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VAN
DE

ken voor moeten plaatsen. Ongelooflijk
waardeloos, maar kennelijk kan het niet
anders.

Ikke Ikke Ikke en de rest kan stikken
Nooit gedacht dat ik dit nog eens zou schrijven. Beetje kleuterschool gebeuren, maar de
personen die het aangaat zullen zich er hopelijk in herkennen. En dat is dus ook de bedoeling. Niets meer en niets minder. Alle, meer dan 700 leden moeten maar eens weten,
dat enkelen in deze haven eigenlijk geen ligplaats zouden moeten hebben. Ze hebben
hun eigen wetten en spelregels en voor hen geldt slechts: Ikke Ikke Ikke en de rest kan
stikken. En dat terwijl voor hen ook alles geldt wat in onze statuten, huishoudelijk reglement en havenreglement staat. Lees verder en verbaas je. De personen waar het om gaat
zijn de schaamte allang voorbij.
Schandelijk, die troep die achter gelaten
wordt:
Terwijl anderen gebruik makend van de
oude of nieuwe haven heerlijk gaan varen, een dagje, een paar dagen of gewoon
op vakantie, zijn er leden die in deze fase
van de bouw van de haven en de opstallen niet op vakantie gaan en dagelijks de
bouw begeleiden. Er zijn ook leden van
het B & O team, die normaal alleen op
woensdag in de winter fantastisch actief
zijn, die nu in de zomer – weet u nog, u
bent op vakantie – meerdere dagen in de
week bezig zijn voor de Flevo. Voor u dus.
Met het aanbrengen van fenders, scheidingstouwen, plaatjes met boxnummers,
het hekwerk waar straks de hedera in
komt en nog veel, veel meer. Dat zijn leden, alles bij elkaar genomen veel minder
dan 10%, die onbaatzuchtig en zonder
enige vergoeding, voor de anderen meer
dan 90% van de leden, bezig zijn om geld
te besparen. En slechts daardoor zijn onze
tarieven zeker 25% lager dan bij commerciële havens.
Op de plaatsen waar deze echte Flevo
makkers kwamen voor hun werk, vonden ze papieren luiers, bierblikjes, hondenpoep, andere afval en noem maar op.
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Dat moeten leden geweest zijn, anderen
wordt de toegang immers niet makkelijk
gemaakt. Ze kunnen er niet of nauwelijks
komen.
Balken voor ingang strandje
Iedereen die zijn boot op de nieuwe haven
heeft, heeft daarvoor getekend. Alleen zij
die op de nieuwe haven een ligplaats hebben dienen daar te komen. Anderen hebben daar zeker met een boot nog niets te
zoeken. Juridisch is dat allemaal heel ingewikkeld, maar slechts zij die getekend
hebben zijn er legitiem aanwezig. Dankzij
Boskalis en de Gemeente Harderwijk is
deze oplossing mogelijk. Anders hadden
de schepen op verschillende plaatsen in
de omgeving gelegen. Dat hebben wij
kunnen voorkomen. Ons leek de huidige
situatie de minst slechte. Het was echt
niet makkelijk om hier toestemming voor
te krijgen.
En dan zijn er toch nog personen die het
allemaal niet willen begrijpen. Die toch de
havenkom ingaan en met een catamaran
of een ander bootje het strandje opvaren.
Dat kan gewoon niet. Het is tegen de afspraken die gemaakt zijn, het is gebied
van een ander, daar heb je niets te zoeken.
Daarom hebben wij er dus drijvende bal-
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Niet snel genoeg een ligplaats dan maar
een poging tot intimidatie
Al jaren hebben enkele leden van één familie meerdere ligplaatsen in de haven.
Kort geleden meldt iemand zich met de
mededeling dat zijn zoon een zeilboot gekocht heeft en dat hij er een zwerfplaats
voor wil hebben. De havenmeester meldt
dat het zo niet werkt en dat de zoon seniorlid moet zijn als hij qua leeftijd niet
meer onder het gezinslidmaatschap kan
vallen en dat hij dan op de wachtlijst komt
voor een ligplaats. Zo gaat het immers
met iedereen en allen worden op onze haven gelijk behandeld.
Een lange zinloze discussie volgt en hij is
ontevreden omdat hij geen voorkeursbehandeling krijgt. Hij dreigt, dat hij met de
hele familie weggaat uit de haven, 3 of 4
boten de haven uit. Dan wordt door hem
havencommissaris Bert Aartsen gebeld.
Bert hoort alles aan en meldt hetzelfde
als de havenmeester al deed. Je zoon
komt op de wachtlijst en krijgt bericht
als wij een ligplaats voor hem hebben. De
havenmeester wordt weer aangesproken
door de betreffende persoon die meldt
dat Bert Aartsen het wel zou regelen. Gelukkig weet de havenmeester beter, Bert
doet zoiets niet. Intussen ligt de zoon tijdelijk met zijn boot in de haven voor het
passantentarief natuurlijk en staat op de
wachtlijst. Ook een poging tot intimidatie
helpt dus niet. Nu niet en in de toekomst
niet. En waarom zouden we angst hebben
dat er een paar bootjes weg gaan?
Drinkwater voor het afspuiten van uw
boot
Wij hebben om het zo betaalbaar en gemakkelijk als mogelijk te organiseren, afgezien van een ongelooflijke hoeveelheid
kostbare en kwetsbare muntautomaten
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voor water en elektriciteit. Het bestuur
dacht dat iedereen het logisch zou vinden
dat drinkwater niet voor het afspuiten van
je boot wordt gebuikt. Het is gewoon niet
beschaafd om dat te doen. We hebben
het beste drinkwater ter wereld. Er zijn
landen waar een groot drinkwatertekort
is, waar je drinkwater haalt uit hetzelfde
water, dat ook de riolering en waswater
en noem maar op is.
Ons buitenwater, dat water waar uw boot
in ligt, is van betere kwaliteit dan die riolering waar anderen uit drinken. Wij zwemmen in dat buitenwater en het is bewezen
dat het er kwalitatief zelfs prima geschikt
voor is. En dat water zou dus niet goed
genoeg zijn om uw schip mee schoon te
maken? Laat me niet lachten! Schaam je,
als je er zo over denkt.
Een van de leden van dat nuttige B & O
team sprak iemand die zijn boot met
drinkwater waste, erop aan. Dat had hij
achteraf beter niet kunnen doen, want
hij werd letterlijk uitgescholden. Waar bemoei je je mee. Dat maak ik x.y.z. (vloek)
zelf wel uit. Nou dat is dus gewoon niet
zo. En het zal ook nooit zo worden zolang
dit bestuur de vereniging bestuurt. Wie
zich niet aan bestaande spelregels houdt,
hoort niet in onze haven thuis. Opzouten,
zo snel als mogelijk! Dergelijk figuren kunnen we echt missen als kiespijn. En indien
nodig zullen we als bestuur bij dat opzouten ook wel behulpzaam zijn.
Verkeerde kennismaking
Donderdag 20 augustus, werden we gevraagd om één en ander op de nieuwe
haven te bespreken. En er is nog wel wat
te regelen als er snel geteld 20 bedrijven
en bedrijfjes op allerlei plaatsen voor ons
bezig zijn.
Een mevrouw, – trouwens geen hesje gezien, terwijl daar wel voor getekend is –
meldde onmiddellijk dat het waardeloos
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geregeld was, geen plaats om te parkeren
en één grote troep. Dat had toch wel beter
gekund. Netjes geprobeerd om begrip te
krijgen voor de situatie. Maar dat is niet
helemaal gelukt.
Ik sta niet open voor kritiek werd mij toegebeten. En misschien heeft deze mevrouw (vast psychologe van beroep) wel
gelijk. Ik beschik niet over de gave om
mensen te overtuigen, die gewoon niet en
nooit overtuigd willen worden. Mensen
die niet begrijpen dat als de bestrating
er in moet, het lastig is, als precies daar
auto’s geparkeerd staan. En dan heb je natuurlijk minder parkeerruimte en dat zal
nog wel een paar keer meer voorkomen.
En het is toch eigenlijk allemaal zo gemakkelijk. En wij hebben echt de hulpmiddelen aangedragen en erover gecommuniceerd. Dan moet je wel Langszij lezen en
de Internetsite. Parkeer op de beter beveiligde oude jachthaven. Pak een Flevofiets
die we speciaal hebben aangeschaft en rij
naar de nieuwe haven.
Of vaar met je boot van de nieuwe haven
naar de oude. Snel inladen en wegvaren.
Dat staat de havenmeester toe als je het
even vraagt en geen uren blijft liggen. Er
zijn dus mogelijkheden genoeg. Maar ja,
als je alleen maar denkt: Ikke Ikke Ikke
en de rest kan stikken, dan beschik je niet
over het inlevingsvermogen, de empathie,
die in je hele leven erg handig is.
Is dat echt alles?
Maak je je daar zo druk over? Neen het is
niet alles, maar je moet nu eenmaal een
keer ophouden. Dat is na de volgende zinnen het geval, dan wordt ermee gestopt.
• Er zijn leden onder ons, die staande op
de bril hun behoefte doen en dat is op
de bril en op de muur te zien.
• Of ze smeren de uitwerpselen gewoon
heerlijk op de muur. Is dat alles?
• Ze stoppen kleding en andere troep in
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de WC, kennelijk met de bedoeling een
verstopping te veroorzaken. En dat lukt
ze dan ook. Is dat alles?
• Ze schroeven de kledinghaken uit de
WC’s, stelen spaarlampen, zeep, wc
papier, handdoeken en tekenen met
viltstift op de muren van de sanitaire
ruimten. We hebben foto’s, maar het is
te gestoord voor woorden.
• Bert en ik hangen met ducttape mededelingen op over het parkeren. De volgende dag is één van deze mededelingen er weer afgescheurd.
Dat zijn vast geen leden denk je nu natuurlijk. Helaas wel, want het gebeurt ook
als we geen passanten hebben en op de
nieuwe haven komen alleen leden. Dus
nogmaals. Opzouten dat volk.
Ligplaats wachtlijst van hier tot Tokio
Al pakweg 30 jaar, ongeveer zolang als wij
de haven beheren, hebben wij wachtlijsten. Dus meer mensen die een ligplaats
willen dan er beschikbaar zijn. Dat was
de reden, dat wij zelf drijvende steigers
bouwden en die plaatsen waren onmiddellijk bezet.
Terwijl je overal in commerciële jachthavens een duurdere ligplaats onmiddellijk
kunt huren, ligt de huidige en straks de
nieuwe jachthaven De Knar al geheel vol.
Er is geen ligplaats meer over in welke afmeting dan ook. Er zijn dus wachtlijsten
voor alle maten. Ieder jaar vallen er wel
een paar af, maar die komen er ook weer
makkelijk bij. En dat wordt in de nabije
toekomst nog veel meer, omdat in Harderwijk het aantal vaste ligplaatsen (tijdelijk?) nog zal verminderen. In het laatste kwartaal van dit jaar, 2015, zullen de
ligplaatsen in de Haven van Harderwijk
verdwijnen. Dan wordt immers met de
doorbraak via het parkeerterrein richting
Strandeiland begonnen.
Wachtlijsten zijn een behoorlijke rijkdom
waar je als bestuur goed mee om moet
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gaan. Dat is in het belang van allen die
een ligplaats hebben. Het is duidelijk dat
onze tarieven de belangrijkste trekker zijn
voor een ligplaats. Water loopt immers
naar het laagste punt (dank Nico). Maar
ook de kwaliteit van de leden die een ligplaats hebben, is daarbij van belang. Enig
niveau is echt wel handig.
Het is goed dat alle leden zich realiseren
waarom we deze tarieven kunnen hanteren. Niet door gemeentelijke of andere
subsidies. Die hebben we niet en willen
we niet en wij denken dat dit subsidietraject sowieso eindig zal zijn. Die aangename tarieven komen slechts door die
paar (gerelateerd aan het totaal aantal
leden) personen die onbetaald binnen o.a.
het bestuur en B&O team alle onderhoud
en andere werkzaamheden doen en zeker
niet te vergeten die meer dan 90% van de
leden, die daarbij in ieder geval niet in de
weg lopen.

dus bij deze. Ook daar is duidelijk dat de
beste stuurlui aan de wal staan. Maar dat
ook daar, de aan de wal staanden, zich
duidelijk manifesteren, maar ook geen
‘moer’ doen.
We gaan echt verhuizen
Pakweg begin oktober zullen we gaan verhuizen. Van deze haven naar de nieuwe
jachthaven De Knar. Bert Aartsen en Hans
Duitman hebben daar veel over geschreven in deze Langszij. Sowieso het lezen
waard, maar eigenlijk verplicht leesvoer.
En als je dat gelezen hebt kent iedereen
zijn verantwoording natuurlijk en neemt
die ook. Niet zoals enkele anderen die nog
een mast in de af te breken en weer op te
bouwen mastenberging hebben liggen.
Dat geeft grote problemen.
Net als de spullen in de zeilberging. We
kennen de namen van de eigenaars van
die spullen niet. En dat is erg onhandig.

Een goed lid stoer en sterk
Collega bestuurslid Nico Hagen, die
op vakantie ging,
na 2 succesvolle
zeilopleidingsweken, bezoekt graag
verenigingshavens.
En dan natuurlijk
ook het daarbij
behorende
clubhuis. En dan zie
je, dat wat wij op
onze haven meemaken, helaas niet
echt uniek is. Nico
stuurde deze foto
van een tekst die in
zo’n clubhuis aan
de muur hangt. Hij
deed dat met het
verzoek om hem
ruim te verspreiden. Dat gebeurt

