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van 2015 naar 2016.
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VAN
DE
Wij hadden een prima Algemene Vergadering op 11 december 2015. De eerste in het
nieuwe verenigingsgebouw, dat inmiddels de prima naam ‘Kop van De Knar’ heeft gekregen. Een grotere opkomst dan ooit en dat deed ons goed. De secretaris heeft er een
verslag van gemaakt dat in deze Langszij is opgenomen. Dan zijn de leden die er niet
konden zijn ook op de hoogte.
Op 3 januari hadden wij onze Nieuwjaarsreceptie. Tussen de 150 en 175 mensen konden
we tellen. De ‘Krasse Knarren’ traden op en zij hadden dankzij dirigent Kenny vorderingen
gemaakt. Het klonk gewoon erg goed.
Straks wisseling van de wacht
Ons bestuurslid Jan Kersten, die oneindig
veel jaren als clubhuiscommissaris de leiding heeft gehad, werd herkozen met de
notitie erbij, dat hij dat nog 1 jaar zal doen
en dan onherroepelijk het stokje aan een
ander door zal geven. En dat zal hij doen
in de AV van vrijdag 9 december 2016.
En als je een stokje over gaat geven, moet
er een hand zijn die hem aan wil pakken.
Wij zoeken dus een bestuurslid die deze
functie wil overnemen. Een prachtige uitdaging in een gebouw, dat op de mooiste
plek van Harderwijk staat en alle mogelijkheden heeft om veel bezoekers te trekken. En daar gaan wij aan werken. Zodanig aan werken, dat het werk van Jan’s
opvolgers anders zal zijn, dan hij het met
zijn team heeft gedaan.
Zo zal de kaart uitgebreider worden en
hebben wij een groot terras en een uitzicht dat alles in Harderwijk slaat. Voor
een nader te bepalen aantal uren, zullen
wij een professional moet aanstellen, die
de praktische leiding heeft en anderen,
ook vrijwilligers, aanstuurt. Dat maakt de
taak van de clubhuiscommissaris anders
en lichter. In deze Langszij vindt u uitvoeriger aandacht voor de commissaris Kop
van de Knar.
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verwaarloosd, of niet opgepakt hebben,
terwijl er wel behoefte aan is. Het is realistisch dat een toekomstig bestuur het
makkelijker zal kunnen hebben dan het
huidige. Geen reclametekst, hoewel dat
wel zo lijkt. Maar het houdt ook niet in dat
in de toekomst bestuursleden op hun gat
kunnen gaan zitten. Dat moeten zij zelf
niet denken, laat staan dat zij dat moeten
doen. De leden moeten er voor zorgen, dat
de juiste bestuursleden gekozen worden.
Verenigingsmensen, jong, enthousiast,
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Beleidsplan
We hebben ongeveer 20 jaar onze focus
gehad op het eigenaar worden van een
nieuwe jachthaven. Die koers was goed;
onze missie is geslaagd. Zonder koers kom
je immers nergens. Dat wist Alice in Wonderland al...

‘Zou je me kunnen zeggen welke kant ik op moet?’
‘Dat hangt er nogal van af waar je naartoe wilt’, zei de Kat.
‘Dat kan me eigenlijk niet zoveel schelen...’, zei Alice.
‘Dan maakt het niet uit welke kant je op gaat’, zei de Kat.

Rooster van aftreden
Wij hebben als bestuur een rooster van aftreden. Anderzijds hebben alle bestuursleden het recht om als bestuurder de echte opening van Jachthaven de Knar mee
te maken op 9 juli 2016. Maar als daarna
alle bestuursleden tegelijkertijd weggaan,
is dat geen verstandige zaak. Wij werken
dus aan een nieuw rooster van aftreden,
dat enerzijds rekening houdt met persoonlijke wensen, maar waar vooral de
continuïteit in de gaten zal worden gehouden. U leest en hoort er meer over.
Duidelijk is, dat langzaam maar zeker en
soms wat sneller, er de behoefte is aan
kandidaten voor een bestuursfunctie. Het
huidige bestuur heeft het gedaan zoals
wij het gedaan hebben en dat was vele
jaren nogal heftig. Er ging ook nogal wat
tijd in zitten, maar de beloning is geweldig. Een prachtige haven met super gebouwen en lasten die zijn op te brengen.
Er zal dit jaar nog veel gedaan moeten
worden, zoals een glazen windscherm,
het botel, de ligplaats voor de Adriana,
Wifi over de hele haven en nog wel het
een en ander. Omdat het budget niet van
elastiek is zullen er weer veel uurtjes door
vrijwilligers ingevuld moeten worden.
Nieuwe bestuursleden zullen zich dan
kunnen richten op zaken die wij mogelijk

charismatisch, creatief en het type meewerkend voorman. Dat om maar enkele
punten te noemen. Belangstelling? Keertje over praten? Je weet mij te vinden.

Lewis Carroll, Alice in Wonderland

Die focus of koers, die, nu de haven ongeveer wel klaar is, zou je beleidsplan kunnen noemen. En daar werkt het bestuur
aan, met bestuurslid Dick Sterken als trekker van het project. Veel wordt er hier niet
over geschreven omdat het elders al in
deze Langszij wordt uitgelegd. Maar laat
het duidelijk zijn, wij zijn een vereniging
die eigenaar is van een van de grotere havens in Nederland. En daarnaast hebben
wij qua vereniging ook nog onze wensen
en verplichtingen aan de leden qua opleidingen, cursussen en alles waartoe de
statuten ons min of meer verplichten. En
dat gaat zeker niet lukken zonder een passend plan. Een afgesproken en vastgelegd
beleidsplan. Lees elders door.
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Vorderingen haven
Hans en Bert hebben er over bericht. Dus
geen lange teksten van mijn kant. In grote
haast zijn wij verhuisd en zette Erry alle
schepen op de wal. Dat ging door de
nieuwe en strak vlakke bestrating eigenlijk erg aangenaam. Langzaam maar zeker worden de gebouwen aangekleed en
opgeleukt. Er moet nog veel gebeuren. Iedere woensdag melden zich tegen de 30
B&O’ers. In een woord geweldig. En dan
kom je ook kleine omissies tegen. Dingen
die wij vergeten zijn. Een deur die eigenlijk verkeerd om draait en nog wel wat
meer. Daar gaan wij dus aan werken. Dus
bezig zijn wij nog wel even. Wij vinden na
2 maanden onmisbare dingen terug, zoals
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Koers 2016 en verder

voedingsapparaten, microfoons en noem
maar op. Wij zijn gelukkig en slaan ons tegelijkertijd voor het hoofd dat wij op die
plek niet eerder hebben gekeken.

De afgelopen 20 jaar kunnen wij grofweg in 3 periodes verdelen. Dat lijkt een handige
aanloop naar de toekomst:
1. Onze positie bepalen / bevechten.
De gemeente komt met een plan waarbij de verplaatsing van De Knar onvermijdelijk
is en er in eerste instantie onduidelijkheid is over de toekomst van de Knar.
2. Wij willen eigenaar worden. Dat lukt, maar er zijn nog heel veel hobbels, een economische crises en nog veel meer op te lossen probleempjes. Maar ook dat lukt. Kunnen
we dat financieel en organisatorisch wel managen? Wij kunnen De Knar kopen en
krijgen het financieel rond.
3. De bouw en verhuizing naar de nieuwe Jachthaven de Knar. Een heel proces, dat veel
flexibiliteit verlangde en het resultaat is een prachtige haven geworden.

Tenslotte
Twee interessante zaken via Internet. De
Webcam van de N302, die enkele interessante positie aanpassingen heeft gekregen webcam.prvgld.nl/n302.html. Maar
ook de weersite van het Wolderwijd is de
moeite waard www.wolderwijdweer.nl.
Zou zo maar kunnen dat je hier nog veel
meer van gaat horen. Het is tot nu toe
geen winter geweest, maar terwijl dit
geschreven wordt is het buiten stervenskoud, hoewel het nog niet echt vriest. Het
zou zo maar eens anders kunnen worden
de komende weken. En dan komt het
werken aan de boot er weer aan. Kijk dan
eens, zeker op de zaterdag, of ‘de Kop van
de Knar’ open is. Die kans daarop is erg
groot, de koffie is bruin en vergeet bijvoorbeeld het heerlijke broodje bal niet. Het is
in lijn met de ambitieuze plannen die Jan
met zijn team heeft. Veel genoegen en
vooral veel plezier gewenst met de mooiste verenigingsjachthaven van Nederland.
Geniet, het kost je niets meer dan in 2015;
wie kan dat nu nog melden?

En dan is er de toekomst 2016 en verder
In die pakweg 20 jaar hadden wij een duidelijk koers, die uiteindelijk moest leiden
tot het eigenaarschap van een nieuwe
jachthaven, die naar onze wensen gebouwd zou worden. Dat is allemaal heel
aardig gelukt. En dat komt ook doordat
wij heel precies wisten wat wij wilden. Wij
hadden een doelstelling.
En dat zal ook in de toekomst voor onze
vereniging weer moeten gelden. Nu hebben wij een prachtige haven, moeten de
bank netjes afbetalen en kunnen wij ook
weer meer aandacht besteden aan zaken
die bij een verenging horen en mogelijk de
afgelopen jaren in de verdrukking kwamen.

Lino Bijnen

Noem het een beleidsplan pakweg de komende 5 jaar. Het doel van een dergelijk
plan, dat aan de AV moet worden voorgelegd, is volgens dit plan te werken en de
doelstellingen die er in genoemd zijn, te
behalen. In de komende jaren zullen er veel
bestuurswisselingen gaan plaatsvinden.
Zonder een beleidsplan is het niet denkbeeldig dat wij dan telkens koerswijzigingen krijgen. Gewenste koerswijzigingen
geen probleem natuurlijk, maar ongewenste leiden tot een soort vangrailbeleid.
En een zwalkende koers is in niemands
belang. Dat beleidsplan is nodig om conti-

De webcam op de website van provincie
Gelderland kan je zelf bedienen. Je kunt
kiezen uit 14 verschillende posities.
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nuïteit te realiseren en bestuurspersoons
onafhankelijk te worden. Maar natuurlijk
ook om onze vereniging continue te verbeteren. Een beter functionerende vereniging
is van belang voor ieder lid.
Het bestuur gaat een dergelijk plan niet alleen maken. Dat zou immers oerdom zijn.
Dan is het immers niet echt van de vereniging, laat staan dat het door de leden ‘gedragen’ gaat worden.
Wij gaan dat samen doen. Het bestuur
heeft hier een rol in, net als de leden van de
diverse commissies. Maar dat is nog niet
genoeg. Graag horen wij ook de mening
van de jongeren onder ons over diverse onderwerpen. Het bestuur zal daartoe leden
vragen mee te doen aan dit proces. Dat kan
door mee te lezen en je mening te geven
over wat geschreven is. Maar jij zou ook
mee kunnen schrijven. Veel vergaderen in
grote groepen is onze hobby niet en het zal
ook niet nodig zijn.
Uiteindelijk zal het stuk in Langszij worden
gepubliceerd en zal de AV die koers moeten goedkeuren. Zelf belangstelling om er
in mee te doen? Dat kan door een mailtje
te sturen naar bestuurslid Dick Sterken,
dicksterken@outlook.com.
Dick/Lino
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van een professional, die beschikt over
flexibiliteit, de tijd (met grote flexibiliteit), de visie over mogelijkheden en onmogelijkheden en zelfstandigheid in zijn/
haar functioneren. Misschien noem je
die persoon bedrijfsleider, misschien ook
wel niet. Het gaat om de invulling van de
functie. Zoals het bestuur dat voor ogen
heeft en dat bestuur wil over alles wat serieus is, praten. Dit lijkt wel een advertentie, zou de lezer kunnen denken? Fout, het
zijn zelfs 2 advertenties! Wij zoeken het
bestuurslid die aan het roer wil staan, regelmatig aanwezig wil zijn, zijn rol binnen
de vrijwilligers neemt en de professional
zijn gang laat gaan binnen de door het bestuur aangegeven kaders. Onze mogelijkheden zijn enerzijds beperkt, anderzijds is
only the sky the limit’.

De Kop van de Knar!
Daar staat het prachtige gebouw dan. Nu nog completer met een naam die alles heeft
wat je van een naam zou willen. De Kop van de Knar. En ook hier zal Jan Kersten de
scepter zwaaien. Net zoals hij dat meer dan 20 jaar in het oude gebouw ook deed. Op
de AV van 11 december jl. werd hij herkozen met de duidelijke aantekening dat hij het
nog één jaar doet. En daar zijn wij blij mee, maar wij hebben er ook zorg over. Wij hebben over enige tijd dus een bestuurslid nodig, die ‘de Kop van de Knar’ onder zijn of haar
verantwoording neemt.
Bestuurslid ‘Kop van de Knar’
Zo zal de naam vast niet zijn, maar geeft
wel aardig aan wat bedoeld wordt. Statutair is de titel clubhuiscommissaris. Maar
dat woord wil je eigenlijk niet meer gebruiken als je het prachtige gebouw van
binnen en van buiten bekeken hebt. Het
is eigenlijk de mooiste plek van Harderwijk en wij hebben een grote ruimte met
een terras van 180 m2. Denk er nog een
te plaatsen glazen windscherm van een
meter of 36 bij, dat 1,80 meter hoog is en
dan is het plaatje aardig compleet. Je hebt
niet veel fantasie nodig om te bedenken,
dat je met zo iets prachtigs méér moet
doen, dan wij konden op de oude locatie.
En dat gaan wij ook doen. Wij beschikken
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immers over de vereiste vergunningen en
zullen dus zeker meer van alle mogelijkheden gebruik gaan maken en dat onder leiding van het verantwoordelijke bestuurslid. En die persoon zoeken wij dus. Maar
lees verder, de rest is ook van belang.
Bedrijfslijder! (Ja we weten het!!)
Wij regelden het met heel veel met vrijwilligers en natuurlijk de jeugd in de
keuken en met passende diploma’s en/
of leeftijd ook achter de bar. Dat zal vast
voor een deel zo blijven, maar als je inmiddels een keuken hebt waar ongeveer alles
wel in mogelijk is (als je het ook kunt bereiden), dan zijn aanpassingen erg logisch.
Dat kan niet meer zonder inschakeling
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Het bestuur gelooft slechts in bestuursleden die ook meewerkende voormannen
of vrouwen zijn. Niks delegeren vanuit je
hoge troon. Samen dingen doen, daarmee
bereikten wij wat wij bereikt hebben. Het
mag enige naam hebben. En zo gaan wij
door met een nieuw bestuurslid, die Jan
opvolgt en de persoon die professioneel
de ‘Kop van De Knar’ kar trekt.
Ontroerd, geroerd, aangesproken, ‘is dat
niet iets voor mij’, noem maar op. Dick
Sterken coördineert dit namens het bestuur. Neem contact met hem op en hij
zoekt er wel andere bestuursleden bij als
dat handig is.
Jan/Dick/Lino
E-mail Dick: dicksterken@outlook.com

Openingstijden van ons verenigingsgebouw de ‘Kop van de Knar’:
De maand oktober
Zaterdag 10.00 – 20.00 uur
Zondag 10.00 – 17.00 uur
De maanden november t/m februari
Zaterdag 12.00 – 20.00 uur
Zondag 12.00 – 17.00 uur
De maanden maart en april
Zaterdag 10.00 – 20.00 uur
Zondag 10.00 – 17.00 uur
De maanden mei t/m september 7 dagen per week van 10.00 – 22.00 uur (±)
Kom gerust eens langs voor een hapje en
een drankje en natuurlijk sterke watersport verhalen. Ook uw kinderen zijn uiteraard van harte welkom. Er is speelgoed,
een elektronisch voetbalspel en er kan
een filmpje vertoond worden. En niet te

vergeten is er straks, als het zomerseizoen
begint, een prachtige buitenspeelplek gerealiseerd. Als al onze leden langs komen
verruimen wij gewoon de openingstijden.
Tot ziens, Jan Kersten en Dick Sterken.

In Memoriam
Op 26 november 2015 is Ton de Graaff overleden. Ton is 84 jaar geworden.
Met hun Rakker III, een stalen kajuitjacht, brachten Ton en zijn vrouw Nely veel
tijd op het water door. Wij ontmoetten elkaar al eens tijdens een vakantie in
Denemarken. Ton’s gezondheid was al langere tijd niet meer l00%, maar toch
kwam zijn overlijden nog heel plotseling. Wij wensen zijn vrouw Nely, kinderen
en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.
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Notulen van de Algemene Vergadering van
de w.v. Flevo op vrijdag 11 december 2015
Jaarverslag Zeilopleiding
1. Opening
Geen op- of aanmerkingen.
Om 20.00 uur opent de voorzitter Lino
Jaarverslag Redactiecommissie
Bijnen de Algemene Vergadering en
Marjoleine Brielsman en Antje Meijerheet iedereen hartelijk welkom voor de
Brouwer krijgen complimenten.
eerste AV in het nieuwe clubhuis.
Verder geen opmerkingen.
Als eerste werd aandacht besteed aan
het overlijden van het lid van verdienste, Peter Gerards op 23 december 6. Behandeling van het door de
accountant samengestelde rapport
2014 en aan het erelid Cees Verbaan,
inzake de jaarrekening van het
die op 27 september 2015 is overleafgelopen verenigingsjaar
den. Zoals gebruikelijk werden deze leAntje Meijer-Brouwer geeft toelichden, met een kort moment van stilte,
staand herdacht
ting. De omzet van het clubhuis was
minder, uiteraard heeft dit alles te
maken met de verhuizing. Er is boek2. Ingekomen en verzonden stukken
Bericht van verhindering ontvanhoudkundig sprake van kapitaalverlies
door sloop van de oude opstallen.
gen van: Dick en Agnes Visch, Cees
Vraag van Arie van der Meijden: Is
Poel, Martin Karnekamp, Jan en Conhiermee rekening gehouden met het
nie Vliek, Gerrit van Harten, Gerard
vaststellen van de jaarcijfers?
Heemskerk, Hans de Greeff, Henk de
Antw: Antje: Wij hebben fiscaal en fiJong en Hans Baars.
nancieel advies ingewonnen bij de ac3. Vaststellen van de notulen van de AV
countant. Naar onze mening hebben
van 12 december 2014
wij met alles rekening gehouden.
Geen op of aanmerkingen.
Notulen gearresteerd.
De havenkant van de jaarrekening
geeft een positief resultaat en er is
4. Behandeling van het jaarverslag
nog steeds een wachtlijst. De inkomGeen op- of aanmerkingen.
sten van passanten zijn minder, dat
was te verwachten. Wij gaan er alles
aan doen om passanten te trekken,
5. Behandeling van de jaarverslagen
bv. door het beschikbaar stellen van
van de vaste en tijdelijke commissies
fietsen en bekendheid te genereren in
Jaarverslag Clubhuiscommissaris
watersportbladen.
Geen op- of aanmerkingen.
Opmerking Lino: Zoals altijd is het
Jaarverslag Havencommissaris
aantal ligplaatsen voor passanten
Geen op- of aanmerkingen.
beperkt door de beschikbaarheid van
Jaarverslag Evenementencommissaris
vrije boxen. Wij hebben nu wel de beGeen op- of aanmerkingen.
Jaarverslag Zeilwedstrijdcommissaris
schikking over een kleine passantenGeen op- of aanmerkingen.
kom.
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7.

Behandeling van het jaarverslag
Uittredend lid van de commissie 15 lid
van de commissie zoals bedoeld
4 St. is Joop Westerhof.
in artikel 15 lid 4 van de Statuten
De kascommissie voor 2016 bestaat
(kascontrolecommissie)
uit: Jan Willem Pauw en Hans SchutDe commissie doet verslag bij monde
telaar. Als reserve meldt Leen Brouwer
van Joop Westerhof.
zich aan.
De controle vond plaats voorafgaand
aan de AV van 11 december 2015 8. Behandeling en vaststelling van de
door Jan Willem Pauw en Joop Wescontributie, de huurbedragen voor
de ligplaatsen en de tarieven voor
terhof. Met de penningmeester werd
dienstverleningen voor het komende
de jaarrekening van 1-10-2014 tot en
verenigingsjaar
met 30-09-2015 besproken en beoorVz: Wij stellen voor dat de jaarlijkse exdeeld. Door de commissie werd niets
vreemds aangetroffen. De vragen van
tra verhoging van 2% over de liggelden
de commissie zijn door de penningmet ingang van deze AV wordt beëinmeester in een open sfeer en naar bedigd. Voor het komende boekjaar stelhoren beantwoord.
len wij voor om geen inflatiecorrectie
De commissie stelt de vergadering
toe te passen. De AV gaat hiermee akdan ook voor om de penningmeester
koord.
en het bestuur dé charge te verlenen
Wij hebben geen lege boxen. De kleinvoor het over het boekjaar 2014/2015
ste box is een 7 meter box. De nieuwe
gevoerde financiële beleid. Dit wordt
ligplaatsprijzen zijn gebaseerd op het
door de Vergadering met applaus beaantal vierkante meters van de ligplaats.
Leden die in de oude haven een kleinere
vestigd.
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Bij acclamatie wordt de begroting voor
box hadden dan 7 meter, liggen kode jachthaven goedgekeurd.
mend boekjaar nog voor het oude tarief.
Na dit boekjaar worden de prijzen aan11. Mededelingen van het bestuur
gepast aan het nieuwe tarief.
Waterfront: De bouw heeft twee maan9. Behandeling en vaststelling van
den vertraging opgelopen vanwege pede voorgestelde begroting van
rikelen over de juiste heimethode. Het
de vereniging voor het komende
is uiteindelijk ouderwets heien geworverenigingsjaar
den. Het resultaat mag er wezen, wij
Vz: Dit is allemaal zo mooi en speciaal,
hebben een prachtige jachthaven opdat wij dit niet voor de leden alleen
geleverd gekregen. De samenwerking
verborgen moeten houden. Wij zullen
met Boskalis was en is uitstekend. Het
een opener beleid gaan voeren dat past
toezicht op de bouw werd gedaan door
bij onze vergunning en exploitatievisie.
de bouwdirectie bestaande uit Ton van
Bovendien passen ons meer inkomsten
Eck en Henk Westerhof. De techniek
ook wel.
werd bekeken door Hans Hommel.
Marjoleine Brielsman: Wij hebben nu
Tijdens de vergadering gaf Hans Hommeer kubieke meters die verwarmd
mel een kleine toelichting over de
moeten worden.
stand van zaken. Enkele problemen die
Lino: Wij proberen zo duurzaam monog moeten worden opgelost zijn: te
weinig druk op de waterleiding en de
gelijk te zijn. Het licht gaat automainregeling van de warmte terugwin intisch uit, wij hebben de meest moderne warmte terugwininstallatie, LED
stallatie.
verlichting etc. Overwogen wordt om
De voorzitter bedankt de barbouwers
op het te bouwen botenhuis zonnepaBen en Wim Zwart en Beert van Beeknelen te plaatsen.
huizen voor hun geweldig werkstuk.
Bij acclamatie wordt de begroting voor
Willem Engelmann wordt bedankt
de vereniging goedgekeurd.
voor zijn schilderij van de ‘Zeven Provinciën’ en Bert Aartsen voor de schen10. Behandeling en vaststelling van
king van het bottermodel.
de voorgestelde begroting van
de jachthaven voor het komende
verenigingsjaar
De voorzitter geeft een toelichting op
de begroting. In de begroting is rekening gehouden met het beëindigen
van de 2% verhoging van de liggelden.
Willem van der Linden: Hoe gaat de afschrijving van de nieuwe haven in zijn
werk?
Antw: Antje: Er wordt wel op opstallen
en roerend goed afgeschreven, maar
Na het voorstel aan de vergadering
niet op grond. Een en ander volgens de
worden Hannie Megens en Toos Aartvastgestelde richtlijnen van de accounsen onder applaus benoemd tot lid
van verdienste. Dit wordt bezegeld
tant. (zie verslag accountant).
door de voorzitter middels overhandiDe aflossing van de hypothecaire lening begint m.i.v. 1 januari 2016. De
ging van de zilveren Flevospeld en een
rente staat voor tien jaar vast.
bos bloemen.
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Antje Meijer-Brouwer leest een gedicht voor waarin Niko Sprik bedankt
wordt voor 17 jaar bewezen diensten
als Hulpsinterklaas en overhandigt
hem een cadeaubon.
De havencommissaris deelt mee dat
streng gelet gaat worden op buiten
de box uitstekende bootdelen.
Er komt een meldpaal + camera aan
de meldsteiger voor passanten.
Na een vraag uit de vergadering zegt
Bert dat het nu nog niet mogelijk is
om zich per marifoon aan te melden.
Misschien in de toekomst.
Vraag Marjoleine Brielsman: Hoe zit
het met de toegangspasjes?
Antw: De pasjes zijn er al, maar het
systeem werkt nog niet.
Jaap Koelewijn heeft een klacht over
de ligplaats voor een aantal brede
schepen in verband met de positie
van de meerpalen. Deze klacht wordt
door meerdere aanwezigen bevestigd.
Antw: havencommissaris Bert Aartsen: Het blijkt nu dat de destijds gekozen oplossing voor brede schepen
misschien niet voor iedereen de beste
is. Wij gaan hier serieus naar kijken.
Eventueel uit te voeren aanpassingen
kosten geld. Om deze kosten te drukken wachten wij in ieder geval tot het
‘palenschip’ weer beschikbaar is. Toevoeging door de voorzitter: Er komen
zeker geen individuele oplossingen.
Wij wensen uniforme ligplaatsen,
consequentie is: te lang of te breed
schip betekent een grotere ligplaats.
Er komt een uitnodiging voor de ligplaatshouders op het jollenveld voor
een bespreking over de indeling en
gang van zaken.
12. Bestuursverkiezingen
Vz: Jan Kersten is aftredend en stelt
zich herkiesbaar, met dien verstande
dat hij volgend jaar aftreedt als club-

Langszij | jaargang 45, nummer 1



huiscommissaris. De vergadering gaat
hiermee akkoord.
Het bestuur veroudert en er moeten
jongere bestuursleden komen.
13. Rondvraag
Frits Poot: Hoe is de parkeer regeling?
Antw: Er is zoals het er nu uitziet meer
dan voldoende parkeer ruimte. Buiten
het haventerrein is het niet mogelijk
om te parkeren.
Gea Engelmann: Er gaan geruchten
in Harderwijk over het openstellen
van ons clubhuis, wat zijn de plannen?
Vz: Dat loopt iets vooruit op de realiteit, maar wij gaan over naar een
opener beleid voor wat betreft de
toegang tot ons verenigingsgebouw.
Zo’n prachtige haven mag je niet
verborgen houden, zeker niet voor
de Harderwijkers of mensen uit de
omgeving. Hoe dit bij ons precies ingevuld gaat worden is nog niet duidelijk.
Marjoleine Brielsman: Krijgen we dan
‘Barleden’?
Vz: Is een mogelijkheid, het noordelijke steunpunt van het verbond, ons
KNWV, heeft ook barleden en het
werkt daar al jaren goed. Het moet
duidelijk zijn, dat wij niet zoveel in
panden en de rest hadden moeten investeren, als wij daarmee slechts voor
ons zelf een enclave hadden gerealiseerd.
Reinier Dekker: Wanneer worden de
pasjes omgeruild? Wordt er eventueel
een golfkarretje aangeschaft voor passanten?
Vz: Als de jaarkalender wordt verspreid, voegen we een instructie bij
v.w.b. de omruiling. Wij zullen serieus
kijken of de aanschaf van een golfkarretje een zinvolle optie is.
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Dick Faber: De huurfietsen zien er niet
uit.
Vz: Je hebt gelijk, staat op het To Do
lijstje.
Beppie Janssen: Kunnen wij verjaardagen vieren in het clubhuis?
Vz: Vieren is mogelijk, over huren
wordt nagedacht. Wat wij zeker niet
gaan doen is het clubhuis sec verhuren voor bv. bruiloften en dan zelf
drank meenemen.

In de maand december of januari heeft u
van mij ontvangen:

•

•

Indien van toepassing: een acceptgirokaart voor het voldoen van het winterliggeld. Dit is naast de kosten die u heeft
betaald voor het kranen, de bokhuur en
het afspuiten. Deze acceptgirokaart is
voor het winterliggeld, in het water of
op de wal.

•

De contributienota voor het jaar 2016.

De Kalender, ditmaal een ‘bewaar’ exemplaar, met een beknopt overzicht van een
oude jachthaven de Knar en een nieuwe.

Hillebrand Boltjes: Alleen voor Flevoleden?
Vz: Ja en aan hen, die aan Flevoleden
gerelateerd zijn.

De contributie en het winterliggeld dient u
te betalen voor 29 februari 2016.

Beppie: De haven zit vol, hoe zit het
met ligplaatsen voor speedboten?
Vz: Is niet onze doelgroep, maar geld is
geld en is niet onmogelijk.

Als er iets niet klopt, u bent het niet eens met
hoogte van de rekening of gegevens zijn
niet juist, neem dan even de moeite om dit
te melden via penningmeester@wvflevo.nl
Als u dit nl. niet meldt, blijft dit onveranderd in de computer staan.

Marjoleine Brielsman: Is verjaardag 14. Het oudst aanwezige erelid krijgt het
woord
vieren hier geen concurrentie met de
Jan Gründlehner krijgt het woord:
stadshoreca?
Jarenlang heeft Cees Verbaan het
Vz: Verenigingen mogen 12 x per jaar
laatste woord gehad, en het was even
een evenement organiseren, maar wij
schrikken dat die taak nu voor mij is.
hebben een volledige horecavergunJan vertelt, dat hij vanaf 1973 samen
ning en wij zijn daar niet aan gebonmet Cees Verbaan actief is geweest
den. Desondanks is dit een doelgroep
voor de vereniging. Begonnen in een
waar wij ons op zullen richten.
oud schooltje, daarna in ons vorige
clubhuis. Samen met Cees organiVz: Door Frans Molenmaker zijn foto’s
gemaakt. Er hangen nog 38 BB moseerde Jan nationale en internationale
wedstrijden. Hij vraagt en krijgt aptoren aan de schepen. De eigenaren
worden gewaarschuwd en verzocht
plaus voor het B&O team.
hun motoren op te slaan.
De voorzitter bedankt een ieder voor
Op de nieuwjaarsreceptie wordt gezijn/haar komst en sluit de vergadezongen door de ‘Krasse Knarren’. Zij
ring om 22.04 uur.
hebben nog nieuwe leden nodig. Ook
Er waren 98 personen die de presenwordt dan de naam van het nieuwe
tielijst getekend hadden.
clubhuis bekend gemaakt.
De nieuwjaarsreceptie is op 3 januari
2015 om 11.00 uur.

Bij betaling, vooral als het van een rekening afgeschreven wordt die op een andere naam staat, vergeet dan niet om uw
lidmaatschapnummer, of ligplaats nummer te vermelden. Dit bespaart mij een
hoop gezoek.

Niko H.M. Sprik
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VAN
DE

COMMISSARISSEN

Terwijl wij dit schrijven en naar buiten kijken is het totaal nog geen winter. Wat niet
is, kan nog komen. Wanneer deze Langszij bij u op de deurmat valt, is het alweer
begin februari. Nog even en dan is het
havenkantoor weer permanent bemand
door de havenmeester. Per 1 maart zit het
er voor Frans Molenmaker, onze winterhavenmeester, weer op. Hij heeft ons weer
geweldig geholpen door alle maandagen
het havenkantoor te bemannen. Frans BEDANKT!
Afgelopen maanden was het een hectische periode. De verhuizing van alle materialen uit het havenkantoor, werkplaatsen en clubhuis kostte veel manuren. En
niet te vergeten de verhuizing van het
woonhuis, dat Erry en Kosja volledig met
familie en vrienden hebben geregeld. In
één woord geweldig! Ook alle vrijwilligers die zich spontaan hebben gemeld
en de B&O’ers, wat een inzet, dag in dag
uit, allen enorm bedankt. Gelukkig was
de kantine alle dagen open en hadden Jan
en Henk altijd koffie en broodjes voor de
sjouwers klaarstaan. Mannen wij weten
het, jullie hoeven geen schouderklopje,
toch BEDANKT. Je moet er maar wezen en
het doen.
Vanaf 15 oktober kregen wij het sein om
te mogen kranen en was de verharding
zover gevorderd dat wij de schepen op
de parkeerplaats konden stallen. Het was
voor Erry en Peter een echte try-out, alles
nieuw en zoveel ruimte. Gebleken is dat
de half verharding niet voor niets is neergelegd. Inmiddels staan alle schepen zonder schade op hun plek en zijn ook de win-
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Wat niet gaat veranderen is de datum
(1 mei 2016) dat uw schip in het water
moet liggen. Voor de winterliggers, die bij
ons geen zomerligplaats huren geldt: uiterlijk 31 maart 2016 in het water. Maak
tijdig een afspraak met de havenmeester
en zorg dat u op tijd aanwezig bent. Zonder eigenaar gaat een schip NIET te water.

teraansluitingen
gerealiseerd.
Wat ons wel
opvalt is dat
sommige eigenaren zo weinig omkijken
naar hun kostbare bezit.
Neem de moeite om ook in
de winter even naar uw boot
te kijken, zit het zeiltje er nog
wel goed op? Ook belangrijk,
slaat het niet tegen de boot
van uw buurman?
Een nieuw seizoen… Een
nieuwe haven... Nieuwe extra aanwijzingen… Nieuwe
regels.
Zoals u allen heeft gelezen,
kunt u in januari en februari op maandag
en woensdag van 9.30 - 15.00 uur in het
havenkantoor de toegangssleutel omruilen voor een nieuwe pas. Vanaf 1 maart
tot uiterlijk 31 maart kan het omruilen
bij de havenmeester gedaan worden: op
alle werkdagen en de zaterdag van 9.00 12.30 en 13.30 - 17.30 uur.
De leden die aan steiger A t/m E komen
te liggen zullen in het nieuwe vaarseizoen voor het eerst gaan kennismaken
met hun nieuwe ligplaats. Wij hebben
al diverse malen bekend gemaakt dat er
tussen de boxen zwarte lijnen zijn aangebracht. Het is dus niet (meer) toegestaan
dat u zelf lijnen of stootmateriaal gaat
aanbrengen. Stootmateriaal kunt u uitzoeken en afrekenen bij de havenmeester
en wordt door het B&O team bevestigd.
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Ook niet nieuw is, dat u tijdens het schuren, krabben en schilderen altijd een zeiltje onder de boot moet leggen zodat de
parkeerplaats niet onder de antifouling
of schuursel komt te zitten. Laten wij de
boel netjes houden en milieu problemen
voorkomen. Houd ook rekening met uw
buurman: schuren en schilderen kan nu
eenmaal niet tegelijk.
Voor mededelingen buiten diensttijd van
de havenmeester, is een brievenbus gemonteerd naast het havenkantoor. Ook
als u één of meerdere nachten weggaat
is deze brievenbus uitstekend geschikt
om een berichtje achter te laten. Mocht
u eerder terug komen, dan is het erg verstandig even te bellen (0341-423271) zodat uw box leeg is bij terug komst en het
bespaart aan beide zijden veel ergernis.
Het (winter) sanitair naast het havenkantoor is de gehele jaar open. Als u gebreken
of ongerechtigheden constateert meld
het de havenmeester. Het (zomer) sanitair
op de eerste verdieping van ‘de Kop van de
Knar’ gaat pas open als het vaarseizoen
begint. U heeft dus tijdens het vaarseizoen de keus uit twee toiletgebouwen.
Wat op de oude haven ook niet was toegestaan is het schoonmaken van uw
boot met kraanwater. Het water in de
Randmeren en zeker ook in onze haven
is zo schoon dat u hiermee de boot kunt
wassen. Voor hondenbezitters is het best
lastig dat de poort ver weg is, dus zorg er
a.u.b. voor dat u materiaal bij u heeft om
een ongelukje netjes te kunnen opruimen,
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zodat een ander het niet aan zijn bootschoenen heeft zitten als hij bij u in de
kajuit een bakje koffie komt drinken.
Voorlopig is er voldoende ruimte om de
auto in de buurt van de boot te parkeren.
Houd wel rekening met anderen, er moet
altijd een vrachtwagen door kunnen. Ook
het parkeerverbod bij de brandkraan midden op het terrein moet gerespecteerd
worden. Wij hopen op ieders medewerking. Als er in het voorjaar toch parkeer
problemen ontstaan, zal de havencommissie niet schromen in te grijpen om dan
passende maatregelen te nemen.
Ook op de half verharding is het voorlopig
toegestaan om indien mogelijk de auto
bij de boot te parkeren. Ook hier geldt: bij
overlast worden maatregelen genomen.
Het is ten strengste verboden om op het
gras te parkeren. Vanaf 1 mei komen er
bloembakken bij ‘de Kop van de Knar’ te
staan en kunnen er geen auto`s meer op
de half verharding komen.
Er zijn vragen binnen gekomen hoe het
gaat met de trailers. Hierover heeft het
bestuur het volgende besloten. Wij weten: buiten de poort is geen ruimte en
geldt een parkeer verbod. Een Flevo lid die
een dagje wil varen en daarvoor de trailerhelling gaat gebruiken, mag de auto
met trailer op een door de havenmeester
of met borden aangegeven plek parkeren.
Let wel: dit geldt voor dag recreatie. Gaat
u één of meerdere nachten weg dan dient
u de trailer elders, maar niet op het haventerrein te parkeren. Bedenk wel dat het
hier om een proef gaat en alleen voor het
vaarseizoen 2016. Daarna gaat de havencommissie in overleg met het bestuur de
situatie bekijken en eventueel volgt een
aanpassing. Wij hopen hiermee een ongeordende situatie te voorkomen en proberen zo wildgroei in de hand te houden.
Met het hier boven geschrevene lijkt of

17

er niets meer mag en alles moet. Toch, alles overziend, valt het best wel mee en is
er niet echt veel veranderd. Als een ieder
op de haven doet wat hij thuis gewend
is dan weten wij zeker dat het heel lang
plezierig vertoeven is op onze nieuwe haven. Want wij weten zeker dat u ook trots
bent op deze locatie. Stelt u zich eens voor
prachtig zonnig weer, net terug van een
middagje varen, even chillen op het terras,

dan weten wij zeker, u bent trots want ook
u heeft bijgedragen om dit te realiseren.
Wij hopen dat u een prachtig vaarseizoen
tegemoet gaat, al weten wij dat er nog
wel enige werkzaamheden moeten gebeuren voor dat menig bootje drijft.
Een goede vaart en recht zo die gaat.
Vaargroet Hans Duitman en Bert Aartsen

Regels voor gebruik van de toegangspas
•

De pas moet gebruikt worden als u met een voertuig, de fiets of te voet de haven
betreedt.

•

Voor voertuigen geldt het volgende: binnenkomen en verlaten van de jachthaven is
slechts mogelijk met dezelfde pas.

•

Voor voetgangers/fietsers geldt het volgende: binnenkomen van de jachthaven dient
te geschieden met de toegangspas via de looppoort, verlaten is mogelijk zonder
toegangspas, maar ook via de looppoort.

•

Als u bezoek krijgt of andere afspraken met personen heeft gemaakt, die niet in bezit
zijn van een toegangspas, dient u die persoon zelf bij de looppoort te ontvangen.

•

Indien u meerdere pasjes wenst, kunt u die voor € 10,00 per stuk bij de havenmeester
verkrijgen.

•

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de havenmeester.

•

Daar waar deze regels niet in voorzien, beslist het bestuur.

•

Bij verlies, beschadiging van de pas, moet u dit bij de havenmeester melden en een
nieuwe pas kopen voor € 10,00.

18
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WAT GEWEEST IS...
Sluitingsavond van het seizoen
Zoals inmiddels een traditie is geworden,
organiseren wij aan het einde van oktober de sluitingsavond van het zomerseizoen en serveren dan mosselen, gebakken
vis en een heerlijk voorgerechtje. Omdat
dit het laatste evenement was dat in
het oude verenigingsgebouw gehouden
werd, was het wel een beetje bijzonder.
Onze voorzitter bewees dat er veel zaken
over het einde van hun houdbaarheidsdatum zijn. De microfoon belandde na
diverse pogingen in de spoelbak, en deed
het daarna dus helemaal nooit meer. Het

Vanuit ons nieuwe verenigingsgebouw zagen wij de boot met Sinterklaas en de Pie-
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mocht de pret niet drukken en het was als
vanouds heel gezellig. Het volgend jaar
zal de ambiance heel anders zijn, maar de
gezelligheid zullen wij toch zelf moeten
maken.

Bezoek van Sinterklaas
Sinterklaas is altijd al een belangrijk figuur
en nu mocht hij de eerste officiële gast
zijn in ons nieuwe verenigingsgebouw.
Nog niet alles is klaar, maar voor de kinderen is op zo’n moment alleen Sinterklaas
belangrijk en natuurlijk de cadeautjes. En
die waren er.

ER
OKTOB

R
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ten door het Aquaduct aankomen. Maar oh,
nee, de boot van Sinterklaas ging de oude
Vissershaven in. Ik denk dat hij de Tom-Tom
nog niet goed had ingesteld. Maar al gauw
kwam de boot weer in zicht en net voordat
er een regenbui losbarstte zette Sinterklaas
voet aan wal. Gelukkig! De kinderen zaten
in een kring op de grond, (met vloerverwarming geen straf) en zongen de Sint toe. Het
was apart dat de Sint van ieder kind iets
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in het grote boek had staan! Halverwege
werd de Sint wel gestoord door de telefoon.
Zijn Pieten konden de ring en sleutels niet
vinden en waren helemaal in paniek. De
Sint kon ze via de telefoon gerust stellen en
zei dat hij het wel zou oplossen als hij weer
in het Pietenhuis zou komen. Wat de Sint
ook wist was dat mevrouw Toos wel kleinkinderen heeft, maar dat die heel ver weg
wonen op Aruba. Zij kreeg twee kadootjes
die, als zij weer naar Aruba gaat aan haar
kleinkindjes kan geven. Toen de Sint uitgepraat was haalden de Pieten de kadootjes op en kreeg ieder kind zijn/haar kado.

Daarna riep de Sint mevrouw Antje bij zich
en eigenlijk ook de andere bestuursleden.
Alleen Hans Duitman en Antje waren er
en zij kregen van de Sint een heel mooie
kaars met ‘Bedankt’ erop gedrukt. Een leuk
kadootje voor al het werk dat gedaan is om
de nieuwe jachthaven te realiseren. Na al
deze mooie woorden ging de Sint weg, terwijl de kinderen natuurlijk het liedje: ‘Dag
Sinterklaasje zongen’. Daarna was het nog
heel lang, heel gezellig in het nieuwe verenigingsgebouw.
AMB

Algemene Vergadering

BER

DECEM

11

Het verslag vindt u op blz.10 in deze Langszij.

Nieuwjaarsreceptie
Veel Flevoleden maakten van deze gelegenheid gebruik om: voor het eerst de
haven te bezoeken, de toegangssleutel
in te wisselen voor nieuwe pasjes, of om
toch zoals ieder jaar bestuur en mede Flevoleden een gezond 2016 toe te wensen.
Wat een beetje ondergesneeuwd is, is het
bekend maken van de naam van het verenigingsgebouw. Wie voor de entree even
naar boven keek zag daar aan het balkon
het spandoek met de tekst: Welkom in de
‘Kop van de Knar’. Met deze naam moeten
we het doen, en als je het eenmaal een
paar keer hebt gezegd ‘bekt’ het best. Ons
shantykoor de ‘Krasse Knarren’ zorgde
voor de vrolijke noot tijdens deze receptie. Zij bewezen dat het aantrekken van

RI
JANUA

3

dirigent Kenny Westerloo niet voor niets
is geweest. Een succesvol optreden. Het is
alleen jammer dat er Flevoleden zijn die
het niet op kunnen brengen om tijdens de
twee songs die gezongen werden even stil
te zijn. Eigenlijk toch niet teveel gevraagd
voor maximaal 10 minuten!!! De receptie
werd bezocht door ruim 120 Flevoleden
en het was tot in de loop middag een
gezellig samenzijn. Voor het eerst was er
voor kinderopvang gezorgd. Ongeveer 15
kinderen konden tekenen, kleuren, spelletjes doen en een filmpje bekijken. Jenneke
met haar dochter Lynn zorgden ervoor
dat er goed op de kinderen gepast werd.
Een succesvol eerste evenement van dit
nieuwe jaar.

Tijdens de Algemene Vergadering werd Niko Sprik bedankt
voor alle jaren dat hij voor Sinterklaas speelde.

Afscheid van een Sint

Soms zeg je JA, terwijl je bijna niet weet waar je aan begint
En is het zomaar een keer of 15 later dat je was: DE SINT
Het waren zonder meer heel leuke jaren
Dat je met de Adriana aan kwam varen
Het weer was tijdens de reis niet altijd even mooi
Maar in het verenigingsgebouw was het wel een heel gezellige zooi
Dat je niet rechtstreeks uit Spanje kwam mocht de pret niet drukken
één keer kwam je zelfs bijna op krukken
Ondanks dat je als SINT wijs en van alles op de hoogte bent
Wil dat nog niet zeggen dat je alle kindjes kent
In de loop der jaren kreeg je last van je oren
En kon je niet alles meer heel goed horen
Dat was jammer maar helaas
het geldt voor veel meer mensen, dus niet alleen voor Sinterklaas
Als goedheilig man werd jij wel heel vaak op de gevoelige plaat vastgelegd
En leidde de maand november op de kalender daarom tot geen enkel gevecht
Dit jaar heb jij je plaats als SINT afgestaan
En breekt er weer een ander tijdperk aan
Wees niet verdrietig, wij hebben van je genoten
En wij doen dit niet alleen af met een zak vol pepernoten
Misschien een nieuwe uitdaging als Santa Claus?
Niko, bij deze heel veel dank en een welgemeend applaus!
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JAN UAR I
wk

13	Lezing door Christa ten Brinke en Ysbrand Endt over de
Transat 6.50 Race, aanvang 20.00 uur
27 Excursie naar Papenburg Duitsland
MAART
11 Voorlichtingsavond boot verzekering
		 Let op dit is een vrijdagavond, aanvang 20.00 uur
13 Dankjewel etentje, persoonlijke uitnodiging volgt
18 Informatieavond nieuwe leden, pers. uitnodiging volgt
28 Paaseieren verven en zoeken, aanvang 11.00 uur
APRIL
20 Informatieavond WAC (Woensdagavond Competitie)
30 april t/m 2 mei Sportwijzer
30 april t/m 8 mei Week van de watersport
MEI
5 t/m 8 Rondje Noord-Holland
JUNI
4 + 5 Jeugdzeilweekend
11 + 12 Jeugdzeilweekend
18 + 19 Jeugdzeilweekend
25 + 26 Jeugdzeilweekend
29 juni t/m 2 juli Delfsail (kleintje Sail in Delfzijl)
JULI
2 + 3 Jeugdzeilweekend
9 Viering 85-jarig bestaan van de w.v. Flevo
		 Officiële opening Jachthaven de Knar
11 Start zeilweek 1
18 Start zeilweek 2
AUGUSTUS
8 Start zeilweek 3
15 Start zeilweek 4
SEPTEMBER
3 + 4 Rondje Polder
10 + 11 Motorbootweekend
18 Laatste zeilwedstrijd WAC + Prijsuitreiking
OKTOBER
2 Zeilwedstrijd om de Wolderwijd Cup
29 Sluitingsavond zomerseizoen Mosselavond
NOVEMBER
26 Sinterklaasfeest, aanvang 15.00 uur
DECEMBER
9 Algemene Vergadering
FEBRUARI

•

•

•

Vanaf 11 mei t/m 7 september worden
er iedere woensdagavond onderlinge
zeilwedstrijden georganiseerd. (WAC) De
laatste wedstrijd en tevens prijsuitreiking
vindt plaats op zondag 18 september.
De Krasse Knarren, ons mannen ‘huiskoor’ oefent in de winterperiode van
september t/m april iedere donderdagavond in het verenigingsgebouw.

Er staan in ieder 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, Facebook en Twitter.

2016

4

5

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

wk 13

14

15

16

17

wk 17

18

19

20

21

ma
di
wo
do
vr 1
za 2
zo 3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

ma
di
wo
do
vr
za
zo 1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23 30
24 31
25
26
27
28
29

wk 26

27

28

29

30

wk

31

32

33

34

35

wk 35

36

37

38

39

ma
di
wo
do
vr 1
za 2
zo 3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

ma
di
wo
do
vr
za
zo

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

ma
di
wo
do
vr
za
zo

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

AP R I L

O KTO B ER
41

42

43

ma
di
wo
do
vr
za 1
zo 2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24 31
25
26
27
28
29
30

8

9

ma
di
wo
do
vr
za
zo

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29

2016
22

2016

N OV EMB ER 2016

2016

40

7

AUG USTUS

2016

wk 39

6

MEI

2016

J U LI

5

44

wk

2016

3

ma
di
wo
do
vr
za
zo

wk

MA ART

2

9

10

11

12

13

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

wk 22

23

24

25

26

ma
di
wo
do
vr
za
zo

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

ma
di
wo
do
vr
za
zo

JUNI

1
2
3
4
5

2016

S EPTEMB ER 2016

1
2
3
4

DEC EMB ER

2016

wk 44

45

46

47

48

wk 48

49

50

51

52

ma
di
wo
do
vr
za
zo

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

ma
di
wo
do
vr
za
zo

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

27
5
5
8
15

april
mei
mei
mei
mei

1
2
3
4

Feestdagen 2015
Flevo op Twitter: @wvflevo

Ga voor de webcam naar:
http://webcam.prvgld.nl/n302.html.
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maart
maart
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Nieuwjaarsdag
Valentijnsdag
Goede Vrijdag
1ste paasdag
2de paasdag
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Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Moederdag
1ste pinksterdag

16
19
25
26
31

mei
juni
december
december
december

2de pinksterdag
Vaderdag
1ste kerstdag
2de kerstdag
Oudejaarsdag
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€ 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

< € 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

€ 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

Jaarpremie

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

* Indien geen nieuwwaarde bekend is dan is de premie op aanvraag verkrijgbaar.
*Alle
Indien
aan u in
de laatstepremies
drie jaar
meer dan 1 voorbehouden)
schade is uitgekeerd;
vindt
individuele tarifering
plaats
hierboven
genoemde
(wijzigingen
zijn excl.
assurantiebelasting
en poliskosten.
* Indien geen nieuwwaarde bekend is dan is de premie op aanvraag verkrijgbaar.
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
€ 225
Boven €vindt
1.000.000
individuele tarifering
€ 60.000
€
55.000
t/m

€ 75
Jaarpremie
€ 95
€ 75
€ 110
€ 95
€ 125
€ 110
€ 145
€ 125
€ 160
€ 145
€ 175
€ 160
€ 195
€ 175
€ 210
€ 195
€ 225
€ 210

Nieuwwaarde* vaartuig

€ 50
Jaarpremie
Zie staffel
€ 50

WA
+ casco uitgebreid
Nieuwwaarde*
vaartuig Zie staffel
Jaarpremie

WA
Dekking
WA + casco uitgebreid
WA

W.V. FLEVO BODEMPREMIES VAN GIPON
Dekking
W.V. FLEVOJaarpremie
BODEMPREMIES VAN GIPON

(natuurlijk rekening houdende met uw lidmaatschap van de W.V. Flevo)

(natuurlijk
houdende
uw lidmaatschap
van de
motorzeiler.rekening
Alle overige
boten met
kunnen
worden verzekerd
opW.V.
basisFlevo)
van individuele tarifering

boten
kunnen
worden
verzekerd
optoerboot,
basis vanklassiek
individuele
• motorzeiler.
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

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

• Een
Vooreigen
vaartuigen
boven
€ 100.000
een
eigen
risico voor casco
van wedstrijden
0,25% over
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
W.V. Flevo*(top dekking 10% toeslag)

Bodempremies
van Giponautomatische
BV voor alle acceptatie
leden van voor
de W.V.
• Geen
aanvraagformulier,
alleFlevo*
leden van de W.V. Flevo

W.V. FLEVO LEDENVOORDELEN
•
Geen aanvraagformulier,
automatische acceptatie voor alle leden van de W.V. Flevo
W.V.
FLEVO 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
organisatie
voor uwmet
passie:
Wij
vertrouwen
erop in
dathet
u met
onze
bodempremie
in combinatie
een de
topwatersport.
dekking nog
meer
plezier krijgt
varen
metabsolute
uw boot.

collectieveorganisatie
verzekering
aanbieden.
Ditdeomdat
de W.V.
Flevo
ook alleserop
in het
stelt
voor
een
optimale
voor
uw passie:
watersport.
Wij
vertrouwen
datwerk
u met
onze
absolute

zodanig succesvol
ontvangen,
dat wij
leden
deFlevo
Watersportvereniging
Flevo
ookvoor
dezelfde
collectieve
verzekering
aanbieden.
Ditalle
omdat
devan
W.V.
ook alles in het werk
stelt
een

Onze
collectieve
verzekering
leden
“oude”
Zeilen Roei- Vereenigingen,
in Loosdrecht
zodanig
succesvol
ontvangen,voor
dat wij
allevan
leden
van de
Watersportvereniging
Flevoisook
dezelfde

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

W.V. FLEVO LEDENKORTING
W.V. FLEVO LEDENKORTING

RI

FEBRUA

MAART
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Presentatie
door Christa ten Brinke en Ysbrand Endt
De zeilers onder ons zullen zeker van deze
lezing genieten, maar ook als je geen zeiler bent maar wel fervent watersporter,
zal deze avond je zeker verrassen.
‘SAMEN SOLO’. Zo’n aankondiging verlangt
een nadere uitleg. Christa ten Brinke en
Ysbrand Endt is het eerste echtpaar dat
meedoet, maar beide wel in een eigen
boot. De eerste Nederlandse vrouw, met
dezelfde boot als de andere deelnemers,
dezelfde passie, in de meest eenzame
race. De Transit 6.50 race werd ooit de verboden race genoemd.

In een bootje van 6,5 meter, zo’n 8000
km. moederziel alleen de oceaan over
van Frankrijk naar Brazilië, 79 deelnemers, 73 mannen, 6 vrouwen, waaronder 1 echtpaar: Ysbrand en Christa. Wat
doet de Transit met je, meer dan 21 dagen op de oceaan?
Benieuwd naar het verhaal van het ‘Samen Solo in de Transit 6.50’? Nodig uw
medezeilers, watersporters, vrienden, familie en buren uit voor deze speciale lezing. Aanvang 20.00 uur.
RI
FEBRUA

Bezoek Meyer Werf in Papenburg (D) 27
Op zaterdag 27 februari heeft de evenementencommissie weer een busreis georganiseerd. Net als in 2011 gaan wij een
bezoek brengen aan de Meyer Werf in Papenburg Duitsland. Onze ‘vaste’ chauffeur
Pieter de Jong zal om 08.00 uur met een
luxe bus klaarstaan. Als wij in Papenburg
aankomen staat er een heerlijke kop koffie
klaar. Om 11.30 uur hebben wij afgesproken op de Meyer Werf en zullen wij een
georganiseerde rondleiding krijgen. Na het
bezoek gaan wij genieten van een heerlijke
lunch voordat de terugtocht aanvaard zal
worden. (Een Duitse lunch is vertaald in het
Nederlands ‘gewoon’ een warme maaltijd).

11

Lezing over verzekeren

zijn. De kosten voor deze excursie bedragen
€ 47,50 p.p.
Natuurlijk moet u zich opgeven
Per mail: penningmeester@wvflevo.nl of
telefonisch: 0341-456674. De kosten moeten overgemaakt worden op reknr. NL38
INGB 0001 0004 73 t.n.v. w.v. Flevo Harderwijk.

Als u bij de w.v. Flevo een ligplaats voor
uw vaartuig in gebruik neemt, heeft u ervoor getekend dat u uw schip minimaal
W.A. verzekert. Wij als bestuur zijn geen
politieagenten om dat te controleren en
gaan ervan uit dat u dit ook heeft gedaan. Het afgelopen seizoen zonk er een
motorbootje in onze haven en deze eigenaar had geluk dat de havenmeester dit
op tijd in de gaten had. De schade bleef
beperkt tot het bootje zelf en er kwam
gelukkig geen olie in de haven, want later
bleek dat er voor het scheepje geen verzekering afgesloten was. Gelukkig had
deze gebeurtenis geen verdere conse-

quenties behalve dat er een kleine financiële vergoeding betaald moest worden
voor de hulp bij het weer uit het water
takelen van het scheepje. Maar als u, zoals de meesten onder ons, er niet voor
gestudeerd heeft, rijzen er al snel vragen,
als: Moet ik mijn schip verzekeren tegen
nieuwwaarde, dagwaarde of alleen W.A.,
(wettelijke aansprakelijkheid), hoe hoog
moet/kan mijn eigen risico zijn, hoe
gaat het tijdens wedstrijden, enz. enz.
Op deze avond krijgt u alle gelegenheid
om vragen te stellen. Op vrijdagavond
11 maart om 20.00 uur bent u van harte
welkom voor deze interessante avond.

Paaseieren zoeken (2e paasdag)
vanaf 11.00 uur
Terwijl u als ouder van een lekker kopje
koffie of thee geniet, of misschien wel
driftig aan uw boot aan het werken bent,
kan uw kind boven in de Wolderwijdzicht
zaal een ei verven. Daarna kan er buiten

MAART

28

naar nog meer eieren gezocht worden. De
evenementencommissie hoopt dat er veel
kinderen zullen komen. Aanmelden is niet
nodig maar zou wel fijn zijn. Mail daarom
naar: penningmeester@wvflevo.nl.
BER

Motorbootweekend

SEPTEM

1
10 1

SEPTEMBER

Een bericht dat de motorboot bezitters
onder ons wel heel erg nieuwsgierig
maakt:

Meer informatie volgt… houd de Langszij,
de website (www.wvflevo.nl) en de Besloten Faceboek groep (WVFlevo) in de gaten.

Motorbootweekend 10 en 11 september
2016 wordt dit jaar anders dan anders!!!

Karin Meijer, Thea van Norden en Aleida
Karssen.

Waarom nogmaals naar Papenburg? Na
5 jaar is er weer heel veel nieuws te zien
in Papenburg, en er zijn ook Flevoleden
die de vorige keer nog geen lid waren of
er toen om wat voor rede niet bij konden

26
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Officiële handelingen
nieuwe jachthaven
Vooruitlopend op de officiële opening op
9 juli 2016 voor alle Flevoleden en belangstellenden, vonden al een tweetal openingshandelingen plaats. De Gemeente
Harderwijk organiseerde op 9 november
2015 een bijeenkomst, waarbij de ‘sleutel’ van jachthaven de Knar officieel werd
overhandigd aan het bestuur. Juist op deze
dag kon de haven niet over de weg bereikt
worden en moest er met een boot naar de
nieuwe locatie gevaren worden. Namens
de Gemeente Harderwijk schetste wethouder Pieter Teeninga in het kort de 15 jaar
(waren er overigens 20) die het duurde voor
alles in kannen en kruiken was. Daarna was
het de beurt aan dhr. Bart van Breukelen,
directievoorzitter van Synchroon, waarna

dhr. Johan van der Hoek, directeur projecten Boskalis Nederland net als zijn voorgangers afsloot met de opmerking dat het
zeker het mooiste plekje van Harderwijk is
en wenste de watersportvereniging Flevo
veel succes. Lino Bijnen sloot als laatste
spreker af met vooral een compliment aan
onze vrijwilligers. Symbolisch werden door
een paar bestuursleden de bloembakken
buiten van water voorzien. De speciale gieter met de tekst: ‘Alles wat aandacht krijgt,
groeit’, was een aardigheidje van de Gemeente Harderwijk. Een cadeau kregen
wij van de Gemeente, VOF Waterfront en
Boskalis voor algemeen gebruik: een AED
(Automatische Externe Defibrillator), die
hopelijk heel lang ongebruikt zal blijven

maar die anderzijds levensreddend kan zijn.
Een fijne afsluiting van deze eerste officiële
handeling.
De tweede handeling was aan het einde
van dezelfde week en wel op vrijdag 13
november. In aanwezigheid van de hoofd-

aannemer, onderaannemers, bouwteam,
B&O’ers en het bestuur metselde Lino
Bijnen namens alle vrijwilligers de ‘eerste
steen’ in de muur van het clubhuis. Bert
Aartsen en onze penningmeester hielden
een kleine speech. Hier volgen deze toespraakjes.

De eerste en de laatste steen…
Goede middag allen en welkom op deze
toch wel bijzondere dag.
Even voor Lino, jij had misschien gedacht
dat je hier het woord zou voeren maar zoals je ziet doe ik dat. Misschien heb je een
papiertje met allerlei teksten en uitspraken, maar hou dat maar in je zak, we hebben voor jou een andere taak in gedachten.

•
•
•
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Een bijzonder welkom voor Petro van
de Kuil, bouwkundig tekenaar
Nico Steller, constructeur rekenwerk
heipalen enz.
De Bouwdirectie bestaande uit Ton van
Eck aangevuld met Henk Westerhof
bouwzaken en Hans Hommel technisch adviseur
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•
•
•
•

Door Bert Aartsen

Bouwbedrijf Klompenburg uit Nunspeet met diverse onderaannemers
Metselaars van het Kamper Metselbedrijf
André van de Berg de tegel specialist
die volgens mij met twee handen tegelijk plakt
Van Drunen installatie bureau
Hulst Flier installatie bureau
Alle B&O’ers met partners

Dit laatste verdient enige uitleg. Woensdag jl. ontstond er enige verwarring wel of
geen partners, het stond niet duidelijk op
de uitnodiging. Na overleg met Ton en div.
bestuursleden is besloten ‘vrouwen mee’,
zij zitten de laatste weken tenslotte heel
vaak alleen.

29

Ik ga u niet vermoeien met details waar
wij rekening mee hebben moeten houden, want onze wensen waren vast gelegd in het PVE. (Programma van Eisen).
Dit was de vaste leidraad waar vanuit
gewerkt werd.
Natuurlijk ging niet alles van een leien
dakje.
De lening die het bestuur mocht aangaan van de AV stuitte op geen enkel
bezwaar. De leden stelden veel vertrouwen in het bestuur en dat steunde ons
in het ondernemen van deze zware klus,
want ondernemen is het. Je kunt dit vergelijken met een bedrijf en zal ook zeker
zo geleid moeten worden. En zwaar: ja,
was en is het nog steeds.
Bezwaar van het gebruik van heipalen,
toen boorpalen en verloren palen en uiteindelijk toch geheid.
De besluiten die genomen moeten worden tijdens de bouw. Nu mogelijk maar
later kost het meer.
Maar het moet wel betaald kunnen worden. Hand op de knip. Wat kost het???,
vragen die veel werden gesteld.
Na deze voorbereidende gesprekken
en zeer veel gelobby en gepraat met
de gemeente is dit het resultaat. Een
resultaat dat er mag wezen. Een resultaat waar iedereen zeer trots op kan
zijn, want sinds afgelopen maandag zijn
deze gebouwen en de haven eigendom
van Flevo.
Deze twee prachtige gebouwen bedacht
en uitgevoerd door net genoemde personen zijn echter nog niet helemaal
compleet. Er zit aan de buitenkant nog
een groot gat. Compleet is alles als deze
laatste steen is aangebracht. Gek genoeg heet hij dan de eerste steen.

30

Iedereen weet inmiddels dat de officiële opening pas volgend jaar 9 juli zal
worden gevierd. En dat wordt een knalfeest. Flevo zal dan groots uitpakken.
Medewerkers aan de bouw, gemeente
Harderwijk, Boskalis en natuurlijk vooral Flevoleden zullen een geweldige dag
beleven.
Ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren maar wel weet ik dat er een feest/
jubileum comité is gevormd dat grootse
plannen heeft.

Tot slot. Iedereen die ook maar iets
heeft bijgedragen in wat of welke vorm
dan ook: ALLEN heel hartelijk bedankt.
Ik geef het woord aan Antje die ook het
e.e.a. op papier heeft gezet.
Op zaterdag 25 september 1982 om half
twaalf ’s morgens werd er een fust bier
opgegraven bij, wat nu het oude verenigingsgebouw is. Dat was het sein voor
de bouw. Ik zie Bert Aartsen daar nog
bezig met een bloemstuk van dahlia’s
en Lino met zijn tweede spijkerbroek
met een scheur in de pijp, waarvan er
nog velen zouden volgen. Veel leden
die daar getuige van waren en die ook
geholpen hebben bij de realisering van
het verenigingsgebouw zijn er nog altijd
bij. Natuurlijk zijn er ook velen niet meer
onder ons, maar we spreken over bijna
35 jaar geleden. Toen het verenigingsgebouw klaar was en op 28 april 1984
feestelijk werd geopend met als bijzonderheid dat het gebouwd is zonder
subsidie of lening bij een bank, bleven
de bouwers actief. Dat was dus de geboorte van het B&O team, oftewel het
Bouw en Onderhoud team. Genoeg te
doen aan het onderhoud van de haven,
die wij inmiddels exploiteerden.

gegaan. De hoofdaannemer Klompenburg, met de diverse onderaannemers,
hebben dit gebouw in minder dan 1 jaar
gebouwd. Toen het technisch opgeleverd
was, kon het B&O team aan de gang.
Eerder kon er gelukkig buiten al het nodige gedaan worden. Maar of het nu om
de prachtige bar gaat, of de vloeren die
in de coating gezet zijn, de zigzag hekken met klimop of het onkruid wieden,
het is met elkaar gedaan. Ik wil van deze
gelegenheid gebruik maken om drie vrijwilligers bij naam te noemen en wel in
alfabetische volgorde. Allereerst Bert
Aartsen. Nu geen dahlia’s meer maar wel
een werkvoorbereider, vraagbaak, vredestichter en bedenk alles wat u maar wilt
en het is zo. Dan onze metselaar Lino Bijnen. Wat moet je van Lino zeggen, welbespraakt, maar ook niet te beroerd om tot
aan zijn oksels in de shit te moeten wroeten om een storing te verhelpen. Dan als
laatste Hans Duitman. Meestal achter
de schermen bezig, maar vraag naar een

maat, een detail of een tekening en hij
zorgt ervoor. Dan is er nog één persoon,
die niet bij onze vrijwilligers hoort, maar
wel betrokken was bij zowel de bouw van
het oude als de bouw van ons nieuwe
verenigingsgebouw, Ton v. Eck. Bij het
oude gebouw hielp hij de laatste loodjes wat lichter te laten wegen, bij dit gebouw was hij onze bouwbegeleider.
Er gaat nu de ‘eerste steen’ door Lino in
de muur gemetseld worden. Dat deze
term veranderd moet worden in de ‘laatste steen’ is natuurlijk duidelijk.
En om af te sluiten: al geruime tijd heb
ik een knipsel in mijn schrijfmap. Het is
een uitspraak van dhr. Fentener van Vlissingen: Alles alleen doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen. En dat
laatste is hier gedaan. Een applaus voor
je buurman is hier zeker op zijn plaats.
Antje Meijer-Brouwer

Dames en Heren
Mag ik jou, Lino verzoeken iets te doen wat je misschien nog nooit in je leven hebt gedaan nl. metselen.
Om je enigszins te steunen zodat de steen niet scheef komt te zitten krijg je secondanten. Ton en Antje willen
jullie Lino bijstaan met deze toch wel gewichtige taak.
Nadat de steen in het daarvoor open gehouden gat is gemetseld neemt Bert Aartsen nogmaals het woord.
Alle leden van watersport
vereniging Flevo: met deze
handeling is het gebouw nu
echt van jullie en ik hoop dat
iedereen er heel veel plezier in
mag beleven en dat wij veel
jeugd mogen opleiden.
Lino sluit af met een dankwoord aan alle vrijwilligers
en refereert aan de tekst
van Antje: Alles alleen doen
is optellen, samenwerken is
vermenigvuldigen.
AMB

Bij de bouw van dit prachtige verenigingsgebouw is het een beetje anders
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KADO KADO KADO KADO KADO KADO
KADO KADO KADO KADO KADO KADO
Voor ons nieuwe verenigingsgebouw hebben wij al een aantal kado’s mogen ontvangen.
De hoofdaannemer Klompenburg schonk
ons de ‘Eerste Steen’.

werkt schafte nieuw meubilair aan en voor
het gebruikte had zij een bestemming.

Ron Koelewijn van Telstar Scheepsstoffering zorgde ervoor dat 6 nog prima barkrukken opnieuw bekleed werden en als
zodanig weer als nieuw zijn.

Peter en Jenny Roelofsen vinden dat wij
wel bij de tijd moeten blijven en denken
dat een klok daar wel bij kan helpen.

De Gemeente Harderwijk, VOF Waterfront
en Boskalis, verrasten ons met een AED.
Voor onze kinderhoek kregen wij de
stoeltjes van Hans en Aleida en de fam.
Katerberg + een aantal spelletjes.

Willem v.d. Vis hoorde dat er een prima
bureaustoel over kompleet was en dacht
aan Flevo.
De familie Uit den Bosch had nog een
voetbalspel over. Leuk voor jong en oud.
Will Engelmann heeft als hobby schilderen. Een mooi schilderij van de ‘Zeven
Provinciën’ is het resultaat, voor de Flevo!
Ondanks het feit dat het geld op is kregen
wij van Wiebe Raap een brandkast. Een
stimulans om weer snel te gaan sparen.

Bert en Toos maakten in het verenigingsgebouw de bar echt af, en zorgden voor
de verlichting. Maar dat niet alleen. Bert
heeft als hobby modelbouw, en het resultaat kunt u bewonderen in de vitrinekast
in ons verenigingsgebouw. Een geschenk
waar wij geweldig blij mee zijn.
Hermeta, het bedrijf dat de afscheidingswanden in de toiletruimten leverde,
schonk ons een vrijstaande kapstok.
Diane Weber dacht mee en bezorgde Flevo
een paar mooie kasten. Het bedrijf waar zij

Als u dit voorjaar op het boventerras
een plekje gaat zoeken vindt u daar een
paar banken met comfortabele kussen,
terwijl er nu al in de kinderhoek een
mini bankje een plaatsje heeft gekregen.
Schenkers: Anoniem, maar hartelijk,
hartelijk dank!

Nederland vanaf het water… met een 
Vakantie zomer 2015
uitstapje naar België
Voor de oplettende lezer van dit reisverhaal: wij zijn watersporters die van varen houden
en in veel mindere mate van fietsen en wandelen.
Waar gaan jullie dit jaar naar toe? Naar
welk buitenland? Hoe lang? Dit zijn een
paar vragen die ons gesteld worden voor
we op vakantie gaan. Dit jaar geen buitenland en de duur: we zien wel. Tijd genoeg
als je niet meer werkt. Omdat we zaterdag
6 juni nog een feestje hebben, vertrekken
we zondag 7 juni. De mast is gestreken dus
dat betekent niet al teveel wachttijden bij
bruggen en sluizen. De temperatuur is niet
om over naar huis te schrijven maar het is
droog met af en toe een zonnetje. Zolang
de wind uit het noorden waait blijft het
koel. We hebben voor vandaag niet direct
een bestemming, maar komen na een dag
varen in Meppel. Meppel is zeker aan te bevelen. Een leuke binnenstad en een jachthaven die van alle gemakken is voorzien.
Vandaar gaat het via de Drentsche Hoofdvaart naar Assen. De afstand Meppel-Assen is ruim 40 km. met 6 sluizen. Deze worden net als de in totaal 25 bruggen vlot

bediend, maar om het in één dag te doen,
dan wordt het wel een heel lange dag. Na
een overnachting in Dieverbrug meren we
af in Assen. Vanuit de Gemeentehaven
loop je zo de binnenstad in. In het havenkantoor schone douches, toiletten en er
zijn ook wasmachines. Na deze stop varen
we woensdag naar de stad Groningen. Het
varen via de Drentsche Hoofdvaart is zeker
niet saai. Dorpjes, afgewisseld door weilanden met koeien, schapen en paarden,
alles fris groen, alhoewel het ook alweer
nodig is om hier en daar te sproeien. Nog
geen grootschalige horizon vervuiling door
windmolens. In de stad Groningen vinden
we een plekje in de Oosterhaven en ook
hier zijn de sanitaire voorzieningen prima
en het liggeld is alleszins redelijk. Dat Groningen niet onder doet voor grote steden
in het westen van ons land is alom bekend.
Het Groninger Museum is net als het
Scheepvaart Museum de moeite waard en

In dezelfde kinderhoek staat een tv met
een ingebouwde dvd speler. De schenker:
Dick Sterken.
Op de Nieuwjaarsreceptie enthousiasmeerde Mieps Kranenburg de aanwezigen om een financiële bijdrage te leveren
bestemd voor een prachtig kunstwerk.
Kijk in de hal van de ‘Kop van de Knar’ boven de kapstok en u zult het ermee eens
zijn: een prachtige aanwinst! Een kado
voor en van jullie zelf.
Het Groninger Museum
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Bartlehiem

Lauwersoog

ook het Groninger Station ziet er heel gaaf
uit. Wij krijgen bezoek van vrienden en
gaan gezellig met elkaar uit eten. Het weer
is inmiddels beter al is de noordenwind
nog steeds koud. Nadat we een dag in Groningen zijn gebleven vertrekken we vrijdag
op weg naar Zoutkamp. De brugwachter
fietst met ons mee als we met nog twee
schepen dwars door de stad Groningen varen. Daarna komen we bij de Dorkwerdersluis en steken het Van Starkenborghkanaal over om zo op het Reitdiep te
komen. Het is vandaag prachtig weer en
dus genieten. Zo ver je kunt kijken groene
oevers, een kerktoren, een dorpje in de verte en het Lauwersmeer Magazine spreekt
van: ‘Kleinschalige vriendelijkheid en knusse intimiteit’ en na een tocht van 50 km.
meren we af in jachthaven het Noordergat

in Lauwersoog. Omdat we vanwege onze
diepgang niet met de eigen boot naar
Schiermonnikoog kunnen varen, gaan we
zaterdag met de veerboot naar Schier. Dat
wij niet de enigen zijn blijkt op de boot, het
bovendek is zo wie zo helemaal vol en benedendeks is het ook een drukte van belang. Dat is anders op de terugweg als de
zon inmiddels achter de wolken is verdwenen en er een vies regentje valt. Het eiland
Schier: leuk voor een dagje of langer als je
met mooi weer het strand kunt bezoeken.
Zondagochtend verlaten we Lauwersoog
om binnendoor naar Leeuwarden en later
naar Harlingen te varen. De afstand naar
Leeuwarden is 48 km. maar vanwege de
vele bruggen en 1 sluis zijn we de gehele
dag onderweg. Bij Dokkum moeten we 5
euro bruggeld betalen, bij Burdaard 3,5 en

om Leeuwarden binnen te varen vraagt de
brugwachter 7 euro. Ondanks dat er in de
(nieuwe) Watersport Almanak staat vermeld dat de gehele dag de bruggen worden bediend, wordt er in Dokkum wel een
middagpauze van een uur gehouden. In
Leeuwarden, afgemeerd bij de beroemde
Prinsentuin, vallen we met de neus in de
boter. Er is een koren festival en het gezang
komt uit alle hoeken op je af. Het Leeuwarder gospel koor swingt aan alle kanten en
is bij de meeste bezoekers favoriet. Maandagochtend verlaten we Leeuwarden en
gaan op weg naar Harlingen. Aan de rand
van de stad meren we even af. Een Lidl aan
de overkant van de weg laten we natuurlijk
niet links liggen. Een half uurtje later gaat
het weer verder richting Harlingen. De zon
schijnt en de echt Hollandse wolkenluch-

ten maken dat het er vriendelijk uitziet alleen zou het prettig zijn als de wind naar
het zuiden zou gaan draaien. Bij de Harlinger Watersportvereniging kunnen we wassen, douchen en de mail ophalen. Op deze
manier zijn we weer helemaal bij en gaan
dinsdag 16 juni, nadat we geschut zijn in
Kornwerderzand, via het IJsselmeer naar
den Oever. Het is mooi weer, zonnig, de
wind 2/3 Bft. In den Oever meren we af in
de Marina den Oever aan de IJsselmeerkant. Het is er heerlijk rustig, maar de voornaamste rede dat wij daar afmeren heet:
restaurant ‘de Dikke Bries’, aanbevolen
door Henk van Renselaar en hij heeft niets
teveel gezegd. Al was het alleen al vanwege de ‘menukrant’. Een krant van 24 pagina’s met de meest humoristische opmerkingen. Wat te denken van het volgende:
‘Het terras is onze boterham, gelieve de
uwe thuis te nuttigen’ of: ‘Je dochter houdt
je hand vast, je hart echter je leven lang’ of
nog maar één: ‘Zij waren hevig verliefd en
nog niet zeker van elkaar, daarom kozen zij,
al was het maar tijdelijk, voor een twijfelaar.’ En deze laatste wil ik u zeker niet onthouden, vooral voor de mensen die nogal
eens te laat zijn: ‘Maak haast als je tijd
hebt, dan heb je tijd als je haast hebt.’ Dit
en nog veel meer is te vinden in restaurant
‘de Dikke Bries’ in den Oever. En dan is het
eten ook nog eens uitstekend, met benamingen als: ‘Zeeuwse Meisjes’, een menu
‘Grootmoeder’ of ‘vader’ als u wilt, ‘Verantwoord slippertje’, ‘Steak voor Ko de Boswachter’ of ‘Steak voor de vrouw van Ko’ en
zo kan ik nog wel even doorgaan. Dan is er
in het restaurant nog van alles te zien. De
tafeltjes en stoeltjes zijn allemaal verschillende setjes, overal hangt iets aan het plafond en aan de muur en de vensterbanken
staan vol met boeken. De oplettende lezer
van ons clubblad de Langszij zal misschien
nog wel eens iets tegenkomen dat uit restaurant ‘de Dikke Bries’ komt. Zeker de komende zomer zult u in ons nieuwe clubhuis kunnen lezen: ‘Ons clubhuis is zomers
voorzien van ARKO (Alle Ramen Kunnen

Op weg naar den Helder
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Open) en ’s winters ARKD’, het is maar dat
u het weet. Tenslotte is het zo: beter goed
gestolen dan slecht zelf bedacht. Na deze
heerlijke dag is het de volgende dag iets
minder. Met een WZW wind van 5/6 Bft.
gaan we van den Oever naar den Helder.
De ‘Helena Louise’ heeft weer even zout
water geproefd! Het Noord-Hollands Kanaal waar we nu op varen, is weliswaar een
recht kanaal, dus zou je er aardig kunnen
doorvaren (9km./uur) maar er zijn een
groot aantal bruggen die allemaal moeten
draaien. In de loop van de middag meren
we af in Alkmaar. De paar regendruppels
die er vallen zijn niet genoeg om het zout
van de boot te spoelen, dus moet de
dekwas pomp eraan te pas komen. Donderdag 18 juni benutten we om per bus
het motorenmuseum in Nieuwe Niedorp
te bezoeken. Op de beneden verdieping
van het museum een groot aantal motoren en op de bovenverdieping een tentoonstelling met heel veel gebruiksvoorwerpen
uit de voorgaande eeuw. De eigenaresse

weet veel leuke anekdotes te vertellen en
zo is het al snel tijd om de bus weer op te
zoeken. Zeker voor mannen is de motoren
verzameling erg interessant en het zal ook
zeker niet het laatste bezoek zijn. Een opvallend detail: een buskaartje AlkmaarNieuwe Niedorp kost bij Arriva € 6,– terwijl
voor de terugreis met Connexion je voor
€ 4,20 over dezelfde afstand vervoerd
wordt. De stad Alkmaar is een bezoek zeker
waard. Prachtige gerestaureerde huizen,
natuurlijk de Kaasmarkt, dan zijn er in de
oude stad smalle straatjes en steegjes met
allemaal kleine bijzondere winkeltjes. De
volgende dag is het triest weer, af en toe
regent het zelfs. Het is dan ook jammer als
we bij de Zaanse Schans zijn, de foto’s van
de beroemde molens zien er met een zonnetje veel leuker uit. We komen vlakbij
Zaandam de Jubilado met Hillebrand en
Rita Boltjes tegen. Nadat we het NoordHollands kanaal hebben verlaten varen we
over het Noordzee Kanaal. Deze omgeving
is weer heel anders maar ook interessant

Haarlem

en zo maken we er een afwisselende reis
van. Ongeveer ter hoogte van Nauerna
gaan we bakboord uit. Als we in de loop
van de middag in Haarlem afmeren is het
weer inmiddels beter geworden. Zoveel
beter, dat we op een terrasje een pilsje pakken. Na twee weken, varen we vandaag
verder zuidwaarts en hebben we een half
rondje Nederland erop zitten. Net buiten

Haarlem zitten we nl. op dezelfde hoogte
als Harderwijk. Via de Ringvaart om de
Haarlemmermeer passeren we plaatsen
als Hillegom, Lisse en Oude Wetering om er
maar een paar te noemen. Op het Braassemermeer hebben Optimisten en Lasers
wedstrijden. In Woubrugge vieren ze de
dag van de watersport en zijn er naast veel
evenementen in het dorp, op het water
drakenboot races. We varen verder en hebben geen zin om Gouda in te varen en meren daarom af aan de zuidkant van de
spoorbrug. Weliswaar geen officiële overnachting plaats, maar we doen net alsof
we voor de brug liggen te wachten. Geen
wonder dat een zeiler ons een beetje
vreemd aankijkt. Wat ons vandaag wel
weer is opgevallen zijn de verschillende interpretaties van brugwachters over de te
voeren lichten. Kom je aanvaren springt
het licht op rood/groen. Je Vaarbewijs leert
je: de brug wordt klaargemaakt om bediend te worden. Niets is minder waar. Na
tien minuten roepen we de brugwachter
maar eens op met het verzoek dat we
graag een opening willen hebben. ‘Prima’,
is het antwoord, ‘ik draai de brug voor u.’
(!?) Zo zijn er nog wel meer voorbeelden, ik
zal ze niet allemaal opschrijven. In Duitsland is het simpeler: altijd melden bij een
brug of sluis, je krijgt altijd antwoord en
het is altijd duidelijk. Zondag 21 juni: DE
ZOMER IS BEGONNEN!!! Alleen vandaag
nog niet in Nederland. Het regent, het
zicht is slecht en het is ook nog eens VADERDAG. Wij hebben in Gouda een vriend
met fiets aan boord gekregen. Hij vaart
met ons mee naar de Veerhaven in Rotterdam en gaat dan weer op de fiets naar huis
in Krimpen a/d IJssel. Jammer dat het geen
beter weer is want dan zou het een gezellige tocht zijn over de rivier de Hollandse
IJssel. Als de vriend opgestapt is lopen wij
de stad nog even in. Het is in deze wijk een
drukte van belang. Er kan een keuze gemaakt worden uit veel verschillende eethuisjes. Eigenlijk willen we de volgende
dag naar het nieuwe station en de Markt-

Zo kun je ook reclame maken

hallen. Als we opstaan is het regen, regen,
regen. Wij vinden het wel goed zo, hebben
geen zin om in de regen op stap te gaan,
station en Markthallen lopen niet weg.
Daarbij komt ook nog eens dat het bepaald
geen rustige ligplaats is in de Veerhaven.
De taxibootjes varen af en aan en houden
echt geen rekening met de passanten in de
Veerhaven. Voor één dag geen probleem,
maar om er voor je plezier nog een extra
dag te blijven liggen: nee dank u. Het KNMI
zegt: ‘af en toe een bui’ maar we hebben
het idee dat de buien gewoon met ons
mee varen! Dordrecht laten we aan bakboord liggen en we overnachten net voorbij Willemstad bij de Volkeraksluizen. Dinsdag gaat het verder over de Oosterschelde
naar Zierikzee. Het schiet lekker op, geen
bruggetjes die voor ons moeten draaien en
ook weer een heel ander uitzicht. Nederland is daarin toch wel uniek, 12 provincies
met allemaal praktisch bevaarbaar water
en alle twaalf zo verschillend van elkaar.
Het valt je vooral op als je zoals wij dit jaar
door geheel Nederland trekken. Daar kan
geen buitenland tegen op! Zierikzee is een
stad die ook nooit verveeld. Zus Nicoline en
zwager Jan komen een dag bij ons op bezoek. Vanuit den Osse, waar zij in een huisje verblijven, is het slechts 18 km. om in
Zierikzee te komen. Aan het einde van de
middag meert er nog een schip uit de
thuishaven Harderwijk af. De Utopia van Jo

Lange tijd een Harderwijks product
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de Looff en Ger meren, zoals vaker, af in Zierikzee. Het is de geboorteplaats van Jo en
op deze manier heeft hij alle tijd om familie en vrienden te bezoeken. Wij vertrekken
donderdag op tijd. Het weer is prachtig en
wij gaan via de Bergschediepsluis en de
Kreekkraksluizen naar Antwerpen. Deze
route loopt door de havens van Antwerpen
en wij vinden dat erg interessant. We moeten om in het Willemdok te komen door
twee bruggen, de Siberiabrug en de Londenbrug. Deze draaien pas aan het einde
van de middag, maar zijn wel op elkaar afgesteld. Tussen deze twee bruggen is er
aan bakboordzijde, in het vroegere industrieterrein, een heus strand aangelegd en
zelfs een zwembad. Het lijkt een grote bak
van een binnenvaartschip die daar als
zwembad is ingericht. Het ziet er heel leuk
uit. Kom er maar eens op, die Belgen zijn
nog niet zo dom! Wij blijven een dag in
Antwerpen en bezoeken het prachtige gebouw aan de haven, MAS. (Museum aan de
Schelde). Op dit moment is er een tentoon-

stelling over de eerste wereldoorlog. De
foto’s tonen vooral het Belgische volk dat
massaal op de vlucht ging voor de oorlog.
Diverse Nederlandse steden, zelfs Nunspeet, waren een toevluchtsoord voor deze
vluchtelingen en staan afgebeeld. Zo te
zien is er dus niets nieuws onder de zon.
Het enige is dat je nu via de media à la minuut op de hoogte bent van wat er in de
wereld gebeurt. Na dit bezoek lopen we de
stad in. Zoals altijd een gezellige drukte, en
ook dit komende weekend weer de Ramblas in het Scheepvaart- kwartier, een soort
Koningsdag met kraampjes en muziekgroepen. Zaterdag draaien de bruggen om
08.30 uur en wij zijn dus op tijd op om te
vertrekken. De bedoeling is om dwars door
België via het Albertkanaal uiteindelijk in
Maastricht te komen. Na de sluis van Wijnegem is het eerst even gedaan. We varen
de sluis uit en kunnen daar direct weer
vastmaken. Even verderop is een auto te
water geraakt en moet de brandweer met
duikers er aan te pas komen. We horen later van een sluiswachter dat het opzet was.
Auto in de brand steken en in het water
dumpen. De bestuurder ging naar huis!
Dat zal voor deze persoon nog wel een
staartje krijgen. Het gevolg is dat wij tussen sluis 9 en 8 stranden, deze worden op
zaterdag maar tot 3 uur ’s middags bediend. Zondagochtend om 10.00 uur gaan
we weer verder. De 8 sluizen die we nog te
gaan hebben worden vlot bediend. In 3 uur
zijn we erdoor en varen via het Kanaal Bocholt Herentals naar de Zuid Willemsvaart.
We vinden het vandaag bij Maasmechelen
genoeg en vergapen ons nog even in de
winkels van de Outlet die vlak bij de aanlegplaats ligt. Aanbiedingen tot wel 50 %
korting, waarbij een doorsnee jurkje dan
nog altijd enkele honderden euro’s kost!
Maandag is het nog maar een klein stukje
naar Maastricht.
In Maastricht vinden we zoals gewoonlijk
een plaatsje tussen de Wilhelmina-brug en
de Servaasbrug. Beide bruggen geven toegang tot de binnenstad. Er is in een nieuw

Jong geluk tussen wal en schip

winkelcentrum ook een Jumbo supermarkt gevestigd, heel prettig om de nodige
boodschappen in te slaan. Zoals voorspeld
begint de temperatuur al aardig op te lopen, de hittegolf zal niet lang meer op zich
laten wachten. Zolang je vaart is er geen
probleem, een lekker windje komt je tegemoet, maar als we in de loop van de middag in Roermond afmeren, staat de temperatuurmeter op ruim 32 graden. Het is te
heet om iets te ondernemen en wij houden ons rustig op de boot met een boek of
een krant. De verenigingshaven is voorzien
van (bijna) alle gemakken en daar doen we
dus maar even de was. Er zijn wel een paar
kanttekeningen te plaatsen: de douches
zijn te heet afgesteld, water tanken is niet
eenvoudig en ook het restaurant, waar je
overigens prima kunt eten, geeft overlast
aan de bootbezitters, zeker aan hen die
in de buurt van het restaurant afgemeerd
liggen. Het is 03.00 uur als de laatste lege
flesjes in de kratten zijn gezet/gegooid! Na
Roermond varen we naar Venlo. Het varen
op de Maas is ontspannend en er is om je
heen voldoende te zien. De watersportvereniging Venlo heeft twee locaties. Komend
vanaf het zuiden aan stuurboord een soort
stadshaven. Het ligt er niet erg rustig, dit
komt door de vrachtschepen die er bijna
dag en nacht voorbijvaren. De andere haven ligt even verderop aan bakboordzijde,
deze ligt verder van de stad maar met de

fiets is het goed te doen. Bij de temperatuur van vandaag houden we ons zo rustig
mogelijk, we zijn er duidelijk nog niet aan
gewend. De volgende pleisterplaats voor
ons is Cuyk a/d Maas. Hier liggen we in een
soort vluchthaventje. We liggen er tot onze
verbazing helemaal alleen, dat was een vorige keer wel anders. ’s Avonds barst er een
onweersbui los en valt er een beste plomp
regen. Dat is wel even lekker fris, maar de
volgende ochtend is er niet veel meer van
te merken. We beginnen direct alweer met
ruim 20 graden. Via de sluis Weurt komen
we op de Waal. Over de drukst bevaren rivier van Nederland moeten we zo’n 20 km.
in de opvaart. Dat betekent dat we ruim
4 km. stroom tegen hebben. Het is heel
interessant om op de Waal te varen, echt
alle soorten en maten binnenvaartschepen en duwbakcombinaties kom je tegen.

Scheepvaart op de Waal

Er wordt geregeld aangegeven dat de
sportboten, wij dus, over een bepaalde afstand naar de verkeerde wal moeten. Dat
betekent bv. naar de bakboord kant. Het is
zaak om goed in te schatten hoe hard de
binnenvaartschepen varen en ze bij voorkeur achterlangs te passeren. Vooral als
zij in de afvaart zitten, dus met de stroom
mee, zijn ze sneller bij je dan je denkt. Na
ongeveer 2,5 uur varen gaan we bakboord
uit het Pannerdensch Kanaal op. Aan het
einde van dit Kanaal kun je stuurboord uit

Het Museum aan de Schelde
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de Geldersche IJssel af of bakboord uit de
Neder Rijn af. Wij willen in Arnhem overnachten en gaan dus bakboord uit. We
maken uiteindelijk vast aan een werkschip,
de jachthaven waar we dit voorjaar lagen,
heeft geen plek (meer). Voor ons geen probleem, ons zonnepaneel geeft stroom genoeg en de watertank is ook nog niet leeg.
Gelukkig koelt het ’s nachts wel een beetje
af en kunnen we redelijk goed slapen. Na
Arnhem is het de bedoeling dat we langzaam de Geldersche IJssel afzakken, dus
vandaag Doesburg. Als we bij Doesburg
stuurboord uit willen zien we een groot
bord: Pas op 9 juli zijn we in deze passantenhaven weer welkom. Er wordt gewerkt
aan nieuwe drijvende steigers. Noodgedwongen dus maar doorvaren naar Deventer. De Geldersche IJssel is een prachtige
rivier, misschien wel de mooiste van Ne-

Zonsondergang in Deventer

derland. Zij meandert door het landschap
en eigenlijk moesten er geen gedeelten
zijn waar met speedboten gevaren mag
worden. Vooral daar waar haventjes en/of
campings zijn wordt veelvuldig de rust verstoord door deze lawaai- en golven makers.
Maar ja, leven en laten leven, de eigenaren
vinden dit kicken. We vinden bij de Zeil &
Motorbootvereniging Deventer een prima
plekje. Het is een open plas en bij dit weer
is een verfrissend windje meer dan welkom.
We kunnen er ook een hapje eten en wij
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benijden de kok niet die in deze hitte ook
nog eens moet bakken en braden. Na deze
zaterdag begint de eerste dag van onze
laatste vakantieweek. De temperatuur is
een beetje aangenamer en als we Wiebe,
de havenmeester van de Buitenhaven van
Kampen bellen of er een plekje is, is zijn
antwoord: “Geen probleem, maar treuzel
niet zodat je voor de buien hier bent.” Ondanks dat we onderweg een aantal keren
denken door een bui ingehaald te worden,
gaan deze allemaal aan ons voorbij. In de
loop van de middag krijgen we één van de
dochters met man en kinderen aan boord.
Altijd goed en gezellig om elkaar na vier
weken weer in de ogen te kunnen kijken.
Maandag blijven we een dagje in Kampen liggen. Er is markt, het weer is lekker
en we gebruiken deze dag om een beetje
‘vakantie’ te houden. Als we zaterdag a.s. in
de thuishaven willen zijn, hebben we nog
dagen over. Daarom gaan we dinsdag naar
Urk. Het is heel rustig weer, maar tegen
het einde van de middag waait het stevig,
om 20.00 uur zelfs een waarschuwing via
de marifoon: West 7 Bft. Dat is nu typisch
de zomer van 2015 is ons gevoel. Van het
ene extreme naar het andere. Deze harde
wind is er ook oorzaak van dat we de volgende dag pas in de loop van de middag
los maken. We gaan terug het Ketelmeer
op en gaan voor anker in IJsseloog. Je kunt
in het voormalig slibdepot heel beschut
voor anker gaan. De wind is nog steeds
stevig, West 6 Bft. Tussen de regenbuien
door en met de stevige wind die inmiddels
geruimd is naar NW varen we donderdag
naar Elburg. Als (bijna) altijd heeft Elburg
geen gebrek aan bezoekers. De kom ligt
vol en wij vinden een plaatsje in de ‘sloot.’
Wij krijgen onze jongste kleinkinderen
aan boord: de tweeling Lotte en Bart van
5 jaar, inmiddels beiden in het bezit van
het A zwemdiploma. Natuurlijk geen garantie, maar in deze zomerperiode met dit
mooie weer mogen ze zonder zwemvest.
Vrijdag gaan we net na de Elburgerbrug
stuurboord uit en meren af bij de Rivièra

Langszij | jaargang 45, nummer 1

Beach. Met kinderen een eldorado. Springkussens, een indoor speelhal, een overdekt
zwembad, animatie programma voor de
kinderen, wat wil je nog meer en dit alles
is bij de prijs van het liggeld inbegrepen.
Lotte en Bart vermaken zich dan ook best.
Zaterdag is het nog maar een klein stukje
naar de thuishaven Harderwijk. In de 5 weken dat we zijn weggeweest is er weer heel
wat gebeurd en is de jachthaven alweer
een stukje dichter bij de voltooiing geko-

men. Als je zoals wij deze vakantie door
heel Nederland hebt gevaren, springt onze
nieuwe jachthaven er dik bovenuit. Wat
een HAVEN, het is er één om beretrots op
te zijn en dat zijn wij dan ook. De vakantie
bracht ons alle soorten weer, wij waren te
gast in veel havens en hebben Nederland
vanaf het water kunnen bekijken, en dat
over bijna 1200 km. en zonder problemen.
AMB ‘Helena Louise’

Wist u dat:
er voor de schoonmaak van het nieuwe
verenigingsgebouw zich ‘zomaar’ twee
dames aanmeldden voor deze klus?
Corrie Brouwer en Frits van der Valk
heel, heel veel foto’s hebben bekeken
om een eerste keus te maken voor de
kalender 2016?

Will Engelmann naast een gewaardeerd
B&O’er ook een verdienstelijk schilder is?
dat niet alleen geldt voor de vlaggenmast die hij samen met Cees Poel een
aantal malen heeft gelakt maar dat dat
ook geldt voor een prachtig VOC schip?

de redactie hier heel blij mee was?

u dit schilderij kunt bewonderen in de
‘Kop van de Knar’?

zij uiteindelijk ‘alleen’ maar de foto’s
per 4 op een rij moesten rubriceren?

ons huiskoor de Krasse Knarren nog
nieuwe leden kan gebruiken?

de foto’s bij de maand maart ook door
Corrie Brouwer zijn gemaakt?

er iedere donderdagavond geoefend
wordt in de ‘Kop van de Knar’?
u de toegangssleutel tot 1 april 2016 om
kunt ruilen voor 2 pasjes?

oden
Te koop aangeb
n
Tornado, (dit is ee
Kajuitjacht, type
eter,
m
00
8,
te
erp), leng
Koopmans ontw
n
een diepgang va
breedte 2,80 m. en
hip is
sc
t
d ‘Local Hero’. Di
1,10 m. genaam
gen
te
ht
oc
wordt verk
een opknapper en
bod.
elk aannemelijk

ingen kunt u
Voor meer inlicht
met Bert Aartsen,
en
contact opnem
is.
havencommissar
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u hier alles over kon lezen in een flyer die
bijgesloten zat bij de kalender?
u in dezelfde envelop ook informatie over
de Excursie naar Papenburg kon vinden?
u zich wel dient op te geven voor dit reisje?
onze winterhavenmeester er weer 38 geteld en gefotografeerd heeft?
ik het dan heb over de buitenboordmotoren?
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Website en Facebook
Zoals bekend heeft de w.v. Flevo al langere tijd een website, www.wvflevo.nl, de webmaster is Ap Bessels. Er was ook een Facebook pagina die werd beheerd door een persoon die
geen lid is van de w.v. Flevo, maar dat is sinds november 2015 veranderd. Aleida Karssen
is de beheerster van onze Facebook pagina. De redactie van ons clubblad Langszij heeft
wel een aantal vragen aan Ap en Aleida.
Hoe kwamen jullie erbij om je aan te melden voor het beheer van de website en de
Facebook pagina?
Ap: Ik vind het prettig iets terug te kunnen doen voor de vereniging. Ik woon in
Zutphen en werk onregelmatige diensten, dat is de rede dat er geen ruimte is
om op vaste tijden op de haven te kunnen zijn. Door het beheren van de website kan ik in ieder geval iets teruggeven
aan de vereniging.
Aleida: Omdat Facebook één van de sociaal media is om leden en niet leden
informatie te geven over de (nieuwe)
jachthaven de Knar en de w.v. Flevo. Informatie delen over datgene dat met de
watersport te maken heeft.
Hoelang ben je al lid van de w.v. Flevo?
Ap: Ik ben nu 5 jaar lid van de w.v. Flevo.
Aleida: 9 jaar
Wat heb je met de watersport?
Ap: Door mijn werk en onregelmatige
diensten zoek ik de ontspanning op, dat
kan zijn op het water of op de haven.
Ontspanning vind ik in het zeilen (recreatief) en samen zijn met anderen. Mijn
sport is zolang mogelijk te kunnen zeilen
van A naar B, dit geeft rust en ontspanning. Het mooie van mijn werk is dat ik
vrij ben als anderen druk aan het werk
zijn, dit geeft mij de ruimte om te kunnen genieten op het water.
Aleida: Om met mijn gezin, familie en
vrienden op en rond het water te zijn
met onze mooie sloep… en dan vooral
met heel mooi weer!
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Wat is er zo leuk aan het bezig zijn met
website en Facebook?
Ap: Webdesign is voor mij een hobby, ik
heb meerdere websites gebouwd en onderhoud deze dagelijks. Ik ben opgegroeid
met het oude webdesign systeem, momenteel draaien de websites op platforms
welke makkelijker te onderhouden zijn
maar ook worden zij steeds mooier. Leuk
is om informatie te kunnen delen met
onze leden en nieuwe leden en passanten,
zodat zij goed geïnformeerd worden.
Aleida: Om leden, niet leden en passanten te laten zien wat een mooie jachthaven de Knar is geworden. En om leden
op de hoogte te brengen/houden van de
activiteiten die er worden georganiseerd.
Hoeveel tijd gaat erin zitten om up to
date te zijn?
Ap: De website heeft een paar uur per
week nodig om deze up to date te houden, het meeste werk zit in de ombouw
of upgraden momenten. Ook een website gaat met zijn tijd mee. Momenteel
zijn wij met de voorbereidingen bezig de
website over te zetten naar een nieuwe
provider en aan te passen aan de wensen
van de gebruikers.
Aleida: Dat verschilt, met een link delen
40 seconden, om een activiteit of mededeling te plaatsen ligt het eraan of daar
ook foto’s bij geplaatst worden, van 3 minuten tot 30 minuten.
Waarom moeten Flevoleden en buitenstaanders website en Facebook pagina
bezoeken?
Ap: De website geeft je informatie over
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w.v. Flevo, maar ook nieuws en informatie
over komende evenementen. Ook zijn er
zeilwedstrijd uitslagen en alle informatie
voor de zeilopleiding te vinden, evenals
alle inschrijfformulieren en documenten.
Aleida: Om op de hoogte gehouden te
worden over mededelingen en activiteiten van de w.v. Flevo en jachthaven
de Knar, en omdat daar ook regelmatig
foto’s geplaatst worden.
Van wie krijgen jullie berichten om op
website en Facebook te plaatsen?
Ap: De commissies en bestuursleden dragen informatie aan voor de website, ook
kunnen leden deze aanleveren zoals leuke verhalen en foto’s. De website is voornamelijk een informatief platform, zeker
geen discussieplatform. Bezoekers van
de website kunnen op een aantal items
reacties achter laten.
Aleida: Van Ap, andere Facebook pagina’s,
de Langszij.

Door wie worden jullie ‘gecontroleerd’?
Ap: w.v. Flevo kent geen controlesysteem
of toezichthouder. In de regel plaatsen
wij items die positief bijdragen aan de
vereniging of de leden. Uiteraard zal het
bestuur ingrijpen als dat niet het geval
is. Als beheerder zorg ik ervoor dat wat er
geplaatst wordt, dit conform onze richtlijnen gebeurt. Mocht ik bedenkingen of
vraagtekens hebben over een item dan
zal er altijd overleg plaatsvinden met het
bestuur van w.v. Flevo.
Aleida: Door Ap Bessels
Wat willen jullie verder nog kwijt?
Ap: Het geeft mij een goed gevoel dit te
kunnen en mogen doen. Een vereniging
staat en draait op haar leden, mede door
onze mooie nieuwe haven zullen wij allemaal veel plezier gaan beleven. Ik kijk
met trots en genoegen uit naar het nieuwe vaarseizoen.
Aleida: Als u/jij de officiële pagina
w.v. Flevo nog niet leuk vindt… naar de
Facebook pagina gaan en op het knopje
VIND IK LEUK drukken.

VAN DE REDACTIE
Nieuwjaarswens
Van onze architect dhr. Petro v.d. Kuil
kreeg de watersportvereniging Flevo een
kerstkaart met de volgende tekst waar de
redactie zich graag bij aansluit.
Voor het nieuwe jaar wensen wij u: Tijd om
van kleine dingen te genieten. Rust om stil
te staan bij mooie momenten. Sterkte om
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tegenslagen te overwinnen. Vriendschap
om uw hart te verwarmen. Humor om wat
somber is te kleuren. Een glimlach om elke
dag mee te beginnen. Liefde in uw hart
voor de mensen om u heen… Wij wensen u
een mooi en ondernemend 2016.
De copy voor de volgende Langszij die begin april uitkomt is 20 maart 2016.
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Zij die de zee bevoeren

deel 6

Leerling op wacht
Na enkele maanden verlof te hebben gehad kwam de oproep om naar de Maasbree af te reizen. We moesten naar Rotterdam waar een bus op ons wachtte die ons
naar Le Havre bracht waar het schip lag.
Het schip lag op de rede en we moesten
met de loodsboot naar het schip. De eerste aanblik van de Maasbree was overweldigend, een enorm schip. Als je van een
twintigduizend tonner naar een 270.000
tonner gaat is het contrast enorm.

Van veraf valt het nog een beetje mee.

Tussen de accommodatie en de machinekamer bevinden zich de ingangen en de
storekraan.

Ik ging gelijk de wacht in. We waren met
twee leerling werktuigkundigen. Mijn collega had de bijnaam Helfie.
Maar dichterbij is het wel ontzettend groot.

Naarmate je dichter bij komt zie je pas
goed hoe groot alles is. De accommodatie
is een compleet flatgebouw van 6 verdiepingen. Achter de accommodatie de machinekamer. Je kijkt tegen het ketelruim
aan met de machinekamerventilatie en
de nooddynamokamer met twee Maybachdiesels. Tussen accommodatie en
ketelruim is de ingang. Er staat een portaalkraan voor de bevoorrading, de storekraan.
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Helfie op weg naar het zwembad, in de gangen kon je tafeltennissen.
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Ik ging de 8-12 wacht in met een 3e wtk.
Dat hield in dat ik ‘s middags kon takenboeken. Je moest als leerling een takenboek bijhouden waarin je allerlei opdrachten met tekeningen moest maken. Je had
er in principe een jaar de tijd voor. Als dat
takenboek werd ingeleverd en goedgekeurd was je assistent werktuigkundige.
Meestal ging je dan direct naar de Hogere
Zeevaartschool om je diploma A te halen.
De 8-12 is een drukke wacht. Overdag voeren de bankwerker en de poetsers allerlei
onderhoudswerkzaamheden uit. De 8-12
wacht zorgt dat er veilig aan apparaten
gewerkt kan worden. Tijdens de ballastreis
zijn de stuurlieden samen met de pomplieden druk met tanken wassen. Crudeoil
laat soms veel residu achter, afhankelijk
of je het laatste restant uit de waltanks
hebt geladen. Wij zorgden dan voor twee
van de vier ladingpompen die je geregeld
moest bij-of afzetten. Aan de voorzijde van
de machinekamer tegen het waterdichte
schot tussen machinekamer en pompkamer staan 5 turbines verticaal opgesteld.
Deze drijven via een tandwielkast en een
as, die door een gasdichte doorvoering
in de vloer gaat, een pomp aan die in de
pompkamer staat opgesteld. Per turbine
zo’n 2500pk. De ballastpomp stond in het
midden en was 1800 pk.
Één ladingpomp werd gebruikt om de
tank te wassen (met warm zeewater) en
één ladingpomp werd gebruikt om de
zooi weg te pompen naar de slobtank.
Het was op de Maasbree nog de tijd dat
je het residu zo de zee in pompte. Je zag
soms achter het schip complete eilandjes van de zware crude oil. Tijdens het
wassen van de tanks pompte je de uitlaatgassen van de ketel via een scrubber
(wastoren) en twee watersloten op de
ladingtanks. Je moest dan wel zorgen
dat de ketelinstallatie met een minimum
aan luchtovermaat werd gestookt. Er
mocht nog 13 % zuurstof in de uitlaat-
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gassen zitten. Tijdens manoeuvreren
hadden we twee stokers op wacht om
branders bij of af te schakelen. De ketels hadden 4 branders in het front van
de ketel. Vanuit de controlekamer keek
je tegen het stookfront aan. Voordat ik
aan boord kwam hadden ze een grote reparatie aan de condensor gehad. Omdat
condensors door de grote hoeveelheid
koelwater een soort kweekruimtes zijn
voor zeepokken was er bij nieuwbouw
een chlorinator geïnstalleerd. Met deze
reactor werd chloor gemaakt wat weer
in het zeewatergedeelte van de condensor werd gedoseerd. Dat zou de groei van
zeepokken tegenhouden. Helaas is het
materiaal naval brass, waarvan de condensorpijpen zijn gemaakt, niet zo goed
bestand tegen hoge concentraties chloor.
Met als gevolg onderstaand bericht.

Condensor pijpen

De machine-installatie was probleemloos. Wel lastig omdat de afsluiters geen
omloop hadden dus voorwarmen gaf een
hoop kabaal, een klein beetje stoom om
voor te warmen was lastig te doseren met
grote afsluiters. En de stoomleidingen
waren behoorlijk lang.
De bemanning
De bemanning was nog een ouderwetse
grote groep. Zoals te zien is op de bemanningslijst maar liefst 43 opvarenden.
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de beker waarna ik de derde rotzooide. Ik
verkocht hem door aan de kapitein. En
zijn vrouw stond op hem te mopperen,
“let dan ook op”. Het ging om een rondje
en er werd veel gelachen. Deze kapitein
werd afgelost door een kapitein met de
bijnaam Trickie Dickie.

Bemanningslijst

Een extra 2e wtk, 2 leerlingen en twee
meevarende echtgenotes, eigenlijk 38
man. Zo’n grote groep was wel gezellig, mede door de echtgenotes. Maar ook
door de andere mensen werd dat natuurlijk bepaald.
’s Nachts na de 8-12 ging je nog een biertje
drinken aan de bar. Dan zat de 3e wtk met
de derde stuurman over vliegen te praten
tot vervelens toe. De derde stuurman had
de opleiding tot verkeersvlieger gevolgd
maar kwam niet aan de bak als piloot. Hij
vloog af en toe bij Martinair om z’n papieren geldig te houden. Op een gegeven
moment hadden ze het voor de zoveelste
keer over een Cessna. Dan van de Kaap terug naar huis vliegen.
Ik werd deze praatjes zat dus ik vroeg de
derde stuurman heel nonchalant of hij
van vliegen hield. De derde hapte gelijk
toe. “Dan zal ik er een paar voor je vangen”. Helaas hielp het weinig.
De kapitein had zijn vrouw bij zich. Als we
’s zaterdagsavonds in de bar zaten werd er
gedobbeld. Zesjes gooien. De 2e wtk stond
naast me en rotzooide de tweede 6 onder
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hartverzakking kreeg. Terwijl het schip altijd onder inert gas zat. Affijn, de 2e gooide
het peukje tegen de wind in overboord
waarop het terug aan dek waaide en de
stuurman een rolberoerte kreeg. Op de
oude K-tankers werd achter de schoorsteen nog gerookt ondanks het feit dat je
soms bijvoorbeeld Nafta of kerosine in had.
Maar goed, tijden veranderen, we worden
helaas steeds truttiger en normaal denken
oftewel common sense is er niet meer bij.

Aflossers van boord in Fos sur Mer, Frankrijk

De derde wtk werd afgelost door een derde die met zijn vrouw aan boord kwam.
Een heel gezellig stel. Op een gegeven moment zei die derde wtk op een zaterdagavond op wacht, “zal ik het brandstoffilter
voor je overzetten”. Ja graag, zei ik, maar
denk er om dat je de ontluchting voorzichtig opendraait. Er staat 40 bar druk op
het filter. Ja zei de derde, natuurlijk. Met
andere woorden, wat zal een leerling een
derde nog wijsmaken.
Even later verscheen de derde weer in de
controlekamer, hij was nauwelijks te herkennen, zo zwart als hij was. Tja, ik had er
ervaring mee en bij 40 bar kan zo’n ontluchting heel hard spuiten! Ik kon het niet
laten om de mensen in de bar te waarschuwen even bij de lift te gaan kijken.
De 2e wtk werd afgelost door een 2e wtk
die uit Rittem kwam. Onder de rook van
Vlissingen. Een onverstoorbare Zeeuw. De
2e liep altijd met een shaggie in zijn mondhoek. Op een gegeven moment moesten
we naar dek. Aan dek liep de 2e nog steeds
met dat shaggie, waarop de 1e stuurman,
die wij aan dek tegenkwamen, bijna een
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Gooi je hier je shaggie overboord dan waait
het zo weer aan dek.

De 2e had iets met de lift. Op weg naar
de machinekamer met de lift moest de
2e ontzettend naar de wc. Hij kon het
niet meer houden dus hij stopte de lift,
spreidde een poetslap uit in de hoek
en deed wat hij moest doen. En vertelde dit op een zeker moment aan
de bar onder het genot van een
potje bier.
Een keer met slecht weer stopte
de lift halverwege terwijl de 2e
erin stond. De 2e opende het
ontsnappingsluik en ging via
de ladder de liftschacht uit.
Helaas had hij het luik weer
dichtgedaan en de lift besloot eigenmachtig verder
te gaan. Dan moet je toch wel
heel snel zo’n laddertje nemen om heelhuids aan de lift te ontsnappen.

De 2e wtk met shaggie

Er werd een tafeltenniscompetitie georganiseerd en omdat de 2e wtk tegen de
2e stuurman en de 3e wtk moest spelen
gingen we na het middageten vaste prik
oefenen. Ik moest de balletjes goed aanspelen zodat de 2e kon smashen of een
andere techniek kon oefenen.
Daarna takenboeken en
’s avonds weer de 8-12 in
met de derde wtk.
De 2e wtk was ook een
verstokte vrijgezel en hij
beheerde de stapel Playboys
en Penthouses. Deze 2e werd
afgelost door een aardige
rustige Drentenaar die mij het
vriesbedrijf heeft uitgelegd, zodanig dat ik het nu nog steeds
weet.
Wordt vervolgd.
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