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Postadres: w.v. Flevo, Postbus 333, 3840 AH Harderwijk

Verenigingsgebouw Contributie voor 2019 Havenmeester Havenkantoor

Jachthaven de Knar
Knarweg 2-4-6
3846 AH Harderwijk
tel. 0341-414542
website: www.wvflevo.nl
e-mail: info@wvflevo.nl

Gezinslid € 78,70 Erry Sardyn
tel. 0341 - 423271Lid € 56,00

Jeugdlid € 33,95

Entreekosten 
nieuwe leden  € 28,95

Postgiro van de w.v. Flevo IBAN: NL38INGB0001000473 voor Duitsland: BIC: INGBNL2A

Ere-leden

C. Verbaan †, J.W. Gründlehner, G. v. Harten †, A.M. Bijnen

Leden van verdienste:

T. Aartsen-Brink, P. Gerards †, N.Hagen, J. ten Hove †, J.M.P. Kersten, J.Th. Megens-Gunsing, A. 
Meijer-Brouwer, N.H.M. Sprik, A.C. Visch-Horeman, D. Visch

Bestuur

Voorzitter & Zeilwedstrijdcommissaris E. Scheepmaker tel. 06 20 33 33 69

Secretaris & Evenementencommissaris J.H. Oskam tel. 0341 - 416771

Penningmeester & havenadministratie A. Meijer-Brouwer tel. 0341 - 456674

Clubhuiscommissaris J. de Bruijn tel. 06 34 99 06 69

Vice-voorzitter & Havencommissaris E.G. Aartsen tel. 0341-425410

Havencommissaris J. Duitman tel. 0341 - 417981

Commissaris Opleidingen R. Sikkema tel. 0341 - 560570

Redactiecommissie

mevr. A. Meijer-Brouwer tel. 0341 - 456674

mevr. M. Brielsman tel. 0341 - 419957

Vormgeving Langszij GraphFruits, Koen Hoffmann, tel. 06 53 66 61 64

Inleveren copy en advertenties voor het verenigingsblad Langszij:
Postbus 333, 3840 AH Harderwijk, redactie@wvflevo.nl
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VAN
DE

Op het moment dat ik mijn eerste ‘Van de voorzitter’ schrijf is Nederland in de ban van 
het schaatsen op natuurijs en wordt er zelfs gezinspeeld op een Elfstedentocht. Als u 
dit leest weten we of er na 22 jaar weer een gedenkwaardige tocht is verreden. Zeker 
gedenkwaardig is dat Antje Meijer-Brouwer ruim 40 jaar(!) penningmeester binnen wa-
tersportvereniging Flevo is. Tijdens de nieuwjaarspeech is dit al aangehaald door vice-
voorzitter Bert Aartsen. De sollicitatiebrief uit 1978 werd keurig ingelijst overhandigd 
met een mooie bos bloemen en een cheque voor een weekendje weg. En zoals bekend 
doet Antje haar bestuurs- en commissietaken nog steeds met heel veel plezier. Hulde!

De kalender 2019 is verstuurd en wat 
mij opvalt is dat we een mooi en gezellig  
verenigingsjaar tegemoet gaan; echt voor 
elk wat wils. De Kop van de Knar is ‘the pla-
ce to be’ voor het zeilcafé, dat we inmiddels 
hebben omgedoopt tot watersportcafé, en 
waar we sprekers met hele mooie en boei-
ende onderwerpen te gast hebben, de open 
tafel op vrijdagmiddag en natuurlijk (the-
ma) evenementen als het Winter Carnaval 
feest (24 februari). Maar ook op een zon-
dagmiddag is het prima toeven in de Kop 
van de Knar; bij mooi en helder winterweer 
is de zonsondergang alleen al onvergetelijk…

Op de kalender zien we uiteraard ook de 
verschillende wintercursussen. De cursus-
sen worden al vele jaren verzorgd maar 
dit jaar zien we bijvoorbeeld een grote be-
langstelling voor de cursus Vaarbewijs. Een 
groep van maar liefst 30 cursisten wordt 
‘klaargestoomd’ voor hun examen. 

De zeilopleidingen voor de jeugd (Optimist) 
en voor volwassenen (kielboot) zijn ook 
weer ruim vertegenwoordigd. We hopen 
ook dit jaar weer op veel belangstelling; ook 
van onze nieuwe buren uit het Waterfront.

Als ik de kalender verder doorblader zie 
ik ook een aantal ‘nieuwe’ evenementen. 
Flevo zal in 2019 weer meedoen met de 
Combi Randmeren. De Combi Randmeren 

richt zich op het jeugd(wedstrijd)zeilen in 
bijvoorbeeld Optimist, Splash en Feva. Het 
format dat we voor de Combi Randmeren 
gebruiken is de afgelopen periode met de 
verschillende verenigingen uitgewerkt 
en is bedoeld als kennismaking met het 
wedstrijdzeilen voor de beginnende zeiler 
(Q-Cup). Uiteraard komt ook de ervaren 
wedstrijdzeiler ruim aan zijn of haar trek-
ken in de Combi’s. Plezier en (beter) zeilen 
zullen hierbij hand-in-hand gaan. Het wed-
strijdcircuit wordt gevaren bij de verenigin-
gen aan en rond de Randmeren en zal op  
1 september bij ons op de Knar neerstrij-
ken. Flevo was ‘vroeger’ vast onderdeel van 
de Combi’s maar door de verhuizing van 
de oude naar de nieuwe (huidige) haven 
was het een aantal jaren niet mogelijk om 
het evenement veilig bij ons te kunnen or-
ganiseren. Sowieso wordt september een 
maand waar we flink aan de bak kunnen. 
Naast de Combi Harderwijk hebben we de 
afsluiting van de Woensdagavond Compe-
titie (WAC) en de Wolderwijd Cup. Alsof dit 
nog niet genoeg is zijn we van 20 t/m 22 
september gastheer voor de Nederlandse 
Kampioenschappen van de 12 m2 Sharpie 
klasse en de Nederlandse Kampioenschap-
pen FF-65 klasse (21 en 22 september). 
Evenementen waarmee we ons als vereni-
ging heel goed kunnen profileren. 
De kalender laat veel activiteiten of evene-
menten zien die zonder inbreng of bijdrage 
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In�Memoriam
Op 18 november 2018 is de vrouw van Rinus Karnekamp overleden. Zij is 83 jaar gewor-
den. Op de kaart staat: Moedig heb je tot het einde toe de regie in handen gehouden.
Wij wensen haar familie alle sterkte voor de komende tijd.
Terwijl de laatste hand werd gelegd aan deze Langszij mailde één van onze havencom-
missarissen, Bert Aartsen, ons op zaterdag 19 januari 2019 om 22.01 uur het volgende 
bericht:

Beste allen,
Zojuist werd ik gebeld door Will Engelmann met het trieste bericht dat Cees Poel van-
morgen vredig is heengegaan. We wisten dat hij maandag j.l. naar het hospice in Er-
melo was gegaan. Dat het zo snel zou gaan, had denk ik geen mens verwacht. Cees had 
de moed opgegeven. 
Cees was het vechten moe hij heeft de strijd opgegeven. Tot het laatste toe was hij 
altijd geïnteresseerd in mensen, belde vaak mensen op hoe het met ze ging en sloot 
dan altijd af met de woorden: “Doe de groeten aan Saartje”. Al twee jaar ben ik met 
een grote botter aan het bouwen en regelmatig kwam hij kijken of het wel naar zijn zin 
ging. Zo rond de tafel met het model in het midden kwamen er allerlei verhalen over 
de visserij en ongelooflijk wat wist hij veel over de visserij en de botters. Hij kon smeuïg 
vertellen en ik vergeet nooit dat hij in het oude clubhuis een gedicht uit zijn hoofd 
voordroeg, dat zeker wel 10 minuten duurde. Ongelooflijk! Er is een pracht mens heen-
gegaan die wij met z’n allen zullen missen maar ik weet zeker dat hij bij ons B. en O ers 
nog vele malen tijdens de middagborrel zal aanschuiven. Wij wensen Coby, familie en 
vrienden heel veel sterkte met dit verlies. Cees Poel is 89 jaar geworden.
Namens bestuur en B. en O ers heel veel sterkte.
 

Een verdrietige groet van Hans en Bert, 
havencommissarissen w.v. Flevo.
Het leven is mooi, soms lang soms is het kort,
want eenmaal geboren is ’t afwachten wat ’t wordt.
Het komt zoals ’t komt en gaat zoals ’t gaat
maar altijd verdrietig, als een vriend ons verlaat.
We zullen hem missen, onze maat Cees Poel
hij is onderweg, naar een ander doel.
Zijn muziek zal daar zeker niet ontbreken
wat zullen ze lachen om zijn streken.
Hoop dat je daar de rust vindt die je verdient
vaarwel Cees je was voor ons een goede vriend.