Nadat de kranen en de mast verplaatst
zijn, moet alles dat verhuisd moet worden,
naar de overkant
worden gebracht.
Dat is nogal wat.
Een beetje heel
erg veel zelfs. En
voordat het daar
geplaatst kan worden, moet er nogal
het een en ander
worden voorbereid
in beide gebouwen, zoals de bedekking van sommige vloeren en
het afbouwen van
bepaalde
zaken,
die we in eigen
hand
gehouden
hebben
omdat
het budget het gewoon niet toelaat
dat wij alles laten
doen.
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Toegang controle systeem:
Ongeveer tegelijkertijd met de verhuizing
en de verplaatsing naar de nieuwe Jachthaven De Knar, zal er een nieuw toegangscontrolesysteem geïntroduceerd worden.
Ons vorige systeem is nog heel goed bruikbaar als enkele onderdelen worden vervangen. Dat gaan wij niet meer doen. Maar
wij hebben het intussen al wel verkocht en
moeten z.s.m. opleveren. Het nieuwe systeem gaat als volgt werken, en dat vanaf
het moment dat het in werking is gesteld:
• Voor iedere werkende sleutel ontvangt
u 2 pasjes. Ze hebben dezelfde afmetingen als je bankpasje en zijn van Flevo
opdruk voorzien. Dat omruilen op deze
wijze kunnen wij slechts doen gedurende een periode van 3 maanden, gerekend vanaf het in gebruik nemen van
het nieuwe systeem.
• Geen pasje nodig, dan kunt u uw sleutel
gedurende die 3 maanden inleveren en
ontvangt u het statiegeld van € 11,50
terug. Na deze 3 maanden dus niet
meer!
• Wilt u een extra pasje, dan kan dat, het
kost € 10,– en er zit geen statiegeld op.
• Verliest u een pasje, heeft de hond het
opgegeten, is het pasje onklaar of wat
dan ook, dan meldt u dat bij de havenmeester en kunt u een nieuw pasje kopen voor € 10,–.
• Passanten ontvangen een ander pasje
met beperktere mogelijkheden.
• Naar een toegangscode voor het hek
behoeft niet meer te worden gevraagd.
Het is niet de bedoeling die te gebruiken behalve misschien voor speciale
evenementen.
• Iedereen zal dus altijd via een pasje naar
binnen kunnen. En dat kun je gewoon
altijd bij je hebben omdat je je in Nederland altijd moet kunnen legitimeren.
Gewoon bij elkaar in dezelfde portemonnee.
Tenslotte
De bestuursdank is groot voor de vele
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blijken van waardering die wij ontvangen
voor wat tot stand komt, door de inzet van
bestuur, bouw- en B&O team. Dat stellen
wij zeer op prijs. Het waren tot nu toe alleen maar complimenten en wat hiervoor
geschreven werd, zet je dan weer even met
beide benen op de vloer. En het doet mij
denken aan wat ik van mijn moeder leerde:
‘Bedenk altijd dat een ander, ander is’. Maar
zij kende de uitdrukking ‘opzouten’ vast
niet, dus ik blijf erbij voor de bedoelde personen, ‘opzouten zo snel mogelijk’.
Zelf zijn we erg enthousiast over haven
en de 2 gebouwen. We zijn er 20 jaar mee
bezig, het hele verschrikkelijke proces, we
kennen de tekeningen beter dan wie ook.
We hebben inmiddels de gebouwen al
meerdere malen van binnen gezien en
weten dus iets beter dan een ander, hoe
het gaat worden. Het geheel wordt ronduit fantastisch. Natuurlijk zullen er dingen
zijn, die uiteindelijk een aanpassing verlangen. Maar er zijn ook nog heel veel zaken,
die we nog moeten realiseren. En dat is een
erg lange lijst, een heel erg lange lijst.
Belangrijk is, dat we financieel niet buiten
ons boekje gaan. We mogen van de ledenvergadering maximaal € 2,5 miljoen lenen.
Nu dat gaat wel lukken. En dat houdt dan
ook in, dat we de aantrekkelijke tarieven
zullen houden. Dat is voor iedereen van
belang. Daarvoor zijn wij wel overgestapt
van de ABN, waar we bijna 85 jaar lang
bankierden, naar de ING. De ABN wilde
niet eens een offerte maken, terwijl 2 andere banken dat graag deden. Ooit komt
dit hele belachelijke verhaal wel op papier,
in iemands memoires of zo. Voor ons is
het onbegrijpelijk hoe zo’n bank met zijn
relaties omgaat.
Straks, al in het a.s. winterseizoen, zitten
we allemaal op de nieuwe haven. Op de
wal of in het water. Het zal hier en daar
nog niet volmaakt zijn, maar er zal hard
aan gewerkt worden.
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Overbodig om inlevingsvermogen te vragen en begrip voor de situatie. De meeste
leden hebben dat en de anderen zijn hiervoor wel beschreven. De laatste loodjes
wegen het zwaarst. Met uw hulp gaat dat
lukken.

In deze Langszij staat alles wat u moet
weten. Maar voor diegenen die de Langszij niet open hebben gemaakt, hebben dit
dus ook niet gelezen. Nog even volhouden,
wij doen dat als bestuur ook. En geloof
het maar, wij hebben het veel moeilijker
dan alle leden die mopperen. En speciaal
hen die slechts bezig zijn met: Ikke Ikke
Ikke en de rest kan stikken.
Lino Bijnen
Uw voorzitter

VAN
DE
Het financiële jaar van de watersportvereniging
Flevo loopt van 1 oktober t/m 30 september. Een
aantal Flevoleden hebben nog niet aan hun financiële verplichtingen voldaan. Inmiddels hebben zij een herinneringsnota ontvangen. Voor
wie het betreft: maak het deze maand in orde,

dan kan het boekjaar met zo min mogelijk ‘wanbetalers’ afgesloten worden. Klopt er iets niet of
heeft u vragen over de rekening, een mail of telefoontje naar de penningmeester helpt meestal
wel. Door niets te doen blijft de vordering staan
en verandert er niets.

VAN DE REDACTIE
Kopy voor de volgende en laatste Langszij van dit jaar moet
voor 20 oktober 2015 worden
ingeleverd. Ten overvloede: per
mail, geschreven tekst of als u
de redactie uw verhaal vertelt
wordt dat ook geplaatst.
Of het nu komt omdat het water zo blauw is, of dat de uitnodigende blik van Nico en Anneke lokt of dat die zeilboten
die er zo relaxed bijliggen, feit
is dat er een aantal Flevoleden
eind september met Nico en
Anneke gaat flottielje zeilen in
Griekenland. En waar heeft de
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redactie het dan over?
In de vorige Langszij
op pag. 17 stond de
oproep van Nico en Anneke. Het wordt dus een
hoog gehalte Flevo. Dan
kan het niet missen dat
de redactie rekent op minimaal 1 verslag over dit
‘evenement’. Wie neemt
de handschoen op?
Deze foto maakte Marjoleine Brielsman bij de
keet van Boskalis. Nog
niet eerder gezien, kippen
als bewaking!!!
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Naam

VAN
DE

Deze ruimte niet beschrijven!

Adres
PC en woonplaats

COMMISSARISSEN

Telefoon thuis

Reserveringsformulier winter
2015/2016, zomerseizoen 2016

Telefoon werk

U heeft een reserveringsformulier voor de komende winter 2015/2016 en
zomerseizoen 2016 ontvangen.

Bootnaam

Mobiel
E-mail

Huidiuge box/strandnr.

Ligt uw boot op het strand of catamaranveld?
Ook dan dient u het formulier ingevuld in te leveren
Wilt u dat uw boot in het water overwintert?
Dan het reserveringsformulier ingevuld inleveren.
Wilt u dat uw boot op de wal overwintert?
Dan dient u na het inleveren van het reserveringsformulier een afspraak te maken met
de havenmeester voor de dag en het tijdstip dat er gekraand kan worden. (U dient bij
het kranen zelf aanwezig te zijn). Pas wanneer u een afspraak gemaakt heeft met de
havenmeester is een bok voor u gereserveerd, maar let op: op is op!
Het gebruik van de hijskraan voor de mast
of de boot, de bokhuur en het gebruik van
de hogedrukreiniger dienen contant afgerekend te worden bij de havenmeester.
De hijskosten zijn incl. het in het voorjaar
van 2016 weer in het water laten van uw
schip.
U kunt bij ons nog niet pinnen!
De kosten bedragen:
Kranen: € 4,15 per meter bootlengte
(b.v. boot 7,50 mtr, 8 x 2 x € 4,15 u betaalt  
€ 66,40)
Mast strijken of plaatsen: € 18,30 per keer.
Mastenstalling: zalingen, windex en
windmeter demonteren, verstaging en
vallen langs de mast vastmaken. Voorlopig nog gratis.
Bokhuur: € 60,85
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Afspuitkosten:
vaartuig t/m 5 meter
5 meter t/m 7 meter
7 meter t/m 9 meter
Boven de 9 meter

1A U heeft een vaste lig-/strandplaats in De Knar
1B U heeft géén vaste ligplaats in De Knar
Uiterlijk 31.10.2015 neem ik mijn vaartuig mee en
Dit winterseizoen wil ik een plaats in het water
Dit winterseizoen wil ik een plaats op het strand
meldt dat op de dag van vertrek bij de havenmeester
Mijn vaartuig ligt dit winterseizoen in een box/op
Dit winterseizoen wil ik een plaats op de wal
het strand (in de nieuwe jachthaven!)
Mijn schip is een zeilboot motorboot
Dit winterseizoen wil ik een plaats op de wal
(aankruizen wat van toepassing is)
Mast gaat er met het mastenkraantje af
Mijn schip is een zeilboot motorboot
Mijn mast stal ik in het mastenrek
(aankruizen wat van toepassing is)
Mast gaat er met het mastenkraantje af
Ik heb een eigen bok / trailer / kar
Mijn mast stal ik in het mastenrek
Ik huur een bok van de haven
Ik heb een eigen bok / trailer / kar
Ik huur een bok van de haven
Bijzonderheden: b.v. Kimkieler
.........................................................

€
€
€
€

7,35
10,30
14,25
18,45
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Ligplaats zomerseizoen 2016 (1.4.2016 – 31.10.2016)
Mijn ligplaats in het water in de nieuwe jachthaven wil ik weer
Mijn ligplaats op het strandje in de nieuwe jachthaven wil ik weer
Ik sta op de wachtlijst en wil een ligplaats voor een boot met een overall lengte van . . . . . . . . . meter
Informeer mij zo snel mogelijk als er een plaats vrij komt

Als u niet contant betaalt dan ontvangt
u een acceptgirokaart en wordt er € 5,00
extra aan administratiekosten berekend.
Reserveringsformulieren per e-mail verzonden worden niet in behandeling genomen!
Faxen kan wel,  fax nr.: 0341 - 41 96 86

De spelregels uit het havenreglement: ze gelden voor iedereen!!!

Wilt u volgend zomerseizoen 2016 weer
een ligplaats in jachthaven De Knar dan
moet u dat bevestigen door het inleveren
van het ingevulde reserveringsformulier.
Ook als u op de wachtlijst staat dient u
het reserveringsformulier voorzien van de
( juiste) lengtemaat die nodig is in te leveren. Let op de lengtemaat incl. buitenboordmotor en/of davits.

•
•
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•
•
•
•

Indien in het winterseizoen uw vaartuig niet in De Knar ligt, dient uw vaartuig de haven voor 1 november 2015
verlaten te hebben.
Indien u wenst te kranen dient u een afspraak te maken met de havenmeester tussen 1 oktober en 1 november.
Maakt u gebruik van een eigen trailer of kar dan dient deze op de dag van het uit het water halen te worden
aangeleverd en op de dag van het in het water laten weer te worden verwijderd van het haventerrein.
Wenst u slechts in de winter een plaats op de wal in De Knar, dan kunt u een afspraak maken na 1 november en
kranen tot 1 december 2015. Wilt u een box in de winter dan kan deze vanaf 1 november worden ingenomen. In
beide gevallen dient u de haven op 1 april 2016 verlaten te hebben. Is er plaats en wenst u langer te liggen dan
betaalt u daarvoor het zomertarief in weken voor iedere aangevangen week.
Een vaartuig dat op de wal staat dient voor 1 mei 2016 in het water te liggen. Indien het vaartuig na 1 mei nog
op de wal staat wordt naast het liggeld € 100,– extra in rekening gebracht. (Initiatief en besluit AV).
Het opzeggen van de ligplaats en/of het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren via:
POSTBUS 333, 3840 AH Harderwijk of per mail: info@wvflevo.nl

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

Datum

Plaats

Havenperikelen
Zoals gewoonlijk weer een verslag van het
gebeuren rond de oude en nieuwe haven.
Er is veel te schrijven. Om het overzichtelijk te houden puntsgewijs.
1. De voortgang
De voortgang van de haven en de gebouwen gaat zeer voorspoedig. Het kan
ons, maar ook zeker Boskalis niet hard
genoeg gaan. Er moet voor oktober nog
heel wat gebeuren want aan het eind
van de maand worden wij eigenaar van
een prachtige haven met geweldig mooie
gebouwen. We hopen dat we er de eerste jaren weinig tot geen onderhoud aan
hebben alleen maar wat gras maaien en
onkruid wieden. Dat wil niet zeggen dat
er anders niets meer te doen is maar dat
leest en hoort u nog wel.
2. Oude haven
Op de oude haven is het niet altijd even
leuk meer om te verblijven. Zeker de ligplaatsen in de omgeving van het havenkantoor kunnen hun lol wel op als de
grote trekker met watertank weer komt
bunkeren. Ook in het weekend als leden
die in de nieuwe haven liggen, via de oude
ingang over de rijplaten naar hun ligplaatsen gaan maakt dat behoorlijk wat lawaai.
Het is helaas niet anders nog even dit seizoen volhouden en dan...

schoffelen op de dijkjes in de nieuwe haven, kortom een geweldig team.
in de toekomst deze misschien gebruiken
voor andere doeleinden. Waarom 5 aan
elke kant? Dat is om praktische redenen gedaan. We hebben nu de keus, kop
of kont in de wind. (overigens draait de
wind regelmatig maar dat is een ieder
wel bekend). De havenmeester is hier
en daar al aan het schuiven geweest om
aan elke wens te voldoen maar het houdt
een keer op. DIT SEIZOEN GAAN WE NIET
MEER VERLEGGEN. Soms zijn er eigenaren
die menen dat een rubberboot wel mag
uitsteken. We hebben het heel duidelijk
gesteld: in de nieuwe haven steekt niets
meer uit. Is dit toch het geval dan zijn uiteraard de financiële consequenties voor
u, want u gaat dan naar een grotere box.
De sanitaire unit heeft inmiddels plaats
gemaakt voor 2 losse toiletboxen.
4. B. & O. team
U weet dat het team alle jaren een zomerstop heeft. Vanwege de vele werkzaamheden die nog op de lijst staan hebben
we besloten dit seizoen ‘gewoon’ door te
gaan. Zij het met een kleinere bezetting
omdat er veel leden met vakantie zijn.
Toch zijn er alle weken wel ongeveer 10
stoere mannen die in weer en wind het
water op gaan om touwen te spannen
en te splitsen, boxnummers monteren,
diverse objecten demonteren, windschermen in de plantsoentjes plaatsen, onkruid

3. Nieuwe haven
Er waren wat klachten van eigenaren die
niet of zeer moeilijk in hun box konden
komen. Het bestuur heeft toen besloten
om 2 x 5 palen korter naar de steiger te
laten verplaatsen. Waarom is voor deze
methode gekozen? Omdat we jarenlang
met onze drijvende steigers ervaring hebben opgedaan (overigens zonder paal),
dachten we dit is een goede optie. Palen
eruit, brede schepen erin. Toen ontstond
het idee, als we nu die palen op 3.5 meter uit de steiger laten zetten kunnen we
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5. Parkeren (nieuwe haven)
Na de bouwvakvakantie gaat Boskalis
met het straatwerk beginnen. Dit houdt
voor ons in dat het parkeren op sommige
dagen erg lastig gaat worden. Het straatwerk gaat beginnen langs de waterkant
en daar kan dus niet meer geparkeerd
worden. Let vooral op de borden en aanwijzingen van Boskalis. Misschien moeten
we wel ergens anders parkeren. Dit kan inhouden dat we wat verder moeten lopen
naar de boot. Werk a.u.b. mee zodat we zo
snel mogelijk van het straatwerk gebruik
kunnen maken. We hebben van Boskalis
tot op heden geen klachten gehad over
het parkeergedrag. COMPLIMENTEN voor
u. Laten we het proberen zo te houden
Tijdens het schrijven van dit stuk komt er
zojuist een bericht binnen dat vanaf week
35 het niet meer mogelijk is om op de nieuwe haven te parkeren. Zet uw auto a.u.b.
op de parkeerplaats van de oude haven om
schade te voorkomen. Lopend of met de
fiets is de nieuwe haven wel bereikbaar.
6. Gedragsregels
In de Langszij van september 2014 heeft
het bestuur diverse regels gepubliceerd.
En gelukkig houdt u zich er als ligplaats
houder aan. Het B. en O. team heeft al in
diverse boxen en aan palen stootmateriaal gemonteerd. Ook zijn in alle boxen
die nu in gebruik zijn al tussen-lijnen
aangebracht. Eerst nog provisorisch maar
deze zijn/worden later mooi gesplitst. Zo
ziet de haven er als een eenheid uit. We
hopen dit zo te kunnen houden, dus zelf

geen rare lijnen aanbrengen en losse
matten op de steiger. Waar we tegenaan
lopen is de verscheidenheid aan stekkers
die in de steigercontactdozen passen. Er
zijn stekkers bij die absoluut niet deugen
en waar vocht in kan lopen. Let op dat u
deugdelijk materiaal gebruikt. (en niet
zoals we gezien hebben na 1,5 m overgaan naar een gewoon verlengsnoer dat
is vragen om moeilijkheden). Zorg dat u
een snoer uit één stuk heeft met een gecertificeerde stekker eraan. Deze zijn over
het algemeen wel wat duurder maar daar
kan geen regenwater in lopen. Ook zijn
er schepen die toch nog uitsteken, hetzij
met de zwemtrap, de b.b. motor of met
een bijboot. Als u niet voldoende ruimte
heeft om alles binnen de palen te houden
gaat u naar een grotere box. Er steekt in
de nieuwe haven niets meer uit!!!
7. Verhuizing
Bij de laatste vergadering van juni 2015
is samen met Boskalis, Gemeente, Koopmans T.B.I. bouw en w.v. Flevo besloten
dat de verhuizing definitief doorgaat. Dit
houdt in dat de schepen voor de winterstalling definitief op de nieuwe haven
komen te staan. Vanaf half augustus kan
de kraan niet meer worden gebruikt. Alles
op het werkeiland wordt na de bouwvak
vakantie opgebouwd. Er komt nu heel
veel op ons af want zodra de haven wordt
opgeleverd hebben we maar een paar weken de tijd om alles over te huizen. Zoals
b.v. eerst spatzeilen voor de afspuitplaats,
dan de mastenberging ook belangrijk als
u de mast van de boot gaat halen, de bokken, kortom er moet nog veel georganiseerd worden maar het gaat ons lukken.

