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VAN
DEEr�zit�nu�gelukkig�schot�in

Gebouwen�op�haven�goedgekeurd!
We gaan positief door met de never ending story van de nieuwbouw van Jachthaven De Knar. 
We hebben alle klippen kunnen nemen. We zijn er van het begin van het jaar mee bezig geweest, 
maar de ontwerpen van Petro van der Kuil voor havengebouw en verenigingsgebouw zijn nu 
goedgekeurd. Dat is de eerste stap om te komen tot de daadwerkelijke bouw. We zijn er heel erg 
blij mee. Niet alleen omdat we de toestemming nodig hebben om te kunnen beginnen met de 
bouw, maar omdat we als bouwteam, bestuur en adviseurs ons ook goed in het ontwerp kun-
nen vinden. Het gaat echt iets worden wat de moeite waard is.

In deze Langszij waren wat kleinere afbeel-
dingen gepland. Langszij is nu eenmaal stan-
daard niet groter dan A5. Maar deze keer wel 
het is een A4 versie geworden. De Langszij 
redactie met de onze grafische vormgever 
hebben dat samen besloten. Als u dit leest, 
kunt u de tekeningen zelf ook downloaden 
van de Internetsite www.wvflevo.nl. Ze zijn 
beschikbaar in een groter formaat en op het 
scherm kunt u alle details net zo uitvergroten 
als u zelf wilt. Maar ook in het verenigingsge-
bouw zijn ze te vinden in groot formaat aan 
de wand en wat kleiner (A3 formaat) op de ta-
fels. Betere informatie is nauwelijks mogelijk 
denken wij.

Niet alle wensen die we hadden konden wor-
den ingewilligd, maar het resultaat mag er 
beslist zijn. Bij zo’n haven kijken veel instan-
ties mee en hebben hun eigen onwrikbare 
eisen. Veel jachthavens , waaronder ook die 
door verenigingen worden geëxploiteerd, 
moeten het met veel minder doen. Heel veel 
minder. Logisch vinden we dat we dan maar 
even vergeten welke obstructies we op onze 
weg tegen kwamen om tot dit resultaat te 
komen. We houden ze in portefeuille voor 
memoires of zo.

En hoe gaat het nu dan verder. Het is, als dit 
geschreven wordt, nog niet helemaal duide-

lijk wanneer met de bouw van de opstallen 
begonnen kan worden. Die informatie zal wat 
later beschikbaar komen. Dan kunnen de ge-
interesseerde aannemers inschrijven / hun of-
ferte voor de bouw maken en kan aansluitend 
een aannemer worden gekozen. Een belang-
rijk proces, waar we niet zorgvuldig genoeg in 
kunnen zijn. We voelen het als een grote ver-
antwoording. Het heeft natuurlijk te maken, 
met geld, met bouwkwaliteit en meer. Maar 
het moet ook gewoon klikken tussen de aan-
nemer, de W.V. Flevo en de bouwbegeleiding. 
Slechts dan komen we tot de beste resultaten.

Vast meer over dit onderwerp in de volgende 
Langszij. Maar eerder op Twitter, Facebook of 
onze Internetsite www.wvflevo.nl. En u kunt 
ieder bestuurslid er ieder moment op aan-
spreken. En dat gebeurt bij de schrijver van dit 
stukje vaak.

Peter�Gerards�doet�stapje�terug!
Wie kent Peter Gerards niet? Iedereen eigen-
lijk wel. Zolang de haven er is, was Peter er 
ook. Bij iedere havenmeester was hij de as-
sistent op de tractor met botenkar. Geen 
winterseizoen zonder Peter met het uit het 
water halen van de schepen en geen zomer-
seizoen kon beginnen zonder Peter, die weer 
zorgde dat die schepen ook in het water kwa-
men.

Bovendien was hij altijd de schipper op de 
Adriana als Sinterklaas met dit schip aan-
kwam op de haven. Daarvoor hebben we 
hem straks, over een paar jaar, niet meer 
nodig, want dit volksfeest wordt door een 
schreeuwende minderheid een bestuurders 
met uitsluitend slappe knieën volledig naar 
de Gallemiezen geholpen. Zou me zo kunnen 
voorstellen dat er niets leuk meer aan is en 
dat je je kinderen meteen maar vertelt, dat 
die oude man al lang het tijdelijke voor het 
eeuwige heeft verwisseld en dat zwarte Piet 
ook niet bestaan heeft. Kijk maar om je heen 
in de klas. Er zijn in je klas en in Nederland 
geen mensen de een andere huidskleur heb-
ben. Wat een mazzel dat mijn jongste klein-
kind er nog alleen maar in gelooft, omdat ze 
cadeautjes krijgt.

Iedere woensdagavond was hij tot kortgele-
den bij de zeilwedstrijden schipper op ‘zijn’ 
Adriana. We kochten het schip, (het was een 
koopje), denk ik zo ongeveer 25 jaar geleden 
en Peter gedroeg zich meteen als eigenaar, 
nou eigenlijk reder. Als je er zelf mee mocht 
varen moest je van goede huize komen. Dat 
was weinigen gegeven in het verleden.

Omdat je, om dit allemaal te kunnen doen, 
een topconditie moet hebben, leek het Peter 
verstandig en handig om een stapje terug te 
doen. Dat deed hij het vorige winterseizoen 
al een beetje bij het kranen en het werd hem 
makkelijker gemaakt omdat Peter Faassen 
door zijn vrouw regelmatig naar de haven 
gestuurd werd. Dat kwam dus mooi uit!

Bleef de Adriana nog over. Daar heeft Peter, 
nadat hij zorgde voor een nieuwe peetvader 
/ voogd over de Adriana, een hele grote stap 

terug gedaan. Hij heeft officieel de sleutels 
van de Adriana overhandigd aan Wim Zwart. 
Vandaar de foto op de omslag van deze 
Langszij.

We hebben een goed gesprek met de Adriana 
gevoerd en zij wil bij deze Peter Gerards be-
danken voor een prachtige tijd. Maar dankt 
hem ook voor de keuze van de goede opvol-
gers. Ja opvolgers, want als je Wim Zwart 
kiest, zit broer Ben automatisch in de deal. 
Dat is geen nadeel omdat ze samen heel 
goed voor haar zullen zorgen. Dat hebben ze 
mij, Adriana, de afgelopen maanden al heel 
goed bewezen. En laat ik, Adriana, eerlijk zijn, 
Peter en ik hebben de afgelopen jaren wel 
een erg intensieve relatie gehad, maar ja ik 
wil ook wel eens wat anders…

Peter, makker bedankt. Oudejaarsdag 17.00 
uur bij mij thuis. Als alle jaren. Je medicijntje 
staat klaar. Wel komen, want dat vergif drink 
ik zelf niet. 

Niet zo’n lang verhaal, maar wel één met 
veel lading. Wel een dikke Langszij met alle 
verslagen, de uitnodiging voor de AV, een 
verhaal over de nieuwe haven en nog wel 
meer. Kom op 12 december naar de AV. We 
hebben veel te vertellen. Zeker de laatste 
stand van zaken met de bouw van de haven 
en de nieuwbouw.
Lukt het u niet, dan is de nieuwjaarsreceptie 
04.01.2015 de volgende mogelijkheid. Daar 
zien we u ook graag.

Lino Bijnen
Uw voorzitter
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Plattegrond�nieuwe�jachthaven
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Artist�impressies�clubgebouw
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De�nieuwe�Knar�straks�-�Tarieven�en�meer
Basis�uitgangspunten
Als bestuur menen wij, dat er enkele basis-
principes zijn, waar we ons altijd aan zullen 
houden. En met ons wordt dus iedereen be-
doeld, zonder enige uitzondering.Het lijkt ons 
goed, om ze hier even neer te zetten. We hou-
den ons aan:

• De wet, statuten, haven- en huishoudelijk 
reglement. Maar er is meer… Dat zijn princi-
pes en afspraken… zoals...

• Gelijke monniken, gelijke kappen. Iedereen 
is gelijk en heeft dus ook gelijke rechten. 
Niemand wordt bevoordeeld. Wat aan de 
één wordt toegestaan, wordt onder gelijke 
omstandigheden een ander niet geweigerd.

• Geen enkel schip steekt aan voor of ach-
terzijde uit. Voor de duidelijkheid er zijn 
havens waar gesteld wordt dat de lengte 
van de ligplaats minstens 0,5 meter langer 
moet zijn, dan de grootste scheepslengte 
overall.

Met het bovenstaande zijn we al aardig in 
staat om iedereen die er recht op heeft, een 
passende ligplaats toe te wijzen in de nieuwe 
Jachthaven De Knar.

Indelingsprincipes
• Iedereen die thans een passende ligplaats 

heeft, krijgt als eerste een ligplaats toege-
wezen. Een ligplaats die er borg voor staat 
dat geen deel van het schip uitsteekt.

• Steekt uw schip nu uit, dan heeft u mogelijk 
jaren de kans gehad dat aan te passen en 
heeft u een financieel voordeel gehad. Uw 
indeling volgt na de groep hiervoor aange-
duid.

• Zeilboten worden zoveel mogelijk vanaf de 
kop ingedeeld. Motorboten worden vanaf 
de wal ingedeeld. Dat is in principe een uit-
gangssituatie die logisch is.

• Er zal zoveel mogelijk met ieders redelijke 
wensen rekening worden gehouden. Maar 
we weten nu al dat niet iedereen tevreden 

zal kunnen zijn. Dat is immers een onmoge-
lijke taak! Basis is de huidige indeling, maar 
niet meer dan dat. Niemand heeft een 
vaste plaats in de huidige of in de nieuwe 
haven; wel proberen we het iedereen naar 
de zin te maken.

• Een ligplaats aan de wal of een ligplaats 
met een zijsteiger kan niet gegarandeerd 
worden. Er zijn er te weinig voor alle kan-
didaten is onze ervaring tot nu toe. Er zijn 
echter straks wel extra kosten aan een zij-
steiger of een plaats aan de wal verbonden. 
Het is niet anders mogelijk. Lees hierover 
verderop.

Ligplaatstarieven
In de huidige jachthaven was het niet moge-
lijk om uniforme tarieven te hanteren. Er wa-
ren dus procentuele en onlogische verschillen. 
Speciaal bij kleinere ligplaatsen zelfs nog wel 
meer dan enkele procenten. Bovendien liepen 
de afmetingen van de ligplaatsen veel te ver 
uiteen.

In de nieuwe jachthaven zullen uniformeta-
rieven wel mogelijk zijn. Maar het verlangt 
wel enig begrip van iedereen. Verenigings-
denken en minder aan het individuele belang.

• Als je alle huidige tarieven terugbrengt naar 
een m2 prijs, dan zijn er verschillen tussen 
de verschillende ligplaatsen. Het gaat om 
verschillen rondom 1%. Dat moet oplosbaar 
zijn zonder al teveel gemor en commotie.

• Ietsje lastiger is het, dat wij geen kleinere 
ligplaatsen meer hebben dan die met een 
lengte van 7 meter en een breedte van  
3 meter. Daarbij gaat het verschil om meer 
geld en dus hogere percentages.

 o  Zij die nieuw in de haven komen, zul-
len meteen met de ligplaatsprijzen voor  
7 x 3 meter worden geconfronteerd.

 o  Zij die nu een kleinere ligplaats hebben, 
krijgen in de nieuwe haven een ingroei-
mogelijkheid.

   Het eerste volledige jaar, betalen zij het 
tarief dat zij thans ook betalen voor hun 
huidige ligplaats. Een beetje bittere pil 
die wij op deze wijze enigszins hopen te 
verzachten.

   Meer zit er eigenlijk niet in. Wij moeten 
het gat gewoon dichten en er is geen 
beter moment dan de overgang naar de 
nieuwe jachthaven.

• Onze nieuwe breedte-afmetingen zullen 
meer aan de huidige scheepsbreedten zijn 
aangepast. Dat kan betekenen dat u iets 
ruimer komt te liggen, maar daardoor ook 
iets meer gaat betalen. Het zal u duidelijk 
zijn, dat het niet mogelijk is om een haven 
te maken met ligplaatsen slechts geba-
seerd op de huidige situatie. Wij moeten 
realistisch vooruit kijken. Dat geldt dan spe-
ciaal voor (erg) smalle schepen. Maar dat is 
dan bij ons niet anders dan bij alle andere 
havens.

• Wij zullen straks dus uniforme tarieven 
hanteren. De huidige technologie maakt 
het mogelijk om boxen te realiseren met 
een uniforme nauwkeurige maatvoering. Er 
zal slechts sprake zijn van een verdedigbaar 
en eigenlijk wel verwaarloosbaar maatver-
schil.

• Het tarief is gebaseerd op de grootste leng-
temaat; inclusief de volledige paal. En de 
breedte is de breedte van hart paal tot hart 
paal. Beperkte verschillen zullen altijd blij-
ven voorkomen, maar die hebben geen in-
vloed op de prijs van de ligplaats.

• Met uitzondering van de aangegeven 
prijsverschilcorrecties en een toeslag voor 
zijsteugers en kopsteigers, wijzigt het sys-
teem niet.

Drinkwatervoorziening
Op alle steigers, behalve op de steigers A en B 
zijn voldoende waterafnamepunten geplaatst. 
Ze leveren water zonder muntinworp. Dat is ri-
sicovol, want daar zou men dan te slordig mee 
om kunnen gaan. Simpele spelregels en soci-
ale controle kunnen dat echter oplossen. Lukt 
dat niet dan worden ze aangepast naar mun-
ten. Maar zover laat u het niet komen.

• Het gaat om drinkwater. Daar moet zui-
nig mee worden omgegaan. Dat moet dus 
niet verkwist worden. Dus is de boot ermee 
wassen of afspoelen uit den boze. Doe het 
dus niet.

• En gebruik niet meer water dan je nodig 
hebt. Sluit de kraan altijd tijdig.

Elektriciteitsvoorziening� voor� vaste� lig-
plaatshouders
Wij hebben de afgelopen jaren velen moeten 
teleurstellen. Méér vaste aansluitingen dan 
we hebben konden niet worden gerealiseerd. 
Dat wordt gelukkig anders in de nieuwe ha-
ven. Met uitzondering van de steigers A en B, 
waar ligplaatsen met de afmeting 7 x 3 meter 
zijn, is bij iedere ligplaats een vaste elektrici-
teitsaansluiting met meter beschikbaar. Na-
tuurlijk zijn er ook hier duidelijke spelregels 
nodig.
• Daar waar een vaste elektriciteitsaanslui-

ting beschikbaar is, wordt deze altijd in re-
kening gebracht.

• De aansluiting is met behulp van een hang-
slotje afsluitbaar. En dat is het geval als de 
steker er in zit en ook als er geen steker in 
zit. Door deze wijze van afsluiten wordt 
voorkomen, dat iemand anders op uw reke-
ning elektriciteit gebruikt. U bent hier altijd 
en zonder uitzondering verantwoordelijk 
voor. Afsluiten van de elektriciteitsvoorzie-
ning is uw verantwoording. En dat geldt 
ook voor de rekening van het gebruik.