Je B. en O. makkers

van vrijwilligers niet mogelijk zijn. De win-
ter is voor vele watersporters toch een soort 
winterslaap periode maar de verschillende 
commissies en vrijwilligers gaan achter de 
schermen gewoon door om er weer een 

fantastisch seizoen en jaar van te maken!

Dank hiervoor!
Uw voorzitter, 
Erik Scheepmaker
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V A N D E

S E C R E T A R I S

Notulen�
van de Algemene Vergadering van de WV Flevo op vrijdag 07 december 2018

Namens het bestuur zijn aanwezig:
Bert Aartsen, Voorzitter/Havencommissaris
Co Oskam, Secretaris/Evenementen comm.
Antje Meijer-Brouwer, Penningmeester
Hans Duitman, Havencommissaris
Rob Sikkema, Commissaris opleidingen
Erik Scheepmaker, Wedstrijdcommissaris/Vice-voorzitter
Joep de Bruijn, Clubhuiscommissaris 

De volgende leden hebben zich voor de 
AV afgemeld:
Rob Wels, René Fluit, Arie Veurtjes, Frits 
Poot en Marjoleine Brielsman.

De vergadering wordt bijgewoond door 
47 leden inclusief bestuursleden

1. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter Bert 
Aartsen de Algemene Vergadering en heet 
iedereen hartelijk welkom.
Als eerste wordt aandacht besteed aan 
het overlijden van de leden, Hanneke Ei-
sen-van de Bunte, Johan Zant, Harry Oude 
Nijhuis, Aloysius Petrus Groot en Cornelia 
Hendrika Karnekamp-Pits.
Zoals gebruikelijk worden deze leden, met 
een kort moment van stilte, staande her-
dacht.
Joep de Bruijn is officieel nog geen be-
stuurslid. Hij heeft zich nl. na de vorige 
AV aangemeld als clubhuis commissa-
ris. Hiervoor hebben de aanwezige leden 
geen bezwaar, waarna Joep de Bruijn of-
ficieel zitting neemt in het bestuur. 

2. Ingekomen en verzonden stukken
Geen

3. Vaststellen van de notulen van de AV 
van 08 december 2017
Geen op- of aanmerkingen.
Notulen vastgesteld.

4. Behandeling van het jaar(bestuur)
verslag 2017-2018
Geen op- of aanmerkingen. 
Hiermee wordt het verslag goedgekeurd.

5. Behandeling van de jaarverslagen 
van de vaste en tijdelijke commissies

Jaarverslag Havencommissaris.
Geen op- of aanmerkingen. 
Hiermee wordt het verslag goedgekeurd.

Jaarverslag commissie Opleidingen.
Geen op- of aanmerkingen. 
Hiermee wordt het verslag goedgekeurd.

Jaarverslag Wedstrijdcommissie.
Geen op- of aanmerkingen. 
Hiermee wordt het verslag goedgekeurd.
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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.

6. Behandeling van het door de 
accountant samengestelde rapport 
inzake de jaarrekening van het 
afgelopen verenigingsjaar
Antje Meijer-Brouwer geeft toelichting.
De stukken zijn in tegenstelling tot het 
afgelopen jaar nu wel op tijd gereed en 
worden uitgedeeld op de AV.

Pag. 13: Liquide middelen momenteel 
€ 248.095,00. N.a.v. dit bedrag doet het 
bestuur het voorstel om € 100.000,00 ex-
tra af te lossen. De aanwezigen gaan hier-
mee akkoord.
Pag. 17: De contributie van de leden en de 
‘contributie’ van de Vrienden van de Kop 
van de Knar zijn dit boekjaar bij elkaar ge-
voegd. Volgend jaar zal er weer een schei-
ding plaats vinden tussen leden contribu-
tie en die van de Vrienden van de Kop van 
de Knar.
Het clubhuis heeft afgelopen seizoen 
mede door de lange warme zomer goed 
gedraaid. Maar is zeker ook te danken aan 
het enthousiasme van Joep, Henk, Jolan-
da en hun medewerkers.
Pag. 20: opbrengsten diensten haven is 
incl. kranen, bokken enz.

Jan Kersten: voorraadkosten clubhuis be-
drag is laag!
Antje Meijer-Brouwer: dit is volgens laat-
ste inventarisatie. Dit getuigt van goede 
inkoop.
Meindert de Jong: wat betreft de overige 
algemene kosten?

Antje: klein materiaal onder de € 500,00.
Willem van der Linden: wat zijn represen-
tatiekosten?
Antje Meijer-Brouwer: kosten bloemen, 
wijn naar leden bij ziekte en/of jubilea. 
Met dank aan Antje Meijer-Brouwer 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 Arie 
van der Meijden verslag. 
Concluderend is de kascommissie van me-
ning dat de stukken een getrouw beeld 
geven van het financieel beleid van het 
bestuur.
De kascommissie adviseert dan ook om 
de Algemene Vergadering voor te stellen 
het bestuur décharge te verlenen over het 
boekjaar 2017/2018.
Harderwijk, 7 december 2016.
w.g. Arie van der Meijden en René Fluit. 
De vergadering gaat hiermee bij acclama-
tie akkoord.

Uittredend lid van de commissie 15 lid 4 
St. is Arie van der Meijden.
De nieuwe VZ is: René Fluit samen met 
Martin Velner.
Nieuw reserve lid is: Hans Baars.

8. Behandeling en vaststelling van 
de contributie, de huurbedragen voor 
de ligplaatsen en de tarieven voor 
dienstverleningen voor het komende 
verenigingsjaar
Het bestuur, ook op advies van de accoun-
tant, heeft besloten om de contributie en 
tarieven voor het komend jaar niet te verho-
gen. Dit wordt met luid applaus ontvangen.

Nico Hagen: is dit ook van toepassing op 
de consumpties enz. in het clubhuis?
AntjeMeijer-Brouwer: neen, hiervoor geldt 
een door de overheid opgelegde btw ver-
hoging per 01-01-2019 van 6 naar 9%.
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9. Behandeling en vaststelling 
van de voorgestelde begroting van 
de vereniging voor het komende 
verenigingsjaar
Antje Meijer-Brouwer geeft een toelich-
ting op de begroting.

Jan Willem Pauw: de begrote personeels-
kosten (vereniging) zijn met € 65.000,00 
een stuk lager dan de werkelijke kosten 
over 2017-2018. 
Antje Meijer-Brouwer: klopt, door het per-
soneel efficiënter in te roosteren verwach-
ten wij dat de kosten lager zullen uitvallen. 
Jan Willem Pauw: post reservering lus-
trum staat weer op de begroting.
AntjeMeijer-Brouwer: dit is voor het 90 ja-
rig bestaan van de w.v. Flevo in 2021.

Verder zijn er geen vragen waarna bij ac-
clamatie de begroting van de vereniging 
wordt goedgekeurd.

10. Behandeling en vaststelling 
van de voorgestelde begroting van 
de jachthaven voor het komende 
verenigingsjaar
Antje Meijer-Brouwer geeft een toelich-
ting op de begroting.
Zoals ook al bij punt 8 is aangegeven zal 
er geen verhoging op de ligplaats tarie-
ven en overige tarieven worden toegepast 
voor komend jaar.

Bij acclamatie wordt de begroting voor de 
jachthaven goedgekeurd.

11. Mededelingen van het bestuur:
Sinds 25 mei 2018 moet iedere vereniging 

– groot en klein – voldoen aan strenge pri-
vacyregels, voortkomend uit de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
De privacyverklaring van w.v. Flevo is te 
vinden op de website.

Het kabinet heeft besloten het lage BTW–
tarief te verhogen per 01-01-2019 van 6 
naar 9%. Het nieuwe tarief heeft conse-

quenties op o.a. de prijzen van een aantal 
goederen en diensten.

De contributie voor vrienden van de Kop 
van de Knar wordt verhoogd van €20,00 
naar €25,00 per jaar. Dit i.v.m. hogere 
schoonmaakkosten van o.a. de douches 
en de toiletten.
Het Inschrijfgeld blijft eenmalig €5,00.

Voor de winterliggers momenteel 14, blij-
ven de ligplaatsgelden en overige kosten 
ongewijzigd.

Hellingleden (29): hiervoor zullen in 2019 
(nog) geen extra kosten voor het gebruik 
van de trailerhelling in rekening worden 
gebracht.

MaartenKranenburg: wat is de rede voor 
dit besluit?
Bert Aartsen: op dit moment is de helling vrij 
toegankelijk voor alle leden. Een optie is om 
b.v. een slagboom te plaatsen. Het komende 
jaar zal dit verder worden uitgewerkt.

Het beleidsplan 2019-2023 is verder ge-
actualiseerd en er zijn enkele wijzigingen 
aangebracht. Het plan is te downloaden 
op de site van w.v. Flevo.

De zelfwerkzaamheid wordt minder, het 
B&O team dunt uit. Hierdoor zullen er in 
de toekomst helaas meer werkzaamhe-
den moeten worden uitbesteed. Hiervoor 
is o.a. een post opgenomen in de begro-
ting (Res. groot onderhoud/vervanging).

