt 
men, regent het op Sint Margriet (20 juli) 
krijgen we 6 weken natte tred. Er zijn nog 
wel meer tekenen aan te geven maar dit 
lijkt Cees wel genoeg. Als laatste schreef 

hij: ‘Overvloed van dauw maakt de hemel 
blauw.’ En dat gunt hij ons allemaal.   

Over geen ander onderwerp wordt dus 
meer gesproken dan over het weer en 
het zal u niet verbazen dat er veel spreu-
ken bestaan over het weer. Of ze allemaal 
waar zijn is een ander verhaal maar een 
aantal zijn in ieder geval leuk om te we-
ten. Eén van de bekendere spreuken is: 

‘Avondrood mooi weer aan boord, mor-
genrood water in de sloot’. Als het stabiel 
weer is zien we vaak avondrood. Er is een 
plausibele verklaring voor: de atmosfeer 
is relatief droog en met het zakken van de 
zon dwarrelt het stof dat overdag met op-
stijgende warme lucht in de lucht is gaan 
zweven, weer terug naar de aarde. Daarbij 
wordt het zonlicht verstrooid en zo hou-
den we het avondrood over. Ochtendrood 
betekent meestal veel waterdamp in de 
lucht. Als de atmosfeer op hoogte tevens 
vrij koud is dan kunnen zich in de loop van 
de ochtend of de middag buien ontwik-
kelen.

Nog één: Komt wind voor regen daar is 
niets aan gelegen doch komt regen voor 
wind berg dan de zeilen gezwind. Dit is 
een beetje moeilijker, maar als u het vaar-
bewijs heeft dan is deze materie ook ter 
sprake gekomen. Het is in de meteorolo-
gie een gegeven dat de wind met name 
in de warme sector van een uitdiepende 
depressie op z’n sterkst is. In een dergelij-
ke situatie bevindt de frontale regen zich 
aan de voorzijde van het warmtefront. 
De wind is in de regel niet zo sterk. Zodra 
het front echter gepasseerd is, wordt het 
droger en ruimt de wind van bijvoorbeeld 
Zuid naar Zuid-West en wordt tegelijker-
tijd sterker.

Als laatste een gezegde dat ook door onze 
voorzitter in de vorige Langszij geschre-
ven werd:

Als het regent in mei, is april voorbij. En 
zo is het maar net. De redactie wenst u 
in ieder geval een mooie zomer toe en 
hoopt dat u krijgt wat u wenst. Maar één 
ding dat voor iedere watersporter geldt:                
EEN SCHIPPER ZONDER HAAST HEEFT AL-
TIJD GOEDE WIND!

Antje Meijer-Brouwer

Dat deze lucht er niet pluis uitziet is duidelijk
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Naar�Vlieland�met�de�“Jubilado”�
cq.�Chateau�Henri�Dunant

Na eerdere zeil- en motorboottochten met Hillebrand werd ik, tot mijn verbazing, 
nogmaals uitgenodigd om weer een tocht op zijn geweldige Sneekermeervlet mee te 
varen als 3e man. Verbazend, want ik ben zelf nog wel eens teleurgesteld in mijn han-
digheid en zeemanschap. Zijn vaste 2e man is Bart v.d.Meulen, een zeeman in hart en 
nieren. Mijn taak was mij bekend, huishoudelijke dienst en zonodig aan-en afmeer 
hulp, maar de 2e man kon heel goed zonder mijn hulp, dan wist hij zeker dat er niets 
fout zou gaan. 

Vooraf heeft Hillebrand, onder het genot 
van koffie met appeltaart, het reisplan 
voorgelegd: Harderwijk, Muiden, Den 
Helder en, indien redelijk weer, Vlieland 
en daarna zien we wel. Zondag 27 april 
vertrek en terug eind van de week, geen 
probleem voor de 3e man.

Op de vrijdag voor vertrek liep ik hem te-
gen het lijf en vroeg hem of ik hem met 
de proviand kon helpen. De volgende dag 
ben ik met hem naar de boot gereden en 
mocht één grote appeltaart aan boord 
dragen. Zelf had Hillebrand een dag eer-
der de wijnvoorraad aangevuld, dat was 
pas een klus, het schip maakte daarna 
lichte slagzij! 