Let op:

Na augustus kan geen gebruik meer worden gemaakt van de hijskraan i.v.m. verplaatsing!!! Dit geldt ook voor de kleine kraan!!!
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Er liggen nog een paar masten in het mastenrek waarvan niet bekend is van wie
deze zijn. Heeft u nog een mast in het rek liggen, meldt dit even bij de havenmeester.
Hetzelfde geldt voor de zeilberging. Iedereen die gebruik maakt van de zeilberging bij het clubhuis zorgt dat zijn of haar spullen uiterlijk eind september eruit
zijn. Na 1 oktober wordt alles opgeruimd en leeg gemaakt.
Belangrijk voor iedereen die nog spullen op de haven of op het jollenveld heeft
staan b.v. oude trailers of i.d.: Zorg dat dit eind september weg is anders gaat het
weg naar de stort of wordt als oud ijzer afgevoerd.
DUS... WIJ DENKEN DAT WIJ BETROKKENEN HIERMEE VOLDOENDE HEBBEN
INGELICHT!!!
Het verhuizen van inboedel van het havenmeesters echtpaar wordt uitbesteed,
maar wat dacht u van de werkplaats waar
het B. & O. team jaren lang zijn uiterste
best heeft gedaan om alles wat maar voor
niets te krijgen was, er in op te slaan. We
mogen ons gelukkig prijzen dat onder leiding van Mike er al het nodige is geruimd,
maar hij is met zijn team nog lang niet
klaar.
8. Samenvatting
Het gaat op dit moment heel hard en er
komt heel veel op ons af. Bestuur, bouw-

team. B. & O. ers en alle andere vrijwilligers die vaak de handen uit de mouwen
steken: zij zijn er klaar voor. U kunt ook
een positieve bijdrage leveren,door uw incasserings vermogen iets op te rekken. We
beseffen dat wij veel van u vragen, maar u
krijgt er iets moois voor terug. Heeft u nog
suggesties laat het ons weten.

NIEUWS VAN DE
ZEILOPLEIDING
Aan de Sportwijzer dag, waarbij de schooljeugd kan ‘snuffelen’ aan de zeilsport bij
de w.v. Flevo, deden dit jaar slechts 20
kinderen mee. Ondanks dit geringe aantal werden de zeilinstructeurs bijgestaan
door een paar ‘Hulpjes’. Het is eigenlijk
de bedoeling en de hoop van de commissaris zeilopleiding dat deze hulpjes het zo
leuk vinden dat ze opgeleid willen worden
tot zeilinstructeur. Ik stelde twee van de
‘hulpjes’ een paar vragen:
1. Wie ben je en hoe oud ben jij?
Wouter van Hoof 15 jaar.
2. Op welke school zit je?
CCNV.

De havencommissarissen wensen u voor
de rest van het vaarseizoen nog veel vaar
plezier.

3. Hoe ben je bij het zeilen terecht gekomen?
Mijn zussen zeilden ook bij W.V. Flevo.

Hans Duitman en Bert Aartsen

4. Was je altijd al geïnteresseerd in de watersport?
Nee.

Wist u dat:

5. Hoe ben je bij Flevo terecht gekomen?
Mijn zussen zeilden hier ook.
6. Je bent ‘hulp’ wat moet je precies doen?
Helpen met spullen klaarleggen, opruimen en een beetje helpen met lesgeven.
7. Ik denk dat je het leuk vindt anders zou
je het niet doen. Maar wat is er zo leuk
aan?
Het is op het water, het is gezellig.
8. Krijg je zelf ook nog zeilles?
Nee.
9. Wat is uiteindelijk je doel?
Heb ik niet op zeilgebied, gewoon af
en toe lekker zeilen.
10. Alles wat ik niet heb gevraagd en dat je
nog wel zou willen vertellen.
Niets.

Deze zelfde vragen die ik aan Wouter stelde heb ik ook aan een andere ‘Hulp’ voorgelegd,
en daar kwamen natuurlijk andere antwoorden op.

• er nog steeds teveel Flevo leden zijn die de Langszij niet lezen, en b.v. geen reserveringsformulieren inzenden?
• u inmiddels het reserveringsformulier voor het komende winterseizoen en voor het
zomerseizoen 2016 heeft ontvangen?
• als dit niet het geval is in deze Langszij ook een formulier afgedrukt is?
• dat ook als u op de wachtlijst staat u dit formulier in moet leveren?
• het voor de penningmeester heel fijn zou zijn als u ook de overige gegevens invult?
• er nogal wat email adressen regelmatig worden veranderd?
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water vallen. Daarnaast geeft het ook
een kick om te zien hoe de cursisten in
een week vooruit gaan en te bedenken
dat jij het ze hebt aangeleerd. Ook is
het team waarmee ik werk heel leuk,
de instructeurs en assistent instructeurs zijn heel aardig en er heerst onderling ook een hele leuke sfeer.
8. Krijg je zelf ook nog zeilles?
Ja, er zijn nog een paar CWO diploma’s
die ik moet halen als ik instructeur wil
worden. Daarvoor heb ik vorig jaar
een zomerweek gedaan bij Flevo en
deze herfstvakantie ga ik weer zeilen.
Daarnaast probeer ik na het zeilles geven samen met de andere instructeurs
even te gaan zeilen.

9. Wat is uiteindelijk je doel?
Mij lijkt het leuk om zeilinstructeur te
worden en dit nog een tijdje te doen.
Het lijkt me leuk om niet alleen in Harderwijk maar ook op andere plekken tijdens de zomervakantie zeilles te geven.
10. Alles wat ik niet heb gevraagd en dat je
nog wel zou willen vertellen.
De titel ‘hulpje’ is dit jaar veranderd in
‘assistent instructeur’.
Wouter en Sjoerd, twee verschillende jongens. De een vind het alleen leuk, de andere gaat een stap verder. Beide jongens:
Bedankt voor het beantwoorden van de
vragen.
AMB

1. Wie ben je en hoe oud ben jij?
Ik ben Sjoerd van der Meer en ik ben 15
jaar oud.
2. Op welke school zit je?
Op het Christelijk College Nassau
Veluwe (CCNV)
3. Hoe ben je bij het zeilen terecht gekomen?
Vroeger heb ik les gehad in de optimist
bij Flevo maar daarna ben ik een tijdje
gestopt. Vorig jaar vroeg mijn zus, die
zelf zeilinstructrice is, of ik wilde helpen bij de zeillessen en dat vond ik
heel leuk dus ben ik dit jaar weer gekomen.
4. Was je altijd al geïnteresseerd in de watersport?
Ja, ik ben toen ik een jaar of acht was
begonnen met zeilen in de Optimist
en toen vond ik het al leuk om op het
water te zijn. Tegenwoordig zeil ik in
een grotere boot en ik vind het nog
steeds heel leuk.
5. Hoe ben je bij Flevo terecht gekomen?
Zoals ik al zei vroeg mijn zus me of ik
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wilde helpen bij het lesgeven tijdens
de sportwijzer lessen vorig jaar. Ik
vond dit toen heel leuk dus heb ik in
de zomervakantie ook een paar weken
geholpen, en nu zit ik er nog steeds.
6. Je bent ‘hulp’ wat moet je precies doen?
Eerst moest ik vooral rotklusjes doen
waar de instructeurs geen tijd of zin in
hadden, zoals bootjes in het water leggen of zwaardjes en roertjes naar de
bootjes dragen. Op het water moest ik
het anker van de bijboot in het water
gooien en een beetje opletten of de
kinderen niet te ver weg voeren maar
had ik geen echte verantwoordelijkheid. Dit jaar mag ik actiever helpen
bij het lesgeven door dingen uit te
leggen en instructie te geven aan de
cursisten en dat vind ik veel leuker om
te doen.
7. Ik denk dat je het leuk vindt anders zou
je het niet doen. Maar wat is er zo leuk
aan?
Het leuke aan zeilles geven vind ik dat
de kinderen altijd heel enthousiast
zijn, ze hebben vaak veel lol in de boot
en het maakt ze niets uit als ze in het
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De zeilopleiding, wat er aan voorafgaat en
wat er dan zoal gebeurt tijdens die drie weken
Als eerste, samen met Nico Hagen, een hoop geregel zoals: controle van de spullen, krijtjes kopen voor de schoolbordjes, de schoolbordjes opnieuw schilderen met schoolbordenverf, luchtzakken van de Optimisten opblazen cq vervangen en nog veel meer klussen en
klusjes.
Voor die tijd waren alle datums al gepubliceerd op de website en in de activiteitenkalender, en is Marianne allang bezig met
het verwerken van de aanmeldingen en
het maken van de deelnemerslijsten.
En dan krijg je de eerste versie van de
deelnemerslijsten binnen en kun je beginnen met het inplannen van de benodigde
instructeurs en hulpen.
Excuseer, vanaf nu heten de hulpen assistent-instructeurs.
Onnodig om te zeggen, dat het sluitend
krijgen van deze planning, met alle wijzigingen en ‘Sorry, maar ik kan die dagen
toch niet’ en ‘Kan ik ruilen van week 3
naar week 2’, een best karwei is.
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Verder krijg je enigszins bezorgde mails
binnen van ouders: ‘Wil je rekening houden met…’
Maar uiteindelijk gaat de eerste zeilweek
van start, je hebt de planning rond en de
kinderen komen binnen met een tasje
met lunchpakket en droge kleren.
De eerste zeilweek is een volle bak. Alle
Optimisten en alle FEVA’s zijn bezet. De
groepen worden ingedeeld, uitreiken van
zwemvesten, kennis maken met de kinderen en dan gaan de lessen van start. Leren
optuigen van de Optimist/FEVA. De gevorderden krijgen wat herhaling en gaan het
water op.
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Waarschuwing voor onweer met windstoten, zodat we alle Opti’s aan het eind van
de dag op het strand aan de grond moeten
vastbinden.
Gescheurde zeilen, lang leve de DUCT tape.
Haperende of ronduit weigerende buitenboordmotoren. Pannenkoeken eten op
donderdag. Spelletjes doen met de kinderen, 2x een kind van het water halen, die
het echt allemaal te spannend vindt en
niet meer verder wil. Controle van een inspecteur van de CWO. De uitslag is overigens op alle punten voldoende en het uiteindelijke overall resultaat is: GOED.
We hebben alle soorten weersomstandig-

Het blijft toch altijd spannend voor een
kind, zeker als je nog maar acht jaar oud
bent, om ineens in je eentje in een Optimist
in een sleep te hangen en naar open water
gesleept te worden. Geen papa of mama
in de buurt, alleen maar een instructeur/
instructrice die je vanuit de bijboot aanwijzingen geeft. En toch, aan het eind van de
dag, als alles opgeruimd is en de kinderen
weer naar huis gaan, zie je alleen maar grote grijnzen op de gezichten. De hele enkele
uitzondering daargelaten, overigens.
En voor die lach en de enthousiaste verhalen, daar doen we het voor. We vinden het
veel belangrijker, dat een kind een leuke
week heeft gehad, enthousiast is over het
zeilen en volgend jaar terugkomt, dan dat
we ze onder druk zetten om het diploma
te halen.
Wat maak je allemaal mee tijdens zo’n
week?
Elke dag voorbespreking, daarna alle bij-
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boten in het water takelen en/of buitenboordmotoren bevestigen. Limonade,
snoepjes en van alles gereedmaken wat
elke dag weer mee moet op de bijboot.
Kinderen ontvangen, zwemvesten uitreiken, bootjes te water en aan het eind
van de dag alles in omgekeerde volgorde,
dus bijboten uit het water/motoren eraf
en aftanken, schoonmaken, vorderingsstaten per kind per dag invullen en nabespreking.
Als alle kinderen en bootjes in de sleep zitten, klaar om weg te varen, is er altijd wel
eentje die nog moet plassen. En gaat er
één plassen, dan gaan er meer.
Verder, builen van een overslaande giek,
een wespensteek, een ass.instr. die met zijn
atletische sprongen op bootjes een voet
verstuikt en met een gigantisch ei op zijn
wreef pijn zit te lijden. Gelukkig leeft iedereen met hem mee en wordt hij uitbundig
getroost. Verder, een waarachtige love-story, die zich tijdens de week ontwikkelt.
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Even een paar cijfers:
1e week 18 cursisten Optimist,
6 cursisten FEVA,
2e week 12 cursisten Optimist,
6 cursisten FEVA,
3e week 15 cursisten Optimist,
6 cursisten FEVA,



Verder: instructeurs/trice’s die een dagje
niet goed in hun vel zitten en die een
schouderklopje nodig hebben. Een lesdag,
die vanwege de harde wind letterlijk niet
gaat zoals gepland.
En aan het eind van de week:
DE DIPLOMA-UITREIKING.
Het terras zit vol met ouders, opa’s en oma’s,
kinderen en elke instructeur reikt aan zijn
groep de diploma’s of vorderingsstaat uit.

11 geslaagd
5 geslaagd
6 geslaagd
5 geslaagd
11 geslaagd en 2 gestopt vanwege ‘te spannend’.
4 geslaagd

Aangezien wij een officiële CWO opleidingslocatie zijn, moeten de kinderen, om
een diploma te krijgen, ook voldoen aan
de eisen die aan het diploma gesteld worden. En dat valt soms helemaal niet mee,
vooral als je voor CWO 2 of CWO 3 gaat. De
kinderen, die nog niet aan alle eisen voldoen, krijgen een vorderingsstaat waarop
staat welke vaardigheden zij bezitten en
met deze vorderingsstaat kunnen ze de
opleiding vervolgen bij elke CWO locatie.
En ook het behalen van een vorderingsstaat is een hele prestatie. Maar het feit
blijft, dat we bij elke diploma-uitreiking
een paar teleurgestelde gezichtjes hebben van kinderen die het diploma (net)
niet gehaald hebben. Om van de bijbehorende ouders maar niet te spreken. Daarentegen denken sommige kinderen: ‘Ha,
niet gehaald, mooie rede om volgend jaar
terug te komen’.
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heden gehad, en één keer begon het echt
zo hard te waaien, dat we de kinderen van
het water hebben gehaald.