Na controle/inspectie van Vitens moeten 
er wat aanpassingen worden gedaan aan 
de waterinstallatie. Tevens is aangegeven 
alert te zijn op het tappen van drinkwa-
ter i.v.m. eventuele kans op legionella be-
smetting. Volg hiervoor de instructie op 
de watertappunten. 
Het drinkwater gebruiken voor het af-
spuiten/schoonmaken van de boot blijft 
verboden. 
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Rob Wels: (niet aanwezig) heeft aangege-
ven dat hij vanwege gezondheidsredenen 
volgend jaar niet meer beschikbaar kan 
zijn als kraanhulp. Als dank voor zijn in-
zet zal er een presentje + bloemen op zijn 
huisadres worden bezorgd.

12. Bestuursverkiezingen
Bert Aartsen treedt af (zoals besproken en 
vastgelegd in de AV van 8 december 2017) 
als voorzitter, en pakt zijn oude rol als vi-
cevoorzitter weer op. Erik Scheepmaker 
zal worden benoemd tot voorzitter. Erik 
krijgt als nieuwe voorzitter symbolisch de 
voorzittershamer van Bert overhandigd. 
Erik krijgt het woord. Hij bedankt Bert 
voor het afgelopen jaar. Bert krijgt van 
Antje een cadeau overhandigd en voor 
Toos, die vele uren alleen heeft gezeten 
een mooie bos bloemen.

Penningmeester Antje Meijer-Brouwer, Hans 
Duitman en Rob Sikkema zijn reglementair 
aftredend en stellen zich herkiesbaar.

Voorstel van het bestuur nieuwe taakver-
deling:

Erik Scheepmaker
Voorzitter/Commissaris zeilwedstrijden 

Antje Meijer-Brouwer
Penningmeester/havenadministratie

Co Oskam
Secretaris/evenementencommissie

Bert Aartsen
Havencommissaris/Vicevoorzitter

Hans Duitman
Havencommissaris

Rob Sikkema
Commissaris opleidingen

Joep de Bruijn
Clubhuiscommissaris

Hiermee gaan de aanwezige leden ak-
koord en worden de drie herkiesbare be-
stuursleden bij acclamatie gekozen.

13. Rondvraag
Henk van Renselaar: na 30 jaar staan de 
loempia en knakworst niet meer op de 
menukaart.
Joep de Bruijn: door al het gezeur hierover 
hebben we het niet meer in het assorti-
ment opgenomen, maar laten wie hier 
binnenkort even over praten.

Maarten Kranenburg: komt (goedkopere) 
Jupiler weer op de tap?
Nico Hagen: Jupiler uit de tap wordt graag 
gedronken!
Joep de Bruijn: kosten vat Jupiler en Her-
tog Jan zijn nagenoeg hetzelfde gewor-
den, maar we zullen dit in overweging 
nemen.

Willem van de Vis: voor de donderdagavond 
(Krasse Knarren) zoeken we nog mannelij-
ke zangers. Aanmelden kan bij mij, Willem.

14. Het oudst aanwezige erelid krijgt 
het woord
Jan Gründlehner krijgt het woord. 
Na enkele anekdotes heet hij Erik welkom 
als nieuwe voorzitter en wenst het be-
stuur succes en allen Prettige Feestdagen.

15. Erik Scheepmaker: bedankt iedereen 
voor zijn/haar komst en sluit de 
vergadering om 21.05 uur

Co Oskam
Secretaris
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VAN
DE

Als het goed is heeft u allemaal de factuur voor de contributie 2019 ontvangen. Mis-
schien is het u opgevallen dat er niet meer de bekende acceptgirokaart gebruikt is. Om-
dat de meesten van u toch al digitaal betaalden zijn wij nu afgestapt van het gebruik 
van de acceptgirokaart mede omdat deze op termijn niet meer gebruikt kan worden. 
Op de factuur is alleen het bankrekeningnummer van de ING bank vermeld. Zoals u ge-
vraagd wordt: vermeld het factuurnummer op uw betalingsopdracht, dan maakt het 
ook niet uit als de factuur van een bankrekening wordt betaald die te naam staat van 
een niet bij ons bekend persoon.

Dit geldt natuurlijk ook voor de facturen 
over het winterliggeld 2018/2019.

Dan nog maar eens het misverstand over 
het winterliggeld. U betaalt bij de haven-
meester het kraangeld, de bok huur en 
het afspuiten van uw schip. Dit kan zowel 
cash als via de pin. Daarnaast betaalt u 
ook voor het winterliggeld en of het schip 
in het water ligt of op de wal staat maakt 
voor de prijs van het winterliggeld niets 
uit, dat is hetzelfde bedrag.

Over Flevo lid zijn of Vriend van de Kop van 
de Knar is soms wat verwarring. Is er een 
verschil? Natuurlijk. Als Vriend geeft dat ‘lid-

maatschap’ alleen het recht om de Kop van 
de Knar te bezoeken. Bepaalde evenemen-
ten zijn ook voor de Vrienden toegankelijk 
maar worden altijd vermeld. Vrienden krij-
gen Geen Langszij, Geen kalender en niet 
aan alle evenementen kan men deelnemen. 

Inmiddels heeft u ook de Flevo kalender 
ontvangen. Mocht u deze gemist heb-
ben of de postbezorging heeft u gemist, 
een mailtje naar info@wvflevo.nl en het 
wordt in orde gemaakt. 

Ontvangt u geen Nieuwsbrief per mail en 
wilt u deze wel ontvangen? Geef dan even 
uw emailadres door aan: info@wvflevo.nl

Van één van onze relaties kregen wij een Kerst- Nieuwjaarskaart met de volgende tekst:

Voor het nieuwe jaar wens ik jullie:
Tijd om van de kleine dingen te genieten
Rust om stil te staan bij mooie momenten
Sterkte om tegenslagen te overwinnen
Vriendschap om je hart te verwarmen
Humor om wat somber is te kleuren
Een glimlach om elke dag mee te beginnen.

De redactie sluit zich hier volmondig bij aan en wenst u dat allemaal toe. 
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VAN
DE

COMMISSARISSEN
Beste Flevo leden,

Dit is de eerste Langszij in het nieuwe jaar 
en de havencommissie wenst u allen nog 
een voorspoedig 2019. Velen hebben we 
dit persoonlijk kunnen toewensen op de 
reuze gezellige nieuwjaarsreceptie waar 
Antje in het zonnetje werd gezet voor haar 
40 jaar penningmeester schap. Maar daar-
over meer in een andere rubriek. Als u dit 
leest ligt een groot deel van de winter al-
weer achter ons en hier en daar wordt er 
alweer driftig aan de bootjes gewerkt. Op 
het moment van dit schrijven is nu juist 
de winter wel ingevallen met lichte tot 
matige vorst in de nacht en geniet het ha-
venmeesters echtpaar van hun verdiende 
winterreces. Ook deze winter was Frans 
Molenmaker (winter havenmeester) weer 
bereid om elke maandag in het havenkan-
toor aanwezig te zijn. Frans, onze dank is 
groot. Er waren nogal wat toegangspasjes 
die deze winter weigerden. Dit leidde soms 
tot frustraties van leden die niet begrepen 
waarom ze er niet in konden. Maar de IT-

ers hebben er veel tijd ingestoken 
en inmiddels is het probleem op-
gelost. Heeft u desondanks nog 
vragen, loop gerust binnen of bel 
Frans. (Alleen op de maandag tel. 
0341-423271). 

Het B. en O. team is ook weer be-
gonnen om diverse klussen af te 
maken. Als het niet te hard gaat vriezen ko-
men ze dit voorjaar een heel eind. Zo zijn ze 
bezig om een gording langs de A steiger te 
monteren en ook een stukje vooraan bij de B 
steiger wordt van een hardhouten gording 
voorzien. Ook bij de 7 meter boxen aan de I 
steiger wordt een gording aangebracht. De 
letters ‘Jachthaven de Knar’ op het dijkje aan 
de clubhuis kant, hebben weer een nieuw 
laagje verf gekregen. Een team is bezig hoe-
zen te maken over de water tappunten op 
de steigers. De trailerhelling wordt van een 
slagboom voorzien maar dat vereist nog 
wel wat graafwerk. Op het einde van alle 
steigers komen watermeters om te meten 
hoeveel water er door de spuistukken gaat. 
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Dit ter controle voor het legionella beheer. 
Niet vergeten mag worden het ‘E en IT’ 
team dat zich bezig houdt met software en 
camera`s. Zoals u ziet is er nog wel wat te 
doen maar het loopt goed en de boys heb-
ben er schik in. Op de AV heeft u kunnen ho-
ren dat er een plan wordt gemaakt en geld 
gereserveerd gaat worden om in de toe-
komst groot onderhoud te kunnen bekosti-
gen. Op de volgende AV zal dit plan worden 
gepresenteerd.