Zondags werd ik kort na tienen thuis door 
de schipper en zijn maat opgehaald en 
om 11.00 uur voeren wij weg. Goed en 
wel door de sluis bij Nijkerk werd de ex-
presso door mij verzorgd en de appeltaart 
werd, zoals alle dagen, door de schipper 
zelf aangesneden en met de slagroom 
versierd als afmakertje. Dit alles in de rui-
me, verwarmde salon. Rita’s Appeltaart is 
beroemd, beter kan niet, goed gevuld met 
kleingesneden appel, rozijn en… een flinke 
slok rum.

Er was weinig wind, het miezerde een 
beetje, dus de ruitenwissers aan en de 
verwarming ook maar een beetje hoger. 
Als je dan de kajuitzeilers ziet die in een 
regenpak in de kuip zitten te kleumen, 

terwijl jezelf in een verwarmde salon zit 
met uitzicht rondom, dan voel je je wel 
verwend. Langs Bunschoten/Spakenburg 
naar de jachthaven in Huizen, waar wij de 
nieuwgebouwde boothuizen met daar-
boven de woonstudio’s vanaf de boot be-
keken. In onze ogen moest de woonvloer 
lager, een groter raam en terras aan de 
voorzijde en een steiger, zodat de boot 
afgemeerd en als het kon met de kont in 
de zon kan liggen. Verbazend was ook in 
deze haven verwaarloosde jachten te zien 
liggen.

Op weg naar Muiden brak de zon door 
en eenmaal afgemeerd kregen we een 
mooie plek bij de Verenigingsjachthaven. 
Bij de havenmeester gaven wij als naam 
‘Henri Dunant’ op, wat bij hem geen en-
kele verbazing wekte: één oude man, een 
schipper en een matroos, duidelijke zaak. 
We gingen de wal op, dronken een biertje 
bij Floris V waar we ook een tafeltje voor 
de avond wilden reserveren. Reserveren 
was echter niet mogelijk, maar toen we 
om 19.00 kwamen was er geen plek en 
zij een andere onvriendelijke dame dat 
we hadden moeten reserveren! Dit alles 
werd onze kapitein te veel en hij troonde 
ons mee naar een wat simpeler restau-
rant waar we voor een redelijke prijs een 
lekkere en voedzame maaltijd konden 
nuttigen. Na de maaltijd gingen we niet 
de kroeg in maar terug naar ‘Henri D’ waar 
een grote keus aan goede wijnen op ons 
wachtte. Uiteraard had ik mijn bedje in de 

achterkajuit al goed geïnstalleerd want 
om dat later op de avond te moeten doen 
met vooral drank op is veel lastiger.

De volgende dag lieten we Muiden ach-
ter ons en Pampus aan stuurboord liggen 
en gingen recht op de Oranjesluizen af. 
Na een snelle schutting voeren we over 
het IJ naar het Noord Hollands kanaal en 
richting Alkmaar. Het is een hele mooie 
route, zowel het IJ als het deel kanaal naar 
de Zaanse Schans waar veel industrieel 
erfgoed aanwezig is. Bij de Zaans Schans 
hebben wij keurig aangelegd aan een bij-
na privé steiger. 

Er werden vooral door Japanners veel 
foto’s gemaakt met de boot erop, zonder 
onze persoontjes natuurlijk. Hoewel de 
afkomst van de toeristen voor Bart en 

mij duidelijk was, vanwege zwart haar, de 
oogjes, de kwek en de camera’s, wilde de 
kapitein toch iedere twijfel wegnemen en 
vroeg hen: ‘Where are you from’? De ver-
bazing van de Japanners was groot, die 
vraag was hen kennelijk nog nooit gesteld. 
Na een ruime bezichtiging van het gehe-
le park, het museum en de houtzagerij 
gingen wij toch iets teleurgesteld verder, 
want: de aloude Appie Hein aldaar was 
die ochtend gesloten!

We gingen verder richting Alkmaar, op 
zich een wat eentonig kanaal, maar in 
deze tijd mooi opgefleurd door de naast 
liggende bollenvelden, bijzondere ‘schuif-
bruggen’ en mooie vogeltjes. In Alkmaar 
lagen wij midden in de stad, aan de Bier-
kade, wat ons niet belette een goed glas 
wijn te drinken. Na onze gebruikelijke 

De Zaanse Schans

De 3e man: Hans Baars
De 2e man: Bart Vermeulen
Schipper Hillebrand Boltjes
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stadswandeling hebben we weer prima 
gegeten.

Na het verkrijgen van krant en broodjes 
ging de reis verder naar den Helder. En 
zo kwamen wij bij de grote buitenhaven, 
bij het Scheepvaartmuseum en het Red-
dingsmuseum. Het laatste museum heb-
ben wij gelijk maar serieus bezocht, dat 
helpt misschien als je ze nog eens nodig 
hebt.