• T/m 10 meter ligplaatslengte heeft u  
10 Ampère beschikbaar. U betaalt gelijk 
met het zomerseizoentarief. Dat is voor 
het vastrecht en voor een aantal KWh elek-
triciteit. Gebruikt u meer dan wordt u het 
meerverbruik in rekening gebracht. Terug-
betaling bij mindergebruik vindt niet plaats.

• Boven deze ligplaatslengte is 16 A beschik-
baar. Verder werkt het identiek aan de 10A 
aansluiting. Alleen heeft u meer kWh ter 
beschikking. 

Zijsteigers�en�de�kosten�ervan
Als het financieel haalbaar is, zullen in ieder 
geval bij de 14 meter ligplaatsen zijsteigers 
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geplaatst worden. Deze investering kan niet 
over de totale exploitatiekosten worden ver-
deeld. Omdat dan iedereen mee zou betalen 
aan het voordeel dat slechts aan enkelen is 
voorbehouden.

In sommige havens wordt een toeslag van 
10% op kosten van een ligplaats of een toe-
slag van € 150,– tot € 350,– per ligplaats be-
rekend. Het bestuur is van mening dat een 
andere berekeningswijze realistischer is. Wij 
zullen die gaan hanteren.

Het laten maken van de zijsteigers, houdt ook 
in, dat een plaats aan de wal of kopsteiger 
met een gelijk percentage zal worden ver-
hoogd. Het gaat daar immers ook om een ac-
commodatie voordeel dat slechts aan enkelen 
is voorbehouden.

Wij zijn van mening dat een toeslag van 5% 
op de ligplaatstarieven voor zij- of kopsteiger, 
of aan de wal kostendekkend kan zijn en rea-
listisch is voor diegenen die er van profiteren. 
Daarmee willen wij proberen te starten.

Aanbrengen� Steigerfenders� Stootwillen�
etc.
Zoeken met Google naar afbeeldingen van 
steiger fenders maakt duidelijk waar we het 
over hebben.
Wij willen graag voorkomen dat er een wild-
groei aan stootwillen en anderszins aan de 
nieuwe steigers of palen wordt bevestigd. Het 
staat niet fraai en het is minder effectief dan 
hetgeen wij van plan zijn.
Het uitgangspunt is uniformiteit en minima-
le belasting van de steigers of het loopvlak.
• De ligplaatsnummers worden niet meer in 

het midden van de ligplaats bevestigd. Er 
wordt een verdeling van 1/3-2/3 toegepast. 
Een steigerfender bedekt dus de nummers 
niet.

• Er zal gebruik gemaakt worden van stan-
daardmateriaal, dat door de Flevo wordt 
ingekocht. U wenst een bescherming fen-
der of anderszins aan de zijkant, dan is dat 
in overleg mogelijk. U kiest bij de haven-

meester uit de gekozen modellen, betaalt 
de prijs die er voor staat en door haven-
meester en / of B & O team wordt het be-
vestigd.

• Het materiaal wordt eigendom van de W.V. 
Flevo en mag dus niet door u worden mee-
genomen als u de haven verlaat. Op deze 
manier voorkomen we dat er honderden 
gaten ongecontroleerd in de steigers of de 
palen worden gemaakt, die tot levensduur-
verkorting leiden.

Passanten
Wij zullen een all-in tarief per scheepsmeter 
lengte gaan hanteren. En dat tarief is dan in-
clusief elektriciteit, water en douchen. Het be-
tekent een lagere investering en veel minder 
werk voor de havenmeester en dus ook veel 
meer comfort voor de passanten.

Voor de elektriciteit zijn voor passanten op 
iedere steiger CEE stekerdozen beschikbaar. 
Deze voeren geen spanning als er geen pas-
santen liggen; de havenmeester kan ze vanuit 
zijn kantoor per steiger inschakelen.

Thans hanteren wij al jaren een tarief van  
€ 1,– per meter lengte. Gegeven de huidige 
omstandigheden is dit een passend tarief. In 
de nieuwe haven zou het kunnen zijn, dat dit 
all-in € 1,50 gaat worden. Zou dan overigens 
nog aantrekkelijk geprijsd zijn.

Elektriciteit�in�de�winter
In de winter blijven de vaste aansluitingen ge-
woon in werking. U kunt dus in de winter uw 
eigen elektriciteitsaansluiting blijven gebrui-
ken als u in het water blijft. Doet u dat niet 
omdat uw schip op de wal ligt of elders over-
wintert, dan kunt u de aansluiting afsluiten 
met het hangslot.

Voor de schepen die uit het water gaan, zullen 
op diverse plaatsen de oude elektriciteitskas-
ten in groepjes van 3 worden geplaatst. Dat 
zijn in de praktijk meer aansluitingen dan wij 
op de oude jachthaven in de winter beschik-
baar hadden.

Boot�in�het�water�laten�/�De-icers
Even gaan naar
 www.kascomarine.com/applications/de-icing/
En naar Youtube met dezelfde naam. Dan zal 
het u duidelijk zijn, waar we op enige termijn 
naar toe willen. Misschien kan dit niet vanaf 
het begin worden gerealiseerd, maar bij de 
infrastructuur is er rekening mee gehouden.

Met behulp van onderwater motoren met 
een schoepenrad zullen we een deel van de 
haven ijsvrij gaan houden. Dat is heel goed 
mogelijk en enkele leden doen dat met eigen 
apparatuur al jaren en met succes.

Het grote voordeel is, dat je om het jaar uit 
het water kunt of nog minder. In een later 
stadium zullen wij voor leden een knippen en 
scheren tarief uitwerken.

Mogelijke� effecten� op� de� ligplaatsprijs�
voor�de�huidige�ligplaatshouders
Hieronder proberen wij uit te leggen wat de 
effecten kunnen zijn bij de overgang van de 
oude naar de nieuwe haven. Daarbij baseren 
wij ons gemakshalve op de zomertarieven 
van 2014.
• Iedereen die in een ligplaats komt met iden-

tieke afmetingen betaalt hetzelfde bedrag 
op mogelijk enkele procenten meer na, ver-
oorzaakt door hiervoor aangeven verschil-
len.

• Moet u naar een grotere ligplaats, omdat 
uw schip uitsteekt, dan gaat u meer beta-
len. Namelijk het bedrag dat geldt voor de 
ligplaats waar uw schip volledig en ruim 
genoeg in past.

• Als u nu aan de wal of aan een kop- of zij-
steiger ligt en u wilt dat straks ook, dan 
gaat u een toeslag op de geldende prijs be-
talen. Die zou 5% kunnen bedragen

• Als u nu een ligplaats heeft die kleiner is 
dan 7 meter en smaller dan 3 meter, gaat u 
na een ingroeiperiode het volledige bedrag 
betalen. Helaas is dat niet anders mogelijk.

• Als u nu geen vaste elektriciteitsaansluiting 
heeft, dan heeft u die straks wel. Behalve 
aan de steigers A en B met 7 x 3 meter lig-

plaatsen, waar geen vaste elektriciteitsaan-
sluitingen zijn. Dan betaalt u eenmalige 
elektriciteit entreekosten en jaarlijks een 
voorschot tegelijkertijd met de rekening 
van het zomerseizoen.

Overigens betaalt u in de nieuwe haven niets 
meer voor drinkwater. En het douchen is ook 
gratis. Wij starten hiermee en kijken waar we 
landen. Ieder jaar op de AV beslissen de leden 
over de tarieven op basis van de begroting en 
een bestuursvoorstel.
 
Wat�kan�u�gebeuren?
• Voor alle ligplaatshouders wordt alles beter. 

Een gloednieuwe jachthaven met bij-de-
tijdse gebouwen en verdere accommodatie.

• Voor 80% van de leden/ligplaatshouders 
wijzigt er verder weinig. Gebaseerd op 
gelijke omstandigheden zullen er slechts 
marginale verschillen zijn. Daarbij gaat het 
slechts om procenten.

• Uw boot steekt nu uit… U gaat dan meer 
betalen want uitsteken zal aan de voor 
(over de steiger) en achterzijde (buiten de 
palen) niet meer mogelijk zijn. Overigens 
heeft u mogelijk al heel veel jaren te weinig 
betaald, terwijl u wel uitstak.

• U ligt nu in een smalle box en die is straks 
niet meer beschikbaar. Zijn gewoon overall 
aangenaam breder. U gaat dan iets meer 
betalen.

• U ligt nu aan de wal of aan een kop of zij-
steiger en wilt dat straks ook. U gaat dan 
meer betalen.

• U wenst geen elektriciteit en heeft een 
schip dat niet in een 7 meter ligplaats past. 
Dan betaalt u het basisbedrag en bent des-
ondanks verantwoordelijk voor de aanslui-
ting en het gebruik bij niet afsluiten. Het 
hangslotje dus.

• U tankt of doucht nooit op de haven. Dat is 
jammer, want dan heeft u het voordeel van 
gratis douchen en drinkwater niet.
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Algemene�vergadering�op�vrijdag�12�december�2014�
in�het�verenigingsgebouw.�Aanvang�20.00�uur.

Agenda�AV�2013�-�2014
1. Opening van de vergadering door de voorzitter.
2. Behandeling van ingekomen en verzonden stukken.
3. Vaststellen van de notulen van de AV 6 december 2013 (zie 

Langszij 1 van 2014). 
4. Behandeling van het jaarverslag (zie Langszij 5 van 2014). 
5. Behandeling van de jaarverslagen van de vaste en tijdelijke 

commissies (zie Langszij 5 van 2014). 
6. Behandeling van het door de accountant samengestelde 

rapport betreffende de jaarrekening van het afgelopen 
verenigingsjaar.

7. Behandeling van het jaarverslag van de commissie zoals 
bedoeld in artikel 15 lid 4 van de statuten (kascontrolecom-
missie Hans Baars en Joop Westerhof ). 

8. Behandeling en vaststelling van de contributie, de huurbe-
dragen voor de ligplaatsen en de tarieven voor de dienstver-
leningen etc. voor het komende verenigingsjaar.

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

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

11. Mededelingen van het bestuur. 
 a)   Vorderingen Waterfront, nieuwbouw, havenindeling, 

ligplaatstoewijzing etc.
 b)   Wat verder door het bestuur aan de orde zal worden 

gesteld.
12. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: Lino Bijnen 

Voorzitter en Nico Hagen Zeilwedstrijdcommissaris en Zeil-
opleiding. Er worden twee nieuwe Algemene Bestuursleden 
voorgedragen. Dick Sterken en Rob Sikkema hebben na een 
inkijk periode van een jaar aangegeven het bestuur te wil-
len versterken.

13. Rondvraag.
14. Het oudst aanwezige erelid krijgt het woord.
15. De voorzitter sluit de vergadering.

N.B.� Het door de accountant samengestelde rapport betref-
fende de jaarrekening van het afgelopen verenigingsjaar kunt 
u opvragen bij onze penningmeester mevrouw Antje Meijer-
Brouwer, tel.nr. 0341-456674.
De voorgestelde begroting van de vereniging en de jachthaven voor 
het komende verenigingsjaar is op de avond van de AV beschikbaar.

Jaarverslag�2013-’14
Het afgelopen verenigingsjaar is op wat 
hobbels na, redelijk rustig verlopen. De 
bestuursamenstelling is in de AV van 
2013 niet gewijzigd.

Ledenbestand
Op 1 november 2014 is het ledenbe-
stand als volgt samengesteld:
Leden; 733, waaronder 17 jeugdleden
Ereleden: 4
Leden van verdienste: 4 

De volgende leden zijn in het afgelopen 
jaar overleden: De heer Maro Taal, Bram 
Marck en mevrouw Hermine Pieper Al-
ferink. Alle nabestaanden gecondoleerd 
met dit verlies.

Nieuwe�jachthaven
De voorbereiding voor de verplaatsing 
van de jachthaven en alles wat er bij 
hoort loopt, ook in het afgelopen jaar, 
als een voortdurende rode draad door 
het verenigingsleven.
De lezers van Langszij zijn door de in-
formatie voorziening van onze voorzit-
ter uitstekend op de hoogte. Ook in zijn 
schrijven over ‘Bommen en granaten’ 
(vrij naar Kapitein Haddock) worden 
de problemen rond de opsporing en de 
verwijdering van de bommen duidelijk. 
Ook wat dit voor gevolgen heeft voor 
de bouw van de haven. Wanneer één en 
ander gereed is, is nu onduidelijker ge-
worden. Onze voorzitter zal ongetwij-
feld op de Algemene Vergadering hier 
het één en ander over zeggen. 
Het B&O team is ook weer actief ge-
weest en hadden qua temperatuur 
een betere winter dan de winter van 
2011/2012.

Veiligheid
De veiligheid op het water was bij cur-
sussen en wedstrijden dit jaar evenals 
vorig jaar met name door de twee RIB’S 
goed geregeld. 
Ook dit jaar weer is voor de veiligheid 
op het haventerrein, waar nodig, de 
BHV actief geweest en heeft het B&O 
team de steigers weer nagelopen op 
zoek naar defecte onderdelen. (Lees ver-
slag Havencommissie)

Communicatie
Ook dit jaar hebben de artikelen in ons 
verenigingsblad Langszij gezorgd dat 
u op de hoogte bent van het reilen en 
zeilen van de vereniging en dat zal in de 
toekomst ook zo blijven. De kalender is 
elk jaar weer prachtig en zeer handig. 
Daarnaast hebben we onze website 
www.wvflevo.nl. Op deze site vindt u 
veel informatie over de vereniging en 
ook ons blad Langszij is daar te zien. 
Aan de site wordt nog gewerkt.

Leden, die niet in het bezit zijn van een 
computer, kunnen in het clubhuis ge-
bruik maken van de verenigingscomputer.
Bent u de internetkunst niet machtig? 
Er zijn in het clubhuis altijd wel leden, 
die u hierbij willen helpen.

Dit jaar werden ook de contacten met 
de gemeente Harderwijk, Stichtingen 
en het Watersportverbond door diverse 
bestuursleden onderhouden. 

Cursussen
Jaarlijks worden door de vereniging de 
volgende cursussen aangeboden:
- Vaarbewijs
- Theoretische kustnavigatie
- Marcom B
- Marifonie
In het afgelopen winterseizoen 2013/ 
2014 zijn deze cursussen weer gegeven 

door Jo de Looff en Meindert de Jong.
De zeilopleiding is het afgelopen jaar 
weer buitengewoon actief geweest 
met het geven van zeillessen in zowel 
de Optimisten, RS Feva’s als de Valken. 
Verder werd er tijd gestoken in het en-
thousiasmeren van de jeugd. Het op-
nieuw meedoen aan de Sportwijzer van 
de gemeente Harderwijk was hier een 
onderdeel van. 

Overige�zaken
Zoals u in het verslag van de Zeilwed-
strijdcommissie kunt lezen zijn er het 
afgelopen jaar vele wedstrijden gehou-
den. Er was de Woensdagavondcompe-
titie, de Wolderwijdcup en dit jaar voor 
het eerst ‘Matchrace Event’ (Op 25 ok-
tober 2014 moet dus nog gevaren wor-
den). Bij de andere wedstrijden waren 
er veel deelnemers. Dit is leuk voor de 
commissie en ons clubhuis. Alle wed-
strijden zijn in pais en vree verlopen. 

Er werden in het winterseizoen diverse 
avondactiviteiten georganiseerd. Deze 
avonden werden voor u georganiseerd, 
met gemiddeld (te) weinig belangstel-
lenden De festiviteiten voor kinderen 
werden wel goed bezocht (Paaseieren 
en St. Nicolaas). 

Voor een uitgebreid overzicht van de 
activiteiten van de diverse commissies 
verwijs ik u naar de verslagen van de 
genoemde commissies.

Verder wens ik u voor het komende jaar 
2015 alle goeds en gezondheid toe.

De�nieuwjaarsreceptie�
zondag 4 januari 2015 vanaf 11.00 uur 
in ons verenigingsgebouw.

De secretaris, 
Niko H.M. Sprik

EEN�VERENIGING�DIE�LEEFT,�BOUWT�(LETTERLIJK)�AAN�HAAR�TOEKOMST.
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VAN
DE

COMMISSARISSEN

Jaarverslag�havencommissarissen
De werkzaamheden van het B. en O. team begonnen in het najaar 2013 met het 
ontruimen van de ‘Kop’ van de haven. De grote schepen die daar lagen waren in-
middels al verplaatst of stonden reeds op de kant. Boskalis had n.l. aangegeven 
zo snel mogelijk het nieuwe vaargeultje te willen aanleggen en dat hield in dat 
de ‘Kop’ niet meer bereikbaar was. Met groot enthousiasme werd begonnen de 
bruikbare spullen weg te halen. Helaas zonder Bram Marck, ons zeer gewaardeerde B. en O. lid. 
Hij overleed op 21 November 2013. We zullen hem missen.

Ook zijn nog voor het najaar en het kranen alle 
gas-, licht-, water- en telefoonleidingen op het 
haven- terrein verlegd i.v.m. de aanleg van het 
Zuidereiland. Het kranen zelf verliep redelijk 
vlot, mede door de hulp van Peter Faassen en 
zo stonden voor 1 december alle boten weer 
op de kant. Om in actuele termen te spreken 
het stond BOMVOL.

De verdere winterwerkzaamheden van de B. 
en O.ers waren o.a. laswerk aan de betonvlot-
ten voor spudpalen en het voorzien van al het 
varende materiaal van een nieuwe verflaag. 
Motoren onderhoud, werden steigers van 
nieuwe vlonderplanken voorzien,- wat de laat-
ste jaren met tuinhout wordt gedaan i.v.m. de 
kosten- en veel kleine onderhoudsklussen.

Een lange periode hoorden we niets van zowel 
de Gemeente als van Boskalis over de uitplaat-
sing van de boten voor het vaarseizoen 2014. 
Na een gesprek met Boskalis werd meege-
deeld dat zij kozen voor een drijvende steiger 
in onze eigen haven waar wij altijd al de voor-
keur aan gaven. Dat betekende wel dat er een 
pontje moest komen voor de bereikbaarheid. 
Boskalis zorgde voor de aanschaf en de B. en 

O.ers hebben er veel tijd in gestoken om alles 
op tijd in de vaart te krijgen. Na wat opstart 
problemen heeft de ‘Nikus Blaauw’ het verder 
goed gedaan. Hoe het verder in het voorjaar 
van 2015 gaat, weten we op dit moment nog 
niet maar de ligplaatshouders worden uiter-
aard tijdig geïnformeerd.

Na de zeer zachte winter zou je denken dat 
iedereen ook vroeg in het water wilde, maar 
niets is minder waar. Sommigen moesten 
worden aangespoord om toch nog voor 1 mei 
hun scheepje in het water te kunnen leggen. 
Helaas moesten we in het voorjaar constate-
ren dat er 10 buitenboord motoren waren ge-
stolen. Uiteraard hebben we aangifte gedaan, 
zelfs ten tweede male nadat er 3 weken later 
weer 6 motoren waren verdwenen. Tot op he-
den hebben we niets meer vernomen. De mo-
toren waren wel verzekerd maar het kost altijd 
veel geld en vooral frustratie. Mensen neem 
a.u.b. uw motor van de winter mee naar huis, 
dat is het verstandigste dat u kunt doen. 

De zomerperiode is rustig verlopen, erg rustig 
zelfs. Er kwamen veel minder passanten en dat 
ligt niet alleen aan de omstandigheden en het 

aanzien van onze haven maar het is helaas een 
landelijke trend. Wat het aanzien van onze ha-
ven betreft, hulde aan Boskalis die nog net voor 
het vaarseizoen de enorme duinen voor het 
clubhuis wist af te vlakken, er zwarte grond op-
bracht en het afmaakte met het inzaaien van 
gras. Dit alles om het stuiven tegen te gaan. 
Helaas moeten de openboot bezitters nu een 
stukje verder lopen naar het water. Maar zei 
Cruyf niet ‘elk voordeel heb z’n nadeel’????  
Het was een vrij droge zomer maar als het 
regende en donderde, dan was het ook raak. 
Letterlijk is tot twee keer toe de bliksem in de 
toegangspoort geslagen. Dit kostte diverse 
printplaten die Seysener gelukkig nog kon ver-
vangen.

In de zomer liggen de werkzaamheden van de 
B. en O.ers stil maar het bouwteam is regelma-
tig bijeen geweest om alle tekeningen uit te 
werken. Petro van der Kuyl heeft de bouwaan-
vraag ingediend en binnenkort verwachten 
wij de goedkeuring. Ook zijn er aannemers be-
naderd voor een aanbesteding. Toen deze uit-
nodigingen de deur uit waren werd ons door 
Boskalis meegedeeld dat er enorme vertraging 
was opgetreden i.v.m. explosieven onderzoek. 
Een vertraging van 4 à 5 maanden loop je niet 
meer in en zo is het ook aan de aannemers 
bericht. Dit alles geeft heel veel problemen en 
vragen hoe we nu verder moeten in 2015 zijn 
op dit moment niet te beantwoorden.

Na een gesprek met Boskalis is ons verteld hoe 
het zou kunnen lopen (ideaal) als alles meezit.

April / Mei 2015 beginnen met de gebouwen. 
Misschien mei / juni of eerder de boten van de 
laatste twee steigers naar de nieuwe haven 
aan de nieuwe steigers. Daar kunnen dan de 
eigenaren met de auto komen en parkeren via 
de nieuw aangelegde verharding. Omdat de 
gebouwen nog niet klaar zijn zal er een toi-
letvoorziening moeten komen in de vorm van 
een mobiele unit. We hopen dat in de zomer/ 
najaar de kraan verplaatst kan worden, dan 
kunnen na het zomer vaarseizoen 2015 de bo-
ten in de nieuwe haven op de kant. Nogmaals: 

dit is een Droom scenario, zit iets tegen, dan 
wordt het een Nachtmerrie.

Op dit moment zijn ze de ingang, de bermen 
en de Flevoweg zelf aan het detecteren wat 
veel ongemak oplevert maar dat zijn we zo 
langzamerhand wel gewend. Bijna wekelijks 
wordt er wel een kabel aan flarden getrokken. 
Het vaarseizoen is weer voorbij en ook de B. en 
O. ers zijn weer begonnen. Bokken behandelen 
tegen roest. De Adriana wordt grondig onder 
handen genomen. De bagagewagentjes wor-
den verbreed met massieve banden. Zo zijn er 
nog veel meer kleinere klussen.

De eerste boten staan weer op de kant dat 
geeft altijd een trieste aanblik. Hopelijk zien 
we u op de AV met een vrolijk gezicht, want we 
krijgen een geweldige haven.

Haven Commissarissen 
Hans Duitman en Bert Aartsen

In de Langszij van mei van dit jaar kon u het 
trieste verhaal lezen van Marjoleine Briels-
man over de diefstal van haar buitenboord 
motor. Zij was niet het enige slachtoffer en 
ook elders in Nederland hebben dieven hun 
slag geslagen. De havencommissarissen ra-
den u aan om dit komende winterseizoen 
uw buitenboord motor of mee naar huis te 
nemen of deze naar een bedrijf te brengen. 
Hoe het nu is weet de redactie niet maar 
in het verleden kon men als men de motor 
een beurt liet geven deze de winterperiode 
ook bij het desbetreffende bedrijf opslaan. 
Kijk op onze Flevokalender en u vindt bij de 
advertenties diverse bedrijven in de buurt 
van onze jachthaven, zoals Bonestroo, Roe-
lofsen en Harderwijk Maritiem. Als bestuur 
doen wij er zoveel als mogelijk aan om de 
haven afgesloten te houden, maar garan-
ties kunnen wij u niet geven.

Diefstal
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VAN DE WEDSTRIJD-
COMMISSARIS/ 
ZEILOPLEIDING

Jaarverslag�zeilopleidingen�seizoen�2014
Dit jaar is er één die te boek gaat als geslaagd. Het team onder leiding van Annelot Calis heeft 
het weer gefikst om 82 leerlingen op te leiden en tussendoor instructeurs op te leiden. Dit jaar 
zijn er vier instructeurs met een licentie op zak en we gaan ermee door, uiteraard naar behoefte. 

Maar helaas gaat er ook wel eens wat mis. 
Ik noem er een paar: in het vroege voorjaar 
werden er drie buitenboordmotoren gesto-
len in één nacht. Uiteraard de nieuwste mo-
tor, met als klap op de vuurpijl dat daarna 
een net nieuw aangekochte motor met een 
onkraakbaar slot na twee weken ook ge-
stolen werd. Tevens met een schade aan de 
spiegel. Vanaf die tijd zijn de BB motoren ge-
tatoeëerd, noem het verminkt en dus onver-
koopbaar. Verder zijn er de afgelopen winter 
in een fikse storm enkele Optimisten weg-
gewaaid met schade tot gevolg. Normaal 
repareert Henk Westerhof kleine schades 
maar dit was te gek. Door bemiddeling van 
Bert Aartsen en de havenmeester zijn de 
Optimisten door lokale vakmensen voor een 
schappelijke prijs gerepareerd.

De RS Feva’s, die in 2013 werden aangeschaft, 
werden ingezet voor twee doelen: ten eer-
ste het opleiden van de instructeurs en ten 
tweede als lesboot voor de jeugd als tussen-
stap tussen de Optimist en het grotere werk. 
De 2 RS Feva’s zijn er inmiddels 3 geworden. 
De rede: een beter rendement, per Feva 2 
leerlingen en 1 boot voor de instructeur.

In de voorbereiding van het zomerseizoen 
is al het materiaal gecontroleerd en/of ge-
repareerd. Denk aan polyester werk, nieuwe 
landvasten voor de vletten, sleeplijnen voor 
de Optimisten, Valken gerepareerd, al met 
al ieder jaar een klus om u tegen te zeggen.

Nu een kort verslag van het resultaat van de 
jeugdopleidingen:
Er waren 12 leerlingen voor de daglessen in 
de weekenden in de maand juni. De Sport-
wijzer was ondanks koud en slecht weer 
toch een succes, mede door de inzet van de 
Valk opleidingen.

De mei week werd afgelast vanwege te wei-
nig aanbod van leerlingen. In de eerste zo-
mervakantieweek hadden we 25 leerlingen, 
de tweede week 26 leerlingen en de derde 
zomervakantieweek waren er 20 leerlingen.

De Valk opleidingen heeft het goed gedaan 
met 10 leerlingen, mede dankzij het hechte 
team van Olav Pauw.

Rest mij nog om het team instructeurs en 
de assistenten te bedanken voor hun inzet 
en niet te vergeten Marianne Brandhorst 
die de administratie voor de hele zeiloplei-
ding perfect heeft verzorgd.

Speciaal moet ik Jan Gründlehner, die ge-
stopt is als commissielid van de zeiloplei-
ding, bedanken voor zijn jarenlange en 
hoogwaardige inzet, Jan bedankt.

Wedstrijd/zeilopleiding commissaris
Nico Hagen

Jaarverslag�wedstrijdcommissie
Voordat we een opsomming maken van alle activiteiten willen wij eerst alle vrijwilligers bedan-
ken, die het mogelijk hebben gemaakt om de woensdagavonden in het seizoen wedstrijd te kun-
nen varen. Zonder hen geen startschip, geen wedstrijdbaan en geen rescue. Mannen en dame 
nogmaals hartelijk dank namens alle deelnemers en de commissie. 

WAC
De informatieavond op 23 april was de aftrap 
naar weer een seizoen van 18 wedstrijden op de 
woensdagavond en een afsluitende 19e wed-
strijd op de zondagmiddag. Dit jaar hadden zich 
86 booteigenaren ingeschreven, een ongekend 
aantal! Gemiddeld hebben ongeveer 45 boten 
per wedstrijd meegedaan. Ook dit jaar zwaren 
de deelnemers verdeeld over vijf klassen met 
vier starts per wedstrijdavond. Helaas hebben 
we één wedstrijd moeten staken vanwege het 

onweer. Verder was het over het algemeen mooi 
weer met een lekker briesje.

Dit jaar hebben we een oproep gedaan om erva-
ren wedstrijdzeilers bij nieuwe, minder ervaren 
deelnemers op te laten stappen, om hen wegwijs 
te maken in het wedstrijdzeilen op de woensdag-
avond. Deze opzet is zonder meer geslaagd. Eén 
van de nieuwe deelnemers is op een heel pret-
tige en leerzame wijze begeleid, waardoor hij in-
middels een heel enthousiaste deelnemer is.

Uitslagen van de deelne-
mers van de Flevo
Inboard hoog
1. Faber, Helleveeg
2. Hop, Arion
4. Meurs, Serenite
5. Leunis, Friends II
8. Geurtsen, Sharktail
9. Jansen, Chambon
11. Van de Ridder, Avanti
13. Peddemors, Carina 2
14. Van Dam, Decade
17. Boersma, Pinta
18. Boot, Waterman
19. Vellinga, Etappe 3
20. Elbersen, Smile
21. Vliek, Flamingo
22. Kersten, Silja

Outboard laag 
3. Verschoor, Black Key
4. Oordt, White Pearl
7. Vermeulen, De Deeler
11. Van der Werf,  

Dehlerius
12. Kanon, Jolly Roger
13. Hommel, Martie
16. De Groot, Mambo
17. Van der Werf, Soetkin

Open boten
1. Hettinga, Ned 1036
3. Agterberg, Hendrikus 

Hermanus
4. Van Mervenee, BAB
6. Van Kooten, 28 Aut 8
7. Van de Ridder, de Arend
10. Veen, RS500

Outboard hoog
1. De Jong, Torretje
2. Heizenberg, No Worries
3. Korterink, Passie
4. Van der Kaay, Jelle
6. De Ruijter, Raspoetin
9. Ten Hove, Jajur
10. Sterken, Harré
11. Veen, Blue Pearl
12. De Randmeren, Alle begin 

is moeilijk
13. Sujdam, Tor

Outbord laag
1. Scheepmaker, FF Wit
2. Den Herder, esailing
3. De Randmeren, Team 

Merkmeester
7. Schaapman, FF Arcade
8. Beukers, Hunter 216

Pffff een hele mooie lijst. Com-
plimenten aan alle deelnemers.

Wolderwijdcup 2014
Helaas kunnen we over deze 
wedstrijd kort zijn. Omdat er 
geen wind was, is de strijd na 
één wedstrijd gestaakt. Dit 
jaar hadden 33 deelnemers 
zondag 28 september de 
wekker vroeg staan. Helaas 
kon de strijd niet doorgaan 
en blijft de Schaal nog een 
jaar bij WV ZEEWOLDE. 

Al met al weer een geweldig 
seizoen met over het alge-
meen mooi weer en voldoen-
de wind. Het grootste veld op 
de woensdagavond wedstrij-
den van Nederland kan trots 
zijn op al haar vrijwilligers en 
deelnemers. 
Een fijne winterslaap en tot 
in april bij de infoavond

De wedstrijdcommissie
Erik Scheepmaker en 
Albert den Herder
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VAN DE CLUBHUISCOMMISSIE

JAARVERSLAGEN 
Evenementencommissie�
Van de evenementen die dit verenigings-
jaar zijn georganiseerd zijn de verslagen ge-
publiceerd in de Langszij. Over het geheel 
genomen was de opkomst teleurstellend. 
Het bestuur heeft zich gebogen over de 
vraag: ‘Gaan we door met het organiseren 
of stoppen we ermee?’ Unaniem is gekozen 
voor de eerste optie. Over welke evenemen-
ten spreken wij dan? De mosselavond, het 
sinterklaasfeest, de Nieuwjaarsreceptie, 
de winterlezingen, de excursie, paaseieren 
verven, bezem in de mast, Rondje Noord-
Holland, Rondje Polder en last but no least 
het Motorbootweekend. Het ene evene-
ment werd beter bezocht dan het andere 
maar er was voor iedereen wat. 

Natuurlijk worden de wintercursussen, 
gegeven door Jo de Looff en Meindert de 
Jong, niet vergeten. Voor de cursus Mari-
fonie hadden zich 10 personen opgegeven. 
Alle cursisten zijn geslaagd. Bij de cursus 
Vaarbewijs I, 4 cursisten, Vaarbewijs II, 8 
cursisten en voor de cursus Theoretische 
Kustnavigatie was het aantal leerlingen 
zelfs 12 personen. Of en hoeveel cursisten 
hiervoor geslaagd zijn is niet bekend.  

Redactiecommissie�
Ons verenigingsjaar dat loopt van 1 okto-
ber t/m 30 september levert altijd 5x een 
uitgave van ons clubblad Langszij op. Dat 
was dit jaar niet anders. Wel anders was 
de nieuwe lay-out. Alom is verrassend 
gereageerd op de uitzonderlijk mooie op-
maak van het blad. Maar als er geen kopy 
binnen komt is er ook geen Langszij. Het 
afgelopen jaar was dat net zo moeilijk als 
voorgaande uitgaven. Leden benaderen en 
nogmaals vragen, maar het is gelukt. 5x 
een clubblad dat qua inhoud evenemen-
ten aankondigde en verhalen van leden 
liet zien. U werd op de hoogte gehouden 
van de stand van zaken betreffende de ver-
plaatsing van onze haven, kortom het wel 
en wee van de watersportvereniging Flevo 
was te volgen.
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Jaarverslag�Clubhuis�seizoen�2013/2014
Het jaarverslag van het clubhuis begint altijd met de sluitingsavond van het vaarseizoen, t.w. de 
mosselavond. Het bezoekersaantal was bij dit eerste winterevenement niet heel hoog, slecht 45 
personen lieten zich de mosselen en vis goed smaken. De sfeer was er niet minder om.

Over de winterevenementen kunt u in het 
verslag van de evenementencommissaris le-
zen. Het voorjaar was prachtig, warm en veel 
zon. De maand augustus leek wel het begin 
van de herfst, maar voor het overige mochten 
we v.w.b. het weer niet klagen. Dat niet heel 
veel passanten het clubhuis wisten te vinden 
was logisch, deze waren er ook niet. Lees het 
verslag van de havencommissarissen. Op de 
woensdagavonden was de tent vol. Dat had 
natuurlijk alles te maken met de WAC, Woens-
dagavond Competitie, de onderlinge zeilwed-
strijden i.s.m. de wsv. Zeewolde. Ook de zeil-
opleiding zorgde voor veel activiteit, waarbij 
het vooral tijdens de zeilweken een drukte van 
belang was. 

De opkomst bij de verschillende evenementen 
zowel in de winter als in de zomerperiode was 

niet heel hoog, wat de omzet van het clubhuis 
natuurlijk negatief beïnvloed heeft.

Cijfers hoort u op de jaarvergadering.

De clubhuiscommissie bestond ook dit jaar uit 
de volgende personen: Toos Aartsen, Hanny 
Megens, Henk en Trudy Gallé en ondergete-
kende. De vaste medewerksters achter de bar: 
Chantal Sikkema en Roos den Herder. Zij wer-
den ondersteund door de vrijwilligers: Maar-
ten Kranenburg, Wim v.d. Linden, Willem v.d. 
Vis, Hans Hommel, Basjan Fanoy, Aleida Kars-
sen en Karin Meijer. De vaste keukenbrigade 
werd gevormd door Martijn Kamphorst en Jus-
tien Kroon. Allen hartelijk dank.

Clubhuiscommissaris Jan Kersten

Bericht�van�Willem�Wolff
Dag, bootjesmensen. 
Lyda en ik zijn weer in Friesland. Bedankt voor de steunbetuigingen. Het blijft een strijd maar lie-
ver geen topsport meer. We vechten door. Ik kan al lopen met sta rollator en 30 minuten praten. 
Groeten van Willem en Lyda.

Het mailtje dat we eerder van Willem en Lyda 
ontvingen was van 10 september j.l. Na het in-
farct van december 2013 is Willem verpleegd 
in Arnhem. Dat was een half jaar heel hard 
knokken. Er is daar enige vooruitgang geboekt 
en op 11 september is Willem verhuisd naar 
verpleeghuis Bloemkamp in Bolsward voor ver-
dere revalidatie. Willem en Lyda bedanken ie-

dereen voor de mooie kaarten, bemoedigende 
mailtjes, oppeppende berichten en bezoekjes. 
Zij vonden het fijn dat ze zoveel steun gekre-
gen hebben en hopen dat dat zo blijft. Willem 
zijn ‘nieuwe’ adres is: 
Woonzorg- en Behandelcentrum Bloemkamp
Kamer 8
Floridus Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward.
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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 winterpe-
riode van september t/m april iedere don-
derdagavond in het verenigingsgebouw.

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 Alge-
meen. Daar vindt u Webcam, als u hierop 
klikt en dan nogmaals op: Webcam, kunt 
u zien hoe de werkzaamheden 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

Gezocht�voor�ons�clubhuis

dit winterseizoen 

voor de zaterdagmiddag van 16.00 tot 20.00 uur

Barmannen/Vrouwen

Flevoleden die zich willen inzetten om onze leden te 

voorzien van een hapje en een drankje.

Wij denken aan eens in de 4 à 6 weken, vaker mag 

natuurlijk altijd.

De bezetting voor de keuken is door ons geregeld en je 

wordt vanzelfsprekend ingewerkt door één van onze 

commissieleden.

Met jouw hulp kan het clubhuis ook in de winterperiode 

een gezellige ontmoetingsplek zijn.

Voor vragen/inlichtingen/aanmelden

Jan Kersten, Clubhuiscommissaris

0341-432926

jankersten@solcon.nl
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WAT GEWEEST IS...

Rondje�Polder�6-7�september�2014
Dat de vergrijzing ook in onze haven toege-
slagen heeft is al lang geen geheim meer. Het 
bewijs is ook met Rondje Polder weer gele-
verd: was het vroeger zo, dat met het palaver 
op vrijdagavond ‘het feest’ al begon en tot in 
de late en soms in de vroege uurtjes duurde, 
dat was de laatste jaren al veel minder. Voor 
de editie 2014 staan 17 schepen ingeschre-
ven. Diverse bemanningen zijn al een paar 
dagen eerder vertrokken. Mooi weer, na een 
herfstachtige maand augustus, deed een 
aantal schippers besluiten om er een korte 
vakantie van te maken. 

Degenen die op zaterdagochtend vertrekken 
hebben geen wind, slecht zicht, en een tem-
peratuur van 15 gr. C. Nadat de zeilschepen 
al vertrokken zijn, doen om 09.00 uur 3 mo-
torboten als hekkensluiters hetzelfde, t.w. de 
Aqua Amor, de Helena Louise en de Adriana. 
Vooral deze laatste is belangrijk voor het Hap-
py Hour in Lelystad. 

Er zijn behoorlijk veel scheepjes op het water: 
nog even genieten van het beloofde mooie 
nazomerweer, of al op weg naar de winterstal-
ling. De zon die af en toe zou schijnen laat zich 
voorlopig niet zien. Op dit moment om 13.00 
uur op het Ketelmeer, is er nog steeds weinig 
of geen wind met af en toe zelfs een spetter 
regen. Om 14.00 uur varen we onder de Ketel-
brug door samen met de Fortuna van Ron en 
Hilde Koelewijn en de Adriana. De eerlijkheid 
gebiedt mij te zeggen dat ondanks dat meer 
wind ook voor ons geen probleem zou zijn, dit 
toch wel erg ontspannen varen is. Eenmaal 
afgemeerd in de Flevo Marine wordt al snel 
de tap aangesloten en laten we ons, het door 
Hillebrand gesponsord, bier heerlijk smaken. 
Hillebrand bedankt hiervoor en natuurlijk ge-

feliciteerd met je verjaardag. Het Happy Hour 
duurt vandaag iets langer dan een uur en is 
tevens het bewijs dat het heel gezellig is. Om 
19.00 uur gaan we naar het restaurant waar 
de kok het vlees voor ons op de barbecue heeft 
bereid. Met de muzikale omlijsting van Hans 
Boerhof komen na het eten zelfs de voetjes 
van de vloer. Of het dezelfde vergrijzing is als in 
het begin van dit verslag weet ik niet, maar het 
is opvallend dat veel aanwezigen al heel vroeg 
de kooi opzoeken. 

Zondagochtend is de eerste boot al voor ach-
ten vertrokken. Er is gelukkig iets meer wind 
en meer zon dan gisteren. Niet alle schepen 
moeten terug naar Harderwijk. Er zijn er die 
in Lelystad zelf een ligplaats hebben, Urk en 
Hindelopen zijn ook bestemmingen. Andere 
bemanningen hebben nog een paar vrije 
dagen. Wij van de Helena Louise maken het 
Rondje een beetje groter en varen vandaag 
naar Enkhuizen. Daar meren wij af in de Ge-

meentehaven en kunnen aan het einde van 
de middag zelfs op een terrasje genieten van 
een heerlijke schnitzel. De Dromedaris staat 
in de steigers maar we hebben ook zicht op 
een paar schepen die behoren tot het Varend 
Erfgoed. Daar lag tot voor een paar jaar de 
sleepboot ‘de Roek’ van Dirk Kanon. Maan-
dagochtend zijn we met nog een motorboot 
de twee enige schepen die gebruik maken 
van het Naviduct op weg naar Hoorn. Als je, 
zoals wij, een paar jaar niet in Hoorn geweest 
bent, valt het je pas op hoeveel er veranderd 
is. Prachtige steigers voor de bruine vloot en 
de rivier cruise schepen. Maar de jongens van 
de Bontekoe hangen nog steeds bij de haven 
over de muur. Een giga grote jachthaven ach-
ter de voormalige gevangenis maar ook geluk-
kig nog steeds veel gerestaureerde gebouwen 
uit de VOC tijd zijn in Hoorn te bewonderen.

Dinsdag is ons reisdoel Amsterdam. Halver-
wege komen we de Annelou van Lino en Mar-
tine tegen. We meren zoals gewoonlijk af in 
de jachthaven Aeolus. Woensdag gaan we 
Amsterdam in. Met de pont steken we het IJ 
over, dan dwars door het Centraal Station en 
met tramlijn 16 (24 kan ook) naar de Albert 
Cuyp markt, waar het altijd gezellig is. Vlakbij 
het standbeeld van André Hazes, in de echte 
Volendamse viswinkel, laten we ons de kib-
beling en een broodje garnalenkroket heerlijk 
smaken. Vanwege de aanleg van de Noord-
Zuid lijn is het op het Rokin nog steeds één 
grote bouwput. Als deze lijn eenmaal klaar is 
zullen heel veel Amsterdammers een zucht 
van verlichting slaken. 

Donderdagochtend vertrekken we. Zojuist 
voer een groot cruise schip, de Aidasol, rich-
ting Oranjesluizen. Op het bredere IJ draait 
dit schip, om straks de opvarenden de gele-
genheid te bieden Amsterdam te bezoeken. 
Het schutten verloopt snel en eenmaal op het 
Markermeer staan er witte kopjes. Wij over-
nachten op het eiland de Dode Hond, om vrij-
dag weer in de thuishaven af te meren. Daar 
wordt om 20.00 uur palaver gehouden voor 
het Motorboot weekend.

Vrijdagavond palaver. Blijft de bestemming 
een geheim of zal er opening van zaken ge-
geven worden? 9 schepen staan op de lijst. 
Frits en Hetty Poot hebben deze zomer hun 
zeilboot ingeruild voor een motorboot. Het 
verslag dat nu volgt is geschreven door Hetty 
en Frits.

SEPTEMBER

7
SEPTEMBER

6
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Motorbootweekend�
13-14�september�2014
Organisatie: Beerd en Dittie Beekhuizen en 
Marinus en Gerrie van Straaten.
Boten: Helena Louise, Cindy 2, Delfino, Dob-
ber, Garrekwak, Changer, Aequitas, Sea Eagle, 
HL 101 Violet (later afgemeld ).

Als je zeilboot door omstandigheden ver-
kocht is en je samen besloten hebt om niet te 
gaan caravannen maar een motorboot aan te 
schaffen, zodat we toch kunnen blijven genie-
ten van het slenteren op het water dan gaat 
er bij Frits een groene lamp branden. 

AKTIE:

Diverse jachthavens worden er dan bezocht, 
de picknickmand wordt geregeld voor onder-
weg en hij gaat er voor. Van Baarn naar Mook, 
diverse keren naar IJmuiden, maar uiteinde-
lijk vinden we er één in Koudum (Friesland). 
Een multiknikvlet van rond de acht meter, die 
hij met broer en zoon gaat ophalen. De boot 
doet het goed en Frits zijn handen jeuken al, 
van de winter weer genoeg te doen.

Als je in het clubhuis komt voor een bier-
tje wordt je gelijk aangesproken door Antje 
Meijer en Els Walet. ‘Hé motorboters, gaan 
jullie mee met het motorbootweekend?’

We gaan mee. Zo kunnen we gelijk wat meer 
mensen persoonlijk leren kennen.

Vrijdagavond om klokslag 20.00 uur palaver 
in het clubhuis. Een grote kring mensen zit 
al op ons te wachten. Beerd Beekhuizen heet 
ons allemaal welkom en onder het genot van 
een kop koffie vertelt hij dat we zaterdagmor-
gen om 9.00 uur gaan vertrekken en dat de 
rest van het weekend een verrassing is. Hetty 
krijgt bijna de slappe lach, hebben we ons 

daarvoor zo moeten haasten om op tijd te 
zijn, dat had Frans Meijer ons wel even kun-
nen doorbellen. Maar de avond werd gezellig 
en we voelden ons welkom.
Zaterdagmorgen klokslag 9.00 uur 3 x getoe-
ter we gaan vertrekken! Vervolgens opnieuw 
3 x getoeter. ‘Zeker afgeblazen’,zegt Frits. 
Maar de eerste boten komen toch aanvaren 
en we sluiten aan richting het Wolderwijd. De 
eerste stop is bij het Erkemederstrand voor 
een kop koffie met gebak, lekker in de zon op 
het terras met uitzicht op de haven.

Rond 12.00 vertrekken, echter we vertrokken 
met 9 boten uit Harderwijk nu zijn er nog 
maar 8, wie missen we? Uitgerekend bij de 
laatste boot die zou vertrekken valt de schip-
per bij het afduwen tussen wal en schip! (En 
zijn zus maar lachen). Gelukkig zijn ze nog 
op tijd om samen de sluis in te varen. Schut-
ten gaat goed. Deuren gaan open en de brug 
gaat open. ‘Gooi maar los’,horen wij op één 
van de grotere motorboten voor ons, ‘Gooi 
dan los, toe nou, gooi dan los’, ‘dat kan niet 
man je hebt er een knoop ingelegd’. De lijn 
is vast getrokken en verhitte koppen lopen 
zenuwachtig rond. De sluiswachter, duidelijk 
een man met ervaring, vraagt aan de schip-
per en bemanning om allemaal aan één kant 
te gaan staan. Gelukkig, het slagersmes was 
niet nodig, de knoop is ontward door de sluis-
wachter. We varen weer en de file op de brug 
is snel opgelost.

Maar wat is de bestemming?

Spakenburg, de Eemhof, Almere?

We zien de schoorsteen van het stoomge-
maal van Nijkerk roken. Dat het niets met een 
nieuwe paus te maken heeft is ons duidelijk 
maar het is wel monumenten dag. Het wordt 
dus het stoomgemaal.

We leggen aan voor het stoomgemaal, nooit 
geweten dat hier steigers zijn, gezellig druk 
en allemaal kraampjes met oude ambachten. 
De tafels staan al klaar achter het gemaal en 
met een prachtig uitzicht en wederom volop 
in de zon genieten we van de eigengemaak-
te soep en belegde broodjes. Daarna kregen 
we een rondleiding en uitleg over het stoom 
gemaal. We bekeken de oude ambachten en 
luisterden naar het shantykoor uit Nijkerk. In-
middels waren ook Kees en Rie v.d Hilst met 
de auto gearriveerd. Zij hebben hun boot ver-
kocht en waren uitgenodigd om toch nog een 
stukje mee te maken van deze tocht. Ze ge-
nieten volop.

De leider van ons konvooi vertrekt als laatste. 
Volop verwarring bij de schippers, moeten we 
nu stuurboord uit of bakboord uit? Gedraai 
om elkaar heen in de vaargeul, hier zag je 
duidelijk de ervaring van de schippers, geen 
aanvaring, zelfs geen bijna aanvaring. Grote 
klasse. De leider arriveert en vaart richting 
Nijkerk. Wij volgen en meren af tegen de 
kade aan de strandkant. Ik kijk Hetty beden-
kelijk aan, ik zat voor mijn werk vroeger veel 
in het oostblok toen de muur er nog stond en 
dit leek wel iets op Checkpoint Charly. Langs 
een groot gedeelte van de kade stonden hek-
ken met daarop teksten met -Verboden aan 
te leggen -. Maar ja, de leider leidt en dan 
hebben wij maar te volgen. Wat is het geval, 
door de steeds grotere binnenvaartschepen 
die Nijkerk aan doen wordt het zand onder de 
damwanden weggezogen met als gevolg ver-
zakking van de kade. Deze kade wordt binnen-
kort aangepakt en men heeft daarom reeds 
hekken geplaatst. 

Verboden aan te leggen!! Dit gold echter niet 
voor ons want door persoonlijke bemidde-
ling had één van de organisatoren van onze 
motorboot tocht het voor elkaar gekregen 
dat wij, bij hoge uitzondering, mochten aan-
meren aan deze sterk verzwakte kade. Drie 
schepen voor het scoutinggebouw en zes iets 
verderop. Een waterpomptang was de sleutel 
om het hek te openen.

Nog steeds prachtig weer, iedereen een stoel 
mee en eerst maar eens een plek in de zon 
maar uit de wind proberen te vinden. De or-
ganisatie had geregeld dat we het gebouwtje 
van de scouting mochten gebruiken. Maarten 
en Mieps Kranenburg, die al iets eerder met 
de auto waren aangekomen, hadden het fust 
bier exact op de juiste temperatuur weten 
te krijgen. Dus eerst maar eens iets drinken. 
Biertje, wijntje, fris zoutje erbij en…….een ac-
cordeon. Willem, schipper maar ook muzikant, 
wist ondanks zijn spierproblemen, enkele zee-
mansliederen uit zijn trekzak te toveren waar 
enkele krasse knarren onder ons meteen op 
inspeelden. Uit volle borst werd er gezongen, 
hoe hoog de zolder wel niet is en hoe laag de 
vloer en ze zongen ook nog iets over - boeren 
op Curacao -volgens mij niet helemaal de 
goeie tekst, maar goed. Daar Frits, het nieuwe 
motorbootlid, ook nog wel enkele shantylied-
jes kent maar liever Schotse of Ierse liederen 
zingt werd er door hem ook snel meegezon-
gen want onze krasse knarren zingen tot ver 
over de landsgrenzen dus ook Engelstalig.

‘Frits kom erbij’, ‘Waarbij?’ ‘De krasse knarren 
natuurlijk.’ ‘Sorry nog even niet.’ Te veel eer, 
eerst motorbootlid en dan ook nog een krasse 
knar, ik moet alles even op me in laten werken.
Een zwart autootje komt zachtjes het terrein 
op rijden, hekken, verboden aan te leggen, het 
zal toch niet de hondenbrigade zijn? Gelukkig 
het valt mee, de catering is gearriveerd. Dam-
pende schalen worden naar binnen gebracht. 
Ruikt goed. Best wel honger na zo’n enerve-
rende dag. Al snel komen de organisatoren 
met de mededeling dat er gegeten mag wor-
den. Indiaas, pittig maar heerlijk. Goede keus.
‘Hoi pa, Hoi ma’, de dochter van Beerd en Dittie 
komt binnen. Zij komt, met nog enkele muzi-
kanten, de avond nog meer opvrolijken. Leuke 
Barneveldse band ‘Nona /Saparua’. Ze treden 
nog niet zo lang op, maar dat is niet te horen. 
Moeten we zeker nog een keer uitnodigen. 
Er mocht ook gedanst worden en dat deden 
we. Wel met mate, want lang dansen houdt 
het biervat vol en dat zou ons niet gebeuren. 
Beerd en dochter verrasten ons ook nog met 

SEPTEMBER

14
SEPTEMBER

13
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een potpourri van bekende Nederlandstalige 
liedjes. Volendam, hier kunnen jullie nog wat 
van leren. Palingsound, laat me niet lachen. 
De avond kan niet meer stuk. Maar ja, aan 
alles komt een eind, zo ook aan het optreden 
van de Barneveldse band. Het is inmiddels 
donker en wij, Hetty en Frits ook Barnevel-
ders, weten hoe lang, bochtig en donker de 
weg van Nijkerk naar Barneveld is. Ook Kees 
en Rie v.d Hilst gaan vertrekken, zij gaan met 
de auto naar huis. Ze bedanken Beerd, Dittie, 
Marinus en Gerrie voor de gezelligheid en de 
grandioze organisatie. Misschien tot ziens op 
de mosselavond 25 oktober?

Muziek naar huis, geen probleem, dan zingen 
we toch lekker zelf en na het vertellen van een 
paar stevige moppen en het nuttigen van een 
laatste drankje gaan we terug naar de boot om 
te kijken of deze nog drijft en om te kijken of de 
kade nog niet volledig in het water is verdwe-
nen. Valt mee. Lekker slapen. Tot morgen.

Zondagmorgen. ‘Beerd heb jij een verleng-
snoer, één van de boten wil niet starten maar 
heeft wel een acculader aan boord’. ‘Ligt in 
het toilethok’, ‘Ja maar dat zit op slot’. ‘Op 
slot? Maar dat zou open blijven’. Het zat echt 
op slot en ik kon het weten. De wandeling 
was lang met een rol toiletpapier onder je 
arm, met zeer hoge nood naar het toiletge-
bouw aan de andere kant van de haven, waar 
ook het nieuw geplaatste hek nog op slot zat. 
Ik ben haar dankbaar, de vrouw die haar hond 
moest uitlaten buiten het hek. Maar ook de 
vrouw van Teus (de havenmeester) die mij er 
weer uit liet.

Zondagmorgen ca 10.30 uur. Koffietijd

Lekker koffie en iedereen had iets meegeno-
men voor bij de koffie. Niemand met een kater 
of ochtendhumeur. Mooi weer en de boot wil-
de starten. Iedereen was het er over eens dat 
dit weekend zo goed was georganiseerd door 
Dittie, Gerrie, Marinus en Beerd, dat dit bijna 
niet te evenaren valt. Volgend jaar weer? Nee 
volgend jaar iemand anders. Het stokje wordt 

overgedragen aan Willem en Fenny Zwart en 
Antje en John Meijer.

Ca 12.00 vertrek richting thuishaven.

Allemaal tegelijk door de sluis en verder een 
rustige terugtocht. Hetty staat aan het roer van 
onze nieuwe boot en het gaat steeds beter. Al-
tijd met een helmstok gestuurd en nu met een 
iets te klein stuurwiel, best even wennen. Voor 
de haveningang van strand Horst zwaaien we 
Henk en Frieda Bosch en hun opstappers Wil 
en Gea Engelmann nog even uit. Hun motor-
boot ligt hier in de haven. Ze konden ons nog 
niet missen want later zijn ze toch nog met de 
auto naar de Knar gekomen. De contouren van 
de nieuw te bouwen haven komt in zicht, weer 
vertraging. Veel respect heb ik voor al die men-
sen die zich al jaren inspannen voor de realisa-
tie van deze nieuwe haven. Doorzetters, en ik 
neem, in mijn geval mijn muts voor hen af. Ik 
heb er vertrouwen in: Eens komt het goed.

Zo, we hebben onze box op de H steiger be-
reikt. Boot aanleggen en zoals afgesproken 
met z n allen nog even napraten op het terras 
van ons clubhuis. Een geslaagd weekend en 
namens ons allen wil ik Beerd, Dittie, Marinus 
en Gerrie nogmaals hartelijk bedanken.

Peter en Wennie Gerards, jammer dat jullie 
door gezondheidsredenen niet mee konden 
en toch nog moesten afmelden.

Oh ja, en degene aan wie we ook nog ge-
vraagd hebben om mee te gaan, maar die als 
antwoord gaf: ‘Ik heb niet zo’n zin om met die 
oudjes mee te gaan’, moet het volgend jaar 
toch eens proberen. Jonge mensen nieuwe 
ideeën, ik ben voor, dat houdt het spannend.

Groeten vanaf de HL 101, Hetty en Frits Poot

De redactie heeft bij dit artikel geen foto’s ge-
plaatst. Ze zijn natuurlijk wel gemaakt: Kijk op 
www.wvflevo.nl De reportage, want zo kun je 
dat wel noemen, is gemaakt door Willem v.d. 
Vis en geeft een leuk beeld van het weekend.

Vraag!
Het aantal deelnemers aan het Rondje Polder was dit 
jaar aanmerkelijk minder dan in voorgaande jaren. Oor-
zaak: geen oppas voor de kinderen kunnen krijgen, een 
keer iets anders doen, nog op vakantie zijn en hoogst-
waarschijnlijk nog legio andere redenen. Maar mis-
schien moet het Rondje eens op een andere manier geor-
ganiseerd worden. Bent u degene die denkt: inderdaad, 
ik heb daar wel een idee over, schroom dan niet om 
contact met mij op te nemen. Net als het Rondje Noord-
Holland dat al een paar jaar georganiseerd wordt door 
Jack en Nenna is er niets op tegen dat een Flevolid een 
evenement ‘adopteert’. Het Motorbootweekend wordt 
ieder jaar door een ander koppel geregeld. Als dat alles 
onder de verantwoordelijkheid van de evenementen-
commissaris gedaan wordt komt het helemaal goed en 
dragen meer Flevoleden ‘de lasten’. Ik ben benieuwd.

Antje Meijer-Brouwer
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Op 18 november a.s. zullen Jo de Looff en 
Meindert de Jong een informatieavond 
houden over de te geven wintercursussen 
2014/2015. Het is heel nuttig om zeker als 
u nog niet zo lang vaart het Vaarbewijs 1 
te halen. Je leert er alleen theoretische za-
ken maar dat kan vaak al heel verhelderend 
werken. Ook voor de echtgenote of vrien-
din is het interessant om basiskennis op te 
doen. Wat moet je b.v. antwoorden als een 
sluismeester vraagt of je afvarend of opva-
rend bent? Of in het buitenland Bergfahrt 

of Talfahrt? Wil je verder dan is daar de 
mogelijkheid om Vaarbewijs II te halen en 
de cursus Theoretische Kustnavigatie. Ook 
om een marifoon legaal aan boord te mo-
gen gebruiken heb je een certificaat nodig. 
Meindert de Jong geeft daar de cursus voor 
zoals u in de vorige Langszij kon lezen. En 
dan weet ik van een cursist van het vorige 
seizoen, die nu gewoon verder gaat omdat 
hij het leuk vindt om in de winter ook bezig 
te zijn en zo het nuttige met het aangena-
me combineert. U bent van harte welkom! 

Sinterklaas heeft ons een brief geschreven 
dat hij ons wil bezoeken op zaterdagmiddag 
22 november om 3 uur. Omdat de Sint een 
beetje oud is wil hij graag weten wat voor 
kadootjes hij mee moet nemen. Daarom zit 
er in deze Langszij een formulier dat jullie 

pappa of mamma in moet vullen. Tot 15 
november kan dit formulier afgegeven wor-
den bij de havenmeester of per email naar 
redactie@wvflevo.nl of opgestuurd worden 
naar de Postbus. De formulieren liggen ook 
op het havenkantoor.