Maar wat jammer is het toch dat naast 
velen die hun best doen om onze haven 
er netjes en fraai uit te laten zien, er altijd 
weer mensen zijn die de boel verzieken. 
Regelmatig vinden we zwerfvuil, plastic 
e.d. dat van boten afkomt. Kom in de win-
ter eens bij uw boot kijken of alles nog in 
orde is. Overigens is het niet de bedoeling 
dat afval van huis op de haven in de con-
tainer wordt gedumpt, maar helaas, ook 
dat gebeurt. Ook worden we geconfron-
teerd met nog al wat hondenstront in de 
perken. Iedereen weet dat honden buiten 
het terrein uitgelaten moeten worden. 

Natuurlijk kan er altijd een ongelukje ge-
beuren dat het beestje het niet kan op-
houden, oké, maar daar zijn zakjes voor 
(die u natuurlijk altijd bij u draagt) DUS 
RUIM HET WEL OP.

Afgelopen jaar heeft de hulphavenmees-
ter Rob Wels, de havenmeester Erry bijge-
staan met kranen en het plaatsen van de 
boten in de winterstalling. Rob vond dit 
leuk werk maar om gezondheidsredenen 
moet hij helaas stoppen. Rob, namens de 
havencommissie en vele anderen, bedankt 
dat je dit hebt willen doen. Maar… het zou 
prettig zijn als er volgend seizoen toch een 
hulp zou zijn. We zoeken een beetje handig 
persoon die bereid is Erry te assisteren. Dit 
betekent niet in het voorjaar en najaar alle 
dagen aanwezig zijn, dagdelen mag ook. 
Ons credo is: ‘in overleg kan alles’.

Alle jaren zijn we de havenregels aan het 
opsommen, en daar worden we wel eens 
een beetje moe van, maar zeker voor de 
nieuwe ligplaatshouders in onze haven 
een aantal op een rijtje. 

U weet toch dat:
• Er bij het aanbrengen van antifouling een zeil onder de boot moet? 
• Lege blikken, maar dan echt leeg, in de afval container kunnen? 
• Blikken met resten verf mee naar huis genomen moeten worden of in het milieu depot 

moeten worden gezet?
• Als u gaat schuren en uw buurman is aan het schilderen, u geen vrienden gaat wor-

den?
• Dat er een ongeschreven wet is: ’s morgens schuren, ’s middags schilderen? 
• U aandeelhouder bent van deze haven en er dus alle belang bij heeft het netjes te 

houden?
• Wij er het volste vertrouwen in hebben dat u zich aan de regels houdt? 
• Als u vragen heeft u deze altijd kunt stellen aan de havenmeester of één van de haven-

commissarissen?
• Als de rode en groene lampen bij het clubhuis branden er warme koffie of soep te 

verkrijgen is?
• De havenmeester vanaf 1 maart weer bereikbaar is en u hem kunt bellen om een af-

spraak te maken voor het weer te water laten van uw schip?
• U zelf op tijd aanwezig moet zijn? 

Natuurlijk weet u dat en daarom wensen wij u een heel fijn vaarseizoen.
De havencommissarissen Hans Duitman en Bert Aartsen
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Hulp�gevraagd
Helaas heeft ons commissielid Cora haar functie binnen de commissie beëindigd. En we 
zijn dringend op zoek naar een vervanger(ster).

Wat we vragen is:
• Een vrijwilliger die de tijd kan en wil vrij-

maken om deze (hoofdzakelijk adminis-
tratieve) taak uit te oefenen.

• Redelijk handig met een computer en 
met name Excel maakt het leven een 
stuk gemakkelijker.

• Nauwkeurig en systematisch.

• Meedenkend zijn.

• Bereid om bijv. tijdens Aaltjesdag een 
helpende hand toe te steken.

De taak bestaat uit:
• De ingekomen mail lezen en beantwoor-

den of doorsturen.

• Het verwerken van de online inschrijvin-
gen naar een deelnemerslijst en deze 
versturen.

• Het versturen van bevestiging en mel-
dingsbrief naar cursisten.

• Contact onderhouden met de commis-
sieleden en webmaster.

• De commissievergadering bijwonen.

• Meedenken.

De beloning is onze eeuwige dankbaarheid, 
een jaarlijkse uitnodiging voor het "Dankje-
wel Etentje" en je gaat deel uit maken van 
het flitsende opleidingsteam.

Reacties of verdere informatie bij Rob Sik-
kema, email zeilopleiding@wvflevo.nl of 
 06-20030722

VAN DE ZEILOPLEIDING/
WEDSTRIJDCOMMISSIE 

Op zaterdag 16 maart vanaf 16.30 uur 
verzorgt de Commissie Opleidingen een 
infomiddag voor alle belangstellenden 
die informatie willen hebben over de zeil-
opleiding.

Een ieder die belangstelling heeft en wil 
weten wat wij te bieden hebben, wat de 

kosten zijn en hoe leuk het is, is van harte 
welkom in ons verenigingshuis: ‘de Kop 
van de Knar’. Waar u overigens ook een 
prima hapje en drankje kunt verkrijgen.

Graag tot ziens, namens de commissie, 
Rob Sikkema
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Wij hebben een officiële CWO opleidingslocatie en de 
zeilinstructeurs zijn allen gecertificeerd. Ons streven 
is om de cursist een plezierige cursus te bezorgen en 
hem/haar op zijn/haar niveau te leren zeilen. Waarbij 
we voor de veiligheid van de leerlingen altijd een snelle 
boot + bemanning paraat hebben. 

Het zeilseizoen van 2018 kenmerkte zich 
door een prachtige zomer met hoge tem-
peraturen en af en toe weinig wind.

Afgelopen seizoen hebben we, voor het 
eerst, een tevredenheidsonderzoek uit-
gevoerd bij de cursisten van de zeilop-
leiding seizoen 2018. Dit hebben we 
gedaan door middel van een anonieme 
online enquête. De weblink is via email 
naar de ouders/cursisten gestuurd.

Van de 86 unieke adressen hebben 33 
personen de enquête ingevuld. Een be-
antwoordingspercentage van 38% en dat 
is een goede score te noemen.

De enquête bestond uit 10 vragen die 
grofweg het hele proces van inschrijving, 
administratieve afhandeling tot afslui-
ting behelsden. Het gaat te ver om de 
complete rapportage van deze enquête 
in de Langszij af te drukken. Maar als u 
belangstelling heeft in de volledige rap-
portage, hij ligt ter inzage in het klaslo-
kaal. 

Maar ik wil u toch een korte samenvat-
ting geven. De vragen waren onder te 
verdelen in 4 categorieën; 
• algemeen, 
• was de informatie van website en for-

mulieren duidelijk,
• is de administratieve afhandeling goed 

verlopen,
• hoe beviel de cursus.

31% van de cursisten zijn via onze web-
site bij ons terechtgekomen, 22% % via 
Sportwijzer en promotie. De rest via 
mond op mond reclame.

De informatie op de website, het inschrij-
ven via het webformulier en de aanvul-
lende informatie die later naar de deel-
nemers werd gestuurd is voor gemiddeld 
93% van de mensen duidelijk. Toch is er 
door 42% van de deelnemers aanvul-
lende informatie gevraagd via mail of 
telefoon. De meest voorkomende vragen 
waren: “Is er nog plaats? Kan mijn kind 
bij die of die in de groep?”

De administratieve afhandeling bestaat 
uit:
• het verwerken van de online inschrij-

vingsformulieren tot deelnemerslijsten, 
• bevestigingen sturen,
• voor aanvang van de lescyclus de mel-

dingsbrief sturen,
• het opsturen van de incassolijsten naar 

de penningmeester, 
• het incasseren van het verschuldigde 

lesgeld,
• op de eerste lesdag de aanwezigheid 

controleren,
• op borgtocht toegangspasjes verstrek-

ken aan de deelnemers indien nodig,
• wijzigingen doorgeven aan penning-

meester.

In het algemeen is de administratieve fi-
nanciële afhandeling goed verlopen, ech-
ter de uitzondering bevestigt de regel. 
Helaas is er af en toe, door verschillende 
oorzaken, wat ruis op de lijn geweest. 
Het belangrijkste is dat dit gesignaleerd 
en weer rechtgetrokken is.

De een na laatste vraag was of u onze op-
leiding zou aanbevelen bij anderen. 30 van 
de 33 personen hebben deze vraag beant-
woord. En deze 30 zouden ons aanbevelen.



De laatste open vraag vroeg naar de tops/
complimenten en de flops/verbetervoor-
stellen. De complimenten zijn gelukkig ver-
uit in de meerderheid. Kernwoorden zijn: 
Leuk, geslaagde week, enthousiast, top 
team, volgend jaar weer, goede sfeer, fan-
tastische week, strakke organisatie, goede 
begeleiding. Bij de flops/verbetervoorstel-
len werd 8 x een antwoord geplaatst dat 
er geen opmerkingen waren. Maar er zijn 
ook een paar opmerkingen geplaatst die ei-
genlijk een persoonlijk antwoord vereisten, 
ware het niet dat de enquête anoniem was. 

