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Wind!
Voor u ligt de eerste Langszij van 2018 met een voorwoord van uw nieuwe voorzitter.
Allen die verhinderd waren op de nieuwjaarsreceptie te komen, nog een welgemeend
gelukkig en een gezond nieuwjaar. Na Lino Bijnen en Sieb van der Heijden mocht ik het
stokje overnemen. Het zal geen gemakkelijke taak zijn, maar ik heb een goed bestuur om
mij heen, want zoiets doe je met elkaar en met elkaar gaat het lukken.

Het jaar is helaas met veel tegenwind begonnen voor de fam. J. Eisen en de fam. J.
Zant. Hanneke Eisen, die voor Flevo nog
reanimatie cursussen heeft gegeven, werd
plotseling uit het leven weggerukt. Zo ook
Johan Zant, een B. en O. makker. Zij laten
een leegte achter en wij wensen de beide
families en vrienden veel sterkte.
We hebben deze winter al heel wat wind te
pakken. De storm van begin januari gaf op
de windmeter 12 beaufort aan. Gezien de
enorme windkracht viel toen de schade gelukkig mee, met uitzondering van een paar
rolfokken en een beschadigde boot. Gelukkig lag de Ark van Noach niet in onze haven.
Het zal je maar gebeuren dat zo`n kolos
binnen komt drijven. Hans Baars uit Nunspeet heeft dat aan den lijve ondervonden
en zag hoe de ‘Panache’ in de verdrukking
kwam. Gelukkig kon hij op tijd wegkomen.
Maar de tweede storm van 18 januari was

4

nog heftiger en bracht meer schade met
zich mee. Twee schepen zijn van de bok geblazen en 2 catamarans zijn zwaar beschadigd. Landelijk was er ook heel veel schade.
Ook binnen het bestuur heeft het flink
gewaaid en zijn we aardig door elkaar geschud. Mirjam, Dick en Sieb hebben om
verschillende redenen besloten af te tre-
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den. Gelukkig hebben we in Erik Scheepmaker een nieuwe bestuurder gevonden. Hij is nu vice-voorzitter en zal in de
toekomst door schuiven. De functie van
clubhuiscommissaris is nog vacant. Wie
voelt zich geroepen? We hopen dat met dit
bestuur, de storm wat gaat liggen en we
meer vanuit de luwte kunnen laveren.
Op de haven is het nu vrij stil. Het is koud
en guur en vooral nat. Het enige lawaai dat
overheerst is het geluid van de hei - installatie die de betonpalen, voor het gebouw
de Vuurtoren, in de grond slaat. Er is een
extra stukje damwand geslagen om dit gebouw te kunnen realiseren. Voor sommige
boot bezitters van de 14 meter boxen is
het met bepaalde wind soms lastig in en
uitvaren. Gelukkig is dit maar tijdelijk.
Deze winter is erg donker, nat en guur. Zelf
heb ik er altijd moeite mee, vooral met de
kou en sneeuw. Dat zal ik wel overgehouden hebben van mijn beroep. In de drukke
winterperiode was de temperatuur in ons
kassencomplex, waar de stekken werden
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opgekweekt, altijd rond de 22 C. Vandaar
die hekel aan de kou. Onze dochter woont
op Aruba, daar kunnen we dus wat licht
therapie opdoen, maar ja, dan moet je
geen vliegangst hebben. Met een Philipslamp op de bank gaat ook niet werken. Met
een containerschip mee? Duurt lang en is
erg kostbaar, dus dan toch maar de lucht in.
(moet het niet stormen)
We verheugen ons op het voorjaar, weer
lekker klussen aan de boot. Gelukkig weer
wat bedrijvigheid op de haven. Eindelijk
wat reuring. Gelukkig heeft de evenementencommissie haar uiterste best gedaan
om ook in de winter, middagen en avonden te organiseren om de contacten te
onderhouden. Want goede contacten daar
draait het om in het leven.
We zullen elkaar ongetwijfeld op de haven
tegenkomen dit jaar. Ik verheug me erop.
Ik wens u veel klus- en vaarplezier in 2018.
Bert Aartsen
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Notulen Algemene Vergadering van de WV Flevo op
vrijdag 08 december 2017

Namens het bestuur zijn aanwezig:
Sieb van der Heide,
Voorzitter
Co Oskam,
Secretaris
Antje Meijer-Brouwer, Penningmeester
Bert Aartsen,
Havencommissaris
Hans Duitman,
Havencommissaris
Rob Sikkema,
Commissaris opleidingen
Dick Sterken,
Bestuurslid algemeen
Afwezig met kennisgeving:
Mirjam van der Vlies.
De volgende leden hebben zich voor de AV afgemeld:
Lino Bijnen, Ron Koelewijn en René Fluit.
De vergadering wordt bijgewoond door 62 leden inclusief bestuursleden.
1. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter Sieb
van der Heide de Algemene Vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
Als eerste wordt aandacht besteed
aan het overlijden van de leden, Ben
Brevoord, Jan Vliek, Peter Roelofsen,
Hans de Greeff, Elly Prins-Krikke, erelid Gerrit van Harten en Jan Baljeu.
Zoals gebruikelijk worden deze leden, met een kort moment van stilte,
staand herdacht.
2.
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Ingekomen en verzonden stukken
Brief Marjoleine Brielsman betreffende: ‘Verboden te zwemmen’ deel van
de kom.

Bestuur heeft kennis genomen van
haar brief. Bert leest de brief voor en
geeft reactie. Het zwem gedeelte zal
worden vergroot d.m.v. 2 lijnen met
gekleurde boeien. Daarnaast blijft
het zwemverbod voor het overige
deel en haven van kracht.
Zie ook: Havenreglement, blz. 30.
3. Vaststellen van de notulen van de AV
van 09 december 2016
Geen op of aanmerkingen.
Notulen vastgesteld.
4.

Behandeling van het jaar(bestuur)
verslag 2016-2017
De voorzitter neemt het concept jaarverslag door. Een deels vernieuwd
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bestuur is in december 2016 gestart
met een aantal opdrachten vanuit
de ledenvergadering van december
2016. Uitvoering geven aan het idee
‘Vrienden van de Kop van de Knar’, het
onderzoek naar de mogelijkheid en
wenselijkheid van camperplaatsen op
de haven en een goedgekeurde begroting met een verwacht te kort van €
20.000,00 op met name de vereniging.
Vanuit Europese wetgeving kwam
daar nog eens bij de vrijstelling van
Btw op liggelden voor sportboten.
Wat betreft de begroting van de verenigingheeft u in de Jaarrekening kunnen lezen dat het tekort uiteindelijk is
uitgekomen op minder dan € 5000,00.
Dat is een compliment waard, zeker
voor de clubhuiscommissaris!
Het idee ‘Vrienden van de Kop van de
Knar’ heeft geleid tot de invoering van
een pasjessysteem voor deze vrienden, zodatalleen bevoegden toegang
tot de haven hebben. Inmiddels hebben we ruim 118 vrienden en kunnen
we spreken van een succes. Er is geen
overlast en ook op de weinige echte
mooie zomerdagen zijn de haven en
het strandje niet overlopen.
Er is een onderzoek gedaan naar de
mogelijkheid van het inrichten van
camperplekken. Daarbij is o.a. gesproken met de gemeente Harderwijk en
een vertegenwoordiger van de Nederlandse Kampeerauto Club. In de loop
van dit jaar is de tijdelijke camping in
het Waterfront gerealiseerd. Ook blijven de camperplaatsen bij de molen
bestaan. Dat betekent dat campers
tussen drie verschillende plekken
kunnen kiezen. Camperplekken op
de haven zouden extra-inkomsten
kunnen opleveren, maar vragen ook
investeringen en aanpassingen plus
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verlies van parkeerplaatsen. Om deze
verloren ruimte terug te winnen, zouden we twee keer per jaar de bokken
moeten verhuizen.
De conclusie van het onderzoek is dat
–zolang de tijdelijke camping bestaat–
er geen behoefte is aan plekken op
de haven. Mocht in de toekomst blijken dat er door campers veel gebruik
gemaakt wordt van de tijdelijke camping en deze camping niet langer blijft
bestaan, dan kan alsnog de inrichting
van de camperplekken worden overwogen. Het bestuur adviseert de leden de inrichting van camperplekken
voorlopig uit te stellen.
De leden stemmen hier mee in.
Europese wet- en regelgeving hebben
geleid tot een aanpassing van de BTW
regeling; v.w.b. de liggelden voor sportboten zijn vanaf dit jaar vrijgesteld van
BTW. Alleen al het begrip ‘sportboten’
leidt tot veel verwarring. Is iedere zeilboot een sportboot en is waterskiën
dan geen sport? Er lopen momenteel nog rechtszaken om het begrip
‘sportboot’ duidelijk af te bakenen.
Het bestuur heeft als standpunt dat
er binnen Flevo geen prijsverschillen
mogen ontstaan tussen motorboten
en zeilboten. Vanaf het ontstaan van
Flevo tot nu toe heeft iedereen bijgedragen aan Flevo en ook aan het sparen voor de koop van de haven. Samen
dragen we de lusten en de lasten! De
lasten zijn o.a. dat Flevo de BTW op de
investeringen (haven en clubhuis) niet
langer volledig kan verrekenen met de
fiscus , wat betekent dat een gedeelte
van de kosten 21% zijn.
Uiteraard zullen we wettelijke maatregelen moeten uitvoeren; alleen
weten we momenteel nog niet 100%
zeker wat de financiële consequenties
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op korte en lange termijn zullen zijn.
Met onze accountant houden we de
binnenkort te verwachten rechterlijke
uitspraken in de gaten en zijn we in
staat hierop te reageren door hiervoor
in onze financiën ruimte te hebben
vrijgemaakt. Zodra er meer zekerheid
is, zal het bestuur u via Langszij verder
informeren.
De Jaarrekening laat een gezonde,
bloeiende vereniging zien. Het feit dat
twee ‘nieuwe’ bestuursleden eerder
terugtreden dan verwacht, laat zien
dat hier bestuurlijk een aandachtspunt ligt. Het bestuur is zich hiervan
bewust en zal hier het komende jaar
actief beleid op voeren.
Hiermee wordt het verslag goedgekeurd en concludeert de voorzitter dat
de aanwezige leden instemmen met
het bestuursstandpunt betreffende
het gelijk houden van de tarieven voor
motor- en zeilboten en het voorlopig
uitstellen van de camperplekken.
5.

Behandeling van de jaarverslagen van
de vaste en tijdelijke commissies
Jaarverslag Havencommissaris.
Geen op- of aanmerkingen. Hiermee
wordt het verslag goedgekeurd.
Jaarverslag commissie Zeilopleiding/
Wedstrijdcommissie.
Geen op- of aanmerkingen. Hiermee
wordt het verslag goedgekeurd.
Jaarverslag Redactiecommissie.
Geen op- of aanmerkingen .Hiermee
wordt het verslag goedgekeurd.
Jaarverslag clubhuiscommissaris.
Geen op- of aanmerkingen. Hiermee
wordt het verslag goedgekeurd.
Jaarverslag Evenementencommissaris.
Geen op- of aanmerkingen. Hiermee
wordt het verslag goedgekeurd.
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6.

Behandeling van het door de
accountant samengestelde rapport
inzake de jaarrekening van het
afgelopen verenigingsjaar.
Antje Meijer-Brouwer geeft toelichting.
De stukken zijn helaas te laat gereed.
Reden voor de vertraging is het crashen van de oude administratie in het
afgelopen jaar en het moeten aanschaffen en invoeren van een nieuw
systeem. Daarbij blijkt het nieuwe systeemniet voldoet aan de behoefte en
is besloten tot aanschaf van een ander
nieuw systeem.
Ondanks de negatieve verwachtingen,
heeft het clubhuis toch goed gedraaid.
Dit is mede te danken aan o.a. Boskalis,
de Brandweer en meer bezoekers die
hun evenement in het clubhuis hebben gehouden. Resultaat ± € 8000,00
meer inkomsten.
Maarten Kranenburg: de kosten voor
de zeilschool zijn aanzienlijk gestegen.
Antje: klopt, dit jaar zijn er meer instructeurs in gezet omdat er ook meer
zeildeelnemers waren.
Hillebrand Boltjes: er is een schuld van
1,6 miljoen. Hoeveel wordt er jaarlijks
afgelost.
Antje: € 80.000,00 per jaar.
Marjoleine Brielsman: incidenteel hebben er evenementen plaats gevonden
zoals de Brandweer. Blijven deze ook
in de toekomst wenselijk en hoe gaan
we hier dan mee om?
Antje: ja, zoals dit jaar worden nieuwe
aanvragen eerst voorgelegd aan het
bestuur.
Patrick Dankers: de post div. opbrengsten clubhuis zijn gestegen. Welke
worden hiermee bedoeld?
Antje: oa, door de wintercursussen
(marifoon enz.)
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Haven:
De havenkant van de jaarrekening
geeft een positief resultaat met een
bezetting van de ligplaatsen van
99,9%, en er is nog steeds een wachtlijst. Afgelopen seizoen heeft menig
passant onze haven bezocht. Het is
wel te verwachten dat dit volgend jaar
zal dalen wanneer de boulevard volledig gereed is. Om de passanten ook
dan naar ons toe te blijven trekken
zullen we moeten zorgen dat ons serviceniveau op peil blijft. We zullen nog
meer moeten doen om de passant bij
ons te laten komen.
Marjoleine Brielsman: is er afgelopen
jaar al een vermindering van de passanten opgevallen in b.v. sluisbewegingen?
Antje: dit is nog niet bekend.
Bert: komend jaar zullen passanten
ook naar de nieuwe (gemeente) haven
toe trekken. Het bestuur is zich hiervan bewust.
Met dank aan Antje en de Accountant.
7.

