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We zijn alweer aan het einde van een mooi vaarseizoen, mooi vanwege het mooie weer 
dat we hebben gehad en dat is heel erg bepalend voor het vaarseizoen. We hebben op 
het water kunnen genieten van deze gunstige omstandigheden, maar ook in de haven 
en op het terras van ons clubhuis. De enige dissonant na al dat genieten, was het feit 
dat het Flevo vaarweekend eind september, vanwege het toen heersende slechte weer, 
geen doorgang kon vinden. Spijtig met name voor diegenen die dit enthousiast hadden 
georganiseerd en de leden die zich voor deelname hadden gemeld.

Nu het einde van de zomerperiode is in-
gezet liggen de eerste schepen alweer op 
de wal. Met de mosselavond als afsluiting 
van het vaarseizoen in het vizier zal, na de 
voorliggende hijs- en afspuit- activiteiten, 
de rust weer terugkeren op het haventer-
rein. Gedurende de winter zullen we ook 
weer nieuwe buren krijgen, want volgens 
de laatste berichten zullen de apparte-
menten van de Kop van de Bakens later 
in de winter opgeleverd worden. Met al 
die ramen gericht in onze richting en de 
bewoners erachter, wordt het toezicht op 
ons haventerrein hierdoor aanzienlijk ver-
scherpt.

In de 3e editie van de Langszij was een 
artikel te lezen over het 15-jarig bestaan 
van het VNM, Verbond Nederlands Motor-
bootsport.

In dat artikel kon/kunt u lezen hoe de 
VNM georganiseerd is. De VNM heeft 
geen watersportverenigingen als leden, 
maar als participanten en werkt niet of 
nauwelijks met betaalde krachten, waar-
door de contributie voor watersportver-
enigingen aanzienlijk lager ligt dan bij het 
Watersportverbond. Redenen genoeg om 
het verschil tussen het VNM en het Wa-
tersportverbond eens tegen het licht te 
houden om een duidelijk vergelijk te kun-
nen maken. Dat is gebeurd en dat kunt u 

nog eens teruglezen in de 4e editie van de 
Langszij waarin een vergelijk wordt ge-
maakt. Het bestuur heeft aangegeven dat 
de uiteindelijke beslissing over het opzeg-
gen van het lidmaatschap bij het Water-
sportverbond en aansluiting bij het VNM, 
bij onze leden ligt. Ondanks deze toezeg-
ging hebben een aantal (wedstrijd)zeilers 
zich gemeld en hun bezorgdheid geuit 
over het voort blijven bestaan van hun 
faciliteiten voor het wedstrijdzeilen en 
zeilopleidingen. Dat was voor het bestuur 
aanleiding om even pas op de plaats te 
maken en een gedegen afweging te gaan 
maken over de voor en nadelen van zo’n 
overstap, waarbij we met alle belangheb-
benden rekening zullen houden. Wanneer 
we deze voor en nadelen in kaart hebben 
gebracht zullen wij die aan u voorleggen 
en middels b.v. een enquête kunt u dan uw 
voorkeur aan ons laten weten. Indien daar 
behoefte aan is kan vooruitlopend op de 
enquête nog een voorlichtingsavond wor-
den georganiseerd. Wij zullen derhalve 
dit onderwerp niet op de agenda van de 
komende AV in december zetten, maar dit 
op bovengenoemde wijze afhandelen.

Terug naar de dingen van de dag. In de vo-
rige Langszij heb ik u geïnformeerd over 
de bestrijding van de overlast van de wa-
terplanten volgens het inrichtingsmodel 
van Verdonschot. 

De gemeente Harderwijk heeft inmid-
dels haar Natuur & Groenvisie: ‘Harder-
wijk Natuurlijk Groen’ ter inzage gelegd. 
Het waterdeel van deze visie heeft be-
trekking op het Randmerengebied en 
derhalve ook op de waterplanten op de 
Randmeren. Over dit waterdeel heeft WV 
Flevo en Stichting maaien waterplanten 
Randmeren, een gezamenlijke reactie 
bij de gemeente Harderwijk ingediend. 
Op 1 november gaan de voorzitter van 
de Stichting maaien waterplanten Rand-
meren en uw voorzitter deze reactie aan 
de wethouder toelichten. Wij willen mid-
dels een natuurvisie op basis van de Ver-
donschot zonering, een helder signaal 
uit laten gaan over de richting waarin 

de gemeenten de Randmeren willen ont-
wikkelen.

Wellicht kunnen we in de toekomst, wan-
neer er duidelijkheid over de uitvoering van 
de plannen is, hier een voorlichtingsavond 
over houden. Voor diegenen die dat nog 
aangaat, succes met de hijs- en stallings-
perikelen die er nog aankomen en wees 
vooral voorzichtig met het beklimmen van 
uw vaartuig als het op de wal staat. Als dan 
de schepen winterklaar zijn gemaakt, gaan 
we een rustige winterperiode tegemoet. 
Met de feestdagen in het vooruitzicht 
wens ik u allen een fijne wintertijd toe.

Arie van der Meijden

Najaars voorbereidingen
Helaas is het vaarseizoen weer voorbij 
en worden de meeste boten weer op de 
wal gezet. Eigenaren zijn druk doende 
om hun boot leeg te halen, motor win-
ter klaar te maken en sommigen pakken 
de boot helemaal in. De formulieren zijn 
weer ingevuld en ingeleverd, voor ons 
een mooie gelegenheid de gegevens te 
controleren en of u voor volgend seizoen 
de box weer wilt reserveren. Er zijn leden 
die stoppen met varen qua leeftijd of om 
andere redenen en die boxen komen dan 
weer vrij. Erry belt het Flevolid dat voor 
deze box maat boven aan de wachtlijst 
staat. Als dit Flevolid de box accepteert 
gaat dit volgend seizoen in. Zo niet, dan 
is nummer twee aan de beurt. Zo werken 
we al jaren en dat bevalt goed. Als u een 
afspraak heeft voor het kranen, zorg dan 
dat u op tijd aanwezig bent dan verloopt 

het kranen lekker vlot. Staat 
de boot definitief op zijn plek en 
wilt u hem afdekken, zorg dan dat 
u een kwalitatief goed afdekzeil 
heeft. Afgelopen winter hebben 
we het weer kunnen zien dat die 
hele lichte acryl zeiltjes bij de eer-
ste de beste windvlaag finaal ka-
pot waaien en zelfs schade bij uw 
buurman kunnen veroorzaken. 
Ook is het beter om de mast van de boot 
te halen, al is het wat meer werk, maar de 
boot heeft minder te lijden met een storm. 
Laat u de mast toch staan zorg dan dat 
de vallen om de zaling worden geslagen 
zodat ze niet tegen de mast kunnen klap-
peren. Met een zeilbinder ze 10 cm van 
de mast trekken is echt onvoldoende, als 
de wind gaat draaien klapperen ze weer. 
Laat u de rolfok aan de voorstag zitten? 
We kunnen het ons haast niet voorstellen 
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maar het gebeurt, zorg dan in ieder geval 
dat deze, of met een hoes of in een lijn ge-
wikkeld wordt. Het zal niet de eerste keer 
zijn dat een rolfok kapot slaat in de wind. 
We hebben het al eerder geschreven, zorg 
dat we geen overlast bij de buren veroor-
zaken. Goed, de boot is ingepakt en kan 
de winter overleven en u heeft alle losse 
elementen mee naar huis genomen zo-
als fietsen, landvasten, dure apparaten 
en buitenboord motoren. Sluit uw boot 
goed af want het is toch een kostbaar be-
zit. Ook raden wij u aan een paar keer in 
de winterperiode te komen kijken of alles 
nog oké is met de boot. 

Bouw
In de vorige alinea schreven we over de 
buren. Het zal niet lang meer duren of we 
krijgen er tientallen bij. De bouw van ‘De 
Kop van de Bakens’ gaat op dit moment 
erg hard en volgens Koopmans krijgen in 
de eerste maanden van 2023 de eerste 
nieuwe bewoners de sleutel. Na overleg 
met Koopmans wordt de bouwkeet ook in 
die periode afgebroken. We zijn nu al weer 
bezig boten voor het hekwerk te plaatsen 
maar er blijft genoeg ruimte over als de 
keet eerder afgebroken gaat worden. Wat 
betreft de infra, er komt ongeveer 50 me-
ter van onze uitrit aan de rechter buiten-
zijde een extra uitrit van de ‘Kop van de 
Bakens’ ter hoogte van het tweede grote 
schuifhek. Dit wordt een aansluiting op 
de Vuurtorenweg. Deze weg zal dus in de 
toekomst nog drukker worden. Toch zul-
len we blij zijn als de hele bouw klaar is 
dan zijn we van al die geparkeerde auto’s 
in de berm af. Voorlopig is het dus nog 
even afzien en vooral opletten.

Beheer en Onderhoud
Zoals u weet bestaat het B. en O. team uit 
gepensioneerde leden die zich vrijwillig 
inzetten om er een mooie haven van te 
maken en te houden. Maar helaas door de 
inmiddels hogere leeftijd en diverse licha-
melijke problemen dunde de groep aardig 

uit. We waren dan ook zeer blij dat we 
wat nieuwe leden mochten begroeten die 
ons team komen versterken. Inmiddels 
werken ze al een poosje mee maar nog-
maals hartelijk welkom. Het team heeft 
onlangs de werkzaamheden weer hervat 
en is begonnen met het schilderen van de 
bokken. Zoals alle jaren beginnen we de 
eerste weken met deze klus en kunnen 
we ongeveer 40 bokken behandelen. Zo 
krijgen in 5 jaar alle bokken een verflaagje 
en een inspectie beurt op slijtage. Er zijn 
al verscheiden bokken waar een strip on-
der gelast moest worden en ook erg ver-
roeste poten worden vervangen. We heb-
ben afgelopen voorjaar de dijkjes bij het 
strandje ontdaan van overtollig groen en 
nu is de dijk bij de A steiger aan de beurt. 
Hier is een plan voor gemaakt. Boskalis 
gaat binnenkort dat kanaal weer zandvrij 
maken en wij van onze kant willen ook 
dat het er fraai uit komt te zien. Eind ok-
tober gaat het water van de steigers en 
worden de leidingen weer leeggeblazen. 
Ook zullen de toiletten boven de ‘Kop van 
de Knar’ weer worden afgesloten, mede 
in het kader van energie besparing zal dit 
begin november gebeuren. Het toiletge-
bouw bij het havenkantoor is permanent 
open. De looppoort heeft tot onze grote 
ergernis veel te lang open gestaan. Oor-
zaak: een kabelboom die kapot was en als 
gevolg daarvan is de motor onherstelbaar 
beschadigd. Komt nog bij de ontzettend 
lange levertijd van elektronische onderde-
len. Dat zorgde voor veel vertraging. Als u 
deze Langszij leest is het probleem hope-
lijk opgelost.