Een opmerking die een aantal keren voorbij 
kwam ging over de informatie voorziening 
vooraf en tijdens de lessen. Wij dachten al-
tijd dat de informatie van de zeilopleiding 
op de website redelijk compleet en begrijpe-
lijk was, maar we zullen hier opnieuw aan-
dacht aan besteden. Na afloop van een les-
dag waren we altijd bereikbaar voor vragen. 
Als wij vonden dat zaken onverwijld aan 

ouders medegedeeld moesten worden, dan 
probeerden we dat ook meteen te doen.

Conclusie: 
De overgrote meerderheid is dik tevreden 
met hoe de zeilopleiding functioneert. 

Betekent dit dat wij achteroverleunen? Nee! 
We blijven de vinger aan de pols houden en 
we blijven proberen om onze kwaliteit te 
handhaven cq. te verbeteren. 
En voor wat betreft de genoemde minpunt-
jes, we kunnen helaas niet alles voorkomen. 
Omslaan gebeurt, het weer kunnen we niet 
veranderen en schoonmaken en opruimen 
naderhand hoort erbij.
Wat betreft de pannenkoeken, het experi-
ment om bij een andere firma in te kopen is 
geëindigd. We kopen ze gewoon weer in bij 
de oude leverancier.

Namens de commissie opleidingen, Rob Sik-
kema

• Ambachtelijk Vakmanschap
• We meten en snijden digitaal 
• Eigen moderne werkplaats
• Modernste stoffen en materialen

BOOTKAPPEN | WINTERKLEDEN | SPRAYHOODS & KUIPTENTEN  
ROLFOKSYSTEMEN | JACHTZEILEN ONDERHOUD | SCHOONMAAKARTIKELEN

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

ZEILMAKERIJ HOUTKOOP
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JAARPROGRAMMA 2019
FEBRUARI 23 Excursie Maassluis 
 24 Winter Carnaval feest
MAART 16 Nautisch buffet 
 17 Dankjewel etentje (persoonlijke uitnodiging volgt) 
 22 Avond nieuwe leden (persoonlijke uitnodiging volgt)
APRIL 13 Opening vaarseizoen
 17 Informatieavond WAC 
 22 Tweede Paasdag: Paasbrunch & Eieren zoeken
MEI 11 Bezem in de mast 09.00 uur
  Kofferbakverkoop 13.00 uur
  Landelijke Reddingbootdag
  Combi Randmeren
 19 Clinic WAC
 26 Combi Randmeren Biddinghuizen
 29 mei t/m 2 juni Waddentocht
JUNI 6 t/m 9 Aaltjesdagen 
 8 t/m 10 Combi Randmeren Elburg  
 22 Combi Randmeren Zeewolde
JULI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AUGUSTUS 24 Opa en oma weekend
SEPTEMBER 1 Combi Randmeren Harderwijk
 14/15 Flevo vaarweekend 
 20/21/22 Wedstrijdweekend Klasse zeilers 
 27 Avondprogramma Wolderwijd Cup
 28 Zeilwedstrijd om de Wolderwijd Cup
OKTOBER 26 Sluitingsavond/mosselavond Aanvang 18.00 uur
NOVEMBER 3 Eredivisie zeilen 
 23 Sinterklaas Aanvang 15.00 uur
DECEMBER 6 Algemene Vergadering Aanvang 20.00 uur

Ons koor de ‘Krasse Knarren’ oefent vanaf septem-
ber t/m april iedere donderdagavond in de ‘Kop 
van de Knar’. 

Aanvulling op het Jaarprogramma
De datum van de Waddentocht op het Hemel-
vaartsweekend is wel correct maar met de aanvul-
ling dat de tocht begint op woensdag 29 mei. In de 
komende Langszij leest u er meer over. 

Watersportvereniging Flevo doet mee aan het 
project van de Gemeente Harderwijk om kinderen 
uit het basisonderwijs kennis te laten maken met 
een sport, de Sportwijzer.

Op 18 en 19 mei geven wij deze kinderen de gele-
genheid om te ervaren hoe leuk zeilen kan zijn.

Op zaterdag 13 april gaan we feestelijk het 
nieuwe vaarseizoen inluiden. Op de website en 
op facebook zullen tijdig verdere bijzonderheden 
bekend gemaakt worden, maar schrijf deze datum 
alvast in uw agenda.

In iedere Langszij, op het swingbord bij het haven-
kantoor, op de website, via Facebook en Twitter 
vindt u bijzonderheden over bovengenoemde 
evenementen. Is iets niet duidelijk, voor contact 
zie de info.

Flevo op Twitter: @wvflevo
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Stamppot/bingo 17 oktober 2018
De landelijk intocht van Sinterklaas en 
ook in Harderwijk was op 17 oktober dit 
jaar. Bij onze watersportvereniging Flevo 
kwam Sinterklaas een week later op be-
zoek. Maar daarover later meer. Voor het 
stamppot buffet hadden ruim 50 perso-
nen de weg naar de Kop van de Knar ge-
vonden. De sfeer zat er al bij het binnen 
komen in en zeker toen de deksels van 
de rechauds gingen deed de geur alleen 
al watertanden. Boerenkool, hutspot en 
zuurkool met worst, een gehaktbal of een 
speklapje. Nadat alle stamppotten veror-

berd waren, was het tijd voor de bingo. 
Bingoleider Frans Meijer wist weer op 
een ludieke manier de cijfers van de bal-
letjes te roepen daarbij geholpen door zijn 
vrouw Karin. De tafel vol prijzen wisten 
hun weg te vinden naar de aanwezigen. 
De leverworsten, geschonken door onze 
huisslager Beert Karssen, werden zelfs 
nog tijdens de bingo aangesneden, waar-
bij vermeld moet worden dat Beert van 
Beekhuizen zelfs de gewonnen leverworst 
van de buren niet kon laten liggen. Hilari-
teit alom. We kunnen zeggen dat het een 
geslaagde avond was.

Sluitingsavond vaarseizoen 27 oktober 
2018
80 Flevoleden hadden zich opgegeven 
voor dit evenement. Met elkaar hebben 
we opgegeten:
• 1 kg uien
• 110 kg mosselen
• 50 haringen
• 13 kg zalm
• 77 makrelen

Tel daarbij despareribs, frietjes, brood en 
salades en het mag duidelijk zijn dat ie-
dereen met een (zeer) gevulde buik naar 
huis ging. Niet meegerekend de bijla-
gen bij het voorgerecht. Het voortreffe-

lijk voorgerecht van vis, vlees, hierbij de 
enige kanttekening: het was voor velen 
een beetje teveel. Nadat alle tafels afge-
ruimd waren kwam er nog een toespijs. 
Een heerlijk toetje waarbij het venijn dit-

WAT GEWEEST IS... 
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maal onder in de beker zat: heel gezonde 
bessen, die voor een aantal aanwezigen, 
waaronder ikzelf, de smaakpapillen wel 
heel erg prikkelden.

Een compliment voor: Joep, Henk, Jolanda, 
Nathalie, Eline, Chantal, Susan, Erry, Kosja, 
Trudy en Henk die dit etentje verzorgd 
hebben, is zeker op zijn plaats.

Sinterklaas 24 november 2018
Brief aan Sinterklaas:

Lieve Sinterklaas,

We dachten nog even dat u onze haven niet kon vinden, want u ging eerst de verkeerde 
kant op zagen wij. Maar gelukkig zag de kapitein dat wij met z’n allen stonden te zwaai-
en dus dat hij onze kant op moest. Hij had twee lampen aan want het was wel een beetje 
niet zulk mooi weer. Nadat de boot afgemeerd was, gingen we maar gauw naar binnen 
want het was een beetje koud. Binnen gingen we allemaal voor het podium zitten op 
de stoeltjes en op de zitzakken. U had alles over ons in een groot boek staan. U had ook 
wel drie zwarte pieten meegenomen die pepernoten aan ons uitdeelden. Toen mochten 
we bij u komen, soms alleen, soms met broertjes en zusjes. De hoofdpiet ging nog mayo-
naise met ons doen, hij is wel een beetje dom want dat heet gewoon polonaise. Dat was 
heel leuk. Nadat alle kinderen bij u waren geweest, werden door de pieten de kadootjes 
uitgedeeld en dat waren er wel 27. Toen moest u weg want u had nog meer afspraken. 
Wij vonden het heel leuk en we hopen dat u volgend jaar weer bij ons komt. 