Na een biertje aan de kade gingen we op 
weg naar de ondertussen aanwezige ha-
venmeester, een aardige jongen, hij kwam 

uit de Achterhoek en kon wel zwemmen 
maar daar hielt het dan ook mee op. In 
Kade 60 hebben we (weer) heerlijk ge-
geten en weer terug naar de wijnboot. 
Eigenlijk zou je wat de wijn betreft de 
boot ook ‘Chateau Henry D’ kunnen noe-
men. Het vaarplan voor de volgende dag 
werd gemaakt: naar Vlieland en rekening 
houden met het tij/stroming. Zodoende 
moesten wij de sluis naar buiten vroeg 
nemen en die ging officieel ook wel vroeg 
open, maar in de praktijk werd er eerst 
werkoverleg gepleegd met flink wat kof-
fie en dan kon het voor ons te laat worden. 
Dus namen wij de andere vroege sluis. De 

schipper zou dat alleen met de 2e man 
wel klaren, dus ik mocht uitslapen. Maar 
toen ik de volgende morgen al het gehei-
ster op het dek hoorde ben ik er toch maar 
uitgegaan en heb ze veilig door de sluis 
geholpen. Eerst dacht ik dat mijn oog-
jes nog dichtzaten, daarna dat de ramen 
beslagen waren, maar het was een dikke 
mist in de haven. 

Op naar Vlieland. Het werd een mooie 
tocht op rustig en ruim sop, met de Wad-
denkaart in de hand, de koffie met de ap-
peltaart en de moderne navigatiemidde-
len onder handbereik, alles verliep prima. 

Zo liepen wij keurig de mooie haven van 
Vlieland binnen en vonden een prima box 
en werd er met mijn hulp perfect aan-
gelegd. Net toen wij van een goddelijk 
wijntje zaten te genieten kwam de ha-
venmeester ons vertellen dat we naar een 
andere, ook niet verkeerde plek, moesten 
verkassen. Deze actie ging iets minder, 
want de door mij ondeskundig opgehan-
gen stootkussen, nam een duik in het sop. 
Geen probleem, havenmeester in haven-
bootje redde het stootkussen en mijzelf. 
Dankzij mijn doorzettingsvermogen en 
overredingskracht konden wij alsnog heel 
goed dineren in het havenrestaurant. Het 
plan voor de volgende dag: van Vlieland 
naar Stavoren, maar dit werd uiteindelijk 
Urk. Steeds weer rekening houdend met 
het tij verliep de reis prima, beetje wind, 
rustig water, een grote plas met boeien 
en staken. Op de zeilboten zag je de opva-
renden dicht bij elkaar in zeilpakken in de 
kuip zitten, terwijl wij met een muziekje, 
de verwarming aan,de kapitein aan het 
roer, Bart die de navigatie verzorgde en 
ondergetekende die voor de koffie zorgde, 
het zeer aangenaam hadden. Bart mocht 
nu de appeltaart snijden, want die van 
Rita was opgegeten. De appeltaart van 
Anneke deed nauwelijks onder voor die 
van Rita, chapeau! Zo kwamen we bij de 
sluis van Kornwerderzand, een volle bak 
naar buiten en weinig boten naar binnen. 
Ik zou bijna vergeten te zeggen dat we 
bijna iedere middag een prachtige pizza 
scoorden, eigenhandig opgewarmd door 
de kapitein die op het laatst van de rit de 
oven helemaal onder controle had. De 
pizza’s waren van diverse producenten en 
werden uiteraard door ons deskundig be-
sproken. Vanuit Kornwerderzand stuurde 
merendeels de stuurautomaat, een mak-
kie. Alle tijd om onze genoten gastrono-
mie, wijnen en diners ruim door te nemen. 
Gezien de kennis en interesse hebben we 
aan alle vogeltjes, groot en klein, onder-
weg aandacht besteed en hebben veel 
charming jong gebroed gezien. 

Het altijd mooie eiland Vlieland 
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Wij naderden Urk waar we probleemloos 
aanlegden, wandelden, lekker dronken 
en ’s avonds aten in een restaurant met 
het mooiste uitzicht en prima bediening, 
alleen de kok had haar dag niet!