Onderhoudsplan
Zoals bekend hebben we een onderhouds-
plan. Ook al zitten we op deze locatie nog 
niet zolang, toch moet er controle zijn op 
het onderhoud van de gebouwen. Tijdens 
de bouw en oplevering hebben Ton van Eck 
en Henk Westerhof regelmatig de bouw 
bezocht en controles uitgevoerd. Dit voor-
jaar is er nog een inspectie geweest van 

het schilderwerk. Schildersbedrijf Theu-
nissen heeft een offerte gemaakt en er is 
reeds opdracht gegeven om dit werk uit 
te voeren. Kitnaden worden vervangen, 
alle deuren worden van een nieuwe don-
kerrode kleur voorzien. Ook worden alle 
kozijnen opnieuw geschilderd. Er vindt 
binnenkort een gesprek plaats met onze 
huis installateur in hoeverre we nog meer 
energie kunnen besparen. Hans Duitman 
heeft een voortreffelijk plan uitgewerkt 
met diverse punten waar we kunnen be-
sparen en Hulst Flier is bezig dit plan ver-
der uit te werken.

Resumé
Er wordt door diverse partijen hard ge-
werkt om de zaak goed te onderhouden. 
We kunnen dit echter niet alleen en heb-
ben zeker uw steun nodig ook al is het 
maar een helpende hand. Sommige com-
missies kunnen best wat hulp gebrui-
ken. Telefoonnummers staan voorin deze 
Langszij.

Wij wensen u een rustige herfst / winter 
zonder al teveel stormen. 

Hans Duitman, Bert Aartsen
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Jaarverslag�2021-2022
Met dit jaarverslag van de secretaris wil ik met u kort terugblikken op het jaar 2021-2022. 
De jaren 2021/2022 liggen achter ons. Na twee jaar van beperkingen konden we weer 
volop van onze haven met haar faciliteiten genieten. Voor de Kop van de Knar hebben we 
ondanks de krapte op de (Horeca) arbeidsmarkt een clubhuisbeheerder kunnen contracte-
ren. Wat niet wegnam dat het personeels probleem voor de Kop van de Knar niet helemaal 
was opgelost. De clubhuisbeheerder heeft dan ook zijn uiterste best moeten doen om de 
leden en passanten te kunnen voorzien van een drankje, snacks en/of eten. 

Algemene vergadering (AV)
Door het Corona virus moesten we de AV 
een paar keer uitstellen. Uiteindelijk kon 
op 11 december 2021 de AV worden ge-
houden in het Dorpshuis te Hierden. Tij-
dens de AV-vergadering droeg het bestuur 
Arie van der Meijden voor als voorzitter en 
Willem Verwijs als bestuurslid. De aanwe-
zige leden gingen hiermee akkoord.

Voor de openstaande functie van Com-
missaris Opleidingen stelde Mariëtte 
Harmsen zich staande de vergadering be-
schikbaar. Zij loopt de komende jaar dan 
ook mee als aspirant bestuurslid.

Het bestuur heeft 12x vergaderd. Daar-
naast vergaderde enkele bestuursleden 
regelmatig in kleiner verband met elkaar 
of met verschillende commissies. De ver-
slagen van de bestuursvergaderingen zijn 
door de secretaris vastgelegd in de notulen. 

Bestuurssamenstelling
De bestuurssamenstelling is als volgt: 

Arie van der Meijden
Voorzitter

Bert Aartsen
Vicevoorzitter/Havencommissaris

Co Oskam
Secretaris/
Voorzitter Evenementencommissie

Antje Meijer-Brouwer
Penningmeester

Hans Duitman
Havencommissaris

Willem Verwijs
Bestuurslid

Mariette Harmsen
Aspirant Commissaris Zeilopleidingen

Vacant
Clubhuiscommissaris

V A N D E

S E C R E T A R I S

Agenda�Algemene�Vergadering�
16�december�2022

Beste (ere)leden,

Het Bestuur van WV Flevo nodigt hierbij haar leden uit voor het bijwonen van de Alge-
mene Vergadering boekjaar 2021-2022 op vrijdag 16 december aanstaande om 20.00 
uur. Locatie: Clubhuis Kop van de Knar.
Let op: anders dan op de kalender staat aangekondigd is de datum van de 
Algemene Vergadering gewijzigd.

AGENDA 
1.	 Opening	van	de	vergadering	door	de	voorzitter.	
2.	 Behandeling	van	ingekomen	en	verzonden	stukken.	
3.	 Vaststellen	van	de	notulen	van	de	AV	11	december	2021	(zie	Langszij	1	van	2022).
4.	 Behandeling	van	het	jaarverslag	(zie	Langszij	5	van	2022).	
5.	 Behandeling	van	de	jaarverslagen	van	de	vaste	en	tijdelijke	commissies	(zie	Langszij	5	van	

2022).
6.	 Behandeling	van	het	door	de	accountant	samengestelde	rapport	betreffende	de	jaarreke-

ning	van	het	afgelopen	verenigingsjaar.
7.	 Behandeling	van	het	jaarverslag	van	de	kascontrolecommissie	bestaande	uit	Hans	Kieft	en	

Nico	Hagen.	Reserve	lid	is	Nenna	van	Nieuwkoop.	
8.	 Behandeling	en	vaststelling	van	de	contributie,	de	huurbedragen	voor	de	ligplaatsen,	trai-

lerhelling	en	de	tarieven	voor	de	dienstverleningen	etc.	voor	het	komende	verenigingsjaar.
9.	 Behandeling	en	vaststelling	van	de	voorgestelde	begroting	van	de	vereniging	voor	het	ko-

mende	verenigingsjaar.
10.	Behandeling	en	vaststelling	van	de	voorgestelde	begroting	van	de	jachthaven	voor	het	ko-

mende	verenigingsjaar.
11.	Mededelingen	van	het	bestuur	en	wat	verder	door	het	bestuur	aan	de	orde	zal
	worden	gesteld.	
12.	Bestuursverkiezing:	
	 Volgens	het	rooster	van	aftreden	zijn	aftredend	de	Bert	Aartsen,	Co	Oskam	en	de	clubhuis-

commissaris	(vacant).	Bert	Aartsen	en	Co	Oskam	stellen	zich	herkiesbaar.	Het	bestuur	stelt	
de	vergadering	voor	om	mevr.	Mariette	Harmsen	te	benoemen	tot	bestuurslid	in	de	functie	
van	commissaris	zeilopleidingen.

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

N.B. Het door de accountant samengestel-
de rapport betreffende de jaarrekening 
van het afgelopen verenigingsjaar kunt u 
opvragen bij onze penningmeester, me-
vrouw Antje Meijer-Brouwer, tel.nr. 0341- 
456674. 

De voorgestelde begrotingen van de ver-
eniging en de jachthaven voor het komen-
de verenigingsjaar zijn op de avond van de 
AV beschikbaar.

Co Oskam,
Secretaris 
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Ledenbestand
Op 1 oktober 2022 was het ledenbestand 
als volgt samengesteld:
Leden: 784 waaronder 5 jeugdleden.
Ereleden: 1.
Vriend van de Kop van de Knar: 219.

Evenementen
Vanwege de corona-maatregelen was 
het aantal evenementen in onze haven in 
2021 minder in aantal dan in andere jaren. 
In 2022 konden we ondanks de krappe 
personeelsbezetting in het clubhuis de 
Kop van de Knar, een Burendag, Bezem in 
de mast/kofferbakverkoop organiseren. 
Op 5 maart gaf Frieda Fennell een lezing 
hoe zij met haar man een zeilreis maakte 
met hun schip de ‘Puff’.

Communicatie
Het verenigingsblad Langszij is sinds jaar en 
dag een prima communicatiemiddel geble-
ken en zal dat in de toekomst ook blijven.

Daarnaast hebben we onze nieuws-
brief, de Facebookpagina en de website 
www.wvflevo.nl. Op deze site vindt u alle 
informatie over de vereniging, evenemen-
ten en ook ons verenigingsblad Langszij is 
daar terug te vinden. 

Zomercursussen
De zeilopleiding heeft diverse week- en 
weekendcursussen georganiseerd. Ook is er 
voor volwassenen les gegeven in de Valken.

Uitgebreid verslag vindt u onder de kop: 
Jaarverslag opleidingen.

Wintercursussen
Ook konden er in het afgelopen wintersei-
zoen 2021/2022 weer diverse watersport-
cursussen worden aangeboden. 

Overige zaken
Op het moment van dit schrijven zijn de 
energieprijzen fors gestegen. Ook zal dit 
zijn weerslag krijgen bij WV Flevo. In de 
komende AV komen we hierop terug. 

Het afgelopen jaar is (weer) namens 
WV Flevo, de Adriana als startschip, de 
Rib en de aluminiumvlet als bijboten 
met een aantal vrijwillige WV leden ter 
ondersteuning tijdens de Bokkingrace 
(Aaltjesdagen) organisatie aanwezig ge-
weest.

Zoals u in het verslag van de Zeilwedstrijd-
commissie kunt lezen zijn er het afgelo-
pen jaar weer wedstrijden gehouden. Zo 
was er oa. de Woensdagavondcompetitie 
(WAC), en de Wolderwijdcup. 

Voor een uitgebreid overzicht/verslagen 
van de activiteiten van de diverse com-
missies verwijs ik u naar de verslagen van 
de commissies. Deze zijn terug te vinden 
in deze Langszij.

Al met al was 2021/2022 voor het bestuur 
weer een enerverend jaar. 

Co (J.H.) Oskam
Secretaris WV Flevo

Jaarverslag�2021�-�2022
Het najaar van 2021 is rustig verlopen. De 
havenmeester had in de maanden okto-
ber en november zijn handen vol met het 
kranen en stallen van de boten op het par-
keerterrein. Altijd zijn er weer leden die op 
het laatste moment een afspraak willen 
maken om te kranen. Vooral met een mooi 
najaar is dat wel begrijpelijk, maar als veel 
leden dat gaan doen is de agenda vol en 
daar heeft men dan weer geen begrip 
voor. Zo ging het ook dit najaar. Uiteinde-
lijk stond alles ingepakt op de kant. Alles 
verliep rustig in de winter 2021- 2022 tot 
de storm kwam, en wat voor een. Er za-
ten uitschieters in van 12 beaufort en dat 
ging niet onopgemerkt voorbij. De sporen 
waren duidelijk zichtbaar, een paar boten 
werden scheef op hun bok geblazen en 
één ging met trailer en al ondersteboven. 
Na inventarisatie zijn met 2 hijskranen de 
boten weer recht gezet en na inspectie 
kon de schade worden opgemaakt. Geluk-
kig was er geen persoonlijk letsel. Tijdens 
het winterseizoen van december tot en 
met februari was de havenmeester met 
reces. Heel fijn dat Frans Molemaker weer 
bereid was om op de maandagen het kan-
toor te bemannen. Vanaf 1 maart begon 
de havenmeester weer met kranen van 
de eerste boten en kwam de haven in de 

loop van het voorjaar weer vol te 
liggen. In de winter periode heeft 
het Beheer en Onderhoud team 
zich verdienstelijk gemaakt met 
diverse grote en kleinere klussen. 
Bokken schilderen, de dijkjes bij 
het kommetje van, inmiddels 
hoog opgeschoten, struiken en 
onkruid te ontdoen om een beter uitzicht 
te krijgen. Bezem in de mast, begin van 
het vaarseizoen, werd druk bezocht en 
veel leden staken de handen uit de mou-
wen om de haven er spic en span uit te 
laten zien. Het was een warme zomer en 
velen hebben kunnen genieten van het 
mooie vaargebied rond Harderwijk. De 
passanten hebben dat ook ontdekt, ge-
zien de vele overnachtingen die we moch-
ten boeken. Het Beheer en Onderhoud 
team is dit najaar weer begonnen met 
het onderhanden nemen van de resteren-
de bokken die nog een laagje verf nodig 
hadden. Een jaar is zo weer voorbij want 
een vaarseizoen in Nederland duurt maar 
kort. Voor meer details van dit beknopte 
verslag verwijzen wij naar de Langszij’s 
van het afgelopen seizoen onder de kop: 
van de Havencommissarissen. 

Bert Aartsen en Hans Duitman
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VAN DE ZEILOPLEIDING/
WEDSTRIJDCOMMISSIE 

Jaarverslag�Commissie�Opleidingen�2022
Een jaar, waarin nagenoeg alle beperkende maatregelen voor wat betreft COVID waren 
vervallen. Met ingang van dit jaar vielen de organisatie en administratieve afwerking 
van de theoriecursussen in het winterseizoen niet meer onder de verantwoordelijkheid 
van de Commissie Opleidingen. Vandaar dat u het verslag van deze cursussen elders in 
deze Langszij terugvindt.

Komende mensen
Tijdens de Algemene Leden Vergadering in 
december 2021 heeft Mariette Harmsen 
zich beschikbaar gesteld als commissaris 
Opleidingen. Hiermee werd de langlopen-
de vacature binnen het bestuur ingevuld.

De groep instructeurs/assistenten van de 
zeilopleiding bestaat uit een groot aantal 
personen in de leeftijd van 14 tot ca. 24 
jaar. Dit is een dynamische groep en Er ko-
men elk jaar mensen bij en elk jaar nemen 
mensen afscheid vanwege studie, werk 
etc. De aanwas bestaat ieder jaar weer 
uit voornamelijk ex-cursisten die graag 
bij ons assistent willen worden. En dit jaar 
hebben wij als nieuwe assistenten mogen 
verwelkomen: Pleun, Evi, Lize, Julian en 
Thijmen. Ook niet te vergeten, het korps 
walkapiteins dat is versterkt met Steven, 
die inmiddels al een aantal dagen zijn 
bijdrage heeft geleverd. We wensen de 
komende medewerkers een plezierige tijd 
toe bij onze zeilopleiding.

Verder hebben een tweetal dames, buren 
uit het Waterfront, ex instructrices, aan-
gegeven dat zij het lesgeven weer willen 
oppakken. Volgend seizoen hopen wij hun 
te mogen verwelkomen.

En gaande mensen
We hebben afscheid genomen van Mees, 

Tom, Guus, Milan, Damian en Sandra. Na 
de tweede lesweek hebben wij afscheid 
genomen van onze hoofdinstructeur 
Emma van Hoof. De eerste twee leswe-
ken in de zomervakantie heeft zij nog voor 
haar rekening genomen. Op de laatste 
dag hebben we met een BBQ ’s avonds en 
in het bijzijn van vele (oud) medewerkers 
haar een fotoboek overhandigd met foto’s 
en verhalen uit haar lange carrière bij de 
zeilopleiding. We bedanken alle gaande 
medewerkers voor hun inzet en bijdrage 
aan het functioneren van de zeilopleiding 
en wensen hun veel succes in de toe-
komst.

Het seizoen
Dit seizoen begon met de introductie van 
het watersportpaspoort. Een systeem 
van het Watersportverbond en CWO 
waarbij de vorderingen en diploma’s van 
cursisten online worden bijgehouden. Na 
een periode van enkele maanden in een 
afgeschermde trainingsomgeving waren 
de kerninstructeurs zover om live te gaan 
en de instructeurs te begeleiden. Na en-
kele minieme startproblemen, zoals met 
welke kant moet het voorbedrukte diplo-
ma in de printer, draait dit systeem naar 
tevredenheid. Het jaar begon vertrouwd 
met de interne opleiding cq herhaling 
van de EHBO-lessen voor de medewer-
kers van de zeilopleiding. Verder twee 

gastlessen over het omgaan met kinde-
ren die gedrag vertonen in het autisti-
sche spectrum. Dank aan de instructeurs 
Rob Mulder en Betteke Wittenberg. De 
vloot werd gereed gemaakt, kleine repa-
raties gedaan, de buitenboordmotoren 
onderhouden en het seizoen kon begin-
nen. Traditioneel met de Valklessen die 
medio april startten. Om een vinger te 
leggen op de oorzaak kan ik niet, maar 
we hadden slechts drie deelnemers voor 
de Valkopleiding, waar deze opleiding in 
voorgaande seizoenen uitverkocht was 
en soms mensen teleurgesteld moesten 
worden. Maar ondanks dat hebben Olav 
en Annet zich prima van hun taak gek-
weten. Helaas zijn onze andere Valk in-
structeurs, Sieb en Dick, dit seizoen niet 
aan bod gekomen. Wat een succes was, 
was onze deelname aan de Harderwijk-
se Sportwijzer. Twee weekenden waarin 
scholieren kunnen kennismaken met de 
zeilsport. Redelijk tot goed bezocht, en uit 
deze groep hebben een aantal kinderen 
zich ingeschreven voor onze zeilweken 
in de zomervakantie. Zelfs onze bijdrage 
aan de viering van het 90-jarig jubileum 
heeft nog een cursist opgeleverd. De 5 

lessen op de zondag voorafgaand aan 
en de 5 lessen op zondag volgend op de 
zomervakantie hebben we wegens geen 
of een enkele inschrijving niet door moe-
ten laten gaan. De 4 zomerzeilweken in 
de zomervakantie kenmerkten zich door 
prachtig zeilweer. Het team deed zijn 
best, er werd veel gezwommen en geoe-
fend met omslaan, zeiltochtjes gemaakt, 
lunch op een van de eilandjes, af en toe 
met z’n allen een ijsje halen en uiteraard 
werd de theorie, knopen en de zeilvaar-
digheid geoefend. Afsluitend was het 
elke keer weer een prachtig gezicht als de 
vloot op vrijdagmiddag met de Sail-In de 
lagune binnenvoer en we de week moch-
ten afsluiten met de diploma uitreiking. 
We mochten aan 70 kinderen een diplo-
ma of vorderingenstaat uitreiken. Tijdens 
de pannenkoeken lunches zijn er een 
totaal van ca. 540 pannenkoeken in een 
razend tempo doorheen gegaan. In het 
weekend na de zeilweken werd de Combi 
Harderwijk gevaren. Ook daarin had de 
commissie Zeilopleiding een groot aan-
deel in voorbereiding en uitvoer. 

Mariette Harmsen en Rob Sikkema

Jaarverslag�Wedstrijdcommissie�2022
Woensdagavond Competitie (WAC) 2022
In oktober 2021 hebben wij bij w.v. Flevo 
het stokje overgenomen van de vorig wed-
strijdcommissie. We hebben in het najaar 
een warme overdracht gekregen en zeker 
aan het begin van het seizoen hebben 
zij ons nog met raad en daad bijgestaan. 
Waarvoor onze dank. Ook hebben we veel 
ondersteuning vanuit de wedstrijdcom-
missie van WV Zeewolde ontvangen. De 
berekening van de SW-cijfers en de uit-
slagen was in het begin echt wel even 
zoeken, maar ook hier werden we steeds 
handiger in. De feestdagen eind april en 

begin mei maakte het best een puzzel om 
de juiste datums te plannen. 

Op 1 mei hebben we een poging gedaan 
om nieuwe wedstrijdzeilers, dan wel op-
stappers kennis te laten maken met het 
wedstrijdzeilen. Dit is vanwege te weinig 
animo helaas niet doorgegaan. 

We hadden dit jaar totaal 65 ingeschre-
ven schepen voor de WAC en zoals ge-
pland hebben we alle 18 wedstrijden kun-
nen varen. Na afloop van de afsluitende 
wedstrijd, op zondag 11 september, is de 
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Jaarverslag�Evenementencommissie�21/22prijsuitreiking, zoals inmiddels gebruike-
lijk, bij Watersportvereniging Zeewolde 
gehouden. Dit alles onder het genot van 
een heerlijke punt pizza en prachtig weer. 
Helaas geen wind die dag. Wat ons betreft 
een geslaagd seizoen! 

De organisatie van de Woensdagavond 
Competitie is een samenwerking tussen 
W.V. Flevo en WV Zeewolde. 

De Berenburgrace 2022
Vorig jaar waren er een aantal enthou-
siaste Flevoleden die meededen aan de 
Berenburgrace, georganiseerd door WV 
Zeewolde. Er bleek veel animo om dit jaar 
ook weer mee te doen, zodat we als wed-
strijdcommissie hebben besloten hier on-
dersteuning en invulling aan te geven.

Er was een onverwacht grote opkomst on-
danks 2 bft. aan wind. Dit resulteerde in een 
gezellig samenzijn in de Kop van de Knar 
met de prijsuitreiking van de Berenburg aan 
de winnaar bij de Inboard en Outboard. 

WolderwijdCup (WWC) 2022 
In navolging van een geslaagd WAC-sei-
zoen hebben we de WWC georganiseerd. 
Een superleuk evenement om het sei-
zoen mee af te sluiten en de uitgelezen 
kans om bijvoorbeeld voor de eerste keer 
een wedstijd te varen. Tijdens dit laag-
drempelige en geheel op zichzelf staand 
evenement werd er voor een individueel 
klassement gevaren gedurende drie of 
vier races. De organisatie van de Wolder-

wijdCup deden wij samen met WV Zee-
wolde. Dit jaar werd de WolderwijdCup 
op verzoek van WV Zeewolde vergezeld 
door de FF65 klasse. Uiteindelijk zijn er 
23 deelnemende schepen aan de Wolder-
wijdCup gestart en een tiental FF65 deel-
nemers. Een groot succes! Na afloop van 
de wedstrijddag is er door de crew van de 
Kop van de Knar een goed verzorgde BBQ 
geserveerd. De deelnemers genoten hier-
van, tijdens de uitslagenpresentatie en 
het nabespreken. Onze grote dank aan de 
crew van de Kop van de Knar! 

Begroting WAC en WWC 2021 
Jaarlijks maakt de wedstrijdcommissie 
een begroting van de verwachte opbreng-
sten en uitgaven voor de Woensdagavond 
Competitie en de WolderwijdCup. We 
hebben aan het einde van het seizoen een 
nacalculatie gemaakt waarin het financi-
ele gedeelte zichtbaar werd. Het is gelukt 
om binnen de kaders van de goedgekeur-
de begroting te blijven. 
Resume 
Wij kijken terug op vele mooie wedstrijd-
avonden, enthousiaste deelnemers, dank-
bare reacties, een fijne samenwerking met 
WV Zeewolde, een fijne samenwerking 
met het organiserend wedstrijdcomité 
op de Adriana en RIB’s en veel zeilplezier. 
Voor verslagen, uitslagen en foto’s zie el-
ders in deze Langszij en op de website. Wij 
willen alle deelnemers ontzettend bedan-
ken voor de mooie momenten. 

Chris, Annejon en Monique

Het jaarverslag van de evenementencommissie begint met de sluitingsavond van het 
vaar/zomerseizoen op zaterdag 30 oktober 2021. Ongeveer 60 Flevoleden hebben zich 
opgegeven om te genieten van mosselen, spareribs en toebehoren. Na zo’n lange Co-
vid-19 periode is het bijna een openbaring weer samen te mogen komen. De mossel-
mannen zijn het gelukkig nog niet verleerd en is het genieten. Henk en Jolanda van En-
gelen en Dinand Geurtsen doen samen met een aantal vrijwilligers hun uiterste best om 
het de gasten naar de zin te maken. Dat lukt en we kunnen terug zien op een gezellig 
samenzijn.

Vanwege de toch nog aanwezige Covid-19 
besmetting die er heerst is besloten om 
geen Nieuwjaarsreceptie te houden.

Nadat de lezing van Frieda en Léon een 
keer uitgesteld is, (Covid-19 besmetting), 
is het op 5 maart toch zover. Frieda vertelt 
hoe zij met haar man Léon vertrekt om 
een lange reis te gaan maken met hun 
zeilschip ‘Puff’. Het wordt een heftige reis 
waarin zij zichzelf tegenkomt. Uiteindelijk 
komt alles goed en vertelt zij hier deze 
avond over.

De gebruikelijke kennismakingsavond 
met nieuwe leden vindt plaats op 18 
maart. Het is iedere keer weer een ver-
rassing hoeveel nieuwe leden acte de pré-
sence geven. 

Op 20 maart kan het bestuur eindelijk 
haar vrijwilligers bedanken. Ook dit ‘eve-
nement’ kon lange tijd niet plaatsvinden. 
Omdat wij op dit moment geen clubhuis-
beheerder hebben en er dus niet gekookt 
kan worden, wordt de catering van een 
chinees ingeroepen. Dit resulteert in een 
heerlijke maaltijd. Een toetje, koffie of 
thee maakt het geheel af.

Het Shanty Festival is zoals (eigenlijk) ver-
wacht wederom een groot succes. Frits 
Poot, lid van een shantykoor uit Barneveld, 
neemt de organisatie op zich. De middag 
van zondag 27 maart gebeurt het. Ons ei-
gen koor de ‘Krasse Knarren’ is uiteraard 

ook aanwezig. Het lijkt zelfs een beetje ka-
raoke, als de tekst van een aantal liederen 
op het grote tv scherm mee te lezen is. Een 
evenement dat voor herhaling vatbaar is.
Een geweldige opkomst op 7 mei. Bezem 
in de mast! Met wel 33 vrijwilligers wordt 
het haventerrein onder handen genomen, 
zodat het er voor aanvang van het zomer-
seizoen weer spic en span uitziet. ’s Mid-
dags gevolgd door de Kofferbakverkoop. 
Er is veel aanbod, maar ik kan me niet aan 
de indruk onttrekken, dat er ook weer veel 
bootspullen mee naar huis gegaan zijn. 
Maar gezellig was het.

Het Hemelvaartweekend, te beginnen op 
26 mei, stond op de agenda met het eve-
nement Verrassingstocht. In de Langszij 
van april was een oproep geplaatst om 
mede organisatoren te vinden voor dit 
weekend, bestemd voor zowel zeil- als 
motorboten. Niemand reageerde dus is 
dit weekend niet doorgegaan. 

Wat HET evenement van het seizoen 
moet worden is op 25 juni BURENDAG. 
Muziek door de band ‘Muck’ geregeld, DJ 
voor de avond geregeld en natuurlijk de 
BBQ. Door omstandigheden is onze be-
heerder Roelof verhinderd, maar kan er 
een beroep gedaan worden op de altijd 
aanwezige vrijwilligers. Het weer is rede-
lijk, voor onze eigen ‘Krasse Knarren’ en de 
band ‘Muck’ is een overdekte trailer gere-
geld als podium. Het lijkt nog een beetje 
een nawee van de Covid-19 te zijn dat er 
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Jaarverslag�seizoen�2021-2022

Het verenigingsjaar 2021/2022 was voor 
het reilen en zeilen in de Kop van de Knar een 
turbulent jaar. Onze beheerder Henk van En-
gelen had aangegeven dat hij naar een an-
dere baan uitkeek. In dit geval was het een 
logische stap dat ook zijn vrouw Jolanda iets 
anders ging zoeken. Het uitbaten van ons 
clubhuis zorgde ervoor dat zij het privé als 
een last gingen beschouwen. Voor Jolanda 
was 31 oktober 2021 haar laatste werkdag 
en voor Henk was dat 28 februari 2022 het 
geval. Jammer, maar het was niet anders. 
Er werden diverse oproepen/advertenties 
geplaatst maar er was nog geen nieuwe be-
heerder. De Kop van de Knar werd open ge-
houden door vrijwilligers, waarbij zeker niet 
onvermeld mag blijven dat Dinand Geurt-

sen onze rots in de branding is geweest. ‘Op-
geleid’ door Henk wist Dinand antwoorden 
op veel vragen. Toen kwam daar de aanmel-
ding van Roelof Hagedoorn. Van beroep kok 
en koken dat kan hij! Het bestuur kwam met 
hem tot een overeenkomst en Roelof werd 
in het diepe gegooid. Met enkele schoolver-
laters, die het werken in de horeca leuker 
vonden dan het vakken vullen bij de super, 
moest de Kop van de Knar open gehouden 
worden. Met vallen en opstaan zijn wij het 
seizoen doorgekomen, waarbij gezegd moet 
worden dat niet alles altijd goed verlopen 
is. Maar de Kop van de Knar was open, we 
hebben kunnen genieten van het prachtige 
weer waarbij het terras een geliefde plek 
was voor leden en gasten.

niet meer bezoekers zijn. Maar ook hier: 
gezellig was het…

En dan het laatste evenement van dit ver-
enigingsjaar: het Flevoweekend. Een vaar-
weekend voor motorboten en zeilschepen 
met een niet te hoge mast. Georganiseerd 
door ieder jaar andere deelnemers. Na 

zo’n mooie zomer, als deze die we achter 
de rug hebben, zal het dit weekend ook 
wel goed komen. Niets is echter minder 
waar. De weersvoorspelling: veel wind en 
geregeld veel water vooral vanuit de lucht. 
Na overleg wordt besloten om dit week-
end niet door te laten gaan. Helaas, maar 
achteraf zeker de juiste beslissing.

Niet zozeer een evenement maar wel het vermelden waard.

Wintercursussen�succesvol�afgesloten
Op 9 november 2021 vond de informatie-
avond plaats. Tijdens deze avond kregen 
de belangstellenden informatie over de 
komende wintercursussen en kon men 
zich direct opgeven.

Op 29 maart vond de laatste cursusavond 
Theoretische Kunstnavigatie plaats. Dit 
vormde tevens de afsluiting van de wa-
tersportcursussen die deze winter weer 
gegeven zijn in ons clubhuis.

De instructeurs, Dennis van Oeveren, Peter 
van de Haar en Dick Sterken hebben zich 
vanaf dinsdag 18 januari wekelijks, samen 
met enthousiaste cursisten, verdiept in de 
vaardigheden op watersportgebied.

We hebben de volgende cursussen aange-
boden:
Theoretische Kustnavigatie (6 deelne-
mers), Vaarbewijs I (13) Vaarbewijs II (7), 
Marifonie basiscertificaat (11) en Mari-
tieme communicatie B (3).

De deelnemers aan de Marifonie cursus-
sen konden aansluitend aan de cursus in 
het clubhuis examen doen. Allen zijn ge-
slaagd, gefeliciteerd.

Veel deelnemers aan de overige cursussen 
hebben zich al aangemeld voor een exa-
men of hebben dit intussen al afgelegd. 
Ook hier kunnen we trots zijn op het hoge 
slagingspercentage.

Informatie�over�de�wintercursussen
Data, tijden en prijzen voor de theoriecur-
sussen Marifonie, Vaarbewijs I en II, Theo-
retische kustnavigatie en Marcom B.

Op dinsdag 8 november 2022 is er een 
informatieavond in het verenigings-
gebouw van de WV Flevo. Aanvang 

20.00 uur. Tijdens deze info avond 
kun je je ook direct opgeven voor één 
of meerdere cursussen. Heb je de in-
formatieavond gemist? Geen nood, 
je kunt je ook opgeven per email: 
dicksterken@outlook.com. We sturen je 
dan een inschrijfformulier.

	
Cursus Start datum Eind datum duur  Prijs Tijd
Vaarbewijs 1	 10-01-2023	 07-02-2023	 5	avonden	 €	95,–	 19.30-22.00
Vaarbewijs 1A	 14-02-2023	 14-03-2023	 5	avonden	 €	95,–	 19.30-22.00
Theoretische	kustnavigatie	 10-01-2023	 14-03-2023	 10	avonden	€	210,–	 19.30-22.00
Marifonie Basis	 09-01-2023		 16-01-2023	 2	avonden	 €	55,–	 19.30-22.00	
Examen:	 04-02-2023	 	 1	ochtend	 	 09.30-12.00
Marcom B	 23-01-2023	 30-01-2023	 2	avonden	 €	55,–	 19.30-22.00
Examen:	 04-02-2023	 	 1	ochtend	 	 09.30-12.00

Alles	onder	voorbehoud	van	een	minimale	deelname	van	4	personen	per	cursus.	En	uiter-
aard	de	ontwikkelingen	mbt.	Covid-19.	Cursusboeken	e.d.	zelf	aan	te	schaffen	bij	ANWB,	
Vaarwinkel.nl	of	Bol.com
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REDACTIECOMMISSIE LANGSZIJ

Maar liefst 5x is de Langszij bij u op de deurmat gevallen: 210 pagina’s gevuld met Flevo 
nieuws, verlucht met veel foto’s. Traditioneel met mededelingen als: Van de Voorzitter, de 
Penningmeester, de Havencommissarissen en andere wetenswaardigheden vanuit het 
bestuur, zoals het verslag van de Algemene Vergadering en de diverse jaarverslagen van 
de commissies. Daarbij horen ook de informatie over de wedstrijden en de zeilschool. Ver-
meldenswaard zijn de oproep tot deelname aan diverse evenementen, zoals een lezing 
of weekend. Uit de verslagen blijkt meer en minder enthousiasme van de Flevo leden na 
coronatijd. 

Belangrijk is de zoektocht naar een nieu-
we beheerder van de Kop van de Knar 
geweest, met de daarbij behorende zorg 
voor personeel. Gelukkig kon hij (Roe-
lof) zich voorstellen in het juni nummer. 
Verder waren er ook diverse leden die 
hun vaar-vakantieverhaal hebben ver-
teld, zoals bijvoorbeeld het vervolgver-
haal van de Ali Baba, het winter verhaal 
van de ‘Impuls’ en de ervaringen op de 
‘nieuwe’ Quiddity. Dan zijn er ook nog 
de wedstrijdverslagen, zoals die over 
de 24-uurs en niet te vergeten de kleine 
verhalen van en over ‘kleinkinderen’ en 
gebeurtenissen op de haven ( Bezem in 
de mast) of over een binnenlandse vaar-
tocht. De ‘Portretten’ serie heeft ook zijn 
vervolg gekregen met maar liefst 6 ver-
halen over het jarenlange lidmaatschap 
van de vereniging en de daarbij beho-
rende activiteiten. Ook een jarig bedrijf 
is in het zonnetje gezet. Bovendien is 
er aandacht besteed aan de regio: de 
Blauwe Dromer, aanleg Natuureiland/
Onderwaterbos door RWS, De Biezen en 

Knarland en niet te vergeten de lande-
lijke KNRM en het KNWV. 

Helaas hebben wij ook diverse keren een 
In Memoriam moeten plaatsen. 

Kortom: het verenigingsblad Langszij be-
vatte in deze jaargang 51 een breed scala 
aan onderwerpen, zoals verslagen van 
wat gebeurd is, maar ook oproepen om 
mee te doen aan activiteiten.

De redactie heeft ook voor 2022 met zorg 
een watersportkalender samengesteld 
met winter- en zomerfoto’s al dan niet uit 
de regio! Dankzij de steun van vele adver-
teerders krijgt u deze kalender zo maar 
door de brievenbus!

Langszij en kalender zijn op fraaie wijze 
vorm gegeven door Koen Hoffmann, 
GraphFruits. Dank daar voor!

Marjoleine Brielsman en 
Antje Meijer-Brouwer

Jaarverslag�2021-2022

WAC�seizoen�2022
In één woord, geweldig! We hebben een serie van 18 wedstrijden gehad met plezier, 
drama, lol, protesten, geen wind, teveel wind, maar over het algemeen caribische om-
standigheden. 

Vorig jaar hebben Monique, Annejon en 
ondergetekende het stokje overgenomen 
van de vorige WAC commissie en het is 
dan maar afwachten of je ook maar één 
boot gestart krijgt. Die ene was overigens 
altijd wel gelukt, al zou ik het zelf zijn. 
Maar na twee moeilijke jaren met Covid 
als spelbreker, moet je toch maar afwach-
ten wat nog het water op komt.

Met behulp van de wedstrijdcommissie 
Zeewolde, hulp van onze oudgedienden en 
uiteraard de tomeloze inzet van de beman-
ning van de Adriana, is het een fantastisch 
seizoen geworden. Met een gemiddelde 
van bijna 40 boten aan de start, waarvan 
minstens tweederde uit onze haven, de-
den we het niet voor niks. Iedere woensdag 
weer een honderdtal mensen die je onze 
haven ziet verlaten om na zo’n twee en een 
half uur hunkerend naar bier en bitterbal-
len terug te zien komen. Het blijft boeiend 
om het soort te observeren…

De eerste wedstrijd was goed voor een 
mast overboord en twee dames die zwem-
les namen. Ik begon me af te vragen of dit 
normaal was voor een woensdagavondje, 
maar later bleek dat dit incidenteel was 
en ingegeven door windvlagen van 30 
knopen +.

De WAC finale was dan weer een afslui-
ting zonder wind, die hadden we nog niet 
meegemaakt. Het hele zooitje het water 
op, om na een uur dobberen weer huis-
waarts te gaan. Jammer, maar toch ook 
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weer gezellig. De daaropvolgende seizoen 
prijsuitreiking bij Zeewolde was tot in de 

pizza puntjes geregeld en we mogen de 
volgende schippers feliciteren:

De uitslagen (top-3) zijn als volgt:

 Inboard hoog
# Schipper Bootnaam Vereniging
1 Hans Kwakkelaar Marlin WV Zeewolde
2 Menno Faber Alcyone WV Flevo
3 Gerrit Hop Astra WV Flevo

 Inboard laag
# Schipper Bootnaam Vereniging
1 Floris Vos Ferox WV Zeewolde
2 Hans Oordt White Pearl WV Flevo
3 Henri Grootkarzijn Basta! WV Zeewolde

 Outboard hoog
# Schipper Bootnaam Vereniging
1 Menno Mostert Svea WV Flevo
2 Roeland Blankers Ocean Cloud WV Zeewolde
3 Luc van Dam Knot WV Flevo

 Outboard laag
# Schipper Bootnaam Vereniging
1 Frans Hettinga 470 WV Flevo
2 Fam Duetz BiertJe WV Flevo
3 Erik Scheepmaker FF wit WV Flevo

Het seizoen is op een enkel incident na 
goed verlopen. Uiteraard heb je wel eens 
een avond dat je een hoop herrie hoort bij 
de benedenboei en wat gebonk van po-
lyester tegen polyester. Bij navraag prak-
tisch nooit schade, hooguit een ego dat 
verzopen is. 

Spoiler allert. Wij proberen komende win-
ter een interactieve trainingsavond te or-
ganiseren omtrent de wedstrijdregels. Dit 
om regelkennis bij schipper en beman-
ning te verbreden, maar ook als excuus 
om weer even een biertje te komen doen 
in de Kop van de Knar.
Ondanks dat ik aan het begin van het sei-
zoen gesteld heb dat een protest indienen 
bier kost, hebben we meer protesten dan 
ooit moeten behandelen. (Het heeft dus 
niet echt geholpen.) Grondreden voor de 
protesten is het gebrek aan regelkennis, 
of het te creatief toepassen van regels. In 
beide gevallen heeft de protestcommissie 
voor beide schippers en vervolgens een 
bikkelhard veto. De rijdende rechter is er 
niks bij. Ons uitgangspunt blijft; ‘Het gaat 
om een rolletje drop’. Belangrijk voor het 
organiserend comité is en blijft dat sporti-

viteit en lol bovenaan staan en dat is goed 
gelukt. Iedere woensdag weer lachende 
gezichten op het water en duimpjes om-
hoog richting de Adriana. 

Na afloop van de wedstrijden in de Kop 
van de Knar, was er het welverdiende (of 
verloren) biertje te bemachtigen. Altijd 
weer een volle bar met sterke verhalen 
over de heroïsche wedstrijd die net was 
overleefd en wat bij de uitslag bleek, red-
deloos verloren. (Deze zin is autobiogra-
fisch.) De sfeer was in ieder geval altijd 
goed en gezellig, precies waar we het met 
z’n allen voor doen.

Ik wil namens Monique, Annejon en me-
zelf nogmaals dank uitspreken aan de 
bemanning van de Adriana, de ondersteu-
ning van het bestuur van WV Flevo, de 
wedstrijdcommissie WV Zeewolde en niet 
als laatste, alle zeilers die hebben meege-
varen. Hopelijk zien we jullie begin mei 
2023 weer op het water. Wij kijken er nu 
al naar uit.

Namens de WAC commissie WVFlevo, 
Chris Prast
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Uitslag�Berenburg�Race�2022�
Inboard en outboard 7 september

Een Feestje van Zeewolde waar de WAC-
zeilers van W.V. Flevo graag aan mee de-
den. Met in totaal 25 deelnemers waarvan 
er 10 van W.V. Flevo werd het een leuke 
laatste avondwedstrijd van 2022. Helaas 
liet de wind het wat afweten waardoor 
het een redelijk dobberfestijn werd maar 
de dat maakte de pret er niet minder om.

Zelfs 2 teams (Nimmerzat en Jelle) die 
hun boten aan het Veluwemeer hebben 
liggen waren van de partij en op tijd voor 
de prijsuitreiking.

In de Kop van de Knar schreven de schip-
pers, onder het genot van een glaasje Be-
renburg, hun positie in het veld om 21:00 
bij het finishen op een bord.

Hierbij werd de wedstrijd geëvalueerd en 
een klein beetje over gedaan met enige 
discussie. Het was immers al best donker 
om 21:00 uur door de overheersende be-
wolking. Wie lag nu bij die eerste boei en 
wie had dan toch boei 2 gehaald?
Na zelfs een tekening gemaakt te hebben 
op het bord was men het er unaniem over 
eens welke plek elke boot had op het sein 
om 21:00 uur.

De winnende teams van de Inboard en de 
Outboard kregen van de wedstrijdcom-
missie een fles Berenburg als prijs uitge-
reikt.

Outboard
1e  Life
2e Liv
3e Joep
4e Knot

Inboard
1e White Pearl
2e Flamingo
3e Jelle
4e Impuls
5e Nimmerzat

Offline

Zaterdag�24�sept.�2022�de�WolderWijdCup
Als afsluiting van een geslaagd WAC-seizoen hebben we als wedstrijdcommissie W.V. Fle-
vo en W.V. Zeewolde de WWC georganiseerd. Een superleuk evenement en een uitgelezen 
kans om bijvoorbeeld voor de eerste keer een wedstijd te varen. Tijdens dit laagdrempe-
lige en geheel op zichzelf staand evenement, wordt er voor een individueel klassement 
gevaren gedurende vier races. Dit jaar wordt de WolderWijdCup op verzoek van W.V. Zee-
wolde ook door de FF65 klasse vergezeld. 

We werden ‘s morgens getrakteerd op 0 Bft 
aan wind en regen, waarop de wedstrijdlei-
der, Evert Ekkert, besloot om een uur uitstel 
te geven. Onder het genot van een kop kof-
fie werd het palaver in de Kop van de Knar 
gehouden, waarbij uitleg over de wedstrijd-
bepaling werd gegeven. De schippers kon-
den tijdens het palaver hun vragen stellen 
waarna iedereen het water op te ging.

Uiteindelijk zijn er 23 deelnemende sche-
pen voor de WolderWijdCup gestart en 
daarnaast een tiental FF65 deelnemers. 
Toch een mooie opkomst op een dag die 
je misschien liever onder een afdakje had 
doorgebracht. 

Bij de eerste start om 11:30 uur was er 
nog weinig wind, maar dat veranderde 
vlot naar een mooi zeilwindje, zodat er 

toch 4 wedstrijden gezeild konden wor-
den. Uiteindelijk werd het zelfs droog, 
mooier konden we het niet krijgen!

De wedstrijdcommissie heeft zich na de 
vierde race gebogen over de verwerking van 
de uitslagen. De Kop van de Knar vulde zich 
met zeilers, vol met enthousiaste verhalen.

Om 18:00 uur vond de prijsuitreiking 
plaats met een grap en knipoog door Chris 
over de diverse belevenissen op het water. 
Als wedstrijdcommissie Flevo/Zeewolde 
kregen wij veel schouderklopjes over het 
afgelopen seizoen. Uiteraard een luid ap-
plaus voor de mannen van de Adriana.

De crew van de Kop van de Knar opende 
daarna een goed verzorgde BBQ, waar 
door de 50 deelnemers van genoten is. 
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Roelof en zijn mannen hebben hun beste 
beentje voorgezet, waarvoor complimen-
ten uit alle hoeken. Het was een mooi 
seizoen, wij kijken er met een glimlach 
op terug. Iedereen bedankt voor zijn of 

haar aanwezigheid en hopelijk tot vol-
gend jaar.

Namens de wedstrijdcommissie, 
Monique

Uitslag van de WolderWijdCup
(voor de totale uitslag zie de website van WV Flevo)

 Inboard
# Bootnaam Schipper Vereniging
1 Marlin Hans Kwakkelaar WV Zeewolde
2 White Pearl Hans Oordt WV Flevo
3 Basta! Henri Grootkarzijn WV Zeewolde

Open
# Bootnaam Schipper Vereniging
1 BAB Kees van Mervennee WV Flevo

 Outboard
# Bootnaam Schipper Vereniging
1 Svea Menno Mostert WV Flevo
2 BiertJe H. Deutz WV Flevo
3 Knot Luuk van Dam WV Flevo

Combi�Harderwijk�2022
Op 28 augustus vond de laatste wedstrijd van de Combi Randmeren plaats op de Knar. 
Dit jaar deden 33 wedstrijdzeilers mee verdeeld over vijf verschillende klasses; Optimist 
Junior, Optimist Benjamin, Splash, Laser en open Klasse. 

De wedstrijdzeilers varieerden in leeftijd 
van 8 jaar t/m achterin de twintig. 

Het eerste palaver vond plaats om half 9, 
waarna de wedstrijden van start konden 
om 10.30 uur. Er zijn deze dag 4 wedstrij-
den gevaren.

De Adriana werd bemand door de vaste 
bemanning die samen met de wedstrijd-
leiding de gehele dag hebben begeleid.

Lunch werd verzorgd door de Kop van de 
Knar.

Uiteindelijk zijn in het klassement van 
de Open Klasse de eerste en tweede plek 
verdeeld over de RS Feva’s van Watersport-
vereniging Flevo. Een mooie dag met een 
topprestatie!

Mariette Harmsen

Iets�voor�u?
Er is heel veel te zeggen over het reilen en zeilen in de ‘Kop van de Knar’. Het spreekwoord 
de beste stuurlui staan aan wal is zeker in dit geval van toepassing. Als kapitein van je schip 
denk je ook weleens als een persoon op de wal aanwijzingen geeft, als jij het beter kunt…

Daarom zou het bestuur het heel fijn vin-
den als er een vrouw/man op zou staan 
die mede de verantwoordelijkheid zou ne-
men over de exploitatie van onze prachti-
ge locatie. De randvoorwaarden zijn alle-
maal ingevuld alleen die ene persoon nog. 

Moet je kunnen koken? Nee hoor, daar 
hebben we een kok voor.
Moet je kunnen bier tappen? Nee hoor, 
daar zijn vaak schoolverlaters, oproep-
krachten voor.
Moet je horeca ervaring hebben? Zou fijn 
zijn, maar is zeker niet noodzakelijk.

Wat wordt er dan van deze vrouw/man 
verwacht?
Meedenken met de beheerder, samen 
kijken wat er nodig is om de dagelijkse 
gang van zaken vlot te laten verlopen. 

Meedenken als er evenementen zijn en 
ervoor zorgen dat zaken op tijd geregeld 
worden.

Wil je meer weten, heb je vragen? 
Schroom niet om aan de bel te trekken. 
De bestuursleden staan klaar om met je 
in gesprek te gaan. 

Sinterklaasfeest
Op zaterdagmiddag 19 november organiseert de evenementencommissie voor haar le-
den (met kinderen of kleinkinderen) het Sinterklaasfeest.

Om 15.00 uur zal de Sint met zijn Pieten 
met zijn eigen boot in de haven aanmeren.

Jullie moeten wel een beetje eerder bij de 
‘Kop van de Knar’ zijn om Sinterklaas te 
begroeten. Omdat de Pieten voor de ka-
dootjes zorgen, moeten zij wel weten wie 
er allemaal komen. 

Op het havenkantoor en in de ‘Kop van de 
Knar’ liggen formulieren waarop jullie vader, 

moeder, opa of oma op kunnen schrijven hoe 
je heet, hoe oud je bent (leeftijd t/m 8 jaar). 

Opgeven via info@wvflevo.nl kan natuur-
lijk ook. 

Het ingevulde formulier kan afgegeven 
worden op het havenkantoor of in de ‘Kop 
van de Knar’.

Opgeven kan t/m 14 november 2022.
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Shanty�/�gezelligheidscafé
Op zondagmiddag 11 december a.s. willen we weer een shanty/gezelligheidscafé orga-
niseren. Dit wordt weer een middag van samen muziek maken. Iedereen is welkom en 
krijgt de ruimte om iets te laten horen, instrumentaal of met je stem. 

Alleen maar luisteren mag natuurlijk ook. 
De opmerking: “Ja maar, ik ken al die tek-
sten niet uit mijn hoofd”. Dat is geen enkel 
probleem, veel teksten kunnen we laten 
zien op het scherm. 

Inmiddels hebben zich al verschillende 
muzikanten, zangers en zangeressen 
aangemeld. Uiteraard onze eigen ‘Krasse 
Knarren’ zijn aanwezig maar ook ‘Captain 
Haddocks and his crew’, enkele zangers en 
muzikanten van het shantykoor ‘Het roer 
om’ uit Barneveld hebben toegezegd te 
zullen komen. Verder zijn uitgenodigd de 
‘Heeren van Nunspeet’ en van harte wel-

kom zijn leden van de ‘Kokkels en Mokkels’ 
en de ‘Boekaniers’. 

Locatie: Jachthaven de Knar in de Kop van 
de Knar Knarweg in Harderwijk. Inloop 
13.00 uur, aanvang 14.00 uur, einde om 
ongeveer 17.00 uur. Entree gratis, con-
sumpties kunnen worden afgerekend 
aan de bar, (pinnen is mogelijk). Inlichtin-
gen en aanmelden bij Frits Poot, tel. 06 
20057234, mail: f.poot@kpnplante.nl 

We hebben er zin in!

Frits Poot
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Dubbelp rtret�
Britt�en�Kelly�Gort
Wie zijn zij?
Wij zijn Britt en Kelly Gort, 21 en 22 
jaar en beide zeilinstructrices bij WV 
Flevo. Britt studeert Kust- en Zeema-
nagement in Leeuwarden. Daarnaast 
komt zij overal in Nederland voor haar 
werk als zeilinstructeur, om wedstrij-
den te zeilen en als vrijwilliger voor zeil-
wedstrijden, van rescue op de WK’s zeilen 
tot onderdeel van een wedstrijd comité. 
Kelly is leerkracht in het basisonderwijs en 
studeert nu door voor orthopedagoog aan de 
Universiteit Leiden. Ook zij is veel bezig met 
zeilen, van commissielid bij de zeilopleiding 
van W.V. Flevo tot rescue bij verschillende 
zeilwedstrijden. 

Hoe jong was je toen je belangstelling 
voor het water/varen/zeilen kreeg? 
Wij zijn als hele kleine meiden van ongeveer 
2 jaar al meegenomen in het bootje van onze 

moeder, een ZEF. De boot ligt bij de strandjes 
aan het Zeepad. Zodra wij de rietkraag ach-
ter ons hadden gelaten, de wind in de zeilen 
kregen en de boot een beetje schuin ging, 
konden wij alleen nog maar “NU TERUG!!” 
schreeuwen. We vonden het zeilen beide 
doodeng! Dat een boot niet op alle koersen 

CWO III in de RS Feva, september 2015. Nog op de oude haven met uitzicht op de nieuwe haven.
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direct terug kon, wisten wij natuurlijk niet. 
De interesse voor het zeilen was er toen dus 
absoluut niet! 

Onze opa was ook een zeiler. Met zijn eigen 
boot ging hij vaak op pad. Wij zijn ook mee 
geweest, maar dat weten we alleen nog uit 
verhalen. Helaas hebben wij nooit onze pas-
sie voor het zeilen met opa kunnen delen. 
Daarnaast gingen wij ook graag mee met 
ons buurmeisje en haar ouders, die een ‘gro-
te boot’ hadden liggen in de jachthaven. Dit 
was meer een succes voor ons. 

Mijn moeder is zelf een fanatiek zeilster in 
de zomermaanden, waardoor wij wel elk jaar 
toch nog even geprobeerd hebben of we het 
zeilen misschien nu wel leuk vonden. Het 
heeft zeker een aantal jaren geduurd voordat 
wij de interesse voor het zeilen kregen. Pas 
toen wij 11 en 12 jaar waren, zijn we begon-

nen met zeillessen bij WV Flevo. Wij zijn toen 
direct begonnen in de RS Feva, omdat we al 
een beetje konden zeilen en eigenlijk te groot 
waren voor een Optimist. Britt ging als eerste 
van ons, samen met een vriendin. Helaas had-
den ze die week heel veel wind. Na de eerste 
lesdag stond ze huilend voor de voordeur: ik 
ga nooit meer zeilen! Haar eerste CWO week 
in de RS Feva heeft zij dan ook meer in de mo-
torboot doorgebracht dan in de zeilboot.

Bij Kelly was de ervaring iets positiever. De 
wind was wat minder, maar het verschil tus-
sen de stabiele badkuip van de ZEF en de in-
stabiliteit van de RS Feva was wel erg groot. 

Pas vanaf CWO II en III begonnen we plezier te 
krijgen in het zeilen. Daarna ging het snel. Wij 
gingen aan de slag als assistent-instructeur bij 
WV Flevo en na een jaar werden we instructeur 
(zeilinstructeur 2). Dit bracht voor de organisa-

tie van de zeilopleiding ook een probleem met 
zich mee: omdat wij nogal veel op elkaar lijken 
en van een afstandje soms moeilijk te zien is 
wie wie is, werden wij door Rob Sikkema de 
eerste jaren voornamelijk ‘Brelly’ genoemd. 

Ook zijn we contacten gaan opbouwen bij 
het Watersportverbond en hebben we oplei-
dingen gevolgd in Medemblik. Nu, een aantal 
jaar verder, zijn we helemaal verbonden met 
de zeilsport als leercoach en zeilinstructeur ni-
veau 4. Ondertussen geven wij niet alleen les 
meer in Harderwijk, maar helpen wij andere 
verenigingen met het opzetten van zeillessen 
en werken wij bij de Optimist on Tour: een 
rondreizend initiatief van het Watersportver-
bond om kinderen kennis te laten maken met 
watersporten zoals zeilen, SUP’en en kanoën. 

In 2019 kregen wij de vraag van Luc van Dam 
of wij met hem de WAC mee wilden zeilen. 

Met de mooie klassieke Noest hebben wij 
voor het eerst deelgenomen aan de wedstrij-
den op de woensdag avond. Toen bleek dat 
het bootje toch niet echt lekker meekwam 
in de wedstrijden, is de Juno (door Luc zelf 
gerestaureerd) als wedstrijdboot ingezet. Te-
genwoordig varen wij mee in een Marieholm, 
de Knøt. Hier zijn wij niet de enige Marie-
holm in het veld, maar hebben wij een stevi-
ge concurrentie van de ‘Svea’, ‘Liv’ en volgend 
jaar ‘Figuur’. Naast de WAC hebben wij dit 
jaar ook meegedaan aan de Pampus Regatta 
en een Marieholm event in Hoorn. 

De passie voor het zeilen die er vroeger abso-
luut niet was, is zo de laatste jaren toch wel 
flink gegroeid. Hopelijk komen we in de toe-
komst nog meer leuke uitdagingen tegen om 
onze kennis en vaardigheden te vergroten 
op het gebied van zeilen en zeillessen geven. 
Eén ding is zeker, we blijven voorlopig zeilen!

Op de Noest (boottype Juno) tijdens de WAC.

Trainingsweekend in Medemblik.



Wolken,�wind�en��
water…�
� Uit het logboek van het LEGAATJE 
 Deel 2

Het LEGAATJE heeft 3 nachten in Workum 
gelegen en daarmee het meest westelijke 
punt van haar Friese vaartocht bereikt.

Het wordt tijd om weer eens verder te 
varen, nu in zuidelijke richting. Vaardoel 
voor vandaag is Balk. Naast de fok heb ik 
de motor zachtjes bijstaan op weg naar 
het Heeger Meer. Daar valt echt te zei-
len. Een mooie wolkenlucht met golven 
en schaapjes begeleiden ons! Dat zeilen 
duurt maar kort. Varend langs de Wor-
kumer molen komen we bij de geul in 
het Slotermeer, die ligt stik in de wind. Er 
staat een 4+, dat betekent buiswater over 
het dek! In Balk is het even zoeken naar 
een andere jachthaven. De haven waar ik 
eerder heb gelegen, is nu alleen voor lig-
plaatshouders. Verderop is – al een paar 
jaar- een ‘nieuwe’ haven (particulier). Er is 
geen meldsteiger. Je kunt zo maar ergens 
gaan liggen! Veel grote boxen! Er is een 
klein havenkantoortje met keurig sanitair. 
Er is ook stroom. Ik boek voor 2 nachten, 
want de volgende dag wil ik gaan fietsen. 
Deze haven ligt wel dichter bij de kern 
van het dorp, dat is handig. Naar de VVV 

voor een fietskaart van de regio, bezoek de 
plaatselijke kerken die open zijn vanwege 
het ‘Tsjerkepaad Fryslân’. 

Zondag 3 juli – fietstochtje door het Gaas-
terland. Half bewolkt met een aanwak-
kerend ZW windje! Een afwisselend land-
schap van polder en bosgebieden. Aan de 
kust een leuk restaurantje met een bijna 
tropisch aandoend strand en zwemmo-
gelijkheid, wel ondiep! En dan zomaar 
ineens een zomerbuitje!! In Oudemir-
dum het bezoekerscentrum Mar en Klif 

bezocht, met de geschiedenis van de vor-
ming van het gebied door de voorlaatste 
ijstijd. Onderweg diverse boerderijen met 
‘omgekeerde’ vlaggen en protestborden 
gezien…

De volgende ochtend is het zonnig, maar 
fris. Rond 10u vertrokken, op de fok over 
het Slotermeer gezeild. De brugwachter 
in Sloten vraagt om €3, -. Bij de molen is 
er nog een plekje om even aan te leggen. 
Bij ‘De Zeven Wouden’ mezelf getrakteerd 
op koffie met appelgebak Het vaardoel is 
vandaag Lemmer. Via de Lange Sloot en 
de Rengersbrug (ook € 3, -) het Pr. Mar-
grietkanaal overgestoken en uiteindelijk 
aangelegd in de jachthaven Lemmer Bin-
nen. Aangelegd bij de meldsteiger en naar 
het havenkantoor. Verhoudingsgewijs een 
dure haven: € 16, - incl. een douchemunt. 
Zelfs voor het warme afwaswater moet je 
een munt kopen. Een korte mededeling 
en verwijzing naar havenkaart: kan gaan 

liggen in box 96. Ondertussen is de NW-
wind aangewakkerd. Het is even zoeken 
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naar het nummer van de aangewezen 
box, die in de wind ligt. Omdat ik de box 
verkeerd aanvaar, schakel ik in zijn ach-
teruit en probeer de manoeuvre opnieuw. 
Ondertussen verwaai ik naar de overzijde 
tegen een bolder en grote motorschepen. 
Na wat heen en weer schakelen in voor- 
en achteruit kom ik toch niet vrij. Geluk-
kig is er hulp van een opvarende van een 
van de schepen daar die mij los duwt. 
Waarschijnlijk zat het achterste onder-
want vast achter een ankerrol van een 
hoge kruiser, zonder dat ik dat in de gaten 
heb gehad. Een en ander gaat gepaard 
met een korte tik, wat naar later blijkt de 
BB – afgebroken- wantspanner van het 
achter-babystag te zijn. Na afgemeerd 
te zijn de schade opgenomen. Naast een 
flink gekneusde ringvinger, kom ik er met 
de schrik vanaf. Ik heb er knap de pest in, 
hoe kon dit zo gebeuren. Aan ‘lager wal’ 

verwaaid door te weinig vermogen op dat 
draai-moment. Inderdaad, net boven de 
wantspanner is het stag afgeknapt. De 
havenmeester verwijst me naar de fa. De 
Vries, zeilmakerij in Lemmer. Er naar toe 
gelopen: ”We doen dit soort werk niet 
meer”. Ze verwijzen me naar de fa. De 
Groot in Stavoren. Deze firma (en mede-
werker Jorn) heeft in het vroege voorjaar 
de stormschade aan mijn rolreefinstal-
latie gerepareerd. Na telefonisch overleg 
willen ze een andere geplande reparatie in 
Lemmer combineren met de vervanging 
van mijn stag en wantspanner. Uitgelegd 
wat er stuk is. Stagdikte doorgegeven (3 
mm). Zal nog horen wanneer ze kunnen 
komen. Besluit om aan boord te blijven. 
Het is zonnig maar er staat nog steeds een 
stevige frisse NW-wind. De volgende dag 
gebeld: Jorn kan woensdag in de loop van 
de ochtend komen! Ga een extra nacht 
boeken. Ook de verzekering (Unigarant) 
gebeld en een en ander uitgelegd. Daarna 
naar het Lemmer strand: zonnig maar nog steeds veel wind. Een spannende avond-

lucht is een foto waard. ’s Nachts weinig 
wind en helder, rond de 12°.

Woensdag 6 juli – rond 11u komt Jorn met 
zijn bestelbus op de haven. Met de hulp 
van een praktische uitschuifladder haalt 
hij het stag van de mast bij de zaling en la-
ter de wantspanner van het dek. Op straat 
wordt de lengte uitgemeten en het bo-
vendeel van de wantspanner aangewalst 
aan de nieuwe stag die al voorzien is van 
een oog voor boven in. In een half uur tijd 
is een en ander bevestigd! Met een “graag 

tot ziens, maar dan zonder schade”, ne-
men we afscheid. De rekening vind ik 
thuis wel. Rond het middaguur vertrek ik 
en vaar weer naar het N. om via de Grote 
Brekken en het Tjeukemeer naar Echte-
nerbrug te varen. Het rondje Friesland zit 
er op! Het is zwaar bewolkt en het gaat 
motregenen. Het log staat op 197.9 mijl. 
De volgende dag geeft het weerbericht 
veel regen en wind aan. Besluit in Echte-
nerbrug te blijven en ga ’s middags met de 
bus naar Heerenveen om het Willem van 
Haren Museum te bezoeken. Lang niet ge-
weest! De wind is wat gaan liggen. 
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De terugreis door Overijssel begint. Onder-
weg hangen diverse ‘boeren’ spandoeken 
aan de bruggen. Bij de L.H. Homan-sluis 
even wachten, de bruggen draaien hier nu 
ook tussen de middag. Vroege lunchpauze 
bij de Weerribben met een korte wande-
ling door het natuurgebied. De wind is 
inmiddels ZW en neemt wat toe. In Giet-
hoorn staat een benzinepomp langs het 
kanaal: dus even een jerrycan vullen. Na 
bijna 17 mijl aangelegd bij de jachtha-
ven Zuiderkluft. Ook hier zijn nog heel 
veel lege plekken. Voor toegang douche 
en stroom moet je hier wel een jachtpas 
hebben. Gelukkig heb ik die van twee jaar 
terug en er staat zelfs nog wat op. Liggeld 
betalen gaat via een automaat. De haven-
meester heb ik nauwelijks gesproken. In 
de namiddag maak ik nog een wandeling 
door het dorp. De grachtjes en fraai uit-
ziende ‘boerderijen’ blijven een bijzondere 
toeristische attractie. Er liepen meerdere 
buitenlandse gasten rond!

Zaterdag 9 juli – het is een frisse ochtend 
dus het zeilpak gaat aan! Besluit om nu 

via Blokzijl en Vollenhove terug te varen. 
Landschappelijk een mooie vaarweg. Ook 
in Blokzijl is het nog rustig. De sluis-juf 
maakt graag een praatje met de passan-
ten. “Dat houdt het werk leuk, dat per-
soonlijke contact”. Na mezelf op koffie 
en Blokzijler koek te hebben getrakteerd 
varen we – al dan niet met fok - langs Vol-
lenhove (voor de brug even bellen) en de 
Kadoelerbrug (VHF 18) naar het Rams-
diep. Na bijna 22 mijl weer terug in Schok-
kerhaven, nu in box 5. Het is geen zwem-
weer deze keer! Wind is toegenomen en 
is inmiddels weer NW, Bft 4+. De gevoels-
temperatuur is niet meer dan 15°.

Die nacht wordt ik rond 4:45u gewekt 
door gerommel en motorgeluid. Steek 
mijn hoofd boven het kajuit dak en wat 
blijkt: in de vroege ochtendschemer is er 
een (militair?) landingsvaartuig aange-
meerd bij de helling. Er staat een man-
netje met lichten in zijn hand op de wal 
te zwaaien, een jeep verlaat het schip en 
rijdt weg in de duisternis. Zo snel als ze ge-
komen zijn, verlaten ze ook de haven weer. 

Een merkwaardig situatie. De havenmees-
ter kan ik er niet naar vragen want die is 
er niet. Helaas blijkt er diezelfde ochtend 
aan boord van een Duits zeiljacht een gas-
ontploffing te zijn geweest. “Mijn man is 
gewond geraakt”, vertelt zijn vrouw, “en 
in het water gesprongen”… Ambulance en 
politie zijn ter plaatse. Een en ander wordt 
gecontroleerd. De afloop ken ik niet. De 
wind is nog steeds NW 3 met vlagen naar 
4. Vaar op fok en motor het Ketelmeer 
over. Bij de kop van de IJssel staan er flinke 
golven aan de lagerwal. Eenmaal op de 
Randmeren wordt het vaarwater rustiger. 
Bij de Roggebot houdt de brugwachter de 
brug extra lang open zodat ik ook nog de 
sluis in kan. Dat gebeurt niet vaak. Bij de 
Reevesluis aangekomen, het is 12:45u, 
staan de lichten op dubbel rood! Dat is 
merkwaardig. Kanaal 20 biedt uitkomst: 
“Je mag er door”, klinkt van de andere 
kant. Mijn vraag: “en dubbel rood dan?“ 
antwoord: “de lichten zijn kapot”, waarop 
mijn reactie is: ”en het is zondag”… gelach 
aan de andere kant van de lijn. Als tegen-
ligger komt een klein motorbootje aanva-
ren. In de Elburgervaart ga ik op zoek naar 
een groen bordje. Aangelegd, opgeruimd 
en bij de automaat betaalt. Het sanitair 
kun je zo in. Op deze wat saaie, zwaar be-
wolkte namiddag loop ik naar de hal met 
de ‘Verhalen in het zand’. Die hal staat er 
al vele jaren. Ben er nooit eerder geweest. 
Het is een (particuliere) expositie in 3 hal-
len met niet alleen Bijbelse maar ook an-

dere Oosterse zandsculpturen, heel knap 
gemaakt en omringd door oude voorwer-
pen en bijzondere boomstronken. Ook 
aan het moderne leven wordt aandacht 
geschonken. Voor je naar binnen gaat om 
de toegang te betalen, wordt je gecon-
fronteerd met een groep ‘vluchtelingen-
in-zand’ in een gammele boot!

Maandag 11 juli - de laatste vaardag: zelfs 
om 10 u ’s morgens 15 min. rondjes draai-
en bij de Elburgerbrug. Er is helaas geen 
remmingwerk om even rustig te wachten! 
In de buurt van Bremerberg ligt net buiten 
de vaargeul een Flevo-lid met de KNRM 
reddingssloep uit Elburg langszij. Ze heb-
ben net een klusje geklaard en vertrekken 
weer. Wat is er gebeurd? We naderen Har-
derwijk met een totaal nieuwe skyline, die 
eind 2022 wel klaar zal zijn. Rond 12:45u 
in box 162 afgemeerd! Daar aangekomen 
blijken 3 van de 4 op maat gemaakte land-
vasten tot mijn grote verbazing en erger-
nis te zijn verdwenen! Welke passant die 
in mijn box te gast is geweest, is zo bru-
taal en niet-schipper om dit te doen? He-
laas zullen we dit nooit weten. Melding 
gedaan bij de havenmeester. Tot slot: het 
legaatje en haar schipper hebben ruim 
200 mijl gevaren deze weken. Niet veel 
gezeild, maar wel veel gezien! Hoeveel 
benzine we verbruikt hebben? Het zij zo!

Marjoleine Brielsman, schipper van het 
LEGAATJE
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Betrapt!
In de week van 10 juli was de kans groot dat wij opa en oma zouden worden. Leuk zie 
ik je denken, maar toch geen stukje voor in de Langszij? Toch is dit de aanloop naar het 
verhaaltje.

De week van 17 juli hadden we gepland 
om een paar dagen naar de Wadden te 
gaan. Ik had bedacht om de boot een 
weekje eerder naar Friesland te varen. De 
boot in Workum leggen, met de trein naar 
huis en later met de auto terug naar de 
boot voor ons tochtje.

Op de 11e juli was ik onderweg en ter 
hoogte van de Bremerbergse Hoek belde 
m`n zoon. Pa, we gaan naar het zieken-
huis want ze heeft weeën. Reden om 180° 
te draaien, terug naar de Knar. De ochtend 
was gestart met een druilerig regentje. 
Tijd voor een bakje koffie op de terugweg. 
Met het kopje koffie in de hand terug in de 
kuip en tot m`n grote verbazing zag ik dat 
de boot niet meer bewoog. De motor liep 
zachtjes door, maar geen beweging meer 
in het schip. Vast gevaren net voorbij de 
haveningang en niets van gemerkt.

Na ongeveer een half uur proberen los te 
komen met de kimkieler, met inmiddels 

aardig wat publiek op de kant, kwam hulp 
opdagen in de vorm van een speedboot. 
Helemaal geweldig natuurlijk, maar het 
enige wat bij het trekken van z’n plaats 
kwam was de speedboot die van links 
naar rechts bewoog. 

Meer hulptroepen onderweg. De schipper 
van het fietspontje van Polsmaten bood 
aan te helpen. Een iets groter schip, maar 
helaas ook met weinig resultaat. De boeg 
de goede kant op, maar dat was het dan 
ook. Wat nu te doen.

Via de app contact opgenomen met de 
KNRM en uitgelegd aan de centralist in 
welke situatie ik me bevond. Die reageerde 
heel rustig, zoals ze geacht worden te doen, 
in de trend van “er is geen direct gevaar en 
ik hoor dat u niet in paniek bent”. Dat was 
ik met hem eens, maar ik probeerde hem 
toch te overtuigen dat er wel degelijk spra-
ke was van een noodsituatie. VANDAAG 
ZOU IK WAARSCHIJNLIJK OPA WORDEN.

Hij was het direct met me eens dat er in 
dit geval ook sprake was van een bijzon-
dere situatie. Binnen een kwartier zou 
ik weer gebeld worden over hoe en wat. 
Na 5 minuten ging m`n telefoon. Met de 
schipper van de reddingsboot uit Elburg. 
We zijn er over 10 minuten!!!

De rib met 6 redders aan boord kwam op 
me afstormen. De schipper stelde me, met 
een grote smile op z`n gezicht, de vraag of ik 
de aanstaande opa was die hulp nodig had.

De opstapper kwam aan boord en ze had-
den een half uur nodig om de boot los te 
krijgen en naar de vaargeul te slepen. Petje 
af voor de manier waarop ze dat hebben ge-
daan. Rustig proberen en nooit teveel gas.

Later op de dag is onze kleindochter Lena 
geboren en konden we ’s avonds nog even 
naar Den Haag om haar te bewonde-
ren en de kersverse ouders te feliciteren.  
Met dank aan de KNRM.

Uit mezelf had ik dit stukje nooit geschre-
ven, maar een paar weken na dit voorval 
werd ik aangesproken door een mevrouw 
op de haven die vertelde dat ze foto’s had 
gemaakt van dit voorval. Of ik hierover 
een stukje wilde schrijven voor de Langs-
zij. Vandaar BETRAPT.

Schipper van de Llyr
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De	meetbrief	die	wij	later	ontvingen	bevat	de	volgende	gegevens.
Afmetingen:	 ca.	14,16	x	3,04	x	1,13	meter
Bouwjaar:	 1946	in	Rupelmonde	België
Rompvorm:	 Platbodem	met	ronde	kimmen
Materiaal:	 Staal
Motormerk/type:	 Volvo	Penta	inboard	type	MD	47
Motornummer:	 Fabrieksnummer	676
Motorvermogen:	 ca.	76	PK
Brandstof:	 Diesel
Gewicht	eind	september	2022	tijdens	groot	onderhoud	bedraagt	ruim	16.000	kg.

De Adriana strandde op een gegeven 
moment in jachthaven de Knar. De 
schipper/eigenaar (?) was op weg van 
Zeeland naar het Noorden van ons land 
en overleed tijdens de reis. De boot bleef 
bij ons liggen en de erfgenamen wis-
ten niet wat ze met het schip moesten 
doen. Flevo zag er wel brood en in kocht 
de Adriana voor het bovengenoemde 
bedrag. In de loop van de jaren werd de 
Adriana inderdaad gebruikt om palen 
te spuiten en fungeert tot op de dag 
van vandaag als startschip. Van het les 
geven is nooit wat gekomen. Wel is Pe-
ter Gerards altijd de schipper geweest, 
totdat hij het roer over gaf aan Willem 
Zwart. Onze ‘Viking’ oftewel Willem Vos-
man is in de tussenperiode ook tijden 
lang de schipper geweest. 

Sinds de Adriana eigendom is van de 
w.v. Flevo is deze diverse malen uit het wa-
ter geweest. Maandag 26 september werd, 
op de werf van Roelofsen, de Adriana op 
het droge gezet. Willem Zwart, Jan Walet 
geassisteerd door Martin Jager en Frans 
Meijer gingen aan de slag. Zij hadden het 
geluk dat de Adriana een week binnen 
mocht staan. Met het najaarsweer, zeker 
maandag en dinsdag, was dat wel heel fijn. 

Na een week kon de Adriana weer te wa-
ter gelaten worden. 

Hulde voor de mannen die deze klus aan-
gepakt hebben.

Een dank aan Michael en Reijer Roelofsen 
voor hun beschikbaar stellen van de loods. 

De�geschiedenis�van�de�Adriana
In het jaarverslag van de havencommissarissen heeft u kunnen lezen hoe de Adriana, 
ons startschip, groot onderhoud heeft ondergaan. De vier vrijwilligers hartelijk dank dat 
jullie deze smerige klus hebben aangepakt. 

Dan rijst ook de vraag: Hoe komen we ei-
genlijk aan de Ariana en hoe oud is ze?

In de Langszij Jaargang 15 van mei 1986 
kunnen we het volgende bericht lezen:

Zeer plotseling is onze vereniging een 
bijzonder fraai vaarvoertuig rijk gewor-
den. Voor de som van f 12.000,-- kochten 
wij een motorboot van ruim 14 meter 
lang en 3 meter breed. De motor is een 
72 pk. Volvo Penta met interkoeling.  
De Adriana heeft een Meetbrief die tot 
13 maart 2000 geldig is. De Adriana is 
als sportvissersvaartuig ingeschreven en 
werd in 1946 gebouwd te Rupelmonde. 
Wat moeten we nu met dat schip? Nogal 
wat. Het is een werkschip voor het spuiten 
van palen. De pomp aan boord is extra 
meegenomen. Het kan voor het uitdiepen 
van de jachthaven worden gebruikt. Bo-
vendien wordt de Adriana voor het ber-

gen van schepen ingezet. Inmiddels werd 
de eerste berging al ingezet. Verder zal 
het als startschip gaan dienen. En mis-
schien is het in de toekomst inzetbaar om 
leden te leren varen met een motorboot. 
Het kostte niet echt veel moeite om Pe-
ter Gerards de verantwoording over het 
technisch onderhoud te geven. Maar hij 
zal niet alleen staan, want diverse andere 
leden zien de Adriana helemaal zitten en 
beloofden er wat onderhoudsuurtjes in 
te steken. 

Niet iedereen zal ermee varen. Dat is on-
mogelijk. Het bestuur heeft besloten dat 
een man of tien moeten leren er mee te 
varen. Peter is inmiddels al begonnen 
met het opleiden van diverse personen. 
Het zijn allemaal lieden die bereid zijn 
zich in te zetten voor de vereniging, b.v. 
bij zeilwedstrijden, spuiten van palen en 
het bergen van schepen.

Langszij | jaargang 51, nummer 5� 3938� Langszij | jaargang 51, nummer 5



De�24-uurs�van�Medemblik