Groetjes van de kinderen van de Flevo, doei…
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Kerstdiner, zondag 23 december 2018
De trend van dit ogenblik is met elkaar eten. 
Het liefst aan een heel grote tafel met vrien-
den gezellig koken, vooral witte wijn drin-
ken en maar praten. Het lijkt of dit bij Flevo 
ook een trend aan het worden is, temeer 
omdat wij ‘beschikken’ over een clubhuis-
commissaris die in de horeca werkzaam is 
en een beheerder die er lol in heeft om voor 
veel mensen te koken. De avonden die het 
afgelopen jaar heel succesvol waren, zijn die 
waarop er gegeten en gedronken kon wor-
den. (Overigens is dit niet verkeerd, begrijp 
me goed!) Dat was dus ook het thema van 
23 december: Het Kerstdiner. 70 personen 
hadden zich aangemeld op deze donkere 
zondag voor Kerst. In de sfeervol versierde 

Kop ging men, vaak op z’n paasbest aange-
kleed, vol verwachting aan tafel. De orga-
nisatie had de tafelindeling gemaakt een 
prima idee. Mooie menukaarten lichtten al 
een klein tipje van de te verwachten gerech-
ten op. Het voorgerecht werd opgediend, 
gevolgd door een verfrissende spoom. 
Daarna was in de serre het buffet geopend 
en kon men zelf opscheppen. Diverse soor-
ten vlees, groenten, aardappeltjes en zelfs 
gepaneerde garnalen vonden gretig aftrek. 
Om de gaatjes te dichten, die er bijna niet 
meer waren, was het ijs/pudding buffet een 
prachtige afsluiting van dit Kerstdiner. Hul-
de voor het team van de Kop van de Knar, 
Henk met zijn brigade: Jolanda, Nathalie, 
Eline, Susan en Chantal.

Oud en Nieuw viering bij de Flevo
Een spontaan opgekomen idee om Oud en 
Nieuw bij de Flevo te vieren was omgezet 
in een uitnodiging aan de leden. Ongeveer 
20 leden hadden zich aangemeld. De Kop 
nog steeds in Kerstsfeer. Een groot feest…?

Nou nee, meer een zeer gezellig samen 
zijn. 

Er was meer dan voldoende eten en drin-
ken, waaronder Glühwein dat zeker in de 
smaak viel. Met dank aan Henk van Enge-
len voor de salade en nog een schaal lek-
kers.

Het haardvuur op de televisie brandde er 
lustig op los.
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De sjoelbak stond opgesteld en die 
stond er niet voor niets. En zo kon het 
zomaar ineens 00.00 uur zijn, het begin 
van een heel nieuw jaar. Er werd ge-
proost met champagne. Het was heel 
helder weer waardoor wij het vuurwerk 
dat afgeschoten werd in een panora-
maview aan ons voorbij zagen komen. 
Stuurboord Zeewolde tot aan bakboord 
het Waterfront en alles wat er tussen 
lag. Een begin voor een nieuwe traditie? 
We zullen het zien. 

Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2019
Voor mij, Antje, de 39 ste keer, één keer 
verstek moeten laten gaan vanwege een 
slijmbeurs ontsteking in mijn schouder. 
Altijd een leuk evenement midden in het 
winterseizoen. Je spreekt Flevo leden die 
je soms maar eenmaal per jaar ontmoet. 
Ieder lid even persoonlijk aanspreken 
en na de speech van de voorzitter/vice-
voorzitter nog geruime tijd met deze en 
gene verder praten. Deze keer heette Bert 
Aartsen iedereen welkom, voorzitter Erik 
Scheepmaker was onderweg van de win-
tersport naar huis en kon dus niet aan-
wezig zijn. Aan het einde van zijn speech 
verzocht Bert mij, om op het podium te 
komen. (Daar was dus het podium voor 
nodig!) Bert bedankte mij voor het feit 
dat ik inmiddels 40 jaar penningmeester 
ben. Naast dit werk zijn er nog wel wat 
aspecten binnen Flevo die mijn aandacht 
verdienen. Dit alles deed ik en doe ik 
nog steeds met veel plezier. Als dat er nl. 
niet meer is, moet je er direct mee stop-
pen. Ook refereerde Bert aan het feit dat 
John, mijn man, wel heel veel uren alleen 
thuis zat. Na het overhandigen van mijn 

ingelijste ‘sollicitatiebrief’ uit 1978, een 
weekend weg voor 2, bloemen en een fles 
advocaat voor John, gingen we weer over 
tot de orde van de dag. Het bleef nog lang 
gezellig in de Kop van de Knar.
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50�jarig�jubileum
Na lang wikken en wegen en maanden 
zoeken, voor een leuke locatie wisten wij 
eigenlijk al meteen: het moet de ‘Kop van 
de Knar’ worden. Want na 31 jaar lid ben 
je er toch een beetje mee vergroeid en zo 
een mooie locatie vind je toch niet snel.

Maar aangezien toen de bezetting van 
de KvdK nog instabiel was en er nog geen 
duidelijkheid over een leuke menukaart 
was, twijfelden wij.

Maar na een mooie warme zomer en om-
dat er toch verrassend veel diverse ge-
rechten uit de keuken kwamen, waren we 
overstag.

Nadat we een gesprek hadden met Joep, 
Henk en Jolanda over een datum en wat 
de mogelijkheden waren, was het gauw 
rond.

Een rijk aangeklede borrel, Henk had alles 
uit de kast gehaald, en daarna een heer-

lijk koud-warmbuffet en tot slot een ijsje, 
Fantastisch!!!

Wij, onze kinderen, familie en vrienden 
hebben genoten van de gastvrije ont-
vangst en de gezellige bediening.

Ooit nog weer een feestje, de keus voor 
ons is beslist niet moeilijk meer.

Maarten en Mieps Kranenburg.

P.s. En dat alles binnen de reguliere ope-
ningstijden van de ‘Kop van de Knar’.

Zaterdag 23 februari gaat de excursie naar 
Maassluis. Daar ligt de Zeesleper ‘Elbe’. 
Dit is het grootste zeegaande monument 
van Nederland. De ‘Elbe’ heeft sleep- en 
scheepvaartgeschiedenis geschreven. Het 
schip werd in 1959 in dienst gesteld als 
één van de grootste en sterkste zeeslepers 
ter wereld, samen met haar zusterschip 
Clyde. Wat er verder nog verteld kan 
worden over deze zeesleper hoort u 
tijdens de rondleiding die gegeven wordt.

Voordat deze rondleiding begint, drinken 
we uiteraard eerst koffie met iets lekkers 

erbij. Ook de lunch wordt aan boord van 
de Elbe genuttigd. Daarna bezoeken wij 
nog het Nationaal Sleepvaart Museum 
dat op loopafstand van de ‘Elbe’ is geves-
tigd. Voor de kade ligt de zeer bekende 
sleepboot de ‘Furie’ bekend van het boek 
en de film van Jan den Hartog.

We vertrekken om 08.30 uur vanaf de 
haven. Aan het einde van de middag als 
wij weer in Harderwijk gearriveerd zijn, 
wacht ons nog als afsluiting een warme 
hap in de Kop van de Knar.

Opgeven moet en na betaling van € 49,50 
op rek.nr NL 38 INGB 0001 0004 t.n.v. wa-
tersportvereniging Flevo is uw plaats ge-
reserveerd.



24� Langszij | jaargang 48, nummer 1

Zondag 24 februari Carnaval
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Voorstelrondje�schippers�‘Mi�Dushi’,�
hoe�toepasselijk�kan�een�bootnaam�zijn.�
Nadat ik Marjoleine sprak tijdens het kranen van de boot en toegezegd had een stukje te 
schrijven voor de aankomende uitgave van de Langszij, zit ik nu aan de leeftafel in onze 
woonkamer en kijk naar buiten over het water, waar onze tuin aan grenst. Het is 31 ok-
tober 2018, volop herfst dus. Mooi moment om tijdens het knetteren van de houtkachel 
aan de ene kant en een glas rode wijn aan de andere kant terug te kijken naar ons eerste 
volle vaarseizoen. 

Eerst een korte kennismaking. Na in to-
taal 10 jaar (met onderbrekingen) in het 
buitenland (Aruba) gewoond te hebben 
en veel Caraïbische (ei) landen in de om-
geving bezocht te hebben, zijn Janneke en 
ik (Leo) in 2007 weer teruggekomen naar 
Harderwijk. Omdat reizen ons wel in het 
bloed zit vonden we dat een klein kneu-
terig caravannetje wel één van de eerste 
dingen zou moeten zijn om aan te schaf-
fen. Zo gezegd, zo gedaan, het werd een 
Kip 37Ek! 

Afgelopen jaren hebben we prachtige ont-
dekkingstochten door Europa gemaakt 
waarbij onze voorkeur lag aan de zuide-
lijke kant, hoe kan het anders. We zijn o.a.  
2 x door Griekenland getrokken en meer-
dere keren naar Zuid-Frankrijk. Ook heb-
ben we veel lange weekenden in Neder-
land doorgebracht. 

En toen in 2017 de mogelijkheid gekre-
gen om met keuze pensioen te gaan. En 
dan, elk weekend de caravan uit de stal-
ling halen? Nee dus, maar wat dan? Het 
toeval wil dat we in september 2016 voor 
het eerst in ons leven een boot hadden 
gehuurd om met de kinderen en 2 klein-
kinderen te gaan varen in Friesland. We 
hadden geluk met het weer en de boot, 
prachtig lang weekend geweest, zelfs 
aangelegd aan 2 lantaarnpalen in Heeg. 
Overnacht op een eilandje met kamp-
vuur en BBQ etc. etc. wat hebben we ge-
noten. 