Behandeling van het jaarverslag
van de commissie zoals bedoeld
in artikel 15 lid 4 van de Statuten.
(kascontrolecommissie)
De commissie doet bij monde van
Hans Schuttelaar verslag.
De kascontrole kon voor boekjaar
2016/2017 niet worden uitgevoerd
omdat de administratie niet tijdig
beschikbaar was. Met het bestuur is
overeengekomen de controle alsnog
zo spoedig mogelijk uit te voeren en de
resultaten te publiceren in de Langszij.
De leden wordt gevraagd mandaat
aan de kascommissie te verlenen om
namens hen het bestuur décharge
te verlenen als de kascommissie dat
gerechtvaardigd acht. De leden stemmen hiermee in.
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Uittredend lid van de commissie 15 lid
4 St. is Hans Schuttelaar.
De nieuwe voorzitter is: Arie van de
Meijden samen met René Fluit.
Nieuw reserve lid is: Martin Velner.
8. Behandeling en vaststelling van de
contributie, de huurbedragen voor
de ligplaatsen en de tarieven voor
dienstverleningen voor het komende
verenigingsjaar.
Het bestuur heeft besloten om de contributie en tarieven voor het komend
jaar niet te verhogen. Dit wordt met
luid applaus ontvangen.
9. Behandeling en vaststelling van
de voorgestelde begroting van
de vereniging voor het komende
verenigingsjaar.
Antje: geeft een toelichting op de begroting.
Marjoleine Brielsman: graag toelichting op algemene kosten haven.
Antje: de algemene kosten zijn gestegen. Dit heeft o.a. te maken met de
gemaakte kosten voor reparatie van
de tractor.
De hogere personeelskosten zijn het
gevolg van de dit jaar voor het eerst
betaalde kracht achter de bar en de
wisseling van Vincent en Ronald, en
Laura en Andries.
Hans Schuttelaar: de begroting is negatief. Streven moet zijn om dit terug
te brengen naar nul. Hier ligt een uitdaging voor het bestuur.
Bij acclamatie wordt de begroting van
de vereniging goedgekeurd.
10. Behandeling en vaststelling van
de voorgestelde begroting van
de jachthaven voor het komende
verenigingsjaar.
Antje: geeft een toelichting op de begroting. Er zal geen verhoging op de

9

ligplaats tarieven worden toegepast
voor komend jaar.
Bij acclamatie wordt de begroting voor
de jachthaven goedgekeurd.
11. Mededelingen van het bestuur:
Dick Sterken: het beleidsplan is verder
geactualiseerd en er zijn enkele wijzigingen aangebracht. Dick geeft aan in de
toekomst als vrijwilliger het beleidsplan
te blijven actualiseren en doet hierbij
een oproep aan de leden voor input.
Rob Sikkema: afgelopen seizoen
heeft de zeilopleiding goed gedraaid.
Als pilot was dit jaar de Optimisten
wedstrijdtraining succesvol. Besloten is dan ook om komend jaar weer
een training te organiseren. Hiervoor
het verzoek aan de leden om na het
opstappen van Jan Peter Born zich
aan te melden als wedstrijd trainingsleider.
12. Bestuursverkiezingen
Voorzitter Sieb van der Heide (zie
Langszij 5, Blz.4) en Dick Sterken zijn
reglementair aftredend en stellen zich
niet herkiesbaar.

Mirjam van de Vlies heeft besloten
voor het einde van haar reguliere termijn af te treden.
Onderstaand haar verklaring, voorgelezen door de voorzitter.
Vorig jaar ben ik vol enthousiasme aan
mijn bestuursfunctie als clubhuiscommissaris begonnen. Ik vond en vind het
nog steeds erg leuk maar door verschil
van inzicht tussen mij en een aantal leden is mij de lol wel ontnomen en heb ik
besloten te stoppen. Ik heb er niet langer de energie meer voor om mij voor
de Flevo in te zetten met het clubhuis.
Ik vind het heel jammer maar de manier waarop er met mij en nog een aantal andere is omgegaan kan en wil ik
niet aan wennen.
Het bestuur stelt als kandidaat-bestuurslid voor dhr. Erik Scheepmaker.
De voorzitter vraagt de AV akkoord te
gaan met de aanstelling van Erik als
bestuurslid, de vergadering is akkoord.
Erik stelt zich kort voor.

Voorstel van het bestuur nieuwe taakverdeling:
Bert Aartsen
- Voorzitter/havencommissaris
Erik Scheepmaker
- Vice voorzitter/zeilwedstrijden
Antje Meijer-Brouwer - Penningmeester/havenadministratie
Co Oskam
- Secretaris/evenementencommissie
Hans Duitman
- Havencommissaris
Rob Sikkema
- Commissaris opleidingen
Vacant
- Clubhuiscommissaris
Hiermee gaan de aanwezige leden akkoord.
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ze in de rook zaten van andere terrasbeBert krijgt als nieuwe voorzitter symbolisch de voorzittershamer van Sieb overgezoekers.
dragen. Bert krijgt het woord. Hij bedankt
Sieb. Het was een roerig jaar en hij vindt
Bert: geen probleem. Volgend seizoen
het jammer dat Sieb zich niet herkiesbaar
maken we van het terras een rookvrije
stelt, maar begrijpt zijn besluit. Als dank
zone.
krijgt hij een envelop en voor Irma is er
een bloemetje. Onder luid applaus neemt • Vanwege gezondheidsredenen gebruik
Sieb afscheid.
ik mijn boot vaker als woonboot. Als ik
dan inv mijn kuip zit heb ik vaak last van
Ook van Dick, wordt er afscheid genomen.
de uitlaatgassen/rook van mede booteiBert bedankt hem ook voor zijn inzet en
genaren die hun motor van de boot
overhandigt hem een envelop en een
langdurig stationair laten draaien.
bloementje voor Mieke.
Dick heeft zijn functie als bestuurslid (3
Bert: bijconstatering eerst zelf actie onjaar het eerste jaar als ‘stage’) met plezier
dernemen, heeft dit geen resultaat dan
uitgevoerd. Ondanks wat dipjes en famimelden bij de havenmeester en/of mij
bellen.
lieomstandigheden. Nu is het dan ook een
mooi moment om af treden en zich niet
meer herkiesbaar te stellen.
Will Engelsmann:
• hoeveel leden zijn er nu lid als Vriend
van de Kop van de Knar?
Mirjam heeft inmiddels op haar huisadres
de envelop en bloemen ontvangen.
Antje: op dit moment 118.
Bert vraagt Peter Faassen naar voren te
komen. Na jaren in weer en wind vrijwilHans Meijer:
lig de havenmeester Erry geassisteerd te • is er een opvolger voor Peter Faassen?
hebben bij het in en uit het water takelen van de boten heeft Peter aangegeven
Bert: Erry moet het in principe alleen
i.v.m. rugklachten hiermee te stoppen. Als
kunnen, maar bij het weg zetten in het
bestuur willen we dit niet zomaar voorbij
naseizoen moet je met z’n tweeën zijn.
laten gaan. Bert overhandigd hem een
Er zijn een aantal leden (B&O team) die
envelop. De inhoud is zowel voor hem
in het bezit zijn van een kraanbrevet. Na
alsmede zijn vrouw An. Peter geniet er saeen opfriscursus is het mogelijk een opmen van, en namens ons allen heel hartetie om deze personen in te gaan zetten.
lijk bedankt.
Patrick Dankers:
• ik wil toch even aangegeven dat MirRondvraag
jam veel medewerking heeft verleend
Willem van der Linden:
als clubhuiscommissaris in het club• bij overlijden van Flevoleden is Jerry Willemsen niet genoemd.
huis. Aan de azijnzeikers aan de bar wil
ik meegeven wees ook eens positief en
niet altijd zeuren over de negatieve dinBestuur: hiervoor onze welgemeende
excuses.
gen.
Maw. breng de gezelligheid terug in het
clubhuis!
• hierbij wil ik het bestuur verzoeken om
het terras rookvrij te maken. Afgelopen
zomer zijn mensen weggegaan omdat
Antje: om de gezelligheid te bevorderen
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Het oudst aanwezige erelid krijgt het
organiseert de evenementencommiswoord.
sie diverse evenementen. Deze worden
Jan Gründlehner krijgt het woord.
gepubliceerd op de WV Flevo site, Facebook, op het mededelingenbord in de • Na enkele anekdotes heet hij Erik welhal van het clubhuis, op het swingbord
kom als nieuw bestuurslid. Daarnaast
bij het havenkantoor en er wordt gegeeft hij aan dat het bestuurlijk een
roerig jaar was. Komend veel jaar beterbruik gemaakt van Twitter.
schap en hij wenst het bestuur succes.
Hillebrand Boltjes:
• kunnen de aankondigingen van eveneBert: bedankt iedereen voor zijn/haar
menten niet worden gemaild?
komst en sluit de vergadering om 21.30 uur.
Antje: door het regelmatig wijzigen van
e-mailadressen is dit geen optie.

J.H. Oskam
Secretaris.