De eindsprint naar Elburg verliep prima. 
We waren op tijd bij de Roggebotsluis, 
hadden een snelle schutting en zo waren 
wij rond 12.00 uur al in Elburg. De haven 
was vol omdat het Sleepbootdag was 
maar tegenover Botenmakelaar Elburg 
vonden we nog een prima plek voor de 
‘Helena Louise’ van John en Antje. Eerst 
bekeken we het mooie stadje en de Sjoel, 
een Joods synagoge en bezochten we het 
museum. Heel mooi en zeker een bezoek 
de waard. Daarna dronken we natuurlijk 
op de boot een glaasje wijn met John en 
Antje en kleinzoon Tom (kindercola). De 
schipper trakteerde ons op een geweldig 
diner in zijn favoriete restaurant ‘Achter 
de Poorte’. Locatie, bediening en kok wa-

ren top. Volledig gelaafd konden we zo de 
kooi in kruipen om ons voor te bereiden 
op de finale naar Harderwijk. Onderweg 
werd grote schoonmaak gehouden en 
aan het einde van de morgen kwamen 
wij aan. De 3e man kijkt terug op een zeer 
comfortabele motorbootreis met de ‘Cha-
teau Henry D’.

Het comfort was vele malen groter dan 
op een zeilschip, waartegenover staat 
dat een zeiler meer ontbering en meer 
contact en beleving heeft met de omge-
ving.

Dankzij een geweldig schip, een voortref-
felijke, democratische kapitein die het 
schip, geholpen door boeg-en hekschroef 
geweldig in de hand had, een voortref-
felijke 2e man Bart, (daar kan je mee weg 
en kom je mee thuis) heeft de 3e man een 
prachtige cruise gehad waar hij dankbaar 
op terug kijkt.

De kapitein en de derde man!

Onze�eerste�vaartocht
Als de boot weer in het water ligt, is 
onze eerste vaartocht altijd met Pasen. 
We gaan dan meestal naar Amsterdam. 
Dit jaar wordt het natuurlijk Kampen 
vanwege Sail Kampen. Zo’n evene-
ment mag je niet missen. Vanwege de 
verwachte drukte brengt John de boot 
dinsdag al naar Kampen. Havenmees-
ter Wiebe, die volgend weekend 10 jaar 
havenmeester is in de Buitenhaven van 
Kampen, heeft ons een mooi plekje ge-
geven. We liggen naast de Corné van 
Kees en Rie v.d. Hilst. Voor hen worden 
deze twee maanden een afscheidstour-
nee: zij hebben de boot verkocht. Na 
ongeveer 40 jaar varen houdt het een 
keer op want ook de leeftijd gaat op een 
gegeven moment een rol spelen. Ook 
de Petronella Veen van Andries Jansen 
ligt er. Donderdagavond gaan we naar 
de Buitenkerk waar een concert gege-
ven wordt door de Marinierskapel van 

de Koninklijke Marine. Wij zijn eigenlijk 
niet van die klassieke muziek liefheb-
bers maar dit dient ook een ander doel, 
nl. de gehele opbrengst is bestemd voor 
de Stichting Vaarwens. We beluisteren 
voor de pauze drie klassieke stukken 
en na de pauze is het genre iets lich-
ter. Aan het eind van het concert wordt 
de opbrengst bekend gemaakt. Evert 
en Inge mogen een cheque van ruim 
zesduizend euro in ontvangst nemen. 
Daarmee kunnen zij weer een aantal 
wensen van terminaal zieke patiënten 
vervullen. Zoals u al in de vorige Langs-
zij kon lezen vervullen zij de wens van 
een terminaal zieke persoon die nog 
graag eenmaal een vaartocht wil ma-
ken. Met een aantal familieleden be-
zorgen Evert Stel en Inge de Graaf deze 
families nog een laatste fijne dag. 

Vrijdagavond wordt er op de IJssel een 

De Stedenmaeght
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vlootschouw gehouden. De admiraal is 
Henk de Velde die op de Kamper Kogge, 
die voor anker ligt, de vlootschouw af-
neemt. Wij varen in dit spektakel van 
wel 40 schepen op een rondvaartboot 
mee. Zeker gezien de temperatuur een 
goede keus. Zo zien we alle deelnemers 
aan ons voorbij varen. Zaterdag en zon-
dag bekijken wij de schepen vanaf de 

wal. De kinderen en kleinkinderen die 
langs komen vermaken zich prima, ze-
ker op de kermis die ook aan de IJssel 
kade gehouden wordt. Demonstraties 
van de KNRM, de landmacht, en diver-
se oude ambachten rond de Kogge werf 
bieden voor elk wat wils. Ondanks de 
straffe oostenwind die er staat is het 
een drukte van belang. 