Nu weer terug naar 2017, het beslissings-
moment. Caravan verkopen en een bootje 
terug kopen die lijkt op de kneuterige ca-
ravan opperde één van ons tweeën vorig 
jaar al een keer? Pfft, dat betekende wel 
de caravan verkopen in een moeilijke pe-
riode en dan goed oriënteren! Uiteindelijk 
viel ons oog op het type Doerak. Een inder-
daad kneuterige boot. 

Maar als je je gaat oriënteren vallen wel 
wat dingen op. Niet iedereen houdt zich 
aan de onderhoudsvoorschriften. Aardig 
wat bezoekjes aan potentiële kansheb-
bers her en der in Nederland afgelegd 
waarvan ons één duidelijk is bij gebleven. 
Een oudere dame, naar schatting een jaar 
of 85 die op geitenwollen sokken naar de 
overkant van de straat liep waar aan een 
doorgangsvaart haar Doerakje lag. Haar 
man was net een paar maanden overle-
den. Met tranen in haar ogen vertelde ze 
over de mooie ervaringen die ze met haar 
man had gehad met de boot, heel aan-
doenlijk. Maar goed, als je de boot verder 
in een deplorabele staat aantreft en na 
het starten geen koelwater uit de natte 
uitlaat komt? Dat werd hem dus niet. 

Totdat ons oog uiteindelijk viel op een 
Doerak 703 uit 1981. Lag in Dronten en 
na het eerste bezoek waren we er gelijk 
van gecharmeerd, op het oog in een prima 
staat van onderhoud en de motor ook als 
om door een ringetje te halen. Laten keu-
ren ‘door ons aller Hans’ en goed bevon-
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den. Wat waren we blij met de uiteinde-
lijke overdracht. 

Oké, dan het volgende, je hebt een boot 
maar die moet wel ergens een haven heb-
ben. Dat werd na 3 sluizen genomen te 
hebben ‘tijdelijk’ jachthaven Horst in Er-
melo, toen voor ons op de fiets 10 minu-
ten. Dit vaarseizoen zijn we verhuisd naar 
Flevo. 

De afgelopen maanden gebruikt om ken-
nis te maken met de boot. Als je nooit 
een eigen boot hebt gehad is dat wel een 
dingetje. Hoe ga je om met de veiligheid, 
welke controles moet je uitvoeren voor-
dat je gaat varen, welke controles voer je 
uit tijdens het varen en welke als je terug 
bent in de haven, welke planner gebruik je 
om je weg te vinden, wie doet wat tijdens 
het aan/afmeren, welke gebruiken zijn er 
in een jachthaven etc. etc. Er komen veel 
dingen op je af als nieuwe bootbezitter. 

Uiteindelijk blijkt dat een jachthaven het-
zelfde is als een camping, alleen drijft je ca-
ravan op het water. Wat hebben we al een 
paar prachtige vaartochten kunnen maken 
zeg, ik wil er een paar noemen: tocht over 
de Eem met een paar nachten Amersfoort. 
Over de Vecht naar Utrecht met de Oude 
gracht, passage Stadshuisbrug en als toe-

tje een rondje ‘Pampus’. Rondje Vollenho-
ve-Blokzijl-Zwartsluis. Verschillende over-
nachtingen op Pierland, de Biezen etc. etc. 
Bevers kijken in Zeewolde via de Blauwe 
Dromer en de Hoge Dwarsvaart. Vaarva-
kantie naar Friesland, incl. Prinsentuin in 
Leeuwarden en een gedeelte van de Mid-
delzeeroute. 

Inmiddels ligt de ‘Mi Dushi’ dankzij Erry op 
de kant en is het onderwaterschip aan de 
beurt, pfft. 

Wat hebben we als plan voor het 
aankomende vaarseizoen?. 
Marifoon certificaat halen. (KVB-1 in the 
pocket). Onze boot nog meer eigen ma-
ken door de inrichting op wat puntjes te 
veranderen. Vaartocht naar Terschelling, 
Amsterdam met de Prinsengracht, Zwolle 
en de Biesbosch. 

We zullen zien wat daar aan het einde van 
het aankomende vaarseizoen van terecht 
is gekomen.

Voor diegene die zich afvragen wat de 
bootnaam ‘Mi Dushi’ inhoud? Deze is af-
komstig uit het Papiamento en betekent: 
‘Mijn schatje’ of ‘Mijn liefje’.

Leo en Janneke Ike
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Van�horen�zeggen…
Een vaste gast op de Open Tafel is Jan. Voor hem is de gezelligheid en het eten het be-
langrijkste. Henk, de clubhuisbeheerder/kok, constateerde wel dat Jan nooit zijn bord 
leeg eet. Er wordt al rekening gehouden met het feit dat Jan geen jonge kerel is. Op een 
gegeven moment zei Henk: “Jan, als je je bord niet leeg eet, krijg je het de volgende week 
weer voorgezet”. En wat gebeurde? De week daarop kreeg Jan zijn niet leeg gegeten bord 
zo uit de diepvries voorgezet. Of hij daarna zijn bord wel leeg eet? Kom eens op de Open 
Tafel en constateer zelf of Jan tegenwoordig een grote jongen is.

Om de week is er het Zeil- Watersportcafé. 
De belangstelling voor deze woensdagavon-
den is wisselend. Wat heeft u tot nu toe 
gemist? De eerste twee avonden ging het 
over het wedstrijdzeilen. Daarna een avond 
waarbij er voorlichting gegeven werd over 
het winter klaar maken van uw schip/mo-
tor. Monique Tolhuisen vertelde over hun 
reis naar de Cariben. Van een heel ander 
watersportgebeuren was het verhaal over 
de botters. Een ‘drank’ avondje was er met 
als thema een bierproeverij. Een verhaal 
over een vakantie/bootreis naar Noorwegen 
was het volgende dat op de agenda van het 
Watersport-Zeilcafé stond.

In het nieuwe jaar werd het spits afgebe-
ten door de Harderwijker van het jaar 2018, 
Dries van den Berg. Op zijn eigen wijze wist 
hij ons te boeien met zijn verhaal over, hoe 
kan het ook anders: Paling. Onze eigen Arie 
van der Meijden gaf ons een kijkje in de we-
reld van bommen en granaten, oftewel wat 
hij in zijn werkzame leven deed om brood op 
de plank te krijgen. Hij begon als duiker bij 
de genie en had later zijn eigen duikbedrijf.

U ziet, de clubhuiscommissie doet er al-
les aan om ook in het winterseizoen voor 
haar leden van alles te organiseren. Ook de 
Vrienden van de Knar zijn op deze avonden 
welkom en u kunt als lid natuurlijk altijd in-
troducés meenemen. Voor de onderwerpen 
kunt u op de website en facebook informa-
tie vinden. Een telefoontje naar de clubhuis-
commissaris is natuurlijk ook altijd mogelijk. 
Om de Kop van de Knar wat gezelliger te 

maken worden er stappen gemaakt. Heeft 
u de fraaie bloembakken al bewonderd? 
Deze zijn gemaakt door leden van het B & 
O team. De muur bij de stamtafel is ‘aange-
kleed’ met foto behang, waarvan de afbeel-
ding zomaar op ons Wolderwijd gemaakt 
zou kunnen zijn.

Er was enige vrees dat wij op onze jacht-
haven last hadden van een zwerver. Want 
wat anders moest een manspersoon op z’n 
kop in de vuilcontainer? Navraag leverde 
de volgende verklaring op. Henk en Jolanda 
waren de Kop van de Knar voor de kerst 
aan het versieren. Met een kerstboom die 
zij zelf over hadden was de Kop met de 2 
kerstbomen en versiering al zeer feestelijk. 
Toen Antje vroeg waar onze 2 jaar geleden 
gekochte grote kerstboom was, verbleekte 
Henk een beetje. Het zal toch niet? In een 
hoek op de zolder had Henk nog een doos 
met wat losse takken gevonden. Vast over 
en wat moeten wij er mee doen? Opruimen 
en in de vuilcontainer! Na de opmerking van 
Antje ging Henk toch nog maar eens even 
de zolder op en wat vond hij daar nog meer? 
Een halve kerstboom waar nog een beetje 
aan gesleuteld moest worden om er DE 
grote kerstboom van te maken. Dus op naar 
de vuilcontainer en ja daar lag de rest van de 
kerstboom. Wat een geluk dat de Sita niet 
die dag de container geleegd had. 
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Vraaggesprek�met�Henk�van�Engelen,�
onze�beheerder�van�de�Kop�van�de�Knar
Op 17-12-2018 kreeg ik de vragen uit onderstaand interview van Antje in mijn postbox, 
zij had mij hiervan al op de hoogte gesteld zodat ik niet met een mond vol tanden zou 
staan. Vereerd dat ze dit speciaal voor mij heeft gedaan zal ik super mijn best doen om 
zo eerlijk en toch ook met een beetje humor alles te beantwoorden. 