Wie is Erik Scheepmaker
Toen ik samen met Albert den Herder eind
oktober vorig jaar de tekst voor de Langszij heb gemaakt waarin we met veel plezier terug hebben gekeken op de ruim 8 - 9
jaar dat we de clubwedstrijden mochten
organiseren en afsloten met ‘Uiteraard
geldt dit afscheid alleen voor ons als wedstrijdcommissie. Je blijft ons als trouwe en
fanatieke deelnemer nog tegenkomen!’
Wie kon op dat moment vermoeden dat ik
datzelfde jaar lid van het bestuur zou worden. Dit met jullie goedvinden op 8 december in de Algemene Vergadering. Zo snel
kan het dus gaan! In de afgelopen jaren
ben ik al wel lid van de werkgroep geweest
dat mede het beleidsplan voor de vereniging vorm heeft gegeven. De vereniging,
de ambitie en de visie op de toekomst waren me dus zeker niet vreemd.
Voor de leden die mij niet kennen, Erik
Scheepmaker. Bouwjaar 1960 (28 juli). In
de ogen van velen een jonkie. En zo voel ik
me ook!
Opgegroeid met watersport, zeilen op de
Kagerplassen met een polyester jolletje,
Zeeverkenner met zomerkampen waar ik
nog steeds mooie herinneringen aan heb.
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Bij de scouting had ik ook mijn eerste kennismaking met zeilwedstrijden. En leuk
dat ik dat vond! In de zomer werken bij een
zeilmakerij (Vreeken in Warmond) of in een
watersportwinkel (De la Bije watersport
in Leiden). Surfen, ik ben van de eerste generatie surfers in Nederland. Bouwde m’n
eigen funboard door een plank af te zagen
en maakte m’n eigen zeilen. Tegenwoordig
noemt men die zeiltjes square head.
In de periode ‘voor de kinderen’ waren we
eigenaar van een Jeanneau Sangria. Met
dit schip hebben we een groot aantal jaren
in de Knar gelegen en later, toen we vanuit
Ketelhaven onze tochten maakten, alleen
de winter op de Knar voor de winterstalling. In die tijd vele tochten gemaakt naar
de Wadden, langs de Nederlandse en Belgi-
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sche kust, oversteken naar Engeland. Mijn
theoretische kennis heb ik toen opgedaan
bij de cursussen van Flevo, TKN, Marifoon
en Vaarbewijs.
Toen Ilona zwanger was van Mats (in 1993)
was ik al stiekem aan het kijken naar een
Optimistje. Dat hij nog niet geboren was
maakte natuurlijk niet uit, een Opti kan je
toch ook als wieg of kinderbedje gebruiken! Maar dit Optimistje kwam er uiteindelijk pas vele jaren later.
Met de komst van Bente (ja, die van achter
de bar) kwam ook de onvermijdelijke discussie over het bezit van de boot. Met een
lopertje en een kruipertje is het, ook als je
je boot als drijvende caravan gebruikt, niet
helemaal je dat. Vouwfietsen en fietskar
waren standaard aan boord voor mooie
tochten. Omdat we vooral de eilanden opzochten, met een duidelijke voorliefde voor
Vlieland, hadden we niet de rust zodra we
met het gezin aan boord in de (getijden)
haven waren. Dus uiteindelijk de boot verkocht en ja, circus Scheepmaker ging aan
de sleurhut… waarbij we ’s zomers toch altijd water opzochten.
Toch bleef het kriebelen om een boot te
hebben. Toen Mats en Bente wat ouder
waren hebben we een Etap 34 gehuurd
waarmee we de zomer vakantie binnendoor naar Zeeland zijn geweest. Achteraf
was dit toch niet de vakantie waar we van
hadden gedroomd, Mats als zeiler kon het
echt niet boeien en hij zat liever in de kajuit op z’n Gameboy en Bente, als niet zeiler, had vooral zo iets van ‘Hoe lang zijn we
nog onderweg? En.. wat is er te doen?’ Toen
op een dag het doel Zierikzee niet haalbaar
bleek, omdat de wind die pal op de kop
stond behoorlijk toenam, en we uitweken
naar Sint Annaland hadden de kids het helemaal naar de zin, WIFI! Ze hadden weer
contact met vrienden en vriendinnetjes.
Ze leefden helemaal op. Hier moesten we
toch wel een aantal dagen blijven liggen!
(En Sint Annaland…na 2 keer over de ver-
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koopsteiger van De Valk te hebben gelopen
weet je echt wel wat er ligt…) Ik zag een
droom uit elkaar spatten!
Kort na die vakantie hebben we besloten
dat er wel een boot zou komen waarmee
we weekendjes weg konden maar eentje
waarbij we ons niet verplicht zouden voelen om elk weekend aan boord te stappen.
Het werd een First 210.
Met deze boot hebben we ons ook meteen ingeschreven voor de woensdagavond
wedstrijden. Mats sturen en ik trim en dergelijke. Dick Sterken is een tijd lang onze
derde man geweest.
Kort na het inschrijven voor de ‘Onderlinge’
werd ik gevraagd of ik ook in de organisatie
wilde komen. En zie dit als opmaat naar de
huidige bestuursfunctie.
Binnen ons gezin is er een soort tweedeling, zijn de heren fanatiek zeiler (zeg
maar van op het water). De dames zijn
van in het water, lekker zwemmen. Maar
vooral ergens naar toe varen. Om te kunnen shoppen, daarna een terrasje pakken
en vervolgens ergens lekker eten… Ook dit
is watersport!
Mats heeft duidelijk het wedstrijdzeil virus
te pakken, van Optimist C naar B naar A. In
die periode wedstrijdtraining en wedstrijdbegeleiding vanuit Flevo. Met een mooie
Van Wettum en een kleine rubberboot
op de trailer hebben we vele regionale en
landelijke wedstrijden bezocht. Toen Mats
de overstap naar de Splash heeft gemaakt
werd de rubberboot een volwaardige RIB,
de trailer groter met de Splash op het rek.
Op de auto een daktent zodat we een gegarandeerde slaapplek hadden bij de evenementen in binnen en buitenland.
De RIB ging ook mee op zomervakanties
naar het Gardameer. Om vanaf het water
de plaatsjes aan het meer te bezoeken, te
waterskien of te wakeboarden.
De Splash, de RIB en de First 210 zijn inmid-
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dels verkocht en hebben plaatsgemaakt
voor een FF 65.
Vanaf eind 2013 varen we de FF65 genaamd ‘FF Wit’. Deze boot komt eigenlijk
alleen op de woensdagavond en voor klasse wedstrijden uit de box. En dat is prima!
Voor mij betekent watersport en op het
water zijn ontspanning en rust. Ik weet
niet hoe het met jullie is, maar zodra ik aan
boord stap en in de kuip zit, heb ik al een
vakantie gevoel. Daar hoef ik niet eens de
box voor uit te varen…
De woensdagavond wedstrijden zijn voor
mij een manier om werkelijk één tot anderhalf uur helemaal los te gaan op een
bootje van zes-en-een-halve meter. Alles
eruit halen wat erin zit, sneller en beter
zijn dan de andere FF’jes en even het hoofd
helemaal leeg!
Die ruimte in het hoofd zal ik ook nodig
hebben voor de vereniging. Ben ik in eerste instantie ingestapt als wedstrijdcommissaris en vice voorzitter, ik neem ook
tijdelijk de functie van Clubhuiscommissaris waar. Bert Aartsen heeft het in zijn
nieuwjaars speech al genoemd. Voor de

Kop van de Knar moet er nog het een en
ander worden gedaan. Ik ben hier vanaf
mijn eerste toezegging (in november) om
in het bestuur zitting te nemen mee aan
de gang. De uitgangspunten en de functiebeschrijvingen voor de Clubhuisbeheerder
en de Clubhuiscommissaris zijn opgesteld.
Wel zo makkelijk als je er over denkt om
Clubhuiscommissaris te willen worden en
er duidelijk op papier staat wat er van je
wordt verwacht! Maar er moet nog veel
meer gebeuren. Hier wil ik jullie de komende tijd in meenemen.
Veel zaken zijn terug te voeren op communicatie. Ik zou het dan ook fijn vinden
rechtstreeks te horen wat er leeft of speelt.
Over de dingen die gewoon (super) goed
gaan maar ook over dingen die anders of
beter moeten. Het alleen met elkaar over
dit soort dingen hebben voegt in mijn
ogen niets toe, is verspilde energie. Spreek
mij aan of geef een belletje. Mijn mobielnummer: 06 – 20 33 33 69.
We gaan er gewoon een mooi jaar van maken!

VAN
DE
In de maand december 2017 heeft u een
acceptgirokaart ontvangen om uw contributie 2018 en (indien van toepassing) het
winterliggeld 2017/2018 en het elektriciteitsverbruik 2017 te voldoen. Als er iets
niet klopt hoor ik dat graag, bij voorkeur
via penningmeester@wvflevo.nl maar een
telefoontje kan ook altijd.
Als het goed is heeft u de Flevo kalender
2018 ontvangen. Ook hier geldt: geen
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kalender ontvangen? Een mailtje of telefoontje is voldoende en u krijgt alsnog per
omgaande een exemplaar toegestuurd.
Overigens is de foto bij de maand mei ook
van Marjoleine Brielsman.
Het verslag van de kascontrolecommissie is nog niet kaar en zal in de volgende Langszij gepubliceerd worden.
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VAN
DE

COMMISSARISSEN

We hebben in het afgelopen jaar weer diverse klussen geklaard want het beheer en
onderhoud gaat gewoon door. Ons credo
is: wat we zelf kunnen en mogen, doen we
zelf. Wat we wettelijk door gecertificeerde
bedrijven moet laten testen, wordt uiteraard uitbesteed. Zoals div. keuringen van
machines, kraan, legionella, enz. De havencommissie heeft inmiddels alles wat aan
onderhoud onderhevig is geïnventariseerd.
Deze lijsten worden gebruikt om werkverdelingen te maken en om achterstallig onderhoud te voorkomen. Ook hebben we dit
najaar een inloop ochtend gehouden voor
jollenveld liggers. Uit de gesprekken kwam
naar voren dat er eigenlijk geen klachten
waren, wel werden er enkele suggesties
gedaan betreffende het zwemwater. Dit
gedeelte kan iets worden vergroot met een
extra drijflijn. Deze lijn kan dan ook de catamaran opvangen als deze uit het roer loopt.
Ook tussen het vlot en de paal bij de ingang
komt een extra lijn. Het is de bedoeling dat
u het strandtrailertje dat gebruikt wordt om
de boot in het water te laten, tijdens het varen niet in het water laat staan. De ingang
van het jollenveld is met palen en met kettingen afgesloten. Als u een bootje brengt
/ weghaalt, moet u dit altijd melden bij de
havenmeester. Indien hij niet aanwezig is
doet u dan even een briefje in de brievenbus
naast het havenkantoor. Zo blijft hij op de
hoogte over wie, wat en waar. Iedereen blij.
Wat de haven betreft hebben we dit jaar al
heel wat stormen te verwerken gehad. Toch
zijn er maar weinig eigenaren die in de winter periode en zeker na een storm, naar hun
bezit komen kijken. Bij de eerste storm was
er beperkte schade, maar de tweede storm
van 18 januari liet helaas heel wat sporen
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na. Op onze windmeter is er een
windkracht gemeten van bijna 150
km. Dit is door het Wolderwijdweer
nog nooit gemeten. Wat is hier nog
tegen bestand. We hebben het op
de oude haven al geroepen, leden
ligplaatshouders, op onze toekomstige locatie vangen we veel meer
wind. Het is verstandig om de mast
van de boot te halen als hij op de bok staat
te overwinteren. De havencommissie heeft
toen al besloten om twee extra mastenstellingen te maken, met de bedoeling dat men
er veel meer gebruik van zou maken. Helaas
zien we de meeste boten op de bok nog
met staande mast. Mensen het blijkt dat
het weer steeds extremer wordt. We kunnen u niet verplichten de mast te strijken
maar we geven het toch ter overweging: is
het wel verstandig de mast te laten staan?
Ben ik wel goed verzekerd? De opslag in de
mastenstelling is gratis.
Ondanks de natte en koude winderige periode zijn er toch echte diehards, die met
hun boot bezig zijn met de gedachte, als
het weer omslaat ben ik op 1 maart klaar.
De meesten zullen echter wachten op beter
weer en komen dan massaal uit hun winterslaap om aan hun bootje te gaan werken.
Als u gaat klussen zorg dan dat uw auto zo
is geparkeerd dat er nog een vrachtwagen
door kan. Bij de brandkraan mag niet worden geparkeerd maar dat is duidelijk aangegeven. We schrijven het nog maar eens,
krabben, schuren, antifouling aanbrengen,
altijd een zeiltje onder de boot. Eigenlijk
overbodig dit te schrijven want u doet dit
altijd al. Gaat u schuren, lakken? Overleg dit
even met uw buurman / buurvrouw wat u
gaat doen. Als u gaat schuren en naast u is
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men aan het schilderen, is dit vragen om
problemen.

kraan periode brengen wij extra kosten van
€ 100,– in rekening.

Voor het te water laten van uw schip, (vanaf
1 maart) maakt u een afspraak met de havenmeester en dient u zelf op tijd aanwezig te zijn. Staat uw boot op een eigen kar
of bok, dan dient u deze op dezelfde dag
na de te waterlating, mee te nemen. Zoals
ieder jaar moeten alle boten voor 1 mei in
het water liggen. Wacht daarom met de
voorbereidingen niet te lang want na de

Zo genoeg regeltjes opgesomd. Helaas blijkt
dit ieder jaar weer nodig te zijn. Wij wensen
u veel klus plezier en ook een geweldig vaarseizoen. Ook bent u van harte welkom in de
‘Kop van de Knar’ voor een warme kop koffie en een broodje. De beheerder heet u van
harte welkom.
Hans Duitman en Bert Aartsen.

VAN DE ZEILOPLEIDING/
WEDSTRIJDCOMMISSIE
Woensdag Avond Competitie 2018
Ook dit jaar wordt De Woensdag Avond Competitie weer georganiseerd! De Woensdag
Avond Competitie is een laagdrempelig wedstrijdevenement voor beginnende en ervaren zeilers, tevens is dit één van de grootste zeilwedstrijdcompetitie van Nederland. In 19
weken nemen de deelnemers, verdeeld over twee klassen, het tegen elkaar op met maar
één doel voor ogen: het bemachtigen van één van de WAC-trofeeën!
Heb je geen zeilboot en wil je toch meedoen, ook dat is dit jaar mogelijk! Twee
kajuitzeilboten stellen in totaal 4 plaatsen beschikbaar om één of meerdere
woensdagavonden mee te varen tijdens
de wedstrijden. Mocht je de stap nog
net te groot vinden om zelf mee te varen, heb je geen eigen zeilboot, heb je
net een ( jeugd)zeilcursus afgerond of
lijkt het je ontzettend gaaf om een keer
mee te varen? Meld je dan alvast aan via
wedstrijdcommissie@wvflevo.nl! Deelnemen aan de WAC of de mogelijkheid om
mee te varen is mogelijk voor zowel leden
als niet-leden van W.V. Flevo.
De wedstrijdcommissies van W.V. Flevo en
W.V. Zeewolde hebben zichzelf als doel ge-
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steld om dit jaar weer veel nieuwe deelnemers te mogen ontvangen. Deze competitie is de perfecte kans om met en zonder
wedstrijdervaring wekelijks fantastische
momenten te beleven op het water. Een
meetcertificaat is niet nodig aangezien
er gebruik wordt gemaakt van het SWsysteem van SailSupport.
Dit jaar proberen wij om tijdens één van
de woensdagavonden een ‘Gemeente
Cup’ plaats te laten vinden. Tijdens deze
reguliere woensdagavond wedstrijd kunnen gemeenteraadsleden uit Harderwijk
en Zeewolde opstappen op één van de
schepen van de deelnemers die zich daar
vrijwillig voor aanmelden. Op die manier
willen wij de gemeenteraden betrekken
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bij de mooie evenementen die op het
Wolderwijd worden gehouden. Mocht je
één of meerdere plaatsen op jouw schip
beschikbaar willen stellen dan vragen wij
je om dit alvast middels het voorinschrijfformulier op de website door te geven.
Op 18 april om 20:00uur zal er in de ‘Kop
van de Knar’ een informatieavond gegeven worden. Tijdens deze informatieavond
behandelen wij alle benodigde informatie
voor een succesvolle competitie alsmede
de wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen. Wij willen iedereen uitnodigen om
bij deze avond aanwezig te zijn. Overigens

is dit ook een perfecte gelegenheid om te
kijken of een deelname aan de Woensdag
Avond Competitie iets voor jou is.
Vanaf vandaag is het mogelijk om je alvast
vrijblijvend in te schrijven voor de WAC
2018. Op www.wvflevo.nl/wedstrijden
vindt je het voorinschrijfformulier.
Succes nog even met het klussen aan de
schepen en graag tot in het nieuwe zeilseizoen!
Namens de Wedstrijdcommissie,
Sebastiaan Geurtsen en Thijs Adegeest

Van de Commissie Opleidingen
Zoals de dichter Bredero al zei: “Het kan verkeren”. Het vorige seizoen hadden we nauwelijks problemen, dit jaar binnen twee maanden een aantal die op korte termijn opgelost
moeten worden.
Het zeilseizoen zit er aan te komen. We
zijn al aan het klussen om alles weer spic
en span gereed te hebben. Nog even de
laatste dagen van de winter uitzitten en
de boten gaan weer in het water. Helaas
zijn er enkele vacatures ontstaan bij de
commissie opleidingen/instructeurs.
Onze coördinator/instructeur van de Valkopleidingen kan zijn lange werktijden niet
meer combineren met zijn werk voor de
zeilopleiding en de andere instructeur is
voorlopig en waarschijnlijk langdurig uit
de running vanwege een ernstige ziekte.
Wij wensen Olav veel succes en Bert alle
goeds toe en danken hen voor al hun werk.
De Commissie Opleidingen zoekt dus op
korte termijn enkele vrijwilligers, die dit
gat kunnen opvullen. Deze instructeurs
zullen voornamelijk worden ingezet voor
de Valk zeilopleiding voor volwassenen
die in 2018 op donderdag en vrijdagavond
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gepland is. Omdat we een CWO gecertificeerde opleidingslocatie zijn, moeten
onze instructeurs voldoen aan de CWO
eisen, dus minimaal de bevoegdheid ZI2
kielboot hebben, of bereid zijn dit op korte termijn te halen.
Onze coördinator voor de wedstrijdtraining heeft vanwege privéomstandigheden ook zijn werk voor de zeilopleiding
neergelegd. JP, ook jij dank voor al het
pionierswerk dat je gedaan hebt. En ook
voor deze functie zoeken we een vrijwilliger die deze taak wil oppakken en zitting
wil nemen in de commissie.
Wij zijn al driftig op zoek! Als u zich
aangesproken voelt, mail dan naar:
zeilopleiding@wvflevo.nl en we gaan even
om de tafel zitten.
Namens de Commissie Opleidingen,
Rob Sikkema
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JAARPROGRAMMA 2018
FEBRUARI
4 Gezellige Ierse middag m.m.v. de band ‘Hodgepodge’
		 Let op: zondagmiddag aanvang 15.00 uur
24 Excursie IJmuiden
MAART
11	Kinderknutselmiddag, Zondagmiddag aanvang 14.30 uur
17 Informatiemiddag Zeilopleiding Aanvang 16.30 uur
18 Dankjewel etentje Persoonlijke uitnodiging volgt
23 Avond voor nieuwe leden Persoonlijke uitnodiging volgt
24	Lezing door Joshua v. Eindhoven Aanvang 20.00 uur
‘Van droom naar zes jaar reizen!’
APRIL
2 Paaseieren zoeken Aanvang 11.00 uur
18	Informatieavond WAC, Woensdagavond Competitie Zeilwedstrijden met de Watersportvereniging Zeewolde op
het Wolderwijd Aanvang 20.00 uur
21 Opening vaarseizoen
28 Reddingsboot dag in heel Nederland
MEI
2 Eerste woensdagavond zeilwedstrijd
5 Bezem in de mast Aanvang 09.00 uur
10 t/m 13 Hemelvaartsweekend Waddentocht
JUNI
23 Midzomernachtfeest
JULI
- ------------------------------------------AUGUSTUS
25 Opa en oma weekend
29 Laatste woensdagavond zeilwedstrijd
SEPTEMBER
9 Laatste zeilwedstrijd tevens prijsuitreiking
15/16 Flevo vaarweekend
29 Zeilwedstrijd om de Wolderwijd Cup
OKTOBER
27 Sluitingsavond/mosselavond Aanvang 19.30 uur
NOVEMBER
13 Voorlichting wintercursussen Aanvang 20.00 uur
24 Sinterklaas Aanvang 15.00 uur
DECEMBER
7 Algemene Vergadering Aanvang 20.00 uur
De wintercursussen, t.w. Marifonie, Vaarbewijzen
en Theoretische kustnavigatie worden gehouden
op de maandag- en dinsdagavonden van 8 januari
t/m 23 maart 2018. Aanvang 19.30 uur.
Ons koor de ‘Krasse Knarren’ oefent vanaf september t/m april iedere donderdagavond in de ‘Kop
van de Knar’.
De onderlinge zeilwedstrijden die wij met de W.S.V.
Zeewolde organiseren worden gehouden op de
woensdagavond. Deze WAC (Woensdagavond
Competitie) begint op 18 april met een informatieavond, de eerste zeilwedstrijd is op 2 mei, de
laatste op 29 augustus 2018.
Op zondag 9 september wordt de laatste wedstrijd
gevaren en is tevens de prijsuitreiking.
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De zeilwedstrijd om de Wolderwijd Cup is op zaterdag 29 september 2018.
In iedere Langszij, op het swingbord bij het havenkantoor, op de website, via Facebook en Twitter
vindt u bijzonderheden over bovengenoemde
evenementen. Is iets niet duidelijk, voor contact
zie de info.
Voor de excursie naar IJmuiden moet u zich opgeven. De kosten bedragen € 47,50 p.p. Dit bedrag
kunt u overmaken op bankrekeningnummer: NL
82 ABNA 0474 0596 18 t.n.v. w.v. Flevo. Als dit
bedrag bijgeschreven is op onze rekening kunt u
ervan verzekerd zijn dat er in de bus een plek voor
u is gereserveerd.
Flevo op Twitter: @wvflevo
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WAT GEWEEST IS...
Sluitingsavond van het seizoen
28 Oktober 2017 Sluitingsavond van het
seizoen. Zoals inmiddels traditie is, gebeurt dit onder het genot van mosselen
eten en voor het eerst dit jaar stonden
er spareribs op het menu en was er voor
de liefhebbers ook nog vis. 47 personen
hadden voor mosselen gekozen, 20 voor
spareribs en 8 voor vis. Het clubhuis was
gezellig ingericht met lange tafels, sfeerlicht en op de achtergrond zachte muziek,
zodat de aanwezigen ook nog met elkaar
konden praten. “Waar ben jij geweest dit
seizoen”, en ook hier en daar al de plannen voor het komende seizoen. De vrijwil-

ligers waren vrijdagavond al druk bezig
om groente te snijden en op zaterdag de
ingrediënten te bereiden voor het overheerlijke voorgerecht. Vanaf deze plaats
willen wij al deze vrijwilligers dan ook
hartelijk danken voor hun inzet. Natuurlijk vergeten wij ook de vrijwilligers niet
die ons van een drankje hebben voorzien.
Wist u dat er 70 kg. mosselen, 40 stuks
haringen, 101 stuks makreel, ruim 2 kg.
gerookte zalm en 1 kg. krab is verwerkt en
opgegeten, naast de 20 porties spareribs
en 8 gebakken vissen?

Match races
Zondag 29 Oktober stond er zo mooi gepland: de Match races. Twee identieke
zeilboten, in dit geval scheepjes van zeilschool de Randmeren, die een wedstrijd
varen, met later winnaars tegen elkaar
enz. Het vlot lag al klaar aan de buitenkant
van de stenen strekdam naast de ‘Kop van

de Knar’. Voor de toeschouwers zou het
van bovenaf een prachtig gezicht worden.
Alleen liet het weer ons wederom in de
steek. Niet dat er te weinig wind zou zijn,
maar in dit geval teveel wind. Met kracht
6/7 Bft. een beetje teveel van het goede.
Volgend seizoen een nieuwe kans.

Expositie Janny ten Hove en Jan Gründlehner
Op 4 november 2017 was de opening van
de expositie van schilderijen van Janny ten
Hove en Jan Gründlehner. Met een glaasje
prosecco liepen de belangstellenden rond
in het clubhuis. De vele dieren vielen bij
de meesten echt in de smaak, vooral de
aap en de ezel kregen veel kijkers. Prachtig
als je dieren zo mooi kan schilderen, goed
gedaan Jan!
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tige vaas met bloemen maakte alles zo
verzorgd. Daardoor werd het een interessante expositie. De sfeer was ontspannen,
gezellig druk, dat moet voor Janny en Jan
een heel groot compliment zijn.

Maar ook in het trappenhuis en boven was
er van alles te bewonderen. De vele vrouwenfiguren, prachtige bloemen en zelfs
een kijkje in de Provence! Het jongetje met
de kikker van Janny trok veel bekijks. Voor
velen was het jammer dat er niets te koop
was. Er was mede door de verschillende
onderwerpen voor ieder wat wils.
Maar ook de aandacht hoe en waar het
opgehangen was, de belichting, de prach-

Het was een gezellige goed bezochte middag.
Margot Kaper

Sinterklaas
Op zaterdag 25 November kwam Sinterklaas ons weer bezoeken. Het was gelukkig niet zo mistig als het jaar ervoor. Toen
kon de kapitein van de boot onze haven
bijna niet vinden. Nu was het gelukkig
helder weer, wel koud maar op het moment dat Sinterklaas voet aan wal zette
was het zelfs droog. Sinterklaas met z’n
twee zwarte Pieten werden verwelkomt
door ongeveer 25 kinderen. Ieder kind
mocht bij Sinterklaas komen, kon de tekeningen aan hem geven en Sinterklaas wist
wel heel van ze. Toen alle kinderen bij de
Sint geweest waren en er tussendoor nog
een paar dansjes gedaan waren, kregen
alle kinderen een kadootje. Ook waren er
natuurlijk pepernoten. Bemanning van de
boot uit Spanje weer bedankt, Sinterklaas
en Pieten ook heel hartelijk dank dat jullie
ons weer een bezoek brachten.
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Bodempremies* van Gipon BV voor
alle leden van de w.v. Flevo.
WA + Casco uitgebreid of de top
dekking met een veel ruimere eigen
gebrek regeling en bij schade geen
aftrek nieuw voor oud.
Dekking is van kracht binnen alle
Europese binnenwateren, plus
10 mijl uit de kust
Een eigen risico voor casco schade van € 250 per gebeurtenis en € 500 tijdens wedstrijden
Voor vaartuigen boven € 100.000 geldt een eigen risico voor casco schade van 0,25% over de verzekerde casco waarde
Dit collectief geldt voor een open- / gesloten zeilboot, sloep, toerboot, klassiek jacht, motorkruiser, motorzeiler.

w.v. FLEVO LEDENVOORDELEN

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

bodempremie in combinatie met een top dekking nog meer plezier krijgt in het varen met uw boot.

optimale organisatie voor uw passie: de watersport. Wij vertrouwen erop dat u met onze absolute

collectieve verzekering aanbieden. Dit omdat de w.v. Flevo ook alles in het werk stelt voor een

zodanig succesvol ontvangen, dat wij alle leden van de Watersportvereniging Flevo ook dezelfde

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

w.v. FLEVO LEDENKORTING

WA + Casco top dekking (zie staffel +10% toeslag)

€ 82
Jaarpremie
€ 104
€ 82
€ 121
€ 104
€ 137
€ 121
€ 159
€ 137
€ 176
€ 159
€ 192
€ 176
€ 214
€ 192
€ 231
€ 214
€ 247
€ 231

€ 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

- 3743 KE BAARN - Tel. 035-5417171
www.gipon.nl
- info@gipon.nl
Amalialaan 41-H
- 3743 KE BAARN - Tel. 035-5417171
www.gipon.nl - info@gipon.nl

Gipon BV
Amalialaan
41-H
Gipon BV

* €Indien
aan u t/m
in de laatste
drie jaar meer€dan
1 schade is uitgekeerd;
vindt€individuele
tarifering plaats
55.000
€ 60.000
247
Boven
1.000.000
** Indien geen nieuwwaarde bekend is dan is de premie op aanvraag verkrijgbaar.
*AlleIndien
aan ugenoemde
in de laatste
drie jaar
meer danvoorbehouden)
1 schade is uitgekeerd;
individuele tarifering
plaats
hierboven
premies
(wijzigingen
zijn excl.vindt
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.

< € 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

individuele tarifering

€ 264
Jaarpremie
€ 280
€ 264
€ 297
€ 280
€ 313
€ 297
€ 330
€ 313
€ 346
€ 330
€ 363
€ 346
€ 379
€ 363
€ 379 plus € 11 per € 5.000
€ 379
individuele tarifering
€ 379 plus € 11 per € 5.000

WA
+ Casco uitgebreide
dekking (zie Jaarpremie
staffel)
WA + CascoNieuwwaarde**
top dekking (zie
staffel +10% toeslag)Jaarpremie
Nieuwwaarde**
vaartuig
vaartuig

WA + Casco uitgebreide dekking (zie staffel)

Vraag
vrijblijvend
Vraag
vinrifo
jbrm
lijvaetined
a
a
n!
inform
atie
a an !

Allecollectief
overige boten
in afwijkende
materialen
(carbon)
wordenmotorzeiler.
verzekerd op basis
Dit
geldt (bijvoorbeeld:
voor een open-zelfbouw,
/ geslotenbouw
zeilboot,
sloep, toerboot,
klassiek
jacht,kunnen
motorkruiser,
van
tarifering
(natuurlijk
rekening
houdende
met uw
lidmaatschap
van de
w.v. Flevo)
Alle individuele
overige boten
(bijvoorbeeld:
zelfbouw,
bouw
in afwijkende
materialen
(carbon)
kunnen
worden verzekerd op basis
van individuele tarifering (natuurlijk rekening houdende met uw lidmaatschap van de w.v. Flevo)

w.v. FLEVO BODEMPREMIES VAN GIPON
w.v. FLEVO BODEMPREMIES VAN GIPON

•

Live muziek afgewisseld met bingo
Bij de aankondiging dat er op zondagmiddag 17 december 2017 een gezellige bingo
georganiseerd wordt met live muziek zijn
de meeste reacties: “Een bingo, nou niet
voor mij!!!”. De evenementencommissie
draait het programma om: Live muziek
afgewisseld met bingo, en de prijzen zeer
de moeite waard. Nu, dat werkt blijkbaar,
want de opkomst is boven verwachting.
De band ‘Nona Saparua’ begint om 15.00
uur te spelen, en het volume is zodanig
dat de aanwezigen gezellig met elkaar
kunnen praten. Dat is wel eens anders
geweest. De bingo kaarten gaan als zoete
broodjes over de toonbank, dus dat belooft was. Na een half uur muziek gaat het
beginnen. De prijzen zijn zeer divers en
deze eerste ronde eindigt niet helemaal

zoals het zou moeten. Het is de eerste
keer dat de evenementencommissie een
bingo organiseert en gelukkig helpt één
van de bandleden even mee door e.e.a.
uit te leggen. Al doende leert men. Na
weer een geslaagd optreden van de band
is er een speciale kinderronde. Heel leuk
om de kinderen bezig te zien: “Oma, is 31
nu 1 3 of 3 1 ?” Voor alle 16 aanwezige
kinderen is er een prijs dat is nog leuker!
Er zijn zoveel prijzen dat er tussendoor
ook nog een soort van verloting gehouden wordt. Als om ongeveer 18.30 uur
de prijzen vergeven zijn en de band nog
een half uurtje doorgaat, kunnen we
van een geslaagd evenement spreken.
Onderstaande Flevoleden en bedrijven
hebben mede gezorgd voor dit succes.

De volgende sponsoren hebben er voor gezorgd dat onze bingo een groot succes werd:
Andringa Reclame Andries Andringa | Den Herder Beddenspecialist Albert den Herder
Mondzorgcentrum Giethoorn Pascal Boer | WB Autoschade Wilco Bronkhorst
Palingrokerij Vishandel Dries en Peter v.d. Berg | J & N Services Jack en Nenna van
Nieuwkoop | AB Dienstverlening & Specialistische Reiniging Peter Gerards | v. Scherpenzeel
Scheepswinkel | Brasserie de Bank Gert Verhoeve | Jachtwerf Roelofsen Reijer Roelofsen
Meijer Bootservice Hans Meijer | Mobi-Dierenarts Marleen Schuit | Telstar Ron
Koelewijn | Sportcomplex de Sypel | Kok’s Experience | Erik v.d. Vegt Kerstpakketten
Ronald v.d. Vegt Delicatessen | Anonieme schenking LZB | Sinterklaas | Voegbedrijf
Jager Martin Jager | Kadowinkel Leukspul Everlien en Noëlle | de Wijntherapeut
Hillebrand Boltjes | Slagerij Beert Karssen | Geertje de Roo Atelier | Stadscafé en
restaurant de Admiraal Gert Reijerse | Schoonheidssalon ‘Marina’ Aleida Karssen
Voor de lekkere trek tussendoor had v.d. Mheen Foodservices voor de snacks gezorgd.
Nogmaals hartelijk dank !!!
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• Ambachtelijk Vakmanschap
• We meten en snijden digitaal
• Eigen moderne werkplaats
• Modernste stoffen en materialen

ZEILMAKERIJ HOUTKOOP
Kelvinstraat 18c | 3846 BV Harderwijk | 0341-427216
www.houtkoop.nl | zeilmakerij@houtkoop.nl

Foto’s: Marjoleine Brielsman

BOOTKAPPEN | WINTERKLEDEN | SPRAYHOODS & KUIPTENTEN
ROLFOKSYSTEMEN | JACHTZEILEN ONDERHOUD | SCHOONMAAKARTIKELEN
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Op 7 Januari 2018 kregen de Flevo leden
de gelegenheid om het bestuur en elkaar vooral een goede gezondheid toe te
wensen en een fijn vaarseizoen. Bijna 90
leden hadden aan deze oproep gehoor gegeven. Jenneke, die voor de kinderoppas
zorgde, had dit jaar niet zoveel te doen,
maar het was er niet minder gezellig om.
Het weer werkte prima mee. Een zonnetje maar wel een stevige wind, en
dan krijg je toch wel een gevoel van nog
even en de boot kan weer te water. Al zal
dat nog wel even duren. Onze nieuwe
voorzitter Bert Aartsen memoreerde in
zijn nieuwjaarstoespraak eerst aan de
twee Flevo leden die er niet meer zijn.
Op gepaste wijze was er ongevraagd
een ogenblik van stilte. Daarna haalde
hij verschillende zaken aan, maar legde
vooral de nadruk op de toekomst. Leest
u ook zijn voorwoord in deze Langszij.
In de loop van de middag waren de meeste bezoekers naar huis en kon er terug ge-

Foto: Marjoleine Brielsman

Nieuwjaarsreceptie

zien worden op een gezellige Nieuwjaarsreceptie.

Lijnen splitsen
Op vrijdagavond 12 Januari 2018 had de
evenementencommissie een workshop
Lijnen splitsen georganiseerd. De Lijnenspecialist, in de personen van Jan Willem en Mark, presenteerden de vooral
nieuwe kunststof lijnen die tegenwoordig
veelal gebruikt worden. Allereerst complimenteerde Jan Willem ons met het super scherm, laptop aan en voor iedereen
leesbaar zijn presentatie. 25 Flevoleden
hadden zich opgegeven en moesten een
drietal knopen/verbindingen maken. Dat
‘oefening kunst baart’ is hier ook op zijn
plaats. Na afloop van deze avond is het
begin hiervoor zeker gemaakt en kan de
evenementencommissie terug kijken op
een geslaagde avond.
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Excursie naar IJmuiden
Zaterdag 24 Februari:
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is er ook
dit jaar weer een excursie georganiseerd.
De reis gaat naar IJmuiden. We gaan naar
het IJmuider Zee- en Havenmuseum. Een
hal vol scheepsmotoren, onderwerpen
over ‘Het zeegat uit’, over ‘communicatie
tussen wal en schip en vooral veel vis.’ En
wat te denken van ‘radar tot technische
hoogstandjes op zee’ en niet te vergeten
‘het Noordzeekanaal’. En voor de liefhebbers de laatste zaterdag van de maand:
Motoren Draaidag, toevallig deze zaterdag 24 februari is het weer zover. Het
museum wordt hoofdzakelijk door vrijwilligers gerund.
Bij aankomst is er koffie/thee en wat lekkers erbij. Omdat het museum in de och-

tend alleen voor ons is geopend krijgen
wij begeleiding en zo nodig uitleg van een
suppoost.
Voor de warme lunch schuiven we aan voor
een stamppot buffet. Drie huisgemaakte
soorten stamppot, 3 soorten vlees, tevens
diverse groenten aangevuld met Amsterdamse uitjes, piccalilly en Zaanse mosterd. Kort geschreven: eigenlijk een diner.
De kosten voor dit dag vullend uitje:
€47,50 p.p. Als het bedrag bijgeschreven
is op rekeningnr: NL 38 INGB 0001 0004
73 t.n.v. penningmeester w.v. Flevo dan is
uw deelname verzekerd.

Knutselmiddag voor de kinderen
Zondagmiddag 11 maart:
Van 15.00 uur tot 17.00 uur is er een
knutselmiddag voor de kinderen. De uitgelezen gelegenheid voor u als ouder
om te genieten van een lekker kopje koffie in de Kop van de Knar, of misschien
als het weer het toelaat, dat u uw schip
weer zomerklaar aan het maken bent.

Voor de inkoop van materialen en het
eten is het wel nodig dat u de kinderen
aanmeldt. Dit kan via info@wvflevo.nl en
de sluitingsdatum is 7 maart. De middag
wordt afgesloten met voor de kinderen
onbeperkt patat eten. De kosten hiervoor
bedragen € 3,50 per kind. Houd ook onze
website en facebook in de gaten.

Informatie zeilopleiding
Zaterdag 17 maart vanaf 16.30 verzorgt
de Commissie Opleidingen een infomiddag voor alle belangstellenden die informatie willen hebben over de zeilopleiding.
Iedereen die belangstelling heeft voor de
zeilopleiding en wil weten wat wij te bieden hebben is van harte welkom in ons
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verenigingsgebouw ‘de Kop van de Knar’.
U kunt daar overigens ook een prima hapje en drankje verkrijgen.
Graag tot ziens,
namens de commissie, Rob Sikkema
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Op reis met de Hope
Zaterdag 24 maart:
De 24-jarige Joshua van Eindhoven schuift
zijn carrière als advocaat aan de kant om
zijn droom waar te gaan maken. Met een
zeilboot maakt hij een reis van 6 jaar rond
de wereld. Hij gaat ons vertellen hoe hij
dat gedaan heeft zonder dat hij de Postcode- of Staatsloterij had gewonnen. Hij
ontmoet op zijn reis hippies, miljardairs,
maar het allerbelangrijkste is: hij ‘vindt’
zijn vrouw Katia.
Hij leert haar kennen op de Kaap Verden.
Het boek ‘Op reis met de Hope’ geeft ons
al een zeer interessante kijk op deze 6 jaar,
maar hoe interessant is het om het verhaal uit zijn eigen mond te horen.
Kom daarom zaterdagavond 24 maart
a.s. naar de ‘Kop van de Knar’. U bent van
harte uitgenodigd en neem gerust familie,
vrienden en buren mee. De avond begint
om 20.00 uur.

In Memoriam
Begin Januari 2018 bereikte ons het bericht dat de familie Eisen op 4 januari afscheid heeft moeten nemen van Hanneke Eisen-van de Bunte. Hanneke is 69 jaar
geworden. De tekst op de rouwkaart: Je gaf ons zoveel, je was de allerliefste, je had
aandacht voor iedereen, altijd druk in de weer, een bezige bij, en nu moeten wij je
plotseling missen. Wij wensen haar echtgenoot Joost, zoon Jeroen & Jolien met
kleinkinderen, zoon Peter en Kim heel veel sterkte met dit onvoorstelbare verlies.



Op dezelfde datum is Johan Zant op 63 jarige leeftijd van ons heengegaan. In de
advertentie en op de kaart stond resp. “Zonder gedag te zeggen”, en “Voor altijd in
ons hart” Vaarwel…
Ook Nell Meijer en verdere familie wensen wij natuurlijk heel veel sterkte.
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De start van een winterligger
Ook in 2017 zijn we weer vertrokken op 1 april. Dat doen we nu al bijna 15 jaar in dezelfde samenstelling, Wij dat zijn dan Huib (van de Down Under), Frans (onze winterhavenmeester) en ikzelf. De Utopia was weer uitgebreid geproviandeerd door Ger (de
vrouw van de schipper).
Om 10.00 uur was er koffie met gebak. Drie mannen, weggebracht door hun echtgenotes, lieten zich de koffie goed smaken! Gezellig gepraat en afscheid van elkaar genomen
alsof we twee jaar weggingen in plaats van 1 week.
Om 10.55 uur is dan het vertrek en Utopia
vaart de haven uit, nog lang uitgezwaaid
door de dames op de kade. Het ging deze
keer richting Amsterdam. Andere jaren
was er bij de uitgang van de haven een
punt van afwachting: zou de schipper
naar noord sturen of naar zuid? De bemanning maakte van dit moment een
gokmoment, een luciferdoosje werd ingezet om te laten weten welke kant.
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Tot vorig jaar: uitvarende ging het niet
noord, niet zuid, maar door de polder. Dat
ontlokte de bemanning zinsneden als: “Je
kunt hem (de schipper) toch niet volgen”
en “Hij is toch niet te vertrouwen” en “Je
weet hier op dit schip nooit waar je aan
toe bent”.
Dit jaar ging het weer anders: de schipper
had ruim voor vertrek aangegeven welke
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kant het op zou gaan. Een reisschema
voor een hele week. Richting zuid.
Als eerste pleisterplaats stond Huizen op
het programma. Echter toen we daar kwamen was het 15.00 uur, te vroeg om nu al
‘te gaan liggen’. Doorgevaren naar Muiden,
door de sluis, terwijl Ome Ko wel wenkte
om te komen, nee, we waren sterk op deze
eerste dag. Uiteindelijk afgemeerd tussen
Muiden en Weesp, midden in de natuur.
De volgende dag de hele Vecht afgevaren
waarbij de mannen (en ik) met volle teugen genoten! Je ziet het aan de gezichten.
Als we bij Maarssen het AmsterdamRijnkanaal opvaren, na eerst de post te
hebben opgeroepen, blijkt dat er weinig
scheepvaart op het kanaal zit. Uiteindelijk komen we aan in Vianen. We leggen
aan aan de steiger vlak voor de sluis (gratis, dat wisten we wel). Uitgebreid een
‘aankomertje’ genomen en na ‘Boer zoekt
Vrouw’ heerlijk te kooi. 44 km gevaren!
De volgende dag doorgevaren naar Gorinchem, deze keer afgemeerd in de Lingehaven. Het is weer mooi weer vandaag.
Rondje gelopen door de stad en daarna
een Duveltje gedronken op het Marktplein!
Dat Duveltje kwam een beetje hard aan
gisteren (of waren het er meer?), in ieder
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geval zijn we deze dinsdag niet zo vroeg
vertrokken: 11.00 uur. Over de Merwede
naar de sluis van Werkendam. Hij sprong
juist op dubbelrood (gemeen), vooral toen
we in de boeken lazen dat hij dicht bleef
tot 14.30 uur. Niet blijven wachten daar,
maar omgevaren naar de Spieringsluis in
Dordrecht, die draait tot 14.00 uur.
Dan de Biesbosch in. Heerlijk varen maar
wel met de vinger op de kaart. 3 x luidpiepend (dieptemeter) gestopt maar niet
vast gelopen. Huib heeft goed meegekeken op de kaart terwijl Frans een tukje
deed. Na uren varen en opletten, geland
op een eiland aan de rand van de Biesbosch. Heerlijk zonnetje: alle stoelen op
de wal!
Woensdag vertrokken richting Geertruidenberg. Mooi weer, rustig. Rondwandeling en lunch, daarna boodschappen gedaan in Raamsdonkveer. Niets te zien in
deze stad, was de conclusie. Dus weer vertrokken richting de Biesbosch. Doch ik zie
een plaats waar ik nog nooit geweest ben:
Waspik. Dan eerst daar maar even daar
naar toe. Aangekomen blijkt dat we het
gevoel krijgen dat de haven een zootje is
en besluiten we om niet eens aan te leggen maar gelijk weer terug te varen.
Een uur later aangekomen op ‘De Wadden’ in de Biesbosch. Blijken we een steiger voor onszelf te hebben. Hééél stil en
ontzettend mooi met al die vogels.
Huib is vandaag de kok. Na enige bijsturing is het heel lekker!
Donderdag rond 10.00 uur vertrokken en
nog even rondgevaren door dit mooie gebied. De jongens kijken hun ogen uit: ontzettend mooi en leeg!
We besluiten om via de Merwede naar de
Ossensluis te varen. Schutten door deze
sluis is op zich al een ervaring: alles heel
oud en een grasoever aan beide kanten.
Na de sluis varen we over het Wantij naar
Dordrecht. We komen uit op één van de
drukste vaargebieden van Nederland. We
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Even later worden we weer opgeroepen
en moeten we even wachten op een schip
dat uit de Noord komt. (Het is hier wel
aan te bevelen goed te communiceren
met elkaar, anders kunnen er vreemde
dingen gebeuren).
We meren deze keer af in het Maartensgat
(onder de toren van de kerk). Een ligplaats
naast een drukke weg wordt ons als enige
mogelijkheid gegeven. De haven ligt nog
vol met wintergasten. Deze ligplaats was
niet de leukste. Later bleek dat hij € 5,50
goedkoper was dan de Koninklijke. Nou,
goed dan!

roepen de post op en leggen uit wat onze
bedoeling is. Post Dordrecht antwoord dat
we even rustig aan moeten doen want er
komt nog een containerschip aan, daarna
mogen wij naar stuurboordzijde van het
vaarwater.

De volgende morgen heb ik nog een ontbijtje gemaakt met een eitje met spek,
waarna de bemanning ging inpakken en
schoonschip maken. Om 11.39 stonden
we op het station en heb ik ze nog even
uitgezwaaid, om zeker te weten dat ze
weg zijn. Met elkaar weer een fijne week
gehad, dit jaar weer een andere tocht!
Bedankt jongens en de groeten van JO

Clubhuiscommissaris gezocht!
Het zal geen nieuws zijn; we zoeken een Clubhuiscommissaris. Maar dit zou ook
zomaar een echtpaar kunnen zijn.
De functie is inmiddels uitgebreid beschreven zodat we je precies kunnen vertellen wat de functie inhoud en wat er van je wordt verwacht.
Omdat je heel nauw samenwerkt met de Clubhuisbeheerder is het belangrijk
dat je weet wat hij doet. Daarom is deze functie ook uitgewerkt en op papier
gezet.
Heb je interesse en wil je meer weten?
Schroom niet om contact op te nemen met Erik Scheepmaker. Zijn mobiele
nummer: 06 - 20 33 33 69.
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Najaarstocht oktober 2017
“Wat, met dit weer nog varen?” “Inderdaad”, maar ik moet wel direct bekennen dat als wij
geen kachel aan boord hadden, het een ander verhaal zou zijn. Tot aan de Nijkerkersluis
komen wij wel 18 schepen tegen die hetzelfde plan hebben/hadden, waaronder twee
Flevoschepen, de Botkil en de Astra. Zeil- en motorboot vertegenwoordigd!
Jarenlang gingen wij om deze tijd altijd
nog naar Terschelling. Nu, vanwege het
zeer onvoorspelbare weer, varen we voorlopig richting Amsterdam. Na deze eerste
dag zetten wij woensdagochtend koers
naar de Wilhelminasluis, het begin van
het Noordhollandsch Kanaal. In Zaanstad
en Wormerveer passeren wij een aantal
bruggen die voor ons moeten draaien.
Behalve de spoorbrug die op vaste tijden
draait gaat het allemaal vrij vlot. Bij de
Zaanse Schans worden we veelvuldig, met
of zonder draaiende molen op de achtergrond, door vooral Japanners en Chinezen
gefotografeerd.

se brug en de daarachter gelegen spoorbrug, net buiten Alkmaar, worden we aangeroepen door een zeilschip zonder mast.
De opvarenden vragen om een sleep, de
impeller is kapot. Natuurlijk nemen wij
hun lijntje aan en na 2 vlotbruggen zijn zij
op plaats van bestemming.
Wij vinden het gezellig varen op het
Noordhollandsch Kanaal. Een drukke weg
aan bakboord maar ook leuke dorpen aan
de stuurboordzijde. Een zonnetje in de
rug, wat wil je nog meer. Te zien en te ruiken is dat hier veel kool wordt verbouwd.
Schagen heeft vlakbij het centrum een
mooie jachthaven. In het grote winkelcentrum waan je je ondanks dat het pas 12
oktober is al helemaal in kerstsfeer! Kerst-

De Zaanstreek kenmerkt zich enerzijds
door fabrieken zoals Verkade, Lassie en
Honig en anderzijds door veelal groen
geschilderde oude houten huizen die er
ondanks de leeftijd perfect uitzien. De
weersvoorspelling is iets positiever voor
de komende dagen maar vandaag is het
echt grijs met af en toe wat motregen. De
gezellige Alkmaarse binnenstad nodigt
zeker uit om door de smalle straatjes te
lopen en de winkeltjes te bekijken. De
volgende ochtend: het is droog, de wind
waait minder hard en we zien zelfs de zon.
Na een half uur oponthoud voor de Tessel-
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versiering, lichtjes en op een gegeven moment zelfs ‘I wishyou a merry Christmas’,
dat is voor ons een beetje TE. Na Schagen
varen we naar den Helder. Nog steeds
waait het stevig, de temperatuur 16 C. In
den Helder krijgen we een neef op bezoek.
Het gespreksonderwerp is natuurlijk hoe
snel de tijd gaat en zaken uit het verleden.
Maar toch ook alle plusjes van het heden.
Zaterdag varen we over de Waddenzee
naar den Oever. Met stroom en wind
mee is het met ZW 5 geen probleem. Er
is meer blauw dan grijs te zien. Een hele
verademing na een aantal dagen van alleen maar grijs. De weervoorspelling voor
het komend weekend is prima, maar net
als de voorspellingen van het nieuwe kabinet: EERST ZIEN DAN GELOVEN. Na 1,5
uur varen schutten we via de Stevinsluis
naar het IJsselmeer. Druk is het niet maar
we zien toch een tiental zeilboten al dan
niet op weg naar de winterstalling, of
gewoon nog genieten van deze dagen.
In Medemblik waar we afmeren, is het
zoals eigenlijk altijd, gezellig druk. Als
inwoner van Medemblik zul je weleens
een minder net woord gebruiken wanneer de brug weer eens moet draaien
voor een schip. Eén van de jachthavens
ligt nl. achter deze brug. Zondagochtend worden we gewekt door de zon. We
verlaten Medemblik en zakken af naar
Enkhuizen. De wind ZW dus varend onder de hoge wal geeft nauwelijks golven.
Voor de buitendijkse jachthaven zijn zo’n
10 open zeilbootjes, type 470, aan het
trainen. Spinaker gezet, hoe snel kan dat,
overstag manoeuvre, enz enz. Oefening
baart kunst is hier zeker van toepassing.
Als we Enkhuizen naderen tellen we wel
40 à 50 klippers onder zeil. Een prachtig
gezicht en een drukte van jewelste. Als
we de Oosterhaven binnenvaren zien we
een spandoek : 14 en 15 oktober 43 ste
Enkhuizer klipperrace. Een weekend met
zon en wind. De organisatie en deelnemers hebben alle geluk van de wereld.
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Maar zoals het spreekwoord zegt: ‘Zonder geluk vaart niemand wel’.
Dat geluk hebben wij maandag ook als
we de Randmeren opzoeken. De drukte
van gisteren staat in schril contrast met
vandaag. Het aantal schepen dat we tegen komen is op de vingers van één hand
te tellen. Na 5 uur varen meren we af in
Elburg. Van de oude jachthavenaan stuurboord is al niets meer te zien dan een
groot vierkant stuk water. Het zal ongetwijfeld een prachtig geheel gaan vormen
met het nieuwe havenkantoor, de botters
in de kom en de ‘Hellige’ met het Visserijmuseum. Daarbij opgeteld de gezellige
binnenstad met de zijstraatjes en de vele
restaurantjes is het altijd meer dan de
moeite waard om Elburg aan te doen.

Dinsdag is het nog maar een klein stukje
naar de thuishaven. We hebben een extra
passagier: kleinzoon Tom is vanochtend
door zijn vader bij ons afgezet en vaart
het laatste stuk mee. Kwamen we op de
heenweg de Astra van Gerrit Hop tegen,
nu varen we Gerrit voorbij, die blijkbaar
ook op weg is naar jachthaven de Knar.
We horen later van hem dat hij even thuis
is geweest, maar het afgelopen weekend
nog snel Texel met een bezoekje heeft vereerd. Zonder twijfel is Gerrit Hop de zeiler uit onze haven, die de meeste mijlen
heeft afgelegd.
Het vaarseizoen 2017 zit er voor ons op.
Helena Louise
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Vrijheid en rust in de winter
Een maandag als ieder ander, als we bij het ochtendgloren lui en katterig van de vorige
late avond wakker worden. Het is het begin van een nieuw jaar. En het begin van een
nieuwe dag als het licht ons tegemoet schemert. De weg naar beneden de trap af naar
de keuken levert de bemoedigende geur van koffie in onze kille koude oude huurwoning.
Ik check de thermostaat: het is net 5 graden. Genietend van de loeihete espresso raadpleeg ik lui de Windfinder als ik een bries de takken van ons bos zie kietelen. Klaar wakker
nu: 5 tot 7 bft. Ik check niet eens hoe koud het is. Daar zijn we al aan gewend.

Groots in vuur en pannen als we zijn – er
staat altijd wel wat op het fornuis –, gaat
de pan op het vuur mee vol met kalfsschenkels. De begeleidende groenten mogen niet ontbreken. En de oliebollen van
de vorige avond ook niet. De slaap die mijn
zoon in zijn logies omarmt, lijkt hem eindelijk te willen loslaten en is hij nog net op
tijd in de auto.
Schone handdoeken, beddengoed en
droge kleding liggen allemaal al klaar in
de’ Insieme’, mijn Wibo II, mijn stalen ros,
een echte impulsaankoop. We houden ‘m
geheim. Bij die code hoort het dat we op
de boot onze telefoons uitschakelen. De
ruimte die overblijft is van ons alleen en
het ankeralarm van onze waterkaartenapp
als we te ver afdwalen. Want daar zijn we
gek op.
We dwalen, in en uit het leven dat moet,
naar het leven dat we kiezen. Zo varen wij
als er wind is, niet noodzakelijkerwijs als
er zon is. Het kan dus ook regenen. Het is
voorstelbaar dat dit ons een beetje gek
lijkt zijn, zo glijdend over ons dek, hijsend
en sjorrend aan de zeilen, nagels brekend
en niet zelden vloekend onder onze adem,
in no-time doorweekt van de kou of regen.
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Maar er is wind. En als er wind is, zeilen we.
Afgelopen jaar maakte wij wat dat betreft
een heel slecht jaar mee. Er was gewoon
geen wind. Of hij stond de verkeerde kant
op. Vanuit Roggebotsluis doe je dan iedere
keer hetzelfde niet zo avontuurlijke stukje
Drontermeer.
Nee, dan zeilen in de winter. Gehuld in vele
laagjes, gewapend met een pan eten voor
erna wagen wij ons aan de koude, geconditioneerd door onze tijdelijke huurwoning
in het bos. Laagjes kun je bij kou uittrekken en aantrekken, waarbij de basis het
belangrijkst is: het behaaglijke wollen merino thermo-ondergoed van een duurder
merk ademt je warm of verkoelt je.
De wind vult de lege boxen, de schepen op
de wal zijn als een haag van welkom als ons
pad naar de ‘Insieme’ leidt. Voorzichtige
stappen en het warme welkom van onze
ijskoude gladde boot als we binnen zijn, elkaar onze twee honden door de lucht overhandigend. De laatste ijsstukken glijden van
de boot. Uit de wind voelt het minder koud,
maar koud is het desalniettemin. Mijn mannen gooien zwierig de trossen los en laten
ons met de wind in de rug voortvarend de
jachthaven uit varen. Er staat schuim op
de golven van het Wolderwijd en dan komt
de zon door, die onverwacht onze gezichten verwarmt en het opspattende water
laat fonkelen. De vaart was fantastisch.
De weidsheid, de vrijheid, de rust. Als enig
schip onze schaduw werpend op de golven.
Ik kan het u van harte aanbevelen.
Marianne
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VAN DE REDACTIE
De redactie van Langszij wenst u vanaf
deze plaats een fijn vaarseizoen toe.

ning is? Kijk op hun vlog op de website
van het Kontakt, de huis aan huis krant
die eenmaal per week bezorgd wordt.

Natuurlijk kunnen wij het niet laten om
u te vragen uw belevenissen op papier te
zetten, om zo andere Flevoleden deelgenoot te maken. Digitaal, geschreven, verteld aan één van ons, alles is mogelijk.
Veel vaarplezier, Marjoleine Brielsman en
Antje Meijer-Brouwer
Misschien heeft u in de vorige Langszij het
vervolg op het verhaal van Heidi en Tom
Schilperoord gemist. De redactie heeft
hier uiteraard wel om gevraagd, maar helaas niets ontvangen. Wilt u graag weten
hoe het met de ‘Shalom’ en haar beman-

Als uw Flevo vlag er ook zo uitziet: vanaf 1
maart is het havenkantoor weer bemand
en kunt u daar een nieuwe Flevo vlag kopen.

Inzenddata inleveren kopy voor de Langszij 2018:
20 maart
2018 voor de uitgave van april
2018
20 mei
2018 voor de uitgave van juni
2018
20 augustus 2018 voor de uitgave van september 2018
20 oktober 2018 voor de uitgave van november 2018

Te koop:
Zeilboot Jeanneau
SUNWAY 25
7.70 X 2.75 X 1.20
Grootzeil nieuw 2016
Rolfok nieuw 2016
Sprayhood nieuw 2016.
Nieuwe accu’s
Voor inlichtingen
0341 419310
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Museumstukken gezocht voor het Nederlands
Palingmuseum
“Zoals het er nu uitziet gaan we onze planning halen en kunnen we aankomende zomer
de eerste bezoekers in het Palingmuseum ontvangen”, aldus de trotse Dries van den Berg,
palingroker en uitbater. “Het wordt een spectaculair museum wat voor jong en oud interessant is. We hebben er een professioneel museumprojectbureau bij betrokken, zodat
we een mooie en eigentijdse expositie kunnen presenteren”.
“Voor de entree komt een heuse Zuiderzeeschokker te liggen die momenteel
wordt opgeknapt door de leerlingen van
MijnSchool te Harderwijk. We willen voor
de bezoekers het hele palingproces van
vangst tot aan verkoop en van toen en nu
in beeld brengen”.

derijen zijn, maar ook zaken die te maken
hebben met de palingvisserij. Palingroken,
palingconsumptie, het vissersleven, enz.
In het bijzonder zoeken wij scheepsmodellen in de vorm van de eerste stalen
vissersschepen. De toegang van het museum is gratis en het museum zal het gehele jaar geopend zijn. Hoe bijzonder zou
het zijn als de bezoekers uw museumstuk
kunnen bewonderen”.

“Daarom willen wij hierbij een oproep aan
u doen om museumwaardige stukken in
bruikleen te geven voor onze expositie.
Denk hierbij aan alle mogelijke paling “Mocht u iets bijzonders hebben? Een mailgerelateerde materialen vanaf de Zuider- tje naar paling@driesvandenberg.nl en wij
zeetijd tot nu. Het kunnen foto’s of schil- nemen contact met u op”.
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Expositie Water- en IJsfoto’s

Foto's: Corrie Brouwer

Rond Kerst meldde ik me bij Antje, dat ik wel met fotowerk in de Kop van de Knar zou
willen exposeren. Met foto’s rond het thema Water en IJs.
Met de ijsfoto’s ligt het voor de hand, dat
ze in de winterperiode getoond worden.
Gelukkig kwam ik snel door de ballotage,
zodat ze vanaf eind januari 2018 aan de
wand hangen, na de mooie expositie van
Janny ten Hove en Jan Gründlehner.
De foto’s hebben een formaat van
70 x 70 cm. En een dikte van 5 cm. Afgewerkt met een UV laag, professioneel
door een gespecialiseerd bedrijf in Friesland.
De IJsfoto’s zijn genomen in de felle
vorstperiode van 2012: op 1 februari
langs het Wolderwijd, en tussen 5 en 9
februari op Vlieland. Schitterend weer,
snijdende Oostenwind, die de prachtigste ijssculpturen op lagerwal fabriceerde.
Op 4 februari vroor het boven de sneeuw
in de polder -23 graden Celsius. Op Vlieland was het een waar genot om in de
zon je op het strand van Nova Zembla te
wanen.
De laatste 10 jaar heb ik me met fotograferen wat meer toegelegd op speciale
watersituaties; ze zijn vaak niet meer zo
landschappelijk. Dat wil zeggen: de hori-
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zon ontbreekt veelal. Ik vind het leuk èn
een uitdaging om foto’s te maken, die
balanceren op de rand van concreet en
abstract. Het niet meer meteen kunnen
zien waar de foto precies genomen is, of
wat het voorstelt. Het geboeid worden
door compositie, kleur of lijnenspel, dat
trekt me steeds meer in de fotografie.
De foto's zoals ze geëxposeerd worden
zijn te koop. Het hele bedrag komt volledig ten goede aan de KNRM Elburg, die
waakt over ons vaargebied. Eventuele
nabestellingen zijn € 50,= in meerprijs.
De expositie is te bezichtigen van eind januari, tot uiterlijk 20 maart 2018.
Openingstijden Kop van de Knar
februari: za / zo 16.00 - 20.00 uur
maart: za / zo 12.00 - 20.00 uur
Ook al komt er misschien geen echte
winter, dan hoop ik toch dat U kunt genieten van wat ijsmomenten van Vlie en
het Wolderwijd, en dat U ook de andere
foto’s van water kunt waarderen.
Corrie Brouwer
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De FastUs via Marokko, Canarische
Eilanden,Kaap Verden naar de Carieb

deel 5
Op 5 juni zijn we aan het einde van de middag door ouders, kinderen, familie en (zeil)
vrienden uitgezwaaid vanuit de Houtribhaven in Lelystad om een zeilreis van 14 maanden te maken.

In onze vorige verslagen hebben we verteld
over de oversteek van de Biskaje, hoe we de
Spaanse Ria’s, de westkust van Portugal en
de Algarve hebben ervaren.
We zijn een paar weken langs de zuidkust
van Portugal gezeild van west naar oost en
weer terug. De twijfel over hoe ver we met
zijn tweëen door willen zeilen zit er dan
goed in. Vooral Monique heeft een flinke
knauw opgelopen bij de noordkust van
Spanje. Van vele medezeilers, zowel ervaren
Hollanders als Engelsen horen we dat het
weer niet echt mee zat aan de westkust van
Portugal. De mooie deining en de Portugese
noord hebben we wat gemist lijkt het. In het
noordelijk deel bleef de temperatuur ook lager dan normaal is. Wij vonden het al best
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heerlijk warm. In de Algarve kwamen we pas
toe aan lekker zeilen. We hebben hier zelfs de
spinaker kunnen gebruiken. Omdat we toch
graag naar de Canarische eilanden wilden
hebben we geprobeerdom bemanning naar
Faro te halen. Onze zoon en zijn vriend bleken vrij te kunnen nemen van hun werk en
zagen het avontuur om over te steken met
ons naar Madeira wel zitten. Helaas zat de
wind niet mee en ook de swell was te hoog
op het moment dat zij waren gearriveerd. Je
bent dan ook gebonden aan de korte termijn
waarbinnen de opstappers kunnen en het
weer kun je niet sturen. Samen hebben we
wel een heerlijke zeilweek gehad tussen Faro
en Lagos en zij hadden een weekje zon met
30 graden in plaats van de herfststorm die
begin oktober over Nederland raasde.
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Na nog een aantal dagen bij Portimao voor
anker te hebben gelegen zijn we enthousiast gemaakt door medezeilers om verder te
gaan. ‘s Morgens bij de koffie bekijken we
het weerbericht en er lijkt een goed weerwindow te zijn om naar Marokko te zeilen.
Blik op oneindig en verstand op nul wordt
ons door een doorgewinterd echtpaar aangeraden. We zijn aangestoken door de verhalen van de Nederlanders die we tegen zijn
gekomen en hun verhaal over Marokko met
ons hebben gedeeld. We besluiten impulsief
om het anker op te halen en naar Marokko
over te steken.We denken dat we er 1.5 dag
en 2 nachten over gaan doen met deze
windverwachting. Dat moeten we kunnen.
Uiteindelijk stond er de eerste nacht iets
meer wind dan verwacht waardoor we zelfs
de tweede nacht gereefd hebben gezeild

om niet midden in de nacht bij Rabat aan te
komen. Als we bij zonsopkomst daar aankomen en de marina oproepen om naar binnen te worden begeleid varen we een compleet andere wereld binnen. Langs de rivier
liggen zo’n 50 vissersbootjes die ter plekke
hun waar verkopen op de steiger. Het is een
kakofonie van geluid. We leggen aan bij de
steiger voor de haven om door de douane en
de politie te worden ingeklaard. Er komt zelfs
een drugshond over het dek en door de kuip.
Ook wordt gevraagd of we wapens of drones
bij ons hebben. Drones zijn in Marokko volledig verboden en heb je die bij je dan moet
je deze inleveren.
Na een dagje Sales (waar de marina eigenlijk
ligt) en Rabat aan de overzijde besluiten we
een auto te huren om meer van Marokko te
zien. We ondernemen deze roadtrip met de
bemanning van SY Amuse. We gaan eerst
noordelijk waar we de blauwe stad bezoeken om via Fez met de medina als Unesco
werelderfgoed naar het zuiden het Atlasgebergte te bezoeken. Hier logeren we in
een Hotel dat wordt gerund door 2 broers
en hun 2 neven die trotse Berberszijn. In de
Gorges des Dades maken we een prachtige
wandeling en ontmoeten een nomaden berbergezin die zonder enig comfort met kinderen en beestenboel in een grot wonen. Vader
geeft aan dat het een zwaar leven is maar
dat hij zich een vrij man voelt om op deze
wijze te leven.
Zie voor ons volledig verslag ons blog:
Fastusopreis.blogspot.com
Na 18 dagen Marokko besluiten we dat
het tijd wordt om verder te gaan. We zien
een mooi weerwindow om over te steken
naar Lanzarote. Het is erg spannend maar
we gaan ervoor. Na proviand en diesel te
hebben ingeslagen moeten we weer via de
Douane voor uitklaring uit Marokko. Uiteindelijk doen we over de 470 mijl, 5dagen en 5
nachten om in Arrecife op Lanzerote aan te
komen. De overtocht gaat gepaard met zeer
weinig wind waarbij we na 28 uur motoren
en nog maar een kwart tank diesel alleen
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maar op wind kunnen wachten. Er wordt
zelfs een halve dag echt gedobberd. We worden door een groot aantal dolfijnen getrakteerd op een show met een hoop gespartel
en flinke sprongen. We spotten tijdens onze
tocht ook nog walvissen en een paar zeeschildpadden.
Op de 3e dag komt er een vogeltje aangevlogen die bij ons komt uitrusten. We zoeken op
wat voor soort het is. Het blijkt een ‘zwartkop’ te zijn. ‘s Nachts slaapt hij onder de
buiskap gezeten op de lijnen om bij zonsopkomst nog even rond te hippen in de kuip en
dan weer zijn weg al vliegend te vervolgen.
Als eindelijk de mijlen tot Arrecife beginnen
af te nemen en we Lanzarote zien liggen in
het vroege ochtendgloren zijn we blij als we
tegen het middaguur de haven binnen varen. Zeilen naar beneden halen en we krijgen
een plekje toegewezen aan de steiger.
We bezoeken Papagayo Beach in het zuiden
van Lanzarote waar we een paar dagen ankeren. Daarna bezoeken we Fuerteventura.
We doen de haven Gran Tarajal en Morro
Jable aan.
Als we bij het vertrek van de ARC op 19 november in Las Palmas op CranCanaria zijn,
begint er toch weer wat te kriebelen. Na vele
overwegingen hebben we toch besloten om
door te gaan naar de Carieb. We laten ons
verleiden hiertoe omdat overal en iedereen
zegt dat van Holland naar de Canarisch het
moeilijkste is en we zijn per slot van rekening
zonder al teveel tegenslag hier gekomen. En
het alternatief is tegen wind en stroom in
terug naar het noorden.
Begin December vertrekken we vanuit Las
Palmas naar Mindelo op de Kaapverden. Dit
is een tocht van 6 dagen. We hebben de eerste 2 dagen zeer weinig wind maar dan gaat
de wind flink aantrekken en wordt het een
paar dagen met hoge golven en flink wat
wind. Voor het eerst gaat ons derde rif in het
grootzeil. In Mindelo besluiten we in de haven te gaan liggen omdat er Hollanders be-
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roofd zijn op de anker plek en bij een ander
eiland is zelfs een echtpaar echt beroofd. Dit
vinden wij geen fijne gedachte. Ondanks dit
alles hebben we ons goed vermaakt in Mindelo en geen nare zaken meegemaakt.We
besluiten om op 18 december de touwen
los te gooien en de Atlantische oversteek te
gaan maken.

Op 2 januari 2018 zijn we aangekomen in
de Carieb na 16 dagen zeilen vanaf Mindelo
Kaapverden. We liggen voor anker bij Barbados. De Atlantische oversteek was een pittige tocht met meer wind dan de gribfiles
aangaven en ook flinke golven. Kerst en oud
en nieuw hebben we op de oceaan doorgebracht. Via de sateliettelefoon haalde we
onze weerberichten op en konden we onze
positie plaatsen op ons blog. Dit gaf ons een
veilig gevoel en onze ouders, kinderen, familie en volgers wisten zo waar wij ons bevonden tijdens de overtocht.
Voor het volledige verslag van deze oversteek ga naar onderstaand blogadres.
Ons volgende verslag zal gaan over onze belevenissen in de Carieb.
Naast het verslag in Langszij zijn we ook te volgen op onze blog: FastUsopreis.blogspot.com
John en Monique Tolhuisen
P.s. ARC staat voor Atlantic Rally for Cruisers.
Een georganiseerde overtocht van Cran Canaria naar de Caraiben. Ongeveer 225 schepen vertrokken op 19 november 2017 voor
deze reis.
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Zij die de zee bevoeren

deel 15

Een reis als elektricien

19 Februari 1982 kwam er een brief dat ik op 4 maart moest aanmonsteren in Hamburg
op ms. Nedlloyd Alkmaar, een voormalig KNSM schip. Ik loste daar de elektricien af. Kennelijk was daar elektrisch wat te doen dat er een extra 3e wtk naar toe moest.
De Alkmaar was door de KNSM gekocht van de werf Howaltswerke in Hamburg en was
een snel schip, volgens zeggen 22 mijl maar dat heb ik nooit meegemaakt. De motor was
een Fiat 8 cilinder tweetakt met spoelpompen en turboblowers en had een vermogen van
20.000 pk. Wij hadden er ‘slow speed nozzles’ in. Dat zijn verstuivers met een kleinere doorlaat zodat, als je met verminderd vermogen draait, je toch een goede verstuiving hebt.

Liggend voor de kant in Venezuela, La Guaira, de
haven van Caracas.

masten met laadbomen en elektrische
luiken. Bij elkaar zo’n 100 elektromotoren
vandaar een elektricien. De machinekamer
was door Fiat geautomatiseerd en had
een Fiat Sepa systeem. Voor die tijd uiterst
modern. Je hoefde geen generator meer te
synchroniseren, ze werden automatisch bij
geschakeld.
De reis
Zoals het vaarschema laat zien gingen we
van Le Havre naar Bilbao, vandaar naar LaGuaira Venezuela, vervolgens naar Porto
Cabello en dan naar Maracaibo.

De Alkmaar zat in een oude lijndienst van
de KNSM, de EuroCaribe en het vaarschema zie je op de volgende bladzijde.Ik vloog
naar Hamburg en van Hamburg voeren we
naar Bremen daarna naar Delfzijl waar we
in de Eemshaven moesten laden en lossen.
In die tijd was de Eemshaven nog het eind
van de wereld waar werkelijk niets te beleven was.
Elektricien is een mooie job. Ik liep geen
wacht in de machinekamer en had een
mooi hutje op het hoofddek. Aan dek zat
onder het tweede dekhuis aan bakboord
mijn werkplaats waar het goed vertoeven
was. We hadden een fijne ploeg met een
2e wtk waar je mee kon lachen. En we zaten met een ploeg van 30 man aan boord
en er was werk zat. Zowel in de machinekamer als aan dek. Aan dek hadden we 4

Langszij | jaargang 47, nummer 1



Mijn walpas van La Guaira.

LaGuaira is de haven van Caracas, er ligt
een bergrug tussen. Het vliegveld van Caracas ligt ook in La Guaira en de vliegtuigen
hebben een start en landingsbaan die in
zee begint. De vliegtuigen komen laag over
in de haven vlak over het schip. In die tijd
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kreeg Jan de zeeman een walpas. Op zich
niet zo gek want een paspoort kun je alleen maar kwijtraken en dat was natuurlijk
goed mogelijk want je kwam als zeeman
uitsluitend in eersteklas balletenten met
het liefst veel vrouwelijk schoon.
Maar tegenwoordig ben je als Jan de zeeman ongeveer een crimineel en door de
ISPS is de wal op gaan niet meer zo makkelijk en vaak zelfs onmogelijk. Tegenwoordig
zijn haventerreinen hermetisch afgesloten
en moet je je legitimeren en aantonen middels een verklaring dat je gewenst wordt
aan boord. Ook binnenschippers hebben
hier veel last van. En dat allemaal vanwege
de terreurdreiging. Nu heb ik nog nooit een
Arabier richting een schip zien gaan met de
bedoeling er enige werkzaamheid te gaan
verrichten, ze kwamen alleen lastig doen
en drank en sigaretten opeisen en als je
niet aan hun eisen voldeed werd het schip
niet ingeklaard.

In La Guaira brachten we onder andere
kaas. Dat zat in het achterruim (wat gekoeld werd met vriesmachines). Op de foto
het achterste ruim waar de 2e en 5e wtk na
het werk een ‘blaasje’ met een groene rakker nemen. De derde stuurman ’Haagse
Paultje’ liep aan dek en hield iedere hijs
met kaas, wat de wal op werd gedraaid, in
de gaten. Op een gegeven moment kwam
de Guardia civil langs met een jeep en laadde een doosje kaas op de achterbank en
reed verder. Paultje begon te schreeuwen,
zette de achtervolging in nadat hij van de
gangway was gerend tot hij aan het eind
van de kade kwam waar de heren van de
Guardia Civil in een patrouillebootje overstapten. Daar zag Paultje dat de heren een
grote Colt aan hun riem hadden hangen
en leek het hem toch beter zonder kaas (en
blauwe bonen) terug te gaan.

Zuid Amerika, daar heb je tralies voor de ramen!
En het liefst wel dikke anders is je huis alsnog
leeggehaald.
2e wtk “Lambiek” en de 5e wtk pikken een
blaasje na het werk op het achterdek bij het
vriesruim.

42

Langszij | jaargang 47, nummer 1

Het meerdek is verlaagd, typische bouw! Was de
spatie tussen Ned en Lloyd symbolisch? Was het
het net niet misschien?

Anno 1982 leek het best Duits, als je nu kijkt op
internet is het plaatsje enorm gegroeid.

Colonia Tovar
We gingen een tripje maken, soms werd
dat door een zeemanshuis geregeld. Hier
door de kapitein en het agentschap. We
gingen naar Colonia Tovar.
Colonia Tovar (English: Tovar Colony) is a
town of Venezuela, capital of the municipality Tovar in Aragua state. Founded in 1843
by a group of immigrants from the then
independent state of the Grand Duchy of
Baden (later incorporated into Germany),
it is characterized by the maintenance of
the cultural imprint of their origin, so it is
called "the Germany of the Caribbean". The
economy depends primarily on agriculture
and tourism; and the town is located 42 km
(26 mi) from Caracas. The Colonia is known
for its temperate crops (peaches, strawberries, beets, cauliflower, carrots, cabbage,
chard, broccoli, lettuce, onions and potatoes).

Toen we het plaatsje binnenreden deed de 2e
wtk een pluk shag onder z’n neus, ik weet effe
niet meer wie hij nadeed maar het was geloof ik
een Oostenrijker.

Tja, ik lees nu dat het plaatsje vooral bekend was om z’n landbouw. Wij keken uit
naar rondborstige Duitse dames met het
bijpassende decolleté maar we zagen alleen knollen en groenvoer!
We hebben even het plaatsje verkend en
wat gegeten, ik ben vergeten of het Apfelstrudel was en dan op z’n Venezolaans
natuurlijk.

Als je nu Colonia Tovar in typt in Google
vindt je het zo via Wikipedia, in 1982 hadden we nog geen internet en eigenlijk was
dat wel leuk want het was totaal onbekend waar je naar toe ging.

De twee leerling wtk’s, de 5e wtk en de 2e
stuurman.

Langszij | jaargang 47, nummer 1



43

HARDERWIJK
Vissershaven 7

Soort woning
Inhoud
Woonoppervlakte
Perceelgrootte
Ligging

Woonark Totaal aantal kamers 4
325 m³
Aantal Slaapkamers 3
130 m²
Bouwjaar
1904
130 m²
Aan vaarwater, aan water, in centrum, open ligging, vrij uitzicht

Vraagprijs € 275.000 v.o.n.

randmeermakelaars.nl