Het iets oudere Russische schip de Shtandart

VAN DE 
REDACTIE 
De sluitingsdatum voor het inleveren van 
kopy voor de volgende Langszij die begin 
september uitkomt is 20 augustus.

De redactie kan een tekst aanpassen of wij-
zigen om de leesbaarheid te vergroten en 
passend te maken.

Voor het inzenden van uw vaarverslag is het 
inmiddels bekende adres:
redactie@wvflevo.nl of 
Postbus 333, 3840 AH Harderwijk 

En natuurkijk wenst de redactie u een zon-
nige vakantie toe.  

Als we maandag weer huiswaarts va-
ren met de oudste vier kleinkinderen is 
het weer omgeslagen. Er valt een vies 
motregentje maar dat mag de pret niet 
drukken voor onze passagiers. De fles-
jes met post erin worden op de kop van 
de IJssel overboord gezet en nu maar 
wachten of er een reaktie op komt. Voor 
ons zit het paasweekend erop.

AMB
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Saskia�Roeland
Een leuk onderwerp voor ons clubblad 
Langszij: interviews (nou ja vraagge-
sprekjes is ook goed) met de mensen 
van Boskalis die zich bezighouden met 
de verplaatsing van onze jachthaven. 
Zoals al eerder geschreven is de verhou-
ding tussen Boskalis en Flevo uitstekend. 
In de ’Van de voorzitters’ en ook in de 
verslagen van de havencommissaris-
sen kunt u dit lezen. Dan houdt het dus 
ook niet op met Adri of Nico maar zijn 
er nog andere personen die ‘aan de tand’ 
gevoeld gaan worden. In deze Langzij 
het verslag van een gesprekje dat ik had 
met Saskia Roeland. We zien haar niet 
zo vaak op het terrein van de jachthaven 
maar achter de schermen werkt ook zij 
hard aan de realisatie van onze nieuwe 
jachthaven. Saskia is niet in dienst bij 
Boskalis maar werkt als ZZPér voor Bos-
kalis. Bij een voorgaand project kwam ze 
in aanraking met Boskalis en vandaar is 
ze gevraagd voor het project Waterfront 
in Harderwijk.  Aanvankelijk voor een 
paar dagen, maar nu het proces vordert 
is zij hier 5 dagen in de week werkzaam. 

Zij heeft op de M.T.S. een dubbele oplei-
ding gevolgd, milieu techniek en civiele 
techniek en deed daarna de H.T.S. civiele 
techniek. Na haar opleiding is ze een 
tijdje werkzaam geweest als toezicht-
houder maar is al snel als werkvoorbe-
reider bij de KWS aan de slag gegaan. 
Met de komst van haar eerste kindje 
heeft ze deze baan opgezegd en is ze als 
zelfstandige aan de slag gegaan. Aan-
vankelijk als tekenaar van uit huis maar 

na een paar jaar als projectbegeleider 
op locatie voor verschillende aannemers 
op grote projecten. 

Het project waar zij nu mee bezig is er-
vaart ze wel als bijzonder, zovaak wordt 
er niet meer in Nederland een indus-
trieterrein over de kop gehaald en een 
jachthaven  verplaatst. Voor Boskalis 
doet zij nu de projectbegeleiding. Heel 
kort door de bocht betekent dit dat ons 
Programma van Eisen vertaald wordt in: 
wat moet  er gebeuren en hoe gaan we 
dat doen. Zij stuurt hiervoor onder an-
dere ook het ontwerp van onze jachtha-
ven aan. Dat dit een gedegen kennis van 
zaken vereist moge duidelijk zijn. Saskia 
werkt net als onze Hans Duitman, veelal 
geprezen om zijn vaardigheid met het 
computerprogramma Autocad, natuur-
lijk ook met deze moderne manier van 
(bouw) tekeningen maken. Zij doet dit 
niet alleen, maar wordt ondersteund 
door een ontwerpteam. 

Anders dan Adri en Nico woont Saskia 
in het rustiger Overijssel. Zij woont daar 
met man en drie kinderen. Saskia heeft 
haar plek in deze mannenwereld zeker 
gevonden. Het heeft alles te maken met 
de manier waarop je je opstelt, maar 
toch een prettige bijkomstigheid hier in 
Harderwijk is wel dat er nog een vrouw 
werkzaam is, nl. Adri Schippers. Wij ho-
pen dat ook Saskia de opening van onze 
haven zal bijwonen.

AMB
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