Wintercursussen��2014/2015�
18�november

Sinterklaasfeest�
22�november

Inschrijfformulier�Sinterklaasfeest�
zaterdag�22�november�2014,�15.00�uur
Leeftijd�tot�8�jaar

Naam:______________________________________________________________________________________�Leeftijd:__________

Bijzonderheden:______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Naam:______________________________________________________________________________________�Leeftijd:__________

Bijzonderheden:______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Naam:______________________________________________________________________________________�Leeftijd:__________

Bijzonderheden:______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Naam:______________________________________________________________________________________�Leeftijd:__________

Bijzonderheden:______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

S.v.p. bijzonderheden per kind vermelden. Zorgt u ervoor dat het formulier uiterlijk 7 dagen voor 
het feest in ons bezit is. Opsturen pof afgeven aan de havenmeester in het clubhuis of e-mailen 
naar het volgende adres: info@wvfelevo.nl.

NOVEMBER

18

NOVEMBER

22
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Op deze jaarlijkse vergadering kunt u ken-
nis nemen van de financiële positie van 
onze vereniging. Ook is dit de gelegenheid 
om vragen te stellen, of deel te nemen aan 
de discussie die vast gevoerd wordt over di-
verse onderwerpen. U bent van harte wel-
kom, de agenda en jaarverslagen staan in 
deze Langszij.

Een paar jaar geleden verzorgde Arie van 
der Meijden een lezing, waarbij hij vertelde 
over zijn beroep in zijn werkzame leven als 
beroepsduiker. Later organiseerde hij sa-
men met ondergetekende een avond over 
onze gezamenlijke reis naar Noorwegen. 
Naast dat Arie serieus kan zijn, wordt wat 

hij vertelt altijd met een grote dosis humor 
gebracht. Deze winter, en wel op 17 janu-
ari 2015, gaat hij ons alles vertellen over de 
berging van de Koersk. Deze Russische on-
derzeeër verongelukte in de Barentszzee in 
het jaar 2000.

Op 7 februari 2015 komt Ben Rutte een 
lezing verzorgen. In drie jaar tijd zeilde hij 
met zijn vrouw Annemiek rond de wereld. 

In de volgende Langszij zal Ben er zelf al iets 
meer over vertellen, maar schrijf de datum 
alvast in uw agenda.  

Vanaf 11.00 uur staat het glaasje cham-
pagne voor u klaar om samen met bestuur 
en mede Flevo leden het glas te heffen en 
te proosten op een nieuw jaar. Het is ook 
de gelegenheid om midden in het winter-
seizoen gezellig met elkaar te praten over 
vaarplannen voor het komende watersport 
seizoen of terug te kijken op het afgelopen 
seizoen. U bent van harte welkom.

Algemene�Ledenvergadering�
12�december

Herinnert�u�zich�deze�nog?
17�januari�2015

7�februari�2015

Nieuwjaarsreceptie�4�januari�2015

DECEMBER

12

JANUARI

17

FEBRUARI

7

JANUARI

4

Beste�Flevoleden
Ons koor ‘De Krasse Knarren’ heeft sinds 
donderdagavond 16 oktober een echte 
dirigent.
De mannen die al op het koor zitten zijn 
dol enthousiast.
We zingen voornamelijk zeemansliede-
ren en nodigen de mannelijke Flevoleden 
uit om zich aan te melden.
Een avond komen kijken om een klein 
beetje sfeer te proeven: u bent van harte 
welkom!
Plaats: ons clubhuis Tijd: iedere donder-
dagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

Meld je aan bij: Willem van de Vis
 06 31969412
 wvandevis@solcon.nl

Vraaggesprek�met�de�bouwer�van�een�botter…
In de maand december ontvangt u allemaal 
weer de inmiddels bekende Flevo kalender 
2015. Met zorg hebben Marjoleine Brielsman 
en ondergetekende ervoor gezorgd, dat het 
weer een echte Flevokalender is geworden 
en dat met een weinig aantrekkelijke haven. 
De meeste foto’s spreken voor zich, maar de 
foto bij de maand augustus behoeft enige 
toelichting. Zoals de laatste jaren gebruikelijk 
is, heeft de augustus foto betrekking op de 
Harderwijker Visserijdagen, het laatste week-
end van augustus. De modelbotter op de foto 
is gebouwd door Aart Lieman. Zelf zeilt hij 
in een scherp jacht, t.w. een Etap 22 ‘de Lara’.  
Aart is een geboren en getogen Harderwieker, 
zoals ze hier zeggen, zijn wieg stond aan de 
Havendam. Of dat trouwens een wieg was 
valt te betwijfelen, met een gezin van 9 kinde-
ren was er, zeker net voor de oorlog, vast niet 
de luxe van wiegjes enz. Tot begin jaren zestig 
leidde de vader van Aart een vissersbestaan. 
Hij viste met zijn botter de HK 95, later de HK 
127, op paling en was een zgn. lijnvisser. Een 
lijn van wel een kilometer lang waaraan kor-
tere lijntjes met haken zaten en de bedoeling 
was dat de palingen zich hieraan vastbeten. 
Toen Aart van school kwam vond hij eerst 
werk in een bakkerij in de binnenstad, zijn 
oudere broers visten met vader op de botter. 
Op een gegeven moment ging één van zijn 
broers iets anders doen wat betekende dat 
Aart zijn plaats in moest nemen. In de zomer 
was er wel brood op de plank, maar in de 
winter was het vaak op een houtje bijten. Bij 
de diverse fabrieken die Harderwijk rijk was, 
zoals b.v. de vleesverwerkende fabriek Schop, 
kon nog wel een tijdelijk baantje gevonden  
worden, maar een vetpot was het zeker niet! 
Begin jaren zestig was het einde visserij en 
werd de botter verkocht. (Mocht u van restau-
reren houden, de HK 127 staat nog ergens bij 
een boerenschuur te verpieteren). Aart vond 
werk bij Reynolds, de aluminium fabriek. In 
de begin jaren vonden zeker 1000 personen er 
werk! Nu in afgeslankte vorm zijn het er nog 

ongeveer 40. Hij heeft er zijn verdere werkza-
me leven doorgebracht tot hij in 1996 na 36 
jaar met pensioen ging. Maar toen… geen 3 
ploegen dienst meer, de hele dag thuis… Die 
winter moest er iets gebeuren. Broer Tinus, 
helaas in 2012 overleden, bouwde al model-
botters. Aart wandelde dagelijks naar Tinus 
en bouwde die winter onder leiding van zijn 
broer de botter HK 127 en dan niet van een 
bouwpakket, maar houtje voor houtje zelf 
gefabriceerd. Tot in het kleinste detail werd 
alles zelf gemaakt. Rini, de echtgenote van 
Aart, ging toen de botter bijna klaar was, wel 
opvallend vaak naar apotheek Greidanus. Wat 
was het geval? Daar stond en staat in een vi-
trine een mooie botter. Rini ging kijken hoe 
de zeilen genaaid moesten worden, want dat 
liet Aart aan zijn vrouw over. En dat het goed 
gelukt is kunt u op de kalender zien. Zo zit er 
eigenlijk achter iedere foto wel een verhaaltje, 
maar niet altijd de moeite waard om het te 
publiceren.

Antje Meijer-Brouwer
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WAC�ht�eens�even!�
Men�neme…
Een�oude�mosselschuit�(en nu hoop ik dat ik goed heb opgelet. En zo niet? Dan is er vast wel 
een clublid die de schrijver van dit stukje op de vingers komt tikken). De schuit voorziet men van 
een ingenieus systeem van kokers waaruit vlaggen getoverd kunnen worden, een laptopdek 
(waarover het laatste woord nog niet is gesproken!) een grote gasfles met toeter, wat boeien en, 
niet onbelangrijk, een kleine kombuis. Oh…. vergat ik bijna het kantoor.

Een� bemanning� (nee, niet op alfabetische 
volgorde en/of in volgorde van belangrijkheid. 
De volgorde is puur willekeurig) die bestaat uit:

Een� oude� zeebonk.� Wat moet ik over deze 
man nog zeggen? Misschien wel net zo oud 
of zelfs ouder dan de mosselschuit zelf. Vele 
dienstjaren achter de rug, onmisbaar voor 
een vereniging. Een doorgewinterde schip-
per. Het gerucht gaat dat hij afgewerkte mo-
torolie drinkt in plaats van koffie, puur, geen 
melk en suiker! Dat u even weet waarover we 

het hebben hè! Inmiddels mocht hij geloof 
ik met pensioen. De man is een begrip, een 
icoon. Geen fan van het laptopdek, helemaal 
niet zelfs. We weten met zekerheid dat hij 
geen jurylid is, hij heeft slechts oog voor de 
mosselschuit.

Een� woest� ogende� Viking,� stuurman en 
inmiddels geloof ik zelfs schipper. Wedstrijd-
leider die zich meer dan uitstekend van zijn 
taken kwijt. Typisch gevalletje ruwe bolster, 
blanke pit. Niet gek te krijgen. Zware shag, 

je weet wel, die shag die je altijd proeft, ook 
bij windje 8 of zelfs 9. Alles aan deze grote, 
blonde vent ademt het buitenleven. Arriveert 
op de haven in een Four Wheel Drive bostruck 
of op een Off the Road brommer. Boze tongen 
beweren dat hij enig jurylid is en geen tegen-
spraak duldt maar niemand weet dat zeker.

Assistent�1.�Als je belangrijke taken moet uit-
voeren heb je een assistent. Dat is altijd al zo 
geweest en zal ook altijd zo blijven. Bij voor-
noemde Viking werkt dat niet anders. Assis-
tent 1 gaat al heel wat jaartjes mee en weet 
van de hoed en de rand. Van welke hoed en 
welke rand weet niemand maar wat geeft ‘t. 
Assistent 1 is de rust zelve. Rookt tevreden 
zijn opiumpijpje als íe m tenminste niet over 
boord laat vallen en maakt zo af en toe een 
opmerking die kant én wal raakt. Inmiddels 
is hij de trotse eigenaar van een zeiljacht van 
formaat waarmee hij zelfs al eens een wed-
strijdje heeft meegevaren. Buiten mededin-

ging, nog wel, u bent gewaarschuwd! Nu hij 
zelf meevaart is hij zeker geen jurylid, zoveel 
staat vast.

De�hofmeester.�Niet onbelangrijk voor de ca-
tering. De catering bestaat uit: rookworst van 
uiteenlopende kwaliteit, flink hard gekookte 
eieren, gebakken eieren op witte bollen, kof-
fie, hele sterke koffie, koffie maar geen melk, 
koffie met melk en suiker maar geen lepeltje, 
koeken, had ik de rookworst al genoemd? Of-
wel, de catering is dik voor elkaar! Hofmees-
ter is tevens verantwoordelijk voor het on-
derhoud van de mosselschuit. Een vreemde 
combinatie? Ja, dat vinden wij ook. De hof-
meester zou een prima jurylid zijn maar heeft 
hiervoor simpel weg geen tijd. 

De�wedstrijdcommissaratrice.�Ja, dat is een 
vreemd woord en dat laten we zo. Geef deze 
vrouw een vel papier met scheepsnamen, een 
schrijvende pen, een assistent tijdwaarne-
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mer en je krijgt een uitslag waar je U tegen 
zegt. En dan heb ik ’t niet over rode, jeuken-
de uitslag op plaatsen waar je ’t liever niet 
hebt. Nee een keurige wedstrijduitslag met 
de juiste tijd bij het juiste schip. Als assistent 
van deze commissaratrice heb je een makkie. 
Er vaart geen boot rond of ze weet de naam, 
naam schipper en in sommige gevallen zelfs 
de namen van bemanningen. Of ze ook jurylid 
is weet niemand zeker, dat ze het zou kunnen 
staat buiten kijf. Ze schijnt ook nog eens han-
dig te zijn met penningen. 

De� mopperaar.� Je hebt ze er altijd bij; die 
mensen die dat zeilen net niet snappen. 

“waarom zetten ze de motor niet aan?, ’t 
schiet voor geen meter op zo!”. Aan boord 
hebben wij inmiddels in de gaten dat het 
gewoon bezorgdheid is. De man maakt zich 
zorgen dat de zeilers die laat finishen het 
bier en de bitterballen in het clubhuis mislo-
pen. Dat deze man geen jurylid is weten we 
héél zeker.

De� toeteraar.� Deze man verwelkomt iedere 
zeiler vrolijk toeterend bij de finish. Een stille 
jongen die rustig afwacht tot het einde van 
de wedstrijd maar, met het einde in zicht, 
helemaal los gaat. Trompettert van huis uit, 
vroeger bij de fanfare gezeten in het dorp. 
Het gerucht gaat dat íe geen lid is maar daar 
wordt hard aan gewerkt. Dreigementen over 
kielhalen zijn inmiddels geuit. Naam en adres 
zijn kenbaar gemaakt bij de juiste personen 
van deze club. Saillant detail: deze jongen 
krijgt zijn bier in een tuimelbeker voorgescho-
teld in verband met wat ongelukjes met bier 
aan de bar. U begrijpt waarschijnlijk zelf ook 
wel dat hij zeker geen jurylid is.

De�vliegende�kiep�(eigenlijk: de nietsnut, de 
drukker). Deze man doet eigenlijk niets zin-
nigs. Soms mag hij de tijden oplezen, soms 
vaart hij op de rib maar alleen als het echt 
niet anders kan. Meestal loopt hij te ouwe-
hoeren of te schreeuwen naar voorbijvarende 
schepen en de rest van de bemanning lastig 
te vallen met zijn aanwezigheid. Je krijgt ‘m 

stil met koffie, koek, rookworst, en bijvoor-
beeld eieren. Vaak te vinden op precies die 
plek aan boord waar op dat moment niets 
hoeft te gebeuren. Jurylid? We zijn al blij als 
hij af en toe zijn ogen open krijgt.

Een� rib� met� bemanning.� Rescue noemen 
we ’t maar tussen ons gezegd en gezwegen 
is dat gewoon het speleding van een haven-
chef en een illustere assistent. De kunst is de 
boeien zo snel mogelijk uit te zetten, (Hoera! 
Dan mogen we onbeschoft hard varen met 

’t ding!). Dan aan boord van de mosselschuit 
te klimmen en hopen dat de start een beetje 
vlot verloopt (“die lui van Zeewolde gaan wel 
bij de startboei liggen” is een kreet die vaak 
wordt gehoord) en op tijd aan de koffie. Bij 
mooi weer varen ze voor de vorm een rondje 
met het wedstrijdveld mee. Als ’t heel hard 
waait moeten ze dat van arrenmoede ook om 
zeilers uit het water te vissen en bootjes over-
eind te helpen. Willen graag jurylid worden 
maar ’t komt er steeds niet van.

Een� wedstrijdcommissie.� Twee gedistin-
geerde heren. Van één van deze heren zou je 
verwachten dat íe altijd uitgeslapen zou zijn 
maar het tegendeel is waar gebleken. Deze 
zomer werd hij ploeterend en spartelend 
achter zijn eigen schip gesignaleerd waar hij 
afkukelde. Uit heel betrouwbare bron heb-
ben we vernomen dat hij in slaap was gesuk-
keld. Dat deze heer zich in goed gezelschap 
bevindt moge duidelijk zijn. Iedereen die ook 
maar iets voorstelt binnen deze club, is deze 
zomer ploeterend in het water gesignaleerd. 
Zo hebben getuigen verklaard dat ook onze 
voorzitter deze zomer nog een stunt heeft 
uitgehaald op het Wolderwijd. Waarover later 
misschien nog wel eens meer. De heren zei-
len zelf fanatiek mee dus maken geen deel uit 
van de jury.

Tientallen� zeilschepen� met� fanatieke� zei-
lers. Het gaat te ver om ze allemaal de revue 
te laten passeren maar er zitten opvallende 
lieden bij. Zo heb je de schreeuwers met twij-
felachtige bemanning, de protesteerders, de 

hele fanatieken en de laatkomers. Namen 
durf ik hier niet te noemen maar zij die zich 
aangesproken voelen: wie de schoen past…

Voeg dat nou allemaal eens samen en je hebt 
de Woensdagavond Competitie. We schijnen 
de meeste boten van alle competities in Ne-
derland aan de start te hebben. Daar mag de 
organisatie best trots op zijn. Alle bovenge-
noemde mensen maken deze competitie mo-
gelijk en ik kan uit eerste hand vertellen dat ’t 
een feest is om erbij te zijn. Naast de lol en de 
flauwekul die we samen hebben op de Adri-

ana en de rib zijn we ook héél serieus bezig 
om e.e.a. zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Meestal lukt dat heel best. En na afloop drin-
ken we graag een biertje met een bitterbal. 
Volgend jaar zullen we er wel weer bij zijn, 
denk ik zo.

En dan gaan we nu geen tik uitdelen: die oude 
mosselschuit is een GARNALENKOTTER� uit 
1946, gebouwd in Ruppelmonde België. Maar 
Peter Gerards vertelde ons dat de garnalen-
kotter wel degelijk ook als mosselschip ge-
bruikt is. Dus en en.
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Droogvallen…
‘Hé Hillebrand’, zegt Hans door zijn mobiel, 
‘wat, ja ja, onze boot steekt niet zo diep. Niet 
hoog aan de wind kunnen varen, dan maar lek-
ker dwars over de zandbanken!’ Ondertussen 
hoor ik de heren praten over de voordelen van 
de Buts. Het kleinste bootje dat meevaart met 
het Rondje Noord-Holland. ‘Hans, Hans…..Ik 
hoor het zand…’ roep ik, terwijl ik naar de on-
diepte kijk.

De afgelopen jaren heb ik de wereld van het 
zeilen een beetje mogen ontdekken. Genieten 
doe ik zeker! Met name het buiten zijn en het 
wisselend panorama is wat mij aanspreekt. 
Op de vraag ‘Kunnen we dan ook naar de ei-
landen?’ komt altijd ‘Natuurlijk’. Dit maakt dat 
een bezoek aan het Wad een jaarlijks terug-
kerend ritueel is. De vraag is niet of we gaan, 
maar of we de dagen vrij hebben gevraagd bij 
onze werkgevers.

‘We hebben besloten om droog te vallen’, zegt 
Hans tegen Wilma. Ik kijk Hans verbaasd aan. 
Via het telefonisch netwerk licht Wilma ons 
een half uur later in dat Oudeschild vol ligt. Wij 
blijven liggen... een uurtje of zes... helemaal 
gerust ben ik niet. Stel vragen als: ‘Kunnen we 
niet verder wegzakken?’ en ‘Zijn we voor het 
donker terug?’. Ondertussen zie ik de laatste 
boten verdwijnen in de vaargeul, het water 
trekt weg, de boot valt schuin. Het wordt stil.

Maar… er blijkt een feestje te zijn op het Wad. 
En wij zijn hier onuitgenodigd neergestreken. 
Het is lunchtijd in faunaland! De lepelaars zijn 
voedsel bij elkaar aan het scharrelen. Meeu-
wen krijsen in de lucht, laten hun stem do-
minant horen. De laatste visjes die aan het 
spartelen zijn worden door hen verorberd. On-
dertussen zie ik in de verte de zeehonden gaan 
liggen. Het zonnetje brandt fel. We besluiten 
een flesje wijn open te trekken.

Een keertje droogvallen op het Wad staat al 
jaren op het wensenlijstje van Hans. Met zijn 

bootje moet dit mogelijk zijn. Midden in de 
natuur, het water langzaam zien wegstro-
men… en weer terug komen… uit je boot kun-
nen stappen en over het Wad wandelen. Flora 
en fauna op het Wad van dichtbij. Toch is het 
daar niet van gekomen… tot nu… op de Mid-
denplaat bij den Oever, waarin de Buts nu het 
decor vormt voor de toeristen die het Wad be-
zoeken met de zeehondenboot.

We horen het water weer terugkeren. Het 
verbaast mij met welke snelheid dit gaat. Het 
klotst met harde bewegingen tegen de kiel 
aan. Het water vult het spoor waarop de Buts 
besloot naar stuurboord te gaan, vijf uur daar-
voor. De zandbanken verdwijnen. Vanuit 15 
graden schuin staat onze Neptunus 22 recht-
op. De zeilen worden gehesen. We gaan naar 
de haven van den Oever. Een wens is vervuld… 
toen we ‘besloten’ droog te vallen…

Gradeke

Partir�c‘est�mourir�un�peu!
Als geboren waterman ben ik mijn levenlang al 
gek geweest met water. Een boot was dus mijn 
grote wens en na mijn verhuizing van Heerlen 
naar Veenendaal kwam de vervulling van die 
wens dichterbij. Na enig gesnuffel op internet 
vond ik een zeilboot te koop in Rhenen. Uitein-
delijk gekocht. De boot lag in Breukelenveen 
aan de Loosdrechtse plassen. Op een mooie 
zondagse zeildag was het daar drukker dan in 
de Kalverstraat, maar voor mij als beginner een 
redelijke plek. De eerstvolgende zomer maak-
ten wij met de boot een rondje IJsselmeer en 
op de terugweg door de Randmeren kwamen 
wij terecht bij W.V. Flevo in de Knar en kregen 
van havenmeester Gerrit een leuke ligplaats. 
Uiteraard kwamen wij vrijwel dagelijks in de 
kantine voor een glaasje prik of iets dergelijks. 

Al snel vroeg Neelie mij of het geen goed idee 
was te verkassen van Breukelenveen naar Har-
derwijk. De havenmeester gepolst en er was 
zowaar een ligplaats beschikbaar, dus dat was 
snel gepiept. Ik had 1 levensgroot probleem!! 
Neelie wilde eigenlijk alleen zeilen als de zon 
scheen en er geen wind was. Ik kan u verzeke-
ren… dat schiet niet op!! Om toch op het water 
te blijven hebben wij toen overwogen een mo-
torboot te kopen. Voor zeilers is dat vloeken in 
de kerk!! Maar ja, je moet wat!!

Zo gezegd zo gedaan, er kwam een motorboot 
en Neelie was bijzonder in haar sas! Als ik op 
vrijdagmiddag van mijn werk kwam stonden 
in de gang de tassen al klaar om naar de boot 
te gaan. Na een paar jaar ging ik met pensioen 
en heb ik mij in mijn enthousiasme zelfs opge-
geven voor klusjes bij het B & O team. Naast 
stevig aanpakken heb ik daar ook veel lol ge-
had en gelachen. Op een gegeven moment 
begonnen de klachten met de gezondheid, 
van Neelie en mijzelf, ons parten te spelen en 
werd het onderhoud en het verblijven op de 
boot steeds problematischer. Uiteindelijk heb-
ben wij het besluit genomen om afscheid te 
nemen van de boot en dat was sneller gezegd 

dan gedaan. Door de crisis was de botenmarkt 
volledig ingestort. Maar wonder boven won-
der zijn wij er enige weken geleden in geslaagd 
de boot te verkopen. 

Partir�c’est�mourir�un�peu!
Of in goed Nederlands: Afscheid nemen is een 
beetje doodgaan! Op deze plaats wil ik, ook na-
mens Neelie, alle bestuursleden en leden van 
de W.V.Flevo danken voor de prettige jaren die 
wij op de Knar mochten beleven. De fijne her-
inneringen zullen wij meenemen in onze ge-
dachten. U allen wensen wij: ‘behouden vaart’ 
en veel succes met de nieuwe haven. 

Neelie en Wim Peters, SAMAR
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Vraaggesprek�met�Leen�Lodder
In de eerste Langszij van dit jaar stond het 
interview (vraaggesprek mag ook) met Adri 
Schippers, het vrouwtje Paddestoel, werk-
zaam bij Boskalis. Als tweede was Nico 
Blaauw aan de beurt, terwijl Saskia Roeland 
in Langszij nr. 3 iets over haar werkzaamhe-
den bij Boskalis vertelde. Vanwege de zomer-
vakantie’s sloegen we één keer over, maar nu 
is het de beurt aan Leen Lodder. Leen Lodder 
is hoofduitvoerder. Op 5 december 2011 ging 
hij voor Boskalis in Harderwijk aan het werk, 
na werkzaam geweest te zijn bij verschillen-
de aannemers bedrijven in de omgeving van 
Rotterdam. Net als voor Adri en Nico geldt 
ook voor hem: lange dagen. Leen, geboren in 
Heerjansdam, woont in de omgeving van Rot-
terdam. Iedere ochtend gaat om 04.30 uur de 
wekker af en is hij rond een uur of zeven in 
Harderwijk. 

Het werk dat Leen doet bestaat veelal uit 
bureauwerk. Hij stuurt o.a. Adri en Nico aan 
en zorgt ervoor dat de uitvoering van de 
werkzaamheden conform de tekeningen en 
afspraken gebeurt. Het Waterfront is een 
veelzijdig object. Zowel de natte, zoals onze 
jachthaven, maar ook droge zaken, denk aan 
b.v. toegangswegen, staan op het programma. 
Daarnaast eist het een overzicht van wat op 
welk tijdstip gedaan moet worden. Zand dat 
b.v. op de ene plaats weg gegraven wordt, is 
op een andere plek nodig, maar dat moet wel 
op het juiste ogenblik gedaan worden. 

Wat bij het Waterfront voor een behoorlijke 
vertraging heeft gezorgd is het bommen en 
granaten verhaal. Op tekeningen liet Leen 
mij zien welke gebieden er verdacht zijn. Uit 
o.a. historische documenten over de Tweede 
Wereldoorlog is vrij nauwkeurig te traceren 
waar destijds bommen terecht zijn gekomen, 
al dan niet ontploft, dat is natuurlijk de vraag. 
De 13 brandbommen die tot nu toe gevonden 
zijn heeft de noodzaak van het onderzoek al 
aangetoond. 

Met het tot stand komen van het Strandei-
land in 2013 is een eerste zichtbare aanzet 
gegeven voor het Waterfront. De Gemeente 
Harderwijk heeft er zelfs een prijs mee ge-
wonnen. 

Zoals al eerder geschreven is de onderlin-
ge verstandhouding prima. Geen dubbele 
agenda´s en afspraak is afspraak. Voor Leen 

zal daar ongetwijfeld ook de opvoeding aan 
bij gedragen hebben, die van normen en 
waarden. Leen zal gezien zijn leeftijd niet tot 
aan zijn pensioen in Harderwijk zitten, dat is 
haast wel zeker, maar hoopt er toch tot het 
einde van het project bij te zijn. 

Wat hij zeker niet wil missen is dat jachtha-
ven de Knar zijn nieuwe deuren opent.
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Groen�gras�en�andere�rariteiten
Kosja en ik horen vaak: ‘Wat een leuke baan hebben jullie toch’ en dat is ook zo.
Maar het groene gras, (zoals het spreekwoord zegt), lijkt bij de buren altijd groener.
Van wat er zoal gebeurt op de haven, daar kunnen wij na vier seizoenen zeker wel een bestseller 
over schrijven.

Wat te denken van twee hardgekookte eieren, 
of een halve doos aardbeien, of een krop sla 
die in de afvoer van de fontein in het grote 
toiletgebouw gepropt zitten. Niet allemaal 
tegelijkertijd, dat dan weer niet!

Of op maandagmorgen komt één van de le-
den je vertellen dat een herentoilet verstopt 
is en dat op je nuchtere maag. Als ik daar 
ga kijken staat de pot vol met water en een 
niet nader te noemen substantie. Terwijl ik 
probeer om de boel te ontstoppen, loopt een 
ander lid langs en zegt: ‘Ja Erry, ik zag dat het 
toilet verstopt was en ik heb geprobeerd het 
weg te spoelen, wel drie keer’! Het was goed 
bedoeld maar hielp mij van de wal in de pot. 
Ik moest de hele handel eruit scheppen maar 
het zat zo vast dat de hele pot eraf moest. Ik 
kreeg het niet door geprikt, volgens mij had 
de man kiezelstenen gegeten en als toetje 
specie en daarna had hij het nog even aan-
gestampt met de borstel en voila, voor de ha-
venmeester!

En nu denkt u natuurlijk, dat zijn vast de pas-
santen, maar die waren er nog niet.
Terwijl ik dit schrijf zijn we volop aan het kra-
nen en begint voor iedereen het klussen weer.
Denk dan ook even door over het weggooien 
van lege verfblikken, verfbakjes en kwasten 
of lege jerrycans. De manier voor deze laatste 
categorie: dop er af, plat trappen en dop er 
weer op en dan kan het allemaal in de vuilnis 
container. Begin van het jaar heb ik meerdere 
keren het milieuhok opgeruimd waarvan 90% 
door u zelf in de vuilnis container gegooid had 
kunnen worden.
Verwonderlijk is het feit hoeveel boten er ge-
schilderd worden met muurverf en plafond 
plast van Gamma of Karwei, dat zijn er ieder 
jaar wel een stuk of wat! U kunt die emmers 
natuurlijk ook inleveren bij de gemeentewerf 
als u uw schuur heeft opgeruimd. Maar ook 
dit zijn taken van een havenmeester en is de 
kop ‘groen gras’ waarschijnlijk iets duidelijker.
Maar het is zeker een hele leuke baan!?!?

Ja,�en�dan�rariteiten
Daar horen die eieren, aardbeien en sla na-
tuurlijk ook wel een beetje bij, maar daar gaat 
het nu niet meer over.
Hadden we vorig jaar 2 motorboten type Prin-
cess 72 (instap model drie miljoen euro) als 
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VAN DE REDACTIE
Zoekt u nog een klein kadootje voor sinter-
klaas of de kerst? Misschien is een clubvlag 
of een vlag van de KNRM een idee. Rond-
kijkend op de haven zijn een groot aantal 
vlaggetjes zeker aan vervanging toe. De 
kosten? Een Flevowimpel kost € 5,00 en een  
(overjarige) KNRM wimpel krijgt u ook voor 
de aantrekkelijke prijs van € 5,00. Dit laat-
ste aanbod zolang de voorraad strekt.

De kopy voor de volgende Langszij, die be-
gin februari verschijnt, is 20 januari 2015.

In de maand december krijgt u allemaal 
weer de inmiddels bekende Flevo kalender. 
Daarbij zit op een apart A4 tje het jaarpro-
gramma 2015. Bekijk dit programma en zet 
de data in uw agenda, dan kunt u de aange-
kondigde evenementen niet vergeten.

Voor jullie, kinderen, zit er in deze Langszij 
een kleurplaat. Wij denken dat Sint Nico-
laas het fijn vindt om gekleurde platen te 
krijgen. Daar kan hij dan mooi zijn kamer 
opnieuw mee behangen. Jullie mogen zelf 
weten welke kleur de Piet krijgt! 

De�redactie�wenst�u�fijne�feestdagen�en�een�gezond�2015.

Soms kom je een tekst tegen waarvan je denkt: ‘Dat is precies zoals het is’! Neem deze:

Vrijwilligers�worden�
niet�betaald,�niet�

omdat�ze�waardeloos�
zijn�maar�omdat�ze�
onbetaalbaar�zijn!

passant in de haven, dat kon dit jaar gekker. 
Op een middag komt Hans Meijer lachend 
(wanneer niet) binnen lopen en zegt: ‘Nou 
Erry, er komt nu een duikboot binnen’, en ter-
wijl hij dat zegt gaat de telefoon. Kosja: (en u 
raadt het al), ‘wat is dat voor een rare duik-
boot’?!
Er kwam een wit smal gevaarte met een no-
tarisbootachtige opbouw de bocht om en 
meerde af aan de kade. Drie mannen en één 
vrouw stapten op de kant, kwamen betalen 
en voordat ik wat kon vragen liepen ze terug, 
want ze wilden naar de stad om een hapje te 
eten. Wij waren toch wel nieuwsgierig wat 
het nu echt was.
De volgende morgen kwam ik de vrouw van 
de schipper tegen en vroeg haar: ‘Hoe komt u 
aan zo’n vaartuig, het lijkt wel een duikboot’, 
waarop zij antwoordde: ‘Dat is het ook’.
Ze vertelde: ‘Mijn man en ik willen graag naar 
de Noordkaap maar hebben alle twee erg last 
van zeeziekte. Mijn man had het idee: als we 
10 meter onder water gaan varen hebben we 
geen last van de golven. Na 1 jaar onderzoek, 
naslaan van artikelen en berekeningen ma-
ken hebben wij in België een stalen biervat 
gekocht en hierin om de 50 centimeter span-
ten gelast. Daarna een voor en achterkant 

eraan gelast als ballasttanks voor het duiken. 
Een opbouw als een notarisboot er opgezet 
en er natuurlijk een motor in geplaatst. Na 8 
jaar (!) brachten wij de boot naar de spuiter 
in Den Helder. Dat was onze eerste trip en bij 
windkracht 7 gingen wij over het IJsselmeer 
terug naar Bodegraven’.
Mijn vraag of de boot niet erg tuitelt, was het 
antwoord : ‘Nee, dat valt reuze mee, er moet 
alleen 2 of 3 ton ballast bij om te kunnen dui-
ken’. En nu maar hopen dat hij dan ook weer 
omhoog wil.
We hebben hem na staan kijken en toegege-
ven, het viel erg mee, er stond een windje 6 
van opzij en hij hing niet eens zo scheef.
Zo ziet u, het is niet allemaal kommer en kwel, 
wij maken ook heel veel leuke en gekke din-
gen mee.

Wij wensen iedereen een fijne winter toe en 
veel klus plezier aan de boot.

Kosja en Erry.

Ps. Denkt u bij staande masten er ook even 
aan om de vallen van de mast naar de zijkant 
vast te zetten, dan kunnen wij ook rustig van 
onze ‘winterslaap’ genieten.
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FF�naar�Muiden�(Even�naar�Muiden)

Op donderdag 28 augustus is de totale FF 65 
vloot van Harderwijk, de FF Arcade van Kars 
Schaapman, de E-Sailing van Albert den Her-
der en de FF Wit van Erik Scheepmaker, naar 
Muiden vertrokken om zich aan te sluiten bij 
een groot aantal andere FF 65. Tot de bocht bij 
Nulde op het motortje en daarna onder zeil.
Het weekend van 30 en 31 augustus werd het 
Klassekampioenschap FF 65 gevaren. Dit eve-
nement werd georganiseerd door ‘De Konink-
lijke Roei- en zeilvereniging Muiden’ en samen 
met de Pion klasse en de FD gevaren. 

De FF 65 is een strikte eenheidsklasse ont-

worpen door Koos de Ridder. (Koos vaart zelf 
ook mee in de klasse). Dit betekent dat er met 
volledig gelijk materiaal wordt gevaren. Ieder-
een heeft dezelfde mast en zeilen. Ook de dek 
layout met het maximaal aantal (17) clam-
cleats is strikt beschreven. Alle boten komen 
uit dezelfde mal en dus is er sprake van gelijke 
schepen.
En uiteraard moet je ervoor zorgen dat je 
aan de klasseregels voldoet: peddel, anker 
van juiste gewicht en voldoende ankerlijn, de 
bootkussens op de juiste plaats aan boord en 
niet te vergeten de (mist)hoorn.
Voor de bemanning de juiste vesten. Stel dat 

je een controle krijgt en op dit soort zaken een 
protest aan je broek krijgt…
 
De klassekampioenschappen worden onder 
toezicht van het KNWV gevaren en dit be-
tekent dat boot, stuurman en bemanning 
over de nodige licenties moeten beschikken. 
Gelukkig hadden we dit, ook voor onze inval 
voordekker Rob, allemaal op orde,

Voor ons, de FF wit, was dit de tweede keer dat 
we meededen aan het Kampioenschap. Vorig 
jaar hadden we het schip net een week in ons 
bezit en er nog geen meter mee gevaren toen 
we los gooiden van de wal om naar het wed-
strijdwater te varen. Met een 5e plaats overall 
konden we als nieuweling in de klasse zeer 
tevreden zijn.
Dit jaar hadden we duidelijk meer mijlen met 
de FF Wit gemaakt en onszelf een top 3 klas-
sering tot doel gesteld.

Er stonden in totaal 7 races voor het weekend 
geprogrammeerd: 4 op de zaterdag en 3 op de 
zondag. 
Bij 7 races was er 1 aftrek wedstrijd (het 
slechtste resultaat wordt weggestreept) en 
bij 4 races is er een geldig klassekampioen-
schap. 
De baan een up- en downwind baan met drie-
maal een kruisrak met de finish bovenwinds.

Het wedstrijdveld ligt ter hoogte van Pampus 
en de weersvooruitzichten zijn: wisselvallig 
met buien.
De vooruitzichten voor de zaterdag waren 
een 3 - 4 beaufort en in de loop van de mid-
dag afnemend.
De buien zag je op tijd aankomen uit de rich-
ting IJburg (Amsterdam/Durgerdam) en je 
kon hier in de (kruis)rakken tactisch gebruik 
van maken. Maar hoe anders kunnen wind 
voorspellingen zijn. In tegenstelling tot de 
berichten nam de wind gedurende de dag al-
leen maar toe. Uiteindelijk tot een stevige 5 
beaufort met in vlagen 6 beaufort.  
Omdat we op de FF Wit de onderlijkstrekker 

nog voor de eerste race kapot hadden ge-
trokken en niet meer op het water konden 
repareren,hadden we het onderlijk met een 
takeltje vastgezet. In de laatste race zagen we 
het onderlijk steeds boller worden en konden 
deze niet meer verstellen… maar gelukkig kun 
je met voldoende spanning op de achterstag 
het grootzeil goed lozen zodat we een goede 
mix van snelheid, hoogte en helling konden 
vinden.

Close racing. De verschillen op het water zijn 
werkelijk heel klein. De één vaart lager aan de 
wind en daardoor harder, de ander weer iets 
hoger aan de wind maar weer iets langzamer. 
En toch komen de boten vrijwel gelijk bij de 
bovenboei. En natuurlijk moet je continu de 
buien in de gaten houden om hier een mo-
gelijk voordeel uit te kunnen halen… Naast 
de tactiek is de boothandling een belangrijk 
punt. Als de spinnaker te laat staat kan dat 
in een dergelijk veld zomaar 4 of 5 plaatsen 
schelen.
Pas bij de finish weet je je werkelijke plaats; 
op de laatste meters naar de finishlijn kunnen 
er nog boten nipt voor je finishen, wat zomaar 
2 of 3 plaatsen kan schelen…
Er zitten dan maar een paar seconden tussen 
de finishtijden!

In race 3 ging de FF Arcade werkelijk als een 
speer! Volledig vrij gevaren wisten ze deze 
race met een ruime voorsprong te winnen.

De zaterdag werd aan de wal afgesloten met 
(traditioneel) haring en bier. De FF 65 club 
had een barbecue georganiseerd samen met 
de Pion klasse zodat iedereen uitgebreid kon 
napraten.
Alleen voor ons even geen haring en bier om-
dat de onderlijkstrekker gerepareerd moest 
worden.

Zondag: Voor zondag stonden er zoals gezegd 
3 races geprogrammeerd. Het weer: buien 
en de wind 3 - 4 beaufort en afnemend in de 
loop van de middag (maar ook dat gebeurde 
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weer niet….de wind nam duidelijk weer toe! 
Maar gelukkig konden we nu het onderlijk 
van het grootzeil trimmen…).

Race 5 werd wel een heel bijzondere, omdat 
er een behoorlijk buienfront over land (langs 
Muiden) trok en dit een forse windshift ver-
oorzaakte had de wedstrijdleiding besloten 
om een baanverlegging te doen. Dit werd 
kenbaar gemaakt door een vlag, een geluids-
ignaal en een koers naar de nieuwe boven-
boei. 
In eerste instantie was dit bedoeld voor alle 
klassen maar toen de wind weer in de oude 
richting kroop had men besloten de gewij-
zigde bovenboei alleen voor de Pion klasse te 
doen…. En toen was er totale verwarring! 
Omdat er geen klasse vlaggen werden ge-
bruikt bij een baanverlegging en de signalen 
van een baanverlegging pas gelden als je 
tussen het merkteken en de boot van de or-

ganisatie doorvaart, gingen vrijwel alle FF’en 
richting de bovenboei die voor de Pion klasse 
was bedoeld.
Omdat wij zeker wisten dat we geen vlag had-
den gezien en geen toeter hadden gehoord 
besloten we de baan te varen zoals die oor-
spronkelijk was bedoeld. Maar het blijft een 
heel vreemd gevoel om als enige boot een an-
dere baan te varen terwijl de andere 12 FF’en 
naar de inmiddels bezeilde bovenboei voeren, 
gewoon achter de Pionnen aan dus….
In de tussentijd waren een drietal andere bo-
ten, waaronder de E-sailing van Albert den 
Herder, nadat ze de verlegde bovenboei had-
den gerond alsnog naar de oorspronkelijke 
bovenboei gevaren zodat uiteindelijk 4 boten 
de juiste baan hadden gevaren.
Aan boord van de FF Wit hadden we nog even 
de discussie of we op de terugweg naar de 
benedenboei de verlegde boei moesten ron-
den, maar omdat we er stellig van overtuigd 

waren dat wij de juiste baan hadden gevaren 
hebben we dit niet gedaan.
Bij de finish hebben wij protest aangetekend 
tegen de 9 schepen die de verkeerde baan 
hadden gevaren…

Bij terugkeer aan de wal moesten wij aan de 
‘bak’. Te beginnen met overleg met het wed-
strijdcomité. Zij gaven aan dat vier schepen 
in race 5 de juiste baan hadden gevaren maar 
dat zij verder geen actie namen. Dit was aan 
de zeilers. Dit betekende dus protest indie-
nen…. (Eén van de bemanningsleden van een 
ander schip gaf nog de suggestie om de an-
dere deelnemers te vragen om zich terug te 
trekken. Maar omdat zij ervan overtuigd wa-
ren ook de juiste baan gevaren te hebben wa-
ren ze dit niet van plan. Dit met het genoem-
de protest tot gevolg….) Nadat we het protest 
hadden ingediend werden wij als indiener, 
de getuigen (de schepen die alsnog de juiste 
baan hadden gevaren) en de geprotesteerden 
gehoord. Omdat het protestcomité uiterst 
zorgvuldig te werk wilde gaan werd ook het 
wedstrijdcomité gehoord en werden indiener 
en getuigen opnieuw gehoord. Inmiddels was 
een groot deel van de deelnemers al vertrok-
ken en werd de prijsuitreiking uitgesteld…..
Om een lang verhaal kort te maken: het wed-
strijdcomité had juist gehandeld, de 9 sche-
pen hadden de verkeerde baan gevaren en 
kregen een DSQ (diskwalificatie). We hadden 
eigenlijk verwacht dat de race ongeldig zou 

worden verklaard maar het comité besloot 
toch anders…

Na een vertraging van ruim 2 uur door deze 
protest behandeling begon alsnog de prijsuit-
reiking.
Missie geslaagd: we konden de derde prijs 
ophalen!

Waarom ga je naar Muiden als je in het sei-
zoen wekelijks met 6 tot 7 FF’en kan wed-
strijdzeilen? Allereerst is het varen op ander 
water en tegen andere deelnemers een hele 
leuke uitdaging. De woensdagavond compe-
titie kun je in dit licht als een hele mooie trai-
ning zien.
Je ziet dan ook dat we op het Wolderwijd zijn 
verwend met het aantal FF 65’s en goede ba-
nen, mooie wedstrijden met een goede wed-
strijdleiding. Zo goed dat een aantal FF 65 
zeilers een dergelijk evenement als het klas-
sekampioenschap laat schieten… 
 
Gelukkig nemen een aantal zeilers wel de 
moeite om 4 dagen (de boot moet er immers 
ook heen en weer terug naar het thuiswater) 
voor een dergelijk evenement uit te trekken. 
Zolang het deelnemersveld op een klasse-
kampioenschap rond de 15 boten of meer 
uitkomt, is en blijft het wat ons betreft de 
moeite waard om hieraan deel te nemen!

Erik Scheepmaker (FF Wit)

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 5033 Ed Brand Fianchetto 11,0 1 1 4 1 2 (10 ) 2
2 27 Dirk Biesheuvel FF-Anders 19,0 4 2 2 2 (dsq ) 2 7
3 5161 Erik Scheepmaker FF-Wit 22,0 6 (7 ) 6 4 1 1 4
4 6266 Kars Schaapman FF Arcade 27,0 11 3 1 6 (dsq ) 3 3
5 5051 Andre van Dijk BuFF 27,0 3 8 7 3 (dsq ) 5 1
6 5053 Koos de Ridder Tenderfoot 2 29,0 2 4 3 5 4 (12 ) 11
7 29 Kees Meeuwissen Sjeekie 32,0 5 5 5 8 (dsq ) 4 5
8 4926 Floris Vos eSailing.nl 41,0 (10 ) 6 9 9 3 8 6
9 32 Rinus Bos Face2Face 54,0 7 10 8 12 (dsq ) 7 10
10 65 Maurijn Ode Fast Forward 55,0 8 9 10 10 (dsq ) 9 9
11 10001 Richard Drent Four Fun 26 59,0 12 11 11 7 (dsq ) 6 12
12 5578 Marc Pessel LeFF 65,0 9 13 13 11 (dsq ) 11 8
13 30 Erwin Schoenmakers SaFFier 78,0 13 12 12 13 (dsq) dnf dnc
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