Als deze Langszij bij u in de bus valt is 
Henk van Engelen alweer 10 maanden 
onze clubhuisbeheerder. Ik las zijn voor-
stelrondje er nog eens op na in nummer 
2 van 2018 en alle puzzelstukjes die je in 
dat stukje kon vinden zijn wel zo’n beet-
je bij Flevo op zijn plaats gevallen. Hore-
caman, verenigingsman, marineman en 
dat in één man hebben ervoor gezorgd 
dat ik denk dat Henk de juiste man op de 
juiste plaats is bij ons. 

Hoe staat her ermee na 10 maanden 
werken bij de Flevo?
Kort en bondig, heel goed en ik ga er op 
de volgende vragen verder op in anders 
verraad ik alles al.

In bovenstaande introductie staat het 
zoals ik het ervaren heb, maar wat vindt 
Henk er zelf van? 
In al mijn bescheidenheid vind ik dat je 
het mooi hebt omschreven Antje, mijn 
gevoel zegt dat ik er voorlopig nog niet 
klaar mee ben en jullie nog heel lang 
lastig blijf vallen met proberen het zo 
gezellig mogelijk te maken voor ieder-
een in het clubhuis. Dit natuurlijk sa-
men met Jolanda, Eline, Susan, Nathalie 
en Chantal. De laatste is er straks vijf 
maanden tussen uit, zij gaat stage lopen 
op Curaçao. Leuk om even heen te zeilen 
en een drankje bij haar te doen!!

Henk, voel je je een beetje op je plaats 
bij ons?
Zeker, ik ben graag op de haven en in het 
clubhuis waar het zich toch allemaal af-

speelt. Ik ben ervan overtuigd dat ik ‘het 
thuisgevoel’ wel heb gevonden.
 
Je kon je er van te voren niet veel van 
voorstellen, maar is het mee- of tegen-
gevallen?
Tsja om eerlijk te zijn is het me tegen 
gevallen en achteraf meegevallen. Te-
gen gevallen, omdat ik moest leren ko-
ken met een steamer, terwijl ik een kok-
kie ben van de gaspitten met potten en 
pannen. En dan de kassa, ik ben er nog 
steeds druk mee ook al gaat het steeds 
beter. Er zitten zoveel mogelijkheden 
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op waarvan sommige al in gebruik zijn 
maar andere nog niet. Ik ben daarin 
meer van de eenvoud. Vooral op spits 
momenten gaat het me te langzaam 
en moet ik teveel zoeken, en dan moet 
je ook nog eens steeds alles bevestigen 
in het systeem, maar verder is alles oké. 
Pfff kassa’s!!!

Nu de meevallers. De drukte in het sei-
zoen, vooral met het mooie weer, was 
echt ongelofelijk, daar kan ik nog heel 
wat in gaan verbeteren om iedereen zo 
goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 
Dit was iets van: wat moet ik me hierbij 
voorstellen, hoe druk is druk, wat willen 
de mensen qua eten en drinken, hoe is 
een ieder het gewend, kan de keuken 
het wel aan, kunnen we het zelf wel aan, 
dit laatste is zeker gelukt.Best wel eens 
met de gedachte van tjeetje, kan er geen 
eind aankomen vandaag, maar achteraf 
wel het voldane gevoel hebben van ‘we 
hebben het weer geflikt’. Ook de extre-
me hitte heeft eraan bijgedragen dat 
we ons soms naar het pokopoko gedrag 
moesten zetten om die dagen door te 
moeten komen. Maar ik/wij hebben het 
met veel plezier en toewijding gedaan. 
En het fijnste was dat er ook begrip voor 
was, dank hiervoor. 

Wat waren de positieve punten?
De positieve ontvangst van het bestuur 
en het bijstaan van mij in een best 
wel erge turbulente periode.Al tijdens 
mijn sollicitatie het overlijden van mijn 
schoonmoeder, een operatie die fout 
ging bij Jolanda en over gedaan moest 
worden en dan nog het verlies van meer-
dere familieleden. Maar ook alle veran-
deringen die een nieuwe beheerder met 
zich meebrengt zijn opgelost. Als voor-
beeld: we zijn achter de schermen be-
hoorlijk bezig geweest om de keuken zo 
in te richten dat alles nu staat zoals het 
staat. De aanpassingen die door Bert ge-
maakt zijn om meer werkruimte te cre-

eren, het B&O team dat alles opnieuw 
heeft afgesteld en gekit. Dank jullie wel. 
Met de uit een zeer onverwachte hoek 
gekomen nieuwe frituur, zijn we heel 
blij. Maar ook het begrip van iedereen 
aan wie ik misschien wel 20x zijn/haar 
naam heb gevraagd, maar dat gaat nu 
allemaal een heel stuk beter. Maar ook 
zeker de vele complimenten die we ge-
kregen hebben over wat we het afgelo-
pen seizoen hebben gedaan en georga-
niseerd.

Natuurlijk ook de negatieve, wat waren 
die?
Eerlijk gezegd, eigenlijk geen één. Als er 
zich wat voordeed dat negatief zou kun-
nen worden, maakte ik van mijn hart 
geen moordkuil en losten we het ter 
plekke op, of regelden het zo dat er nie-
mand last van had. Met andere woorden 
voordat iets negatief wordt, zorg ervoor 
dat het een positieve wending krijgt. Dit 
is ook hoe ik groot gebracht ben en pro-
beer over te brengen.

Nieuwe initiatieven, samen met onze 
clubhuiscommissaris Joep de Bruijn 
bedacht, zoals de BBQ op de zondagmid-
dag, krijgt dat in dit nieuwe jaar een 
vervolg?
Zeker, ook hier zijn we hard mee aan het 
werk. Wij zijn ondertussen uitgenodigd 
om plaats te nemen bij de evenementen 
commissie. Hier gaan wij zeker gehoor 
aan geven en hopen dat er een goede 
samenwerking uitkomt, en dat hiermee 
meerdere en nieuwe evenementen ge-
organiseerd zullen worden.

De Open Tafel deze winter was niet zo’n 
succes. Heb jij daar een verklaring voor?
Neen omdat ik afgelopen zomer veel 
leden hierover gepolst had, en het idee 
zeer positief werd ontvangen, en omdat 
het een sociaal gezellige middag voor ie-
dereen kan zijn. Proberen om leden van 
alle leeftijden bij elkaar te brengen, met 
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een spelletje en een praatje. En dan voor 
degene die willen, lekker wat te eten 
voor zetten voor een klein bedrag.

Maar misschien is het teveel verandering 
in een korte periode. Geen idee verder 
waarom.

Het Zeil café, inmiddels omgedoopt tot 
Watersportcafé, mocht meer bezoekers 
verwelkomen. Wat vind jij daar van?
Ik ben hier blij om. Wat we wilden berei-
ken is dat we als watersportvereniging 
niet perse een seizoensvereniging hoe-
ven te zijn maar er ook de rest van het 
jaar voor onze leden willen zijn. Ik ben 
blij dat dit mede door alle sprekers een 
succes geworden is, ook al was de start 
moeizaam. Maar al het nieuwe heeft zijn 
tijd nodig. Laten we hopen dat dit een 
positief vervolg krijgt.

Kunnen we dit jaar nog iets bijzonders 
verwachten of blijft dat een verrassing? 
Ja dat kunnen jullie zeker, zoals in het 
punt over nieuwe initiatieven beschre-
ven, gaan we ons hiervoor zeker sterk ma-
ken. In wat voor vorm dat gegoten gaat 
worden is nog even afwachten. Maar nu 
we er bijna een heel jaar op hebben zit-
ten ga ik samen met Joep en de evene-
menten commissie proberen er weer wat 
van te maken in het nieuwe seizoen.

Als afsluiter wil ik graag buiten de vragen 
om wat zeggen/schrijven.

Ik heb van heel veel leden en vrienden 
van De Kop van de Knar heel veel compli-
menten gehad waar ik heel blij en trots 
op ben. Maar alleen was dat nooit gelukt, 
daarom wil ik een ieder even bij naam 
noemen en bedanken voor hun inzet. Dit 
geldt ook voor degene die ons inmiddels 
al verlaten hebben. 

Dank je wel, Jolanda, Eline, Susan, Chan-
tal, Nathalie, Utah, Dagmar, Lynn, Da-
mian, Jeroen, Bente, Martijn, Sjoerd en 
Rob-Roy.

En ook niet te vergeten Joep, de man die 
alle affiches maakt voor welk evenement 
dan ook, al mijn/onze soms ook hele im-
pulsieve ideeën en meningen verdedigd 
bij het bestuur. 

Ik denk en weet het zeker dat we een 
goed team zijn waar ik trots op ben. Nog-
maals dank en op naar een nieuw sei-
zoen met nieuwe kansen en een goede 
samenwerking.

Henk van Engelen 

VAN DE REDACTIE
Inzenddata inleveren kopy voor de Langszij 2019:
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