Al met al kunnen we terugzien op 3 geslaagde weken met een hoop tevreden
gezichten. En op deze plek wil ik ook mijn
dank uitspreken aan de instructeurs en de
hulpen, pardon assistent-instructeurs. Allemaal bij elkaar vormden ze een enthousiast team, die voor elkaar klaarstonden
en er samen voor zorgden dat deze weken gladjes verliepen. En niet te vergeten
iedereen er om heen die boodschappen
hebben gedaan, pannenkoeken hebben
gemaakt, gekookt en gezorgd hebben
voor dat beetje extra, wat zo nodig is en
wat je mist, als het niet geregeld is.
Vergeet vooral niet te kijken op onze Facebook pagina: W.V. Flevo zeilopleiding en
deze te liken.
Rob Sikkema
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VAN DE ZEILWEDSTRIJDCOMMISSIE
Laatste wedstrijd WAC 2015 en
uitnodiging diner
Met nog 2 races op de woensdagavond (nu
wij dit schrijven) komt de laatste race nu
echt in zicht.
Op zondag 20 september is de 19e en laatste race van de woensdagavond competitie.
Zoals ieder jaar is de eerste start rond 14.00
uur en varen we tot ongeveer 16.00 uur.
In een aantal klassen is het nog heel spannend wie zich kampioen mag noemen...
De 10 beste resultaten gelden, zodat er na
aftrek van mindere klasseringen nog behoorlijke verschuivingen kunnen optreden...
Bij bijvoorbeeld inboard-hoog zit tussen de
nummers 1 en 2 slechts 3 punten verschil.
Bij beide deelnemers staan er nog redelijk
slechte noteringen die mogelijk tot een behoorlijke aftrek kunnen leiden. Verderop in
deze klasse kan ook zondermeer nog van
positie worden gewisseld.
Bij inboard-laag een verschil van 2 punten
en ook hier kunnen andere deelnemers nog
plaatsen winnen.
Naast de ‘bekende’ prijsuitreiking, en het
gezellig samenzijn, hebben we wederom
het diner!
Dit is vorig jaar een overweldigend succes
geweest en hoort wat ons betreft bij de afsluiting van het mooie wedstrijdseizoen.
Bovendien geeft de maaltijd je als schipper
de mogelijkheid om je bemanning te bedanken maar ook om met de deelnemers
van de andere vereniging terug te kijken op
een (tot nu toe) zeer geslaagd seizoen.
De prijs uitreiking is dit seizoen bij 
W.V. Flevo in het clubhuis (oude locatie).
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Het is de bedoeling rond 17.30 uur de prijzen uit te reiken, tenzij er protesten zijn.
Na de prijsuitreiking is het mogelijk gebruik
te maken van een maaltijd.  
Joep de Bruyn van restaurant De Hop-eest
biedt ons een bijzonder lekkere maaltijd
voor een bedrag van € 10,00 per persoon.
Joep is nog volop aan het nadenken over
de samenstelling van het diner maar in ieder geval staat het volgende op het menu:
Flammkuchen (een soort mini pizza’s), diverse salades met brood en kruidenboter.
Uiteraard is alles vers gemaakt.
(En wie Joep een beetje kent weet dat alleen het beste goed genoeg is... Voor een
sfeerimpressie zie de website van restaurant Hop-eest: www.hop-eest.nl).

Uiteraard is het niet nodig om je voor het
meezeilen aan te melden, maar voor het
eten willen we wel graag weten wie er komen eten.
Je kunt je via de link die we binnenkort op
de site plaatsen opgeven en betalen. (Opgeven kan tot donderdag 17 september
12.00 uur.) Tot 20 september!

Aankondiging Wolderwijd Cup 2015
Op zondag 4 oktober a.s. organiseren we het afsluitende zeilevenement:
de Wolderwijd Cup.
Een 1-daags evenement dat helemaal los staat van de Woensdagavond Competitie.
Dit evenement is dan ook een heel mooie gelegenheid om een keer een wedstrijd te varen of (als WAC deelnemer) een keer met bijvoorbeeld een spinnaker te varen.
We hebben eind vorig jaar een aantal
verenigingen, die de Randmeren als thuis
water hebben, aangeschreven en hopen
dat deze verenigingen ook gaan meedoen
zodat de strijd om de Wolderwijd Cup (de
wisseltrofee) een hele spannende strijd
gaat opleveren.
Er wordt ook dit jaar weer gevaren voor
een individueel klassement en voor een
verenigings klassement.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen
wordt gestart in drie klassen: open boten,
outboard- en inboard schepen.

Er wordt gevaren onder het SW handicap
systeem.
De vereniging met de beste klassering
mag de wisseltrofee ‘de Wolderwijd Cup’
gedurende een jaar in haar prijzenkast in
haar clubhuis tentoonstellen. Om voor de
Wolderwijd Cup in aanmerking te komen
zullen per deelnemende vereniging minimaal drie boten per klasse ingeschreven
moeten zijn.
De inschrijving staat open voor alle verenigingen die rond de Randmeren zijn
gevestigd.

• Datum: zondag 4 oktober 2015
• Locatie: Wolderwijd
• 1e start: 10.00 uur
• 3 – 4 races (afhankelijk van het weer en de wind)
• up- / downwind baan
• 3 klassen; inboard, outboard en open boten   
• Prijsuitreiking om ca. 17.30 uur bij WV Zeewolde.
Na afloop is de prijsuitreiking en ruime gelegenheid om na te praten onder het genot
van een drankje.
Voor niet leden van WV Zeewolde en WV
Flevo zal inschrijfgeld  van € 10 (per deelnemend schip) verschuldigd zijn.

een link naar het elektronische inschrijfformulier voor de WWC 2015.

Binnenkort zal op de site van de vereniging een bericht worden geplaatst met

De zeilwedstrijdcommissie  W.V. Flevo,
Albert den Herder, Erik Scheepmaker

Groet,
Albert den Herder en Erik Scheepmaker
Zeilwedstrijdcommissie W.V. Flevo
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Over aanvaringen en andere botsingen
Herrie
Wie op Woensdagavond wel eens in het
clubhuis komt, ziet ze vast wel zitten. Zo
op het eerste gezicht is het een zooitje
ongeregeld:   ze nemen de halve bar in
beslag, drinken chique bier (gewoon,
omdat ’t tegenwoordig uit de tap komt.
Waarvoor Hulde!!!   De initiatiefnemer
verdient wat mij betreft een standbeeld.
Past dat nog ergens op de nieuwe haven?), schreeuwen wat om bitterballen, (doe er ook wat mini frikadellen en
knackworst bij ja?!), en hebben, op één
uitzondering na ( ja, dat is inderdaad een
dame), het hoogste woord. Veel kabaal,
grote gebaren, woeste blik in de ogen die,
naarmate de avond vordert, wel zoetjes
aan verdwijnt.
‘Ongure types’, ik hoor ’t je denken. Dat
zou kunnen maar de mannen (en die éne
vrouw) hebben een taak: ’t spul bemant
de Adriana. Iedere woensdagavond bij de
WAC. Er moet tenslotte een baan worden
uitgelegd, er moet worden gestart, gefinisht, er moet een rescue varen en de
boel mag ook weer worden opgeruimd.
Iemand moet ’t doen en voornoemd stel
schept er, op één of andere manier, genoegen in.
De aanvaring
Wat heeft dat te maken met al die herrie en overmatig drankgebruik en de
schreeuw om bitterballen? Dat is de ontlading. Het valt soms helemaal niet mee
om het hoofd koel te houden op en om
het startschip. Voornaamste reden? De
aanvaring.
Betekenis ‘aanvaring’: aanvaring
aan·va·ring (de; v; meervoud: aanvaringen)
1 botsing van een schip tegen iets
2 botsing van meningen; conflict
(Inderdaad, met dank aan Van Dale.)
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De gemiddelde lezer zal nu wel denken:
‘aanvaring? Dat zal allemaal wel meevallen hè. Je overdrijft!’. Niets is minder
waar. Gemiddeld genomen staat deze
club mensen zo’n drie keer per woensdagavond bloot aan deze of gene aanvaring.

om te vermijden dat er een zelfhulpgroep in het leven moet worden geroepen of andere geestelijke bijstand nodig
is. De aanvaringen met Impact. Die, indien niet goed verwerkt, voor blijvende
psychische schade zorgen.
De incidenten die onder deze aanvaringen vallen? Een omgeslagen zeilboot
helpen en worden aangevaren door de
rescue van de collega’s (ik zal maar weer
geen namen noemen?), je handen bijna
kwijt raken en door-en-door nat worden
omdat diezelfde fijne collega, waarvan ik
weer de naam niet noem, nog even wat
golven komt maken als jij met een emmer beton aan een boei aan het  ’t stoeien bent, discussie over de wedstrijdbaan
gaan voeren met de wedstrijdleider,
commentaar leveren op de kwaliteit van
de, met veel zorg gezette koffie. (Ben… Ik
kon ’t ook niet. Sorry man!)

De eerlijkheid gebied me te schrijven,
dat ik ’t nog in de groep moet gooien,
maar de aanvaringen op de woensdagavond kunnen   dus heel eenvoudig in
twee categorieën worden verdeeld. Lekker overzichtelijk. Hier komen ze:
De eerste categorie is de ‘Man, zeur niet!
Er gebeurde niks geks. Alles is nog heel
en we zien geen, of in ieder geval héél
weinig bloed!’ categorie. Deze hebben
wij zelf het liefst.   Daar merken we het
minst van. Liefst lekker ver bij ons vandaan, we kijken een beetje half weg,
doen alsof we niets zien. Meestal lossen  
aanvaringen uit deze categorie zich vanzelf wel op. De aanvaarders   en/of aangevarenen of hoe je ze ook wilt noemen,
komen meestal hun beklag wel even
doen als de wedstrijd is gestreden. Vaak
betreft het hier een zogenaamde ‘Storm
in een glas water’. We kijken serieus,
knikken begrijpend, steken een duim op,  
maken een aantekening op een vel papier en de wedstrijdleiding zoekt ’t later
wel uit.
Incidentjes, liever noem ik ze akkefietjes, die onder deze ‘aanvaringen’ vallen?: de alledaagse wedstrijdregeltjes,
bakboord-stuurboord situaties, aanvaringen met de lichtopstand (Opa) DIE
DAAR AL HÉÉL LANG STAAT HÈ!, wierincidentjes ( je kunt wel klagen maar
wij hebben dat spul daar heus niet geplant!), een zeilbootje uit Zeewolde in de
ankerlijn en daarna natuurlijk tegen ons
aan, een zeilbootje uit Zeewolde zonder
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Die koffie, daar gaan we ’t nog eens over
hebben. Later. Veel later.
roer, zeiler uit Zeewolde met bloedende
lichaamsdelen (nee, geen paniek! Die
vinger zat er nog gewoon aan!), een
startschip dat om onverklaarbare reden
opeens in de weg van ’t wedstrijdveld
lag, een overijverige meneer uit Zeewolde op een rescue rib (nee, ik noem nooit
namen) die iemand een rondje extra laat
racen. Dat soort kleinigheden. Vervelend
voor de betroffene maar niet heel erg belastend voor ons.
Categorie twee is zorgwekkender. Dat is
de ‘(lange stilte…) DONDERS!’ categorie.
Dit zijn de zaken die ons raken. Hiervan
liggen wij ’s nachts nog wakker. De aanvaringen uit deze categorie zijn er de
oorzaak van dat deze club lieden de ontspanning in het clubhuis zoekt. Gewoon
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Bijna aanvaring
Heel bewust heb ik de ‘Bijna aanvaring’
nog buiten beschouwing gelaten. Tot
nu toe is er één die er uit sprong. ’t Was
een geel bootje en die duwboot was écht
heel groot. Vanaf waar wij lagen voer ie
gewoon dwars over je heen hè! Je liet
ons best een beetje schrikken! Niet meer
doen aub.
Begrip
Na het lezen van bovenstaande, begrijp je misschien waarom ze doen wat
ze doen daar aan de bar. Laat ze maar
even. Toon je begrip. Geef ze maar even
de ruimte. Of Bitterballen! Geef ze bitterballen! (doe er ook maar wat van die
mini frikadelletjes bij. Én knackworst!!!)
Schrijver bij de redactie bekend.
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JAN UAR I
wk

SEPTEMBER

5/6 Rondje Polder
12/13 Motorboot weekend
20 Laatste onderlinge zeilwedstrijd + prijsuitreiking

OKTOBER

4 Zeilwedstrijd om de Wolderwijd Cup, aanvang 10.00 uur
24 Sluiting vaarseizoen mosselavond

NOVEMBER

17	Informatieavond cursus Marifonie, Vaarbewijs 1 en 2 en
Theoretische Kustnavigatie
21 Sinterklaasfeest, aanvang 15.00 uur

DECEMBER

•

•

11 Algemene Vergadering

Vanaf 6 mei t/m 2 september worden er
iedere woensdagavond onderlinge zeilwedstrijden georganiseerd. De laatste
wedstrijd en tevens de prijsuitreiking
vindt plaats op zondag 20 september.  
De Krasse Knarren, ons ‘mannen huiskoor’, oefenen in de winterperiode van
september t/m april iedere donderdagavond in het verenigingsgebouw.                                                                  

Er staan in iedere Langszij verdere bijzonderheden over de evenementen, voor zover
die plaatsvinden voor het uitkomen van
het daaropvolgende clubblad. Ook worden aankondigingen aangeplakt bij de
looppoort van onze jachthaven. Natuurlijk
kunt u informatie vinden op onze website:
www.wvflevo.nl. Ook kunt u via onze website/webcam de werkzaamheden volgen
rondom de jachthaven.

Wist u dat:
• er v.w.b. het water tanken op zowel de
oude als de nieuwe haven er niets is veranderd?
• het niet de bedoeling is dat u er uw boot
mee afspoelt?
• het water in de haven wel zo schoon is dat
u dit net zo goed met de puts kunt doen?
• onze voorzitter hier ook al over schreef?
• hetzelfde geldt voor de hond die u ook op
de nieuwe haven gewoon aan de riem
dient te houden?
• u eens goed naar de foto moet kijken die
laat zien hoe u uw schip niet vast moet
maken aan de beugel?
• het de bedoeling is om als u weg vaart
de lijn aan de beugel te hangen?
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januari
februari
april
april
april

Nieuwjaarsdag
Valentijnsdag
Goede Vrijdag
1ste paasdag
2de paasdag
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april
mei
mei
mei
mei

Koningsdag
Bevrijdingsdag
Moederdag
Hemelvaartsdag
1ste pinksterdag

25
21
25
26
31

mei
juni
december
december
december

2de pinksterdag
Vaderdag
1ste kerstdag
2de kerstdag
Oudejaarsdag
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Jaarpremie
Zie staffel
€ 75
Jaarpremie
€ 95
€ 75
€ 110
€ 95
€ 125
€ 110
€ 145
€ 125
€ 160
€ 145
€ 175
€ 160
€ 195
€ 175
€ 210
€ 195
€ 225
€ 210

Jaarpremie
€ 240
Jaarpremie
€ 255
€ 240
€ 270
€ 255
€ 285
€ 270
€ 300
€ 285
€ 315
€ 300
€ 330
€ 315
€ 345
€ 330
€ 345 plus € 10 per € 5.000
€ 345
individuele tarifering
€ 345 plus € 10 per € 5.000

Nieuwwaarde vaartuig
€ 60.000 t/m € 65.000
Nieuwwaarde vaartuig
€ 65.000 t/m € 70.000
€ 60.000 t/m € 65.000
€ 70.000 t/m € 75.000
€ 65.000 t/m € 70.000
€ 75.000 t/m € 80.000
€ 70.000 t/m € 75.000
€ 80.000 t/m € 85.000
€ 75.000 t/m € 80.000
€ 85.000 t/m € 90.000
€ 80.000 t/m € 85.000
€ 90.000 t/m € 95.000
€ 85.000 t/m € 90.000
€ 95.000 t/m € 100.000
€ 90.000 t/m € 95.000
Boven € 100.000
€ 95.000 t/m € 100.000
Boven € 1.000.000
Boven € 100.000

Schrijf ons

Bel ons

Mail ons

Amalialaan
41-H - 3743 KE BAARN - Tel.
- Website www.gipon.nl - Mail
Email info@gipon.nl
Schrijf ons
Bel035-5417171
ons
ons

Gipon BV
Amalialaan
- 3743 KE BAARN - Tel. 035-5417171 - Website www.gipon.nl - Email info@gipon.nl
Gipon41-HBV

Alle hierboven genoemde premies (wijzigingen voorbehouden) zijn excl. assurantiebelasting en poliskosten.
* Indien aan u in de laatste drie jaar meer dan 1 schade is uitgekeerd; vindt individuele tarifering plaats
Alle hierboven genoemde premies (wijzigingen voorbehouden) zijn excl. assurantiebelasting en poliskosten.

* Indien
aan u
in de laatste
drie jaar meer
dan 1 schade is uitgekeerd;
individuele tarifering plaats
€ 60.000
€ 225
Boven €vindt
1.000.000
individuele tarifering
55.000
t/m
€

Zie staffel
Nieuwwaarde vaartuig
WA + casco uitgebreid
< € 15.000
Nieuwwaarde vaartuig
€ 15.000 t/m € 20.000
< € 15.000
€ 20.000 t/m € 25.000
€ 15.000 t/m € 20.000
€ 25.000 t/m € 30.000
€ 20.000 t/m € 25.000
€ 30.000 t/m € 35.000
€ 25.000 t/m € 30.000
€ 35.000 t/m € 40.000
€ 30.000 t/m € 35.000
€ 40.000 t/m € 45.000
€ 35.000 t/m € 40.000
€ 45.000 t/m € 50.000
€ 40.000 t/m € 45.000
€ 50.000 t/m € 55.000
€ 45.000 t/m € 50.000
€ 55.000 t/m € 60.000
€ 50.000 t/m € 55.000

Jaarpremie

WA + casco uitgebreid
€ 50

Dekking

WV FLEVO BODEMPREMIES VAN GIPON
Dekking
Jaarpremie
WV
FLEVO
BODEMPREMIES VAN GIPON
WA
€ 50

(natuurlijk rekening houdende met uw lidmaatschap van de WV Flevo)

(natuurlijk rekening
houdende
uw lidmaatschap
van de
Flevo)
motorzeiler.
Alle overige
boten met
kunnen
worden verzekerd
opWV
basis
van individuele tarifering

motorzeiler.
boten
kunnen
worden
verzekerd
optoerboot,
basis vanklassiek
individuele
• Dit
collectiefAlle
geldtoverige
voor een
open/ gesloten
zeilboot,
sloep,
jacht,tarifering
motorkruiser,

• de
Ditverzekerde
collectief geldt
voor
een open- / gesloten zeilboot, sloep, toerboot, klassiek jacht, motorkruiser,
casco
waarde

de verzekerde
casco
waarde
• Voor
vaartuigen
boven
€ 100.000 geldt een eigen risico voor casco schade van 0,25% over

Vooreigen
vaartuigen
boven
€ 100.000
een
eigen
risico voor casco
van wedstrijden
0,25% over
• Een
risico voor
casco
schadegeldt
van €
125
per gebeurtenis
en € schade
250 tijdens

Een eigenisrisico
voor casco
schade
van € 125binnenwateren,
per gebeurtenisplus
en €10250
• Dekking
van kracht
binnen
alle Europese
mijltijdens
uit dewedstrijden
kust

Dekking
is van kracht
binnen
alle Europese
plus(top
10 mijl
uit de10%
kusttoeslag)
• Een
uitgebreide
dekking
met gratis
dekking binnenwateren,
tijdens wedstrijden
dekking

• Een
uitgebreidevan
dekking
dekking
Bodempremies
Giponmet
BVgratis
voor alle
ledentijdens
van dewedstrijden
WV Flevo* (top dekking 10% toeslag)

Bodempremies
van Giponautomatische
BV voor alle acceptatie
leden van voor
de WV
Flevo*
• Geen
aanvraagformulier,
alle
leden van de WV Flevo (ongeacht ligplaats)

WV FLEVO LEDENVOORDELEN
•
Geen FLEVO
aanvraagformulier,
automatische acceptatie voor alle leden van de WV Flevo (ongeacht ligplaats)
WV
LEDENVOORDELEN

Als registermakelaar in assurantiën is Gipon BV een vertrouwde naam in verzekeringen.

bodempremie
in combinatie
met eenistop
dekking
nog
meer plezier
krijgt
het varen met uw boot.
Als registermakelaar
in assurantiën
Gipon
BV een
vertrouwde
naam
in in
verzekeringen.

optimale
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Wij
vertrouwen
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u met
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bodempremie
in combinatie
een de
topwatersport.
dekking nog
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metabsolute
uw boot.

collectieve
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Onze collectieve verzekering voor leden van “oude” Zeil- en Roei- Vereenigingen, is in Loosdrecht

WV FLEVO LEDENKORTING
WV FLEVO LEDENKORTING

WAT GEWEEST IS...

MEI

Nacht van Spakenburg
Voor de 33ste keer werd op 29 en 30 mei
de Nacht van Spakenburg gehouden. Het
werd een beetje een andere wedstrijd/
prestatietocht dan gepland. De start werd
uitgesteld tot 06.00 uur zaterdagochtend.
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MEI

29

Het weeralarm dat door het KNMI werd
afgegeven was zodanig ernstig dat de organisatie het niet verantwoord vond om
op de vrijdagavond te starten.

Van onze vereniging deden de volgende leden mee met daarachter de finishplaats:
Klasse SW 1

plaats 11

D. de Groot met de Mambo

Klasse SW 2

plaats 10

S. Geurtsen met de Sharktail

Klasse SW 3

plaats 1
plaats 4

G. Hop met de Arion
L. Korterink met de Passie

Proficiat voor onze Flevoleden!

Sail Amsterdam
Maandag vertrekken wij om 11.00 uur
vanuit Harderwijk naar Sail Amsterdam.
Regen, regen, regen. Oude tijden herleven,
als vroeger bij de Hardersluis, nu voor de
Nijkerkersluis. Oponthoud van ruim 2,5
uur! Continu liggen er zo’n 40, ja u leest
het goed, 40 schepen voor de sluis. Tel
daarbij op de beroepsschepen die ook geschut moeten worden en u begrijpt het.
En dat allemaal voor Sail? Het is ook einde
bouwvakantie, maar toch! In Amsterdam
liggen de Sixhaven en Aeolus vol. Wij vinden een plaatsje voor deze nacht langszij
een semi-beroepsschip. Dinsdag begint
met regen, of liever gezegd het regent
nog steeds, zij het dat het nu motregent.
De sloep van zoon Hans ligt ingepakt in
de Sixhaven, maar rond de middag moet
daar ruimte gemaakt worden en komt
hij bij ons langszij. Gezamenlijk varen we
naar Aeolus, waar inmiddels voor beide
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Schip van de toekomst?
US
AUGUST

AUGUSTUS

19

TUS
AUGUS

AUGU
STUS

20

21

AUGUSTUS

22

23

schepen een plekje is. Woensdagochtend
verlaten wij in de sloep de Aeolus en varen
richting IJmuiden. Net voorbij het C-kanaal gaan we voor anker. Rond 11.00 uur
opent de ‘Stad Amsterdam’ het konvooi
van Tall ships, bruine vloot boten, marine
vaartuigen, het varend erfgoed in de vorm
van een aantal stoom sleepboten die zich
laten horen. Verder schepen, scheepjes en
een wereld aan sloepen. Het weer werkt
geweldig mee, eerst nog bewolkt maar in
de middag de zon. Wij meren om een uur
of zes weer af in Aeolus. ’s Avonds wordt
er aan het IJ vuurwerk afgestoken, wat
overigens iedere avond plaats zal vinden.
De eerste van vijf dagen Sail zit erop. Wij
verlaten donderdag Amsterdam en varen
richting thuishaven. Sail 2015, tot over
5 jaar?

Gezocht
Voor ons nieuwe clubhuis zijn wij op zoek naar:
Kleuterstoeltjes (zie de foto), spelletjes, (moeten kompleet zijn), kinderboekjes, televisie met een ingebouwde
dvd speler, (denk aan Albert Heijn), stripboeken en zaken
waarvan u denkt: ‘ Dit is ook wel iets voor de kinderhoek’.
Te leen gevraagd: originele verhuisdozen
Graag eerst contact opnemen met de penningmeester.
Denk mee, denk mee, denk mee, denk mee...
Het oude clubgebouw heette ‘het clubgebouw’ en een poosje probeerden wij het met
de ‘Flevo Kombuis’. Deze laatste naam is nooit echt ingeburgerd. Nu wij bijna ons nieuwe clubgebouw in gebruik gaan nemen, wordt het de hoogste tijd dat wij een echte
naam gaan geven aan zo’n prachtig gebouw. Iedereen snapt waar je het over hebt als
je naar  ‘het Strandeiland’ gaat. Of  ‘Wij gaan eten bij ‘de Bank’, ‘de Admiraal’ of ‘Hertog
Karel’. Maar waar gaan wij naar toe als wij op een zonnige of minder zonnige dag een
snack of een borrel gaan halen op de jachthaven? Laat uw fantasie werken en de redactie is heel erg benieuwd welke naam u ons clubgebouw wilt geven.
De redactie

AMB
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TUS
AUGUS

Motorbootweekend

AUGUSTUS

22

Wij roepen vooral nieuwe leden op om
eens een keer mee te doen aan het
motorbootweekend. Op deze manier
leert u andere Flevoleden kennen en
het verplicht u tot niets. Wat we dit
jaar gaan doen? Dat blijft tot op het
laatste moment altijd een verrassing.

23

Leeftijd tot 8 jaar
Naam:____________________________________________________________________________ Leeftijd:____________

Ook deze editie is het de bedoeling
dat u zich van te voren opgeeft. Een
lijst hangt in de hal van het clubhuis
maar u kunt het ook via de mail doen:
penningmeester@wvflevo.nl of zich opgeven bij Willem en Femmy Zwart van
de ‘Dobber’.
BER
SEPTEM

Zondag 20 september

Inschrijfformulier Sinterklaasfeest
zaterdag 21 november 2015, 15.00 uur

20

Laatste onderlinge zeilwedstrijd

Op 20 september tevens de prijsuitreiking. Meer info in de rubriek ‘Van de Zeilwedstrijdcommissie’ en www.wvflevo.nl.

Bijzonderheden:_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Naam:____________________________________________________________________________ Leeftijd:____________
Bijzonderheden:_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Naam:____________________________________________________________________________ Leeftijd:____________
Bijzonderheden:_______________________________________________________________________________________

ER
OKTOB

Zondag 4 oktober

4

Zeilwedstrijd om de Wolderwijdcup

___________________________________________________________________________________________________________
Naam:____________________________________________________________________________ Leeftijd:____________

Meer info in de rubriek ‘Van de Zeilwedstrijdcommissie en www.wvflevo.nl.
Bijzonderheden:_______________________________________________________________________________________
BER
NOVEM

ER
OKTOB

Zaterdag 24 oktober

24

Zaterdag 21 november

21

Sluiting vaarseizoen Sinterklaasfeest
Zoals het er nu uitziet zal dit het allerlaatste evenement worden in ons oude
clubhuis. Uiteraard moet u zich voor dit
eetfestijn van mosselen en eventueel
vis vroegtijdig opgeven, want vol is vol.
Het inschrijfformulier voor deze avond
kunt u in deze Langszij vinden. Afgeven
bij de havenmeester, of aanmelden via
penningmeester@wvflevo.nl.

30

___________________________________________________________________________________________________________
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.

Vorig jaar heeft Sint Nicolaas al beloofd
dat hij dit jaar in onze nieuwe haven zal
komen. Hij neemt dan vast ook weer
cadeautjes mee en daarom willen de
Pakjespieten wel even weten wie er allemaal komen. Het is ook leuk als je een
mooie tekening of kleurplaat voor Sint
Nicolaas maakt, die kan hij dan in zijn
kasteel in Spanje ophangen zodat hij
nog eens aan jullie denkt.
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Reserveren Vis / Mosselavond
24 oktober | 20.00 uur | Clubhuis W.V. Flevo

OKTOB

ER

24

Kosten: mosselen € 12,50 p.p.
vis
€ 8,00 p.p.
Voor deze prijs krijgt u mosselen of een gebakken visje naar keuze, stokbrood en toebehoren. Voor een drankje is de bar open. In verband met de inkoop is het noodzakelijk dat u
het reserveringsformulier invult en opstuurt naar:
Postbus 333, 3840 AH Harderwijk, of faxen: 0341-419686 of afgeven bij het havenkantoor. De inschrijfdatum sluit op 19 oktober.
Naam ____________________________________________________________________
Adres_ ___________________________________________________________________

Reacties op de laatste Langszij
Het laatste deel van het artikel in de vorige Langszij over Peter Roelofsen nodigde uit
tot reageren. (En dat hoopte de redactie ook).

PC + woonplaats_ ___________________________________________________________________
Aantal personen
voor mosselen_ ___________________________________________________________________
Aantal personen
voor vis_ ___________________________________________________________________

Dinsdagavond 17 november

BER

NOVEM

Informatieavond wintercursus
Op dinsdagavond 17 november wordt
er een informatieavond gehouden over
de wintercursussen. U kunt bij de watersportvereniging Flevo de cursus Vaarbewijs I, Vaarbewijs II, Marifonie en Theoretische Kustnavigatie volgen. Op deze
informatieavond maakt u kennis met Jo
de Looff en Meindert de Jong. Zij staan
‘voor de klas’ en maken u wegwijs in het
doolhof van regels en wetten die wij allemaal behoren te kennen. Kennen is niet
altijd nodig, maar weten waar je antwoorden kunt vinden is ook wel handig. Bent
u in het bezit van een marifoon, is het
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17

marifoonbewijs verplicht. V.w.b. de Vaarbewijzen is het een ander verhaal. Maar
ook al heeft u deze niet nodig, kennis is
nooit weg. Antwoord kunnen geven als
gevraagd wordt of u in de af- of in de opvaart zit, wilt u naar binnen of naar buiten
geschut worden, zijn er zo maar een paar
die, als je bij een sluis komt, gevraagd
kunnen worden. Het varen op de grote
rivieren, of b.v. op de Geldersche IJssel is
een verhaal apart. U kunt zich voor deze
avond opgeven of inlichtingen vragen
bij: Jo de Looff tel. 06 51 42 62 17 of via
penningmeester@wvflevo.nl.
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De eerste reactie kwam van Gerrit Foppen
van de ARTEJO. Hij bestelde in 1976 zijn
schip, nadat Anton Boerman en de vader
van John Meijer bij dezelfde bouwer in
Hoorn ook al een scheepje hadden laten
bouwen. Gerrit lag het eerste jaar in de
haven van Zeegers. Daarna kreeg hij een
plekje bij de fam. Sterker in jachthaven de
Knar. Toen de watersportvereniging Flevo
in 1983 de exploitatie overnam werd Gerrit
ook lid van Flevo. Hij ligt net als Arie Veurtjes nog steeds met zijn boot in de haven.
Hij behoorde bij de eerste lichting die een
plek kreeg in de nieuwe jachthaven.
Gerrit stamt uit een oud vissersgeslacht.
Hij woonde met zijn ouders aan de Havendam. Met 5 meisjes en 4 jongens was
het in de jaren rond de oorlog moeilijk om
het hoofd boven water te houden. Vooral
in de winter als er niet gevist kon worden
moesten andere inkomsten gezocht worden. Als het had gevroren werd er naar
spiering gezocht. Moeder Foppen vond
dat eigenlijk maar niets, haar jongens
met een slee het ijs op met alle gevaren
van dien.
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De botter, de HK 10 van de fam. Foppen,
die net na de oorlog werd gekocht, moest
begin jaren ‘50 op de helling. Het werden
10 weken van repareren en net voor de
watersnood in 1953 liep de botter van de
helling en kon er weer gevist worden.
Gerrit heeft tot 1965 op de botter gewerkt
en daarna 6 jaar in de rokerij van de fa. Klaassen. Het varen op de botter en het werk bij
de rokerij verschilden in die zin niet echt van
elkaar: hele lange dagen. Gerrit volgde een
cursus voor kok en belandde zo bij Defensie.
Als burgerkok in het leger wist hij niet wat
hem overkwam. Normale werktijden! Met
twee rechterhanden en de tijd die hij nu
had kon hij zelf de boot in timmeren.
Helaas kunnen Gerrit en zijn vrouw vanwege gezondheidredenen weinig gebruik
meer maken van hun Artejo. Ondanks het
feit dat hij een plekje aan de wal heeft kan
zijn vrouw niet meer aan boord komen.
Maar met zijn 78 jaar gaat hij dagelijks
wel even een kijkje nemen op de haven en
onderhoudt Gerrit zijn boot goed, zodat
deze er pico bello uitziet.
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Wie is er nog langer lid? Op de valreep nog een reactie...

Een andere reactie:
Als geboren en getogen Friezen hebben
wij ook een langjarige watersport-ervaring. Zo’n 70 jaar geleden kreeg ik mijn
eerste zeilbootje, een Akkrumer jol, die
al snel werd opgevolgd door de BM 97.
Het eerste bootje van Elly was een afgeworpen vliegtuig tank, die alleen voor
de wind kon zeilen, maar die opgevolgd
werd door de Vrijheid 150. Toen we in
1961 naar Harderwijk verhuisden en de
kinderen werden geboren, werden we
een periode bootloos. Er werd echter wel
gevaren met de van de familie geleende
bakdekkruiser, terwijl er voor de kinderen een Piraatje werd gebouwd. Er kwam
toen een caravan, die aan het Friese water werd neergezet met enkele zeilboten
ervoor. In 1974 kochten wij een 9 meter
lange Meeuwkruiser, de Drammer, die
in 1975 met bijboot en zeilboot Superstar, een Varuna 501, naar Harderwijk
verhuisde en ligplaatsen kregen in de
jachthaven van Sterker. Commentaar van
Lied Sterker: ‘Wat moet je nou met een
motorboot, je bent toch nog geen tachtig?’ In 1975 werden we ook lid van Flevo

en zijn dat nog steeds, dus zo’n 40 jaar.
Toen de kinderen niet meer mee gingen
en liever met hun eigen Vrijheid zeilden,
gingen we weer over naar een zeilkruiser,
een Domp 860, (het bloed kruipt waar
het niet gaan kan) waar we een groot
aantal jaren plezier van hebben gehad. Je
ziet dat we vele jaren met diverse boten
hebben gevaren, maar helaas komt ouderdom met gebreken en hebben we enkele jaren geleden een punt moeten zetten achter onze watersportbelevenissen.
Maar lid van Flevo zijn we nog steeds.
Ten eerste volgen we met belangstelling
de ontwikkelingen maar we genieten
op een zomerse dag ook van een pilsje
op het terras. We gaan ervan uit dat dat
straks ook kan en dat er dan een parkeerplaats voor een gehandicapte vlakbij is.
Elly en Henk Prins.
En laten er nu al parkeerplaatsen aangelegd zijn vlakbij het clubhuis! Alleen nog
de aanduiding van een gehandicapte
plaats!!!

En nog een reactie!
Volgens mij ben ik best wel al lang lid,
maar vast niet het langst van allemaal.
Ik ben in 1973 in Harderwijk komen wonen. In 1974 kocht ik mijn eerste boot en
in dat jaar ben ik ook in de Knar terecht
gekomen. Omstreeks die tijd of iets later werd ik lid van W.V. FLEVO. Ik heb in
de haven gelegen met resp. de: Zeewolf,
Wampie, Jutter, Jutter en Jutter, dus zeg
maar 42 jaar. Best wel lang eigenlijk...
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Wel heb ik een aantal jaren elders gelegen, Lelystad en Burgstaaken, dat telt
wellicht ook nog mee...
Het viel mij op dat al in die tijd, Lino het
had over, met de nodige biertjes op, het
overnemen van de haven met uiteindelijk het prachtige resultaat van nu! Complimenten voor het volhouden!
Groet Arie Veurtjes.
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Halverwege 1958, in Ermelo komen wonen en naar de middelbare school in Harderwijk. Met een klasgenoot vaak wezen
kijken naar de bootjes in de Vissershaven
van Harderwijk en ook in het toenmalige
kleine jachthaventje met kanoloods bij
de haveningang. Samen besloten dat er
maar een zeilbootje moest komen. Waar
het geld vandaan te halen? Stelling van
beide pa’s: ‘Ga er maar voor werken!’ In
die tijd werd er nog wel eens in kranten geadverteerd met mogelijkheden
tot ‘aantrekkelijke bijverdiensten’. Aldus
samen besloten om te gaan leuren met
poetsdoeken (met boenwas of schoensmeer geïmpregneerde doeken). Aldoende langs de deuren en kennissen om de
doeken te slijten; op de brommer tot in
Alphen aan de Rijn toe. Met uiteindelijk
300 gulden op zak in Kampen een eerste
bootje gekocht; een 12m2-Sharpy met torentuig en loodzware kiel (in plaats van
gaffeltuig en midzwaard); de Pijlstaart.
Omstreeks die tijd had de toenmalige havenmeester Sterker ook een 12m2-Sharpy, echter in originele staat en dus veel
sneller dan de onze (tijdens onderlinge
zeilwedstrijden was daar niet tegenop
te varen; wellicht wel er tegenaan, maar
dat was niet toegestaan!). Ikzelf had al
wat zeilervaring opgedaan in Arnhem
op de Rijn (een oude kano, voorzien van
bezemsteel en een stuk laken als zeil). In
1959 lid van Flevo geworden en dus de
boot in het kleine jachthaventje (in mijn
herinnering nog geen 50 ligplaatsen?).
Een aantal boten, dat ik mij nog kan
herinneren: een (zelfgebouwde) 12m2Vrijheid (van de fam. Pieper; ‘Pa’ Pieper
was in die tijd voorzitter van Flevo), een
12m2-BM (van de fam. Splinter), een Regenboog (van de fam. Van Dam), een tot
zeiljacht omgebouwde, zware sloep van
een meter of 10 (de Sam-Sam van de
fam. Timmermans), een zware stalen kajuitboot (van ‘Opa’ Kok)(de fok moest je
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precies op het juiste moment van overstag gaan vastzetten, anders was het bij
wat wind onmogelijk de schoot nog aan
te halen; lieren had de boot niet), een
prachtig Bruijnzeel kajuitjacht de Swaen
(van de fam.?), een aantal houten kajuitjachtjes (o.a. van de fam. Michelhoff en
de fam. Ten Pierinck) (C. Ten Pierinck verdronk helaas in 1964 toen zijn bootje tijdens noodweer omsloeg en hij er niet in
slaagde zwemmend de Knardijk, op ong.
4 km. afstand, te halen; zijn mede opvarende lukte dat overigens wel) en een FJ
van de fam. Müller. Deze FJ was het eerste polyester zeilbootje dat in het jachthaventje kwam en was nieuw gekocht.
Veel belangstelling bij de tewaterlating
en ook veel commentaar, (zoals: ‘dat polyester is rotzooi’; ‘als de zon erop schijnt
vervormt de romp’; ‘dat materiaal is helemaal niks!’) Als je het jachthaventje uitvoer en als juist op dat moment één van
de rondvaartboten (o.a. de Veluwe en
Kasteel Staverden) de ingang van de Vissershaven passeerde, dan moest je goed
aan de kant blijven en, omdat het daar
vrij ondiep was en zo’n rondvaartboot
nogal wat water verplaatste, liep je daardoor de kans met de kiel op de bodem te
komen en half om te kiepen. Praktisch
geen enkele boot beschikte over een buitenboordmotor, dus altijd zeilend naar
buiten en naar binnen. In die tijd woonde
de fam. Sterker in een tjalk, ook bij de ingang van de Vissershaven, en verhuurde
stalen visbootjes en een enkele zeilboot
(o.a. de al genoemde 12m2-Sharpy en
een 12m2 BM-ertje). Samen met Flevogenoten zijn we in die tijd regelmatig naar
Lelystad (toen nog een enkel gebouw en
wat loodsen van de RRWS!) gevaren; buitenom, want Flevoland bestond toen nog
niet; toch hele tochten met zulke kleine
bootjes op dat open water. Ook tijdens
een onweer een keertje omgeslagen en
door Sterker binnengesleept. In die jaren

35

Afscheid van een varend leven
Vandaag is de start van de Tour de France in Utrecht. Vandaag is ook de dag dat de mussen dood van het dak vallen. Het zal hier in Twente 37°C worden.
Een aantal bekende vaarvrienden hebben misschien onder alle grote veranderingen in jachthaven de Knar, nog een
kleine verandering opgemerkt. De Annabel ligt er niet meer. Na bijna 41 jaar
varen zijn we er mee gestopt en is de Annabel verkocht. De rede om te stoppen is
het schip. De Annabel is 35 jaar oud. Met
het ouder worden van het schip, neemt
het onderhoud van het schip evenredig
toe en de animo van de schipper om dit
te doen omgekeerd evenredig af.

Foto: De Vissershaven met het kleine jachthaventje. (let op de smalle in- en uitvaart)

(1959, 1960) bestonden de onderlinge
zeilwedstrijden al. Ook werd deelgenomen aan wedstrijden, die door andere
verenigingen in de buurt werden georganiseerd (o.a. Admiraal van Kinsbergen te
Elburg; dan met de hele stoet, vaak getrokken door de al genoemde Sam-Sam,
door de Hardersluis en zo op pad). Ik kan
mij nog een geval herinneren dat we
met een boot of wat terug kwamen uit
Elburg en de sluiswachter (kennelijk van
mening dat het verschil in waterpeil aan
weerszijden van de sluis het wel toeliet
om niet op normale wijze te schutten)
beide sluisdeuren maar tegelijkertijd
openzette. Zo ging de hele vloot slingerend door de sluis, want de stroom bleek
toch wat teveel van het goede te zijn.
Voor zover mij bekend heeft die sluiswachter dat geen tweede keer gedaan.
Na het 12m2-Sharpy volgde nog een Vaurien, een OK-jol, een Leisre 17, een Hurley
700, een MG 26 en tenslotte de huidige
Olsen 31. De MG 26 (1/4 tonner, waarvan
er nu nog één in de haven ligt) was door
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de vorige eigenaar zelf afgebouwd. Alles moest van hem solide en zwaar zijn;
snelheid telde niet! In vergelijking met
de wedstrijdboot zal deze MG26 (Grizzly)
misschien wel 700-800 kg meer hebben
gewogen en was daardoor bij de onderlinge wedstrijden zwaar in het nadeel
ten opzichte van andere boten, omdat
voor de Grizzly het officiële SW-cijfer van
de wedstrijdboot van toepassing was. Na
wat jaren de Grizzly met veel hartzeer
verkocht (op een vrijdag afgeleverd in de
verkoophaven in Heeg; zaterdag al een
telefoontje dat de boot voor de vraagprijs was verkocht).
Resumé: dus al in 1959 lid van Flevo. Eerlijkheidshalve moet worden opgemerkt
dat ik niet meer weet of ik vanaf 1959
zonder onderbreking lid ben geweest.
Mogelijk dat het lidmaatschap is onderbroken in de perioden dat niet over een
boot werd beschikt.
John van der Horst, ‘Endex’
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Na een regenachtig en koud voorjaar,
barst, nu we zonder schip zijn, eindelijk
de zomer los. En dat is wel even wennen,
ver van het water.
In 1976 zijn we, samen met aannemer
Henk de Groot uit Harderwijk, overgestapt van jachthaven Zeegers, naar
de Knar en daarmee lid geworden van
Flevo. In de afgelopen 39 jaar Flevo hebben we de havenmeesters Gé Sterker,
Gerrit Meijer, Jan Veenhuizen, Willem
Wolff en Erry Sardijn meegemaakt. Als
voorzitters: Cees Verbaan, Jan Gründlehner, Paul Banning, Meindert de Jong
en Lino Bijnen. Stuk voor stuk mensen,
die zich hebben ingezet voor de haven
en de havenliggers. Uiteraard geholpen
door vele vrijwilligers, maar die kan ik
niet allemaal noemen. De vereniging
Flevo was en is een actieve vereniging,
waar vele evenementen en feesten georganiseerd zijn en worden. En altijd in
een goede sfeer met veel gezelligheid.
Een aantal activiteiten wil ik in random
volgorde even memoreren. We herinneren ons vele Rondjes Polder, een aantal
rondjes Noord-Holland, die soms niet
helemaal doorgingen, de tochtjes naar
Durgerdam, de nacht van Spakenburg,
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de 24-uurs op het IJsselmeer, ook de 24uurs op het Wolderwijd, later omgezet
in een 12-uurs.
Dan de barbecues op Piereiland en de
Zegge. Evenementen op de haven, zoals
opening vaarseizoen, sluiting vaarseizoen, mosselavond, jubilea, etc. In onze
jonge jaren deden we wel mee aan wedstrijdjes, later niet meer. Een groot evenement was de EK Moth, waarbij alles
met de hand moest worden berekend
omdat er nog geen computers waren en
de communicatie per 27mc-bakkie ging.
Ons vaargebied strekte zich uit van Dover en Ramsgate (Eng) in het zuidwesten
tot Malmö (Zw) in het noordoosten en
alles wat daartussen ligt. Vele gezellige
vaarvakanties met andere Flevoleden
en hun kinderen. Ook hebben we tweemaal een motorbootrondje door België
gedaan. Ik zal niet verder opsommen, 39
jaar geeft te veel mooie herinneringen
waarvoor we jullie, Flevoleden, dankbaar zijn. Hoewel we lid van Flevo blijven, zullen we niet zoveel meer op de
haven zijn. Zoals ook jullie allemaal, zijn
we zeer benieuwd hoe de nieuwe haven
er straks zal uitzien. We willen de opening graag meemaken. Er moet alleen
eerst nog even door een zure appel heen
gebeten worden. Met bewondering
kijken we naar het bestuur en de vele
vrijwilligers die in een lang traject naar
het eindresultaat toewerken. Nogmaals,
alle vaarvrienden (zeilers en motorboters) bedankt voor jullie gezelligheid en
kameraadschap.

Borne, 4 juli 2015
Anna en Piet Wolff
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De drie mannen die niet gingen…
In de Langszij nr. 1 van dit jaar schreef Antje Meijer-Brouwer over onze enthousiaste
plannen om een biertje te gaan drinken bij Café Sport in Horta op de Azoren. Drie vrienden, drie boten, solo zeilen, dat was het plan.
Maar u kent vast wel die mop van die drie
mannen die naar Parijs gingen... ze gingen
niet en zo is het met ons ook gegaan. Kurt
Karel en Anne konden niet voldoende tijd
vrijmaken en ik dan... Ik heb toch maar los
gegooid. Dan maar alleen een biertje in
Café Sport, dat laat je je niet zomaar door
de neus boren.
Dus vertrokken we met de ‘Panache’ vanuit Lelystad richting Falmouth Zuid Engeland, van waaruit de echte oversteek
zou beginnen. Dat eerste lukte overigens
bijzonder snel, na 5 dagen liepen we Falmouth binnen. Ik schrijf we, want het
eerste stuk voeren mijn twee zwagers
George en Karel mee die langs de Engelse
zuidkust terug naar huis wilden wandelen.

Nou daar lig je dan, tanks gevuld, proviand aan boord, alles nog eens nagelopen,
nog even de laatste gripfiles gedownload
en dat zag er erg goed uit: zeker 5 dagen
bakstag windje 3/4, dus gaan!
En zo ging het de eerste anderhalve dag.
Helaas zakte de wind steeds verder in en
werd zo wisselend dat ik dol werd van de
zeilwisselingen, het zeil op en neer, motor
aan, motor uit, tot het moment dat er helemaal geen wind meer was. De oceaan
zag er uit als het Randmeer op een mooie
zomeravond, motoren dan maar.
Na drie dagen motoren en een weerbericht met nog meer géén wind, ga je je
afvragen, ga ik dat redden met de diesel
en bovenal dat solo zeilen? Je hebt er zo’n

beeld bij van Ellen MacArthur of Henk de
Velde, nou het lijkt geweldig, ‘t lukt me
ook wel, maar ik kan u zeggen: gezellig
is het zeker niet. De lolmeter aan boord
stond zo zwaar in het rood dat ik vond dat
er iets moest veranderen. Het oorspronkelijke plan was dat onze boot een jaar
op de Azoren zou blijven. Het is lastig om
zo’n mooi plan na zoveel voorbereidingen
overboord te gooien, maar eigenlijk was ik
wel klaar met dat solo motorzeilen. Hoogste tijd voor plan B .
Na overleg met het thuisfront heb ik
toen besloten de boeg te wenden naar La
Coruña Noord Spanje en daar maar eens
kijken hoe de rest van de vakantie in te vullen. Wel was het dat op dat moment nog 2
dagen varen met een lastig stuk waar het
stevig de hoek om kan waaien en na een
dag: ja hoor, natuurlijk 6 bft. hoog aan de
wind en hakken maar. Gelukkig met de
kust in zicht zakte de wind in en het zag
er, ook bij mij, een stuk zonniger uit .
In de haven van La Coruña liggen veel jachten op doorreis. Ze hebben de Biskaj gehad
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en er hangt een relaxt sfeertje, heel gezellig. Al met al ben ik er 5 dagen gebleven en
heb van de gelegenheid gebruik gemaakt
om de kathedraal van Santiago de Compostella te bezoeken en een (helaas led)
kaarsje te branden voor al m’n dierbaren.
Plan B zag er inmiddels zo uit: mijn vrouw
Carool wilde altijd nog eens naar de Kanaal
eilanden en dat zou dus onze gezamenlijke
vakantie bestemming worden, ‘Leuk idee,
maar ge moet daar wel eerst geraken’, zei
onze Belgische boot buurvrouw treffend.
Dus na nog enkele zonnige dagen achter
anker in de ria Vivero terug over de Golf
naar Camaret-sur Mer en na een getijde
stop in Saint-Quay-Portrieux naar St Malo,
alwaar ik op het station Carool in de armen kon sluiten. Na een mooie week op
de Kanaal eilanden zijn we langs de Franse en Belgische kust in dagtochten met
wisselend weer terug naar Harderwijk gezeild, waar we verrast de vorderingen van
de nieuwe haven konden aanschouwen.
Hans en Carool Baars
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Een weekend op stap met…
Ons oudste kleinkind wil even met ons praten over het uitstapje met de boot dit jaar. We
hebben dit nu 3 opeenvolgende jaren gedaan: zijn met de oudste vier kleinkinderen, (nu
14,12 en 2x10 jaar) naar het eiland Pampus geweest, we bezochten het Muiderslot en
het stoomgemaal in Nijkerk. Dit jaar vindt hij dat we maar eens naar de Waddeneilanden moeten. En zo wordt het dus Terschelling. Twee kleinkinderen zijn al een dag of tien
op de ‘Helena Louise’, die dus op Terschelling ligt.
Ik, Levi, was al �� dagen op Terschelling en heb veel dingen gedaan, zoals: krabben vangen, strandlopen en fietsen. Maar krabben vangen vond ik het leukst,
want we hebben heel veel krabben gevangen, teveel om te tellen. En we hebben
helemaal over het eiland gefietst en dat is wel heel ver hoor! Maar er is wel een
zwembad met een glijbaan. We hebben heel lekker gegeten. Maar toen we naar Urk
gingen werd ik misselijk. Daarna gingen wij naar huis, onder de brug door en toen
waren we al bijna thuis. Maar nog niet helemaal. Dus we gingen verder door het
Ketelmeer en daarna gingen we varen en waren we thuis.

Ik ben net twee dagen op Terschelling en ik wil gelijk blijven. We gingen met de Tiger dat is een
snelle veerboot naar Terschelling.Toen we aankwamen zag ik Lynn, Levi, Kiwon en Jenneke als
eerste. Ik vond het van de veerboot naar onze boot best wel lang lopen. Toen we er waren gingen
we krabben vangen. Die avond gingen we met z’n allen naar het dorp. Ik kreeg een visnet en een
krabbenvang hengel. De volgende morgen gingen we naar het Wrakkenmuseum. Het was daar
heel leuk, die avond aten we thuis spare ribs. Toen gingen we weg. De rit vonden Lynn en Levi
niet leuk totdat we bij zoet water waren.
Dyon

De krabbenvangers

Ik ben Lynn, 12 jaar en zat hier al twee weken op Terschelling met mijn ouders en
mijn broertje (Levi). We sliepen op de boot van opa en oma dat vond ik super leuk.
Toen gingen mijn ouders weg en bleven Levi en ik hier met opa, oma, Louis en Dyon.
Met hen bleven we nog twee dagen op Terschelling. Daar gingen we krabben vangen
met een hengeltje waar een wasknijper aan zit. Dat ging heel goed. Ook zijn we naar
het Wrakken museum geweest. Ik vond het heel leuk. De volgende dag gingen we naar
Urk toe, alleen de reis vond ik niet leuk. Ik werd misselijk door de golven. Voor opa
en oma viel het hartstikke mee maar voor mij waren de golven superhoog. Toen we
in Urk kwamen gingen we patat eten. De volgende dag gingen we naar Harderwijk.
We zijn in de auto naar Harlingen gereden en toen met de snelboot
naar Terschelling. Daar hebben we krabben gevangen en zijn naar
het Wrakken Museum geweest. De volgende dag voeren we naar Urk
en daar gingen we naar de cafetaria. De volgende dag gingen we
naar huis.
Louis
Tip: Als u niet te ver van huis een leuke jachthaven zoekt waar de kinderen het zeker
naar hun zin zullen hebben ga dan eens naar de Rivièra Beach net voor de Elburger
Brug of het Erkermederstrand bij de Nijkerkersluis. Met slecht weer is er op de Rivièra
Beach ook binnenaccomodatie. Succes verzekerd.
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Vakantiereis Noorwegen
Na het geweldige verhaal van Koos Blonk kwam natuurlijk al snel de vraag hoe we terug
zijn gekomen uit Noorwegen. Bij deze het vervolg.
Vol adrenaline ben ik met ‘mijn team’ teruggevlogen naar Nederland. De boot hadden we achtergelaten in Odegarden, een
lokale verenigingshaven op een geweldige
plek met een heerlijke keuken. Ik heb nog
2 weken een big smile op mijn gezicht gehad. Van de lol die we hebben gehad maar
ook van de ervaring, 3 nachten doorgevaren zonder als ‘kapitein’ ook maar 1 keer
het gevoel gehad te hebben dat we het
niet onder controle hadden. Super team!
Twee weken later begon de vakantie van
ons gezin. Sonja, Rogier (17), Femke (8) en
ondergetekende. Met de trein naar Schiphol. Vervolgens met het vliegtuig naar Oslo
waar we een hotel hadden. De volgende
ochtend met de trein nog 2 uur naar onze
boot. Voor onze kinderen kon de vakantie
niet beter beginnen, alle mogelijkheden
van vervoer al gehad in de eerste 2 dagen.
Het is toch een geruststelling als je bij aankomst meteen ziet dat ‘ze’ er nog lekker bijligt. Het enige smetje was de eierlucht die
toch nog niet weg was. Toch nog maar een
keer de boel schoongemaakt en daarna
hebben we het gelukkig niet meer geroken.
Het mooie weer maakte dat we meteen
het water in doken. Dit mooie weer is niet
meer weggeweest, behalve in de Duitse
Bocht maar daarover later meer.
De volgende dag eerst maar naar Larvik gevaren, iedereen moest toch even zien waar
we gefinisht waren. Konden we meteen nog
even een gasfles oppikken, want Noorwegen en Zweden kennen niet onze bekende
blauwe flessen. Gelukkig waren er mensen
die hun boot leeg hadden gemaakt voor de
CAMR en dus met bussen naar Larvik waren
gekomen om hun vakantie te vervolgen.
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De volgende dag zijn we vertrokken richting het westen, onder andere Risoy, Kragero, Portor. We hadden een globale planning waarin we zeker nog iets meer van
het ‘ruige’ Noorwegen wilden meemaken.
Hiervoor moesten we richting het westen.
Het is een hele mooie tocht waarbij je ervoor kunt kiezen dicht langs de kust te
zeilen tussen de scheren door of meer buitenom. Wij kozen voor het eerste omdat je
dan ook door het ‘Monaco’ van Noorwegen
vaart. Veel Noren hebben een vakantiehuis
op een van de vele eilandjes en je komt de
meest exotische plekjes tegen.

Je kunt niet alles, maar wij waren wel blij
met de suggestie Svenner Fyr. Een oude
uitvalsbasis voor de Noorse KNRM. Een eiland met in het midden een heel beschutte
plek waar je kunt ankeren / aan de rotsen
kunt vastleggen. De rotsen zijn zo hoog
dat de mast (20M) er niet bovenuit komt.
Daarboven tornt nog een vuurtoren die ’s
nachts nog een mooie weerkaatsing geeft
in de baai. Het water is er zo helder dat je
de oesters op de grond kunt zien liggen. Je
kunt er echt van de zee leven en wij hebben

de Noren leren kennen als heel gastvrij. Bij
binnenkomst kregen we meteen een verse
vissoep aangeboden zoals je ze maar weinig eet. De volgende dag werd gevraagd
wat voor vis we bij het avondeten wilden
nuttigen. 10 minuten later werden 2 visjes
afgeleverd. Er wordt niet meer gevangen
dan nodig is.
Het was iedere keer weer lastig om door te
gaan. Noorwegen is gewoon een heel mooi
land. Hierna zijn we richting Tonsberg ge-

Wij hebben kleine haventjes aangedaan
maar ook heel veel geankerd. Midden in
de natuur, soms alleen, soms met nog een
boot. Altijd heel beschut.
Na 3 dagen zijn we terug richting het oosten gegaan, langs eilandjes als Jomfruland.
Het gebied is groot en divers genoeg zodat je niet dezelfde route hoeft te volgen.
Onderweg kom je veel mensen tegen met
altijd weer goede ideeën om te bezoeken.
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gaan. Het was nog steeds zo warm dat we
tijdens het varen regelmatig verkoeling nodig hadden. We hingen een landvast met
een boei achter de boot en sprongen dan
van de boeg in het water terwijl de boot
doorging. Een heerlijke verkoelende ervaring waarbij je niet moest misgrijpen!
Aangekomen in Tonsberg dachten we de
keuze te hebben uit meerdere havens. De
steden in Noorwegen zijn echter niet zo
groot als wij gewend zijn dus zodra we de
brug door waren, waren we ook de stad
uit. Toen maar doorgevaren naar Vallo. Een
mooie marina met een goede pizzatent en
wederom zeer behulpzame Noren. Sonja
mocht meerijden naar de supermarkt om
zo weer wat grotere boodschappen te kunnen doen.
Hierna zijn we richting Frederikstad gevaren. Daar hadden we afgesproken met
vrienden. Zij is Noorse en haar familie
woont daar, bovenop een prachtige baai.
Van beroep zijn het garnalenvissers dus
verse vis was gegarandeerd. Bij aankomst
stond er dan ook een heerlijke salade klaar
met….walvis. Voor hen heel gewoon, zit in
de cultuur. Ook hier was de gastvrijheid
weer overduidelijk. We mochten hun auto
lenen en hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om het land in te trekken.
Het moment was gekomenom af te zakken langs de kust van Zweden. Ondertussen stond er al een paar dagen een behoorlijk wind die de golven (5-6m) in het
Skagerak behoorlijk doet toenemen. Zeker
aan de Zweedse kust. Gelukkig biedt de
kust van Zweden de mogelijkheid om tussen de scheren door te zeilen. In het begin
wel wennen, want je zeilt rakelings langs
rotsformaties, maar alles wordt goed aangegeven. Van de golfslag en windstoten
hadden wij geen last. Via Vesteroy richting
Stromstad en onderweg kom je de meest
prachtige baaien tegen waar je heerlijk
kunt ankeren.
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Eén keer hebben we onverwacht moeten
verkassen. Van het ene op het andere moment kwam de wind opzetten, zodanig dat
ons vlees bijna van het bord waaide. Ons
anker begon te krabben wat voor het eerst
was. Achteraf bleek, dat het anker in een
visnet terecht was gekomen en daardoor
niet goed lag. Toen toch maar een haventje
opgezocht. Dit was nog een hele klus want
de meeste havens hebben maar zeer beperkte mogelijkheden voor een schip van
onze omvang .

gedwongen om een dag langer te blijven.
De volgende dag gingen we met zo’n 10
boten tegelijkertijd richting Kiel. Een heerlijke aandewindse koers, waarbij het altijd
leuk is als je de kopgroep vormt.
In Kiel kozen we ervoor om de haven in de
stad aan te doen. We wilden nog wat van
de stad genieten en dit is echt aan te raden. Kiel is een leuke stad om doorheen te
wandelen, zelfs op zondag.
De volgende dag gingen we voor het eerst
de sluis door, het Noord-Oostzeekanaal in.
In de sluis drijven een soort steigers waar
je eigenlijk niet lekker kunt aanleggen. Je
moet van boord springen om de boot te
kunnen vastleggen. Best een sprong. In
de sluis naast je ligt een groot vrachtschip.
Deze komt je vervolgens ook weer achterop als je het kanaal opvaart. Op armlengte afstand komen deze grote jongens
je voorbij zetten. Een leuke ervaring.

Via Grebbestad en Hamurgo zakten we
langzaam verder af langs de Zweedse kust.
Onderweg voor het eerst geprobeerd om
ook een visje te vangen en al bij de eerste
lijn die we achter de boot hingen hadden
we beet, 3 makrelen, maar nu? Hilariteit
aan boord, maar we zijn er in geslaagd ze
te villen en ’s avonds lagen ze op de bbq.
Heerlijk.
Bij Marstrand hebben we ervoor gekozen
om over te steken naar Skagen. De tijd
begon te dringen en we hadden nog wat
mijlen af te leggen. We waren al 2,5 week
onderweg en moesten nog het merendeel
van de terugreis. We zouden dit overigens
een volgende keer niet anders doen. Noorwegen en Zweden zijn zoveel mooier dan
Denemarke, dus het was niet erg om daar
sneller doorheen te gaan.
Midden in de Oostzee werden we nog verrast door een onderzeeboot. Je staat raar
te kijken als je op je AIS al wel de signalen
doorkrijgt maar nog niets ziet. Een paar
tellen later kijk je tegen een onderzeeër
aan.
Skagen is een echt grote internationale
haven. Het is de moeite om de haven uit
te lopen en de stad te bezoeken. Deze
heeft meer te bieden dan zo op het eerste
gezicht lijkt. Vanuit Skagen zijn we naar
Laesso gevaren. Een rustig eiland waar we
genoten hebben van het strand. De vol-
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gende dag wilden we ruim 100 mijl varen
naar SjaellandsOdde. Iets na middernacht
kwamen we aan en stonden vrienden ons
op te wachten. Zij hadden daar een huis
gehuurd waar we de volgende dagen ook
lekker van genoten hebben.
De tijd begon te dringen en al een aantal
dagen werd wel duidelijk dat er een lagedruk gebied onze kant op kwam. Het zou
nog spannend worden of we de Duitse
Bocht terug konden bezeilen.
Via Keteminde, Nyborg onder de Storebaeltsbroen brug door richting Marstal.
Marstal is echt vergane glorie. De grote
werf staat leeg en er zijn bijna geen winkels meer. De haven ligt niet echt beschut
en bij de oostenwind hadden we daar
echt goed last van. De wind was behoorlijk aangetrokken en we werden dan ook
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Het kanaal is in 1 dag te varen waarbij
je allerlei soorten bruggen passeert. Het
zijn 7 verschillende bouwwerken met allemaal hun eigen karakter. In Brunsbuttel
is een kleine haven naast de sluis, waar je
kunt besluiten, wanneer je de sluis wilt
passeren. Dit hangt af van het tij van de
Elbe. Zodra je nl. de sluis door bent is er
geen weg terug en zul je richting Cuxhaven moeten. Wij hebben ervoor gekozen
de volgende ochtend vroeg de sluis door
te gaan en met de stroom mee naar Cuxhaven te varen, waar we ook direct konden tanken.
Inmiddels was het al een paar dagen
ZW6/7 en dus lag de haven goed vol. Het
leek erop dat er diezelfde middag een window was om te vertrekken, maar hier koos
bijna niemand voor. Alleen het schip ‘de
BO’ vertrok. Dit zijn bekenden van ons die
al meerdere malen de wereld zijn rondgezeild. Ze hebben een heftige reis gehad.
Wij kozen ervoor om uitgerust aan zo’n
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Het was een barre tocht, waarbij de boot
en bemanning het zwaar voor de kiezen
heeft gekregen. We kregen klappen te
verduren waarbij een heel groot deel van
de boot uit het water kwam en dan vol
op de volgende golf terecht kwam. Ik was
echt trots op mijn gezin hoe ze dit hebben doorstaan. En het is wederom een
bevestiging van de betrouwbaarheid van
ons schip en de zeewaardigheid van de
bemanning.
tocht te beginnen en de volgende ochtend te vertrekken. Cuxhaven is best een
leuke stad om een dagje door te brengen.
Om 05.00 uur vertrekken betekent om
04.15 de wekker. Tezamen met nog 20
boten vertrokken we de volgende morgen. De eerste mijlen op de Elbe, met de
stroom mee, leek het allemaal heel gunstig. Met een dubbel gereefd grootzeil
en de highaspect hadden we alles goed
onder controle. Zodra je echter de riviermonding uit bent kom je vol in de wind en
was het toch vervelender dan verwacht.
Er gingen een paar boten terug maar wij
besloten om door te gaan. Terug gaan zou
een lange reis tegen 4-6 knopen stroom in
betekenen en tevens de wetenschap dat
we dan nog zeker een week in Cuxhaven
zouden liggen.

ger. Daar kwam ook nog bij kijken dat de
Duitse douane vlak achter ons bleef varen.
Indien je binnen een mijl van de vaargeul
komt kun je een flinke boete verwachten. Deze combinatie maakte dat wij de

highaspect inrolden (was inmiddels ook
deels ingescheurd) en met alleen een gereefd grootzeil gingen motorzeilen. Met
het vallen van de nacht hebben we ook
het grootzeil binnengehaald en besloten
we op de motor naar Lauwersoog te varen.
Samen met de Hirondella uit Makkum
waren we de enige 2 boten die hiervoor
kozen. De andere schepen zijn eerder afgebogen bij Borkum. Om 02.00 uur voeren
we veilig en behouden de buitenhaven
van Lauwersoog binnen. De Hirondella
volgde een uurtje later. Voldaan zaten we
aan de macaroni en daarna lekker slapen.

We waren toe aan een wat rustiger vervolg en zijn binnendoor naar Harlingen
gevaren. Daar de genua er weer op en we
hebben nog een heerlijk tocht via Hindeloopen naar Lelystad gehad. Onderweg
hebben we   nog een solozeiler van lagerwal gered. Zijn motor deed het niet en hij
dreef op zijn anker zo’n 5 meter van de
dijk bij Lelystad. Met een lange drijvende
lijn en het kappen van zijn anker hebben
we hem de haven van Lelystad kunnen
binnenslepen.
Een mooi einde van een schitterende vakantie.
Erik en Sonja van Marle, s.s. ‘PantaRhei’.

De wind kwam steeds meer op de kop
te staan, dus zeilen werd steeds lasti-
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Zij die de zee bevaren

deel 4

De grote vaart
Officier ter koopvaardij
In juni 1973 had ik de school voor
scheepswerktuigkundigen afgemaakt na
een schoolexamen en een staatsexamen
in Den Haag.
Met m’n voorlopig diploma op zak dacht
ik, ik ga niet bij Nedlloyd varen want daar
zit bijna de hele klas. Ik solliciteer bij Rederij Amsterdam.
Zo gezegd, zo gedaan. Een belletje en op
vrijdagmiddag een gesprek in het Scheepvaarthuis in Amsterdam met de indeler
van de werktuigkundigen. Op de vraag
welke diploma’s ik had noemde ik netjes
de diverse scholen, maar op de vraag of
ik een zwemdiploma had antwoordde ik
verbaasd: ‘Zijn die schepen dan zo rot’?  
Affijn, er werd gelachen en vervolgens
werd ik aangenomen en mocht ik naar
Determeijer (De Temeier zoals er aan
boord werd gezegd) om me een uniform
te laten aanmeten.
Toen ik in 1978 als dienstdoend 3e werktuigkundige naar ms. Amstelhof ging,
kwam ik er al snel achter dat dit schip inderdaad een drijvende doodskist was.
Daarna de keuringen en de nodige injecties, cholera, pokken, gele koorts. Helaas
overleed intussen mijn vader waardoor
ik wees werd. Ik moest eerst de zaken afhandelen, huis leegruimen, er werd een
voogd aangesteld en net na de kerst kon
ik naar mijn eerste schip, de ’Kaap Hoorn’.
Inmiddels was ik er achter dat ik bij Holland Bulk Transport had gesolliciteerd in
plaats van Rederij Amsterdam.
Holland Bulk Transport
In de schoorsteen stonden de letters HBT
en aan boord werd ook wel gezegd, ‘hier
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belazerd Tribels’. Dat was dacht ik een personeelschef.

Amsterdam. En Rederij Amsterdam was
de bulkafdeling van de Stoomvaart Maatschappij Nederland en de Verenigde Nederlandse Scheepvaartunie. Stoomvaart
Maatschappij Nederland was de ‘heren’
maatschappij. De officieren maten zich
een zekere status aan. Maar bij het gewone volk stond de SMN ook bekend als
‘Schraal maar netjes’.

s.t.t. ‘Kaap Hoorn’
Stoom turbine tanker ‘Kaap Hoorn’ lag bij
Schuurmans en van Ginneken in Amsterdam, geladen met molasse. Ik kwam aan
boord, meldde me bij de hoofdwerktuigkundige, een rasechte Amsterdammer
die me vroeg: “ wat mot jij hier, kom na
nieuwjaar maar terug”. Wat ik pas veel
later te weten kwam was dat de steam/
steam generator het had laten afweten,
dat gebeurt wel vaker, zeker als je tweede
kerstdag binnenkomt in Amsterdam en je
in principe voor oud en nieuw weer vertrekt. Er was stoom nodig voor de tankverwarming. En zonder verwarming is molasse zo dik dat het niet te verpompen valt.

De vlag en de schoorsteen van de SMN
De Kaap Hoorn, een K-tanker die voor de
‘Nederland’ werd gebouwd.

Rederij Amsterdam was voor velen de
strafmaatschappij. Daar kwam je terecht
bij slecht functioneren of andere vergrijpen. Maar dat was waarschijnlijk verleden
tijd op het moment dat ik ging varen. Je
had bij de bulk een aantal typische figuren
waar ik later op terugkom, Dennis Blue,
Walvis Jansen, Trickie Dickie, Harrie Piel en
zo zijn er waarschijnlijk nog wel een paar.
Later bleek, dat als je op de tankers voer, je
een redelijk snelle promotie maakte want
ik was al 3e toen collega’s van school die
bij Nedlloyd waren gaan varen nog 4e wtk
waren.

De ‘Kaap Hoorn’, het lage vrijboord maakt een
kippenloop noodzakelijk.

Die eerste reis is mij wel heel goed bijgebleven. We vertrokken met een leeg schip
op weg naar Tuapse, Rusland in de Zwarte
zee.

De vlag en de schoorsteen van Rederij Amsterdam

Maar al snel kwam ik erachter dat HBT
een onderdeel was van Nedlloyd want
er zwierf een personeelsblad aan boord
rond. Toen kwam ik erachter dat Holland
Bulk Transport de bulkafdeling van Nedlloyd was, die weer voortkwam uit Rederij
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De Kaap Hoorn, een twee eilanden schip.
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Tuapse, een gehucht in Georgië
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Zodra je met een stoomschip op zee kwam
werd er ‘roetgeblazen’. Die kreet staat niet
voor een handje roet door de spreekbuis
naar de brug blazen, dat gebeurde vroeger op de oude schepen als geintje om de
smetteloos geklede stuurman te pakken
te nemen.
Roetblazen houdt in dat je de verbrandingszijde van de ketel schoon blaast met
stoom. Je begint onderin de ketel bij de
ovo, de oververhitter en je eindigt meestal
bij de luvo, de luchtverhitter. Daarbij stel
je de luchtovermaat wat hoger af zodat
er wat meer verbrandingslucht de ketel in
wordt geblazen. Dat verbetert de afvoer.
Van tevoren belde je de stuurman zodat
er eventueel van koers werd veranderd.
Gloeiende stukken roet op een pas geverfd dek of bij ontvlambare ladingtanks
werd niet op prijs gesteld.
Ik moest als leerling de luvo (luchtvoorwarmer) roetblazen. Op een brul van de vierde
begon ik aan de slinger te draaien. Nu lekken roetblazers altijd, zowel uitlaatgassen
als stoom, dus ik stikte de moord daarboven.
Op het moment dat na een paar slingers
aan het kettingwiel de stoomklep opende,
stond ik gelijk op het schoorsteendek. Ik
dacht dat ik stikte. Maar de vierde had het
natuurlijk direct in de gaten en ik moest
terug om het kettingwiel door te draaien.
Dezelfde dag, varend in het Engels kanaal,
hadden we een black out. Achteraf bleek
dat er een aftap van de turbogenerator
had staan blazen, recht op de circulatiepomp. En die was ermee gestopt, de turbo
kreeg geen koelwater meer en vond dat
hij ermee moest stoppen. Ik werd naar de
turbo gestuurd door de stressende tweede wtk en moest met een vleugelpomp
pompen of mijn leven ervan af hing. Als
leerling snapte je weinig van het stoombedrijf, je was de temperaturen niet gewend,
je dacht minstens dat je zou stikken. Later
snapte ik het. Het was de smeeroliepomp
en ik moest pompen anders draaide de
turbo door z’n lagerschalen.
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Voor de Portugese kust gekomen klonk er
’s morgens een gegil van metaal op metaal.
Alle wtk’s schoten de trappen af op weg
naar de oorzaak, behalve de 3ewtk. Die liep
naar het manifold. Ik liep als laatste mee
met de wtk’s maar bij de laatste trap zag ik
iedereen achter de trap duiken, dus ik terug.
Op dat moment knalde de turbovoedingpomp uit elkaar, de lagerkap sloeg dwars
door de breinpomp van de verdamper.
Die derde wtk was de slimste want die
draaide de stoomafsluiter aan het manifold
(verdeelstuk) dicht. Goed, weer een black
out, want zonder water doen ketels het
niet en zonder stoom geen elektriciteit. Het
starten van de elektro voedingspomp was
een vak apart. De nooddiesel werd gestart,
een oude Kromhout die onderhoud tekort
kwam. De schakelkast van de voedingspomp werd opengezet en de tweede wtk
startte de pomp. De vlammen kwamen uit
de kast. De ster-driehoekschakelaar deed
het niet, vandaar. Achteraf heb ik me over
allerlei van dit soort zaken verwonderd
want toen ik als derde de elektra bijhield
had ik dergelijke mankementen wel verholpen. Maar later merkte ik ook dat wtk’s op
stoomschepen niets op hadden met diesels.
Stenenkloppers werden ze genoemd. En
elektra was voor de meeste wtk’s niet hun
sterkste kant.
Maar goed, het bedrijf werd weer opgestart
en we voeren zonder problemen verder. Bij
Istanboel kwam uiteraard het postbootje.
Ik geloofde het niet, maar ik had wel een
brief klaar. Er kwam dus geen bootje.

Tuapse was nog echt Russisch. Bij aankomst allemaal in de salon en
daar werden de koppen met de foto in het
paspoort vergeleken, bang dat ze waren
voor illegale immigratie. We mochten met
een walpasje de wal op. Maar wel precies
de snelste route van het schip tot aan het
zeemanshuis.
In het zeemanshuis werden we ontvangen door enkele Russische schonen, onder
leiding van Mamasan en die meiden spraken elk wel een Europese taal. We kregen,
als je dat wilde, een aantal Russische propaganda films te zien en je kon net zoveel
boeken meekrijgen als je wilde. En in het
Nederlands. Ik heb dus jaren de verzamelde toespraken van Lenin in de boekenkast
gehad. Er werd een uitstapje georganiseerd naar een oorlogsmonument in de
bergen rond Tuapse.

De Russische mama-san met haar meisjes, de
2e stuurman en de sparks.

Leen Brouwer
Wordt vervolgd

De leerlingstuurman, ikzelf, de Russische
dames waaronder vast wel een Natasha, 3e
stuurman met camera en zijn vrouw en als
laatste de 2e stuurman.

Varen door de Dardanellen en Istanboel is
leuk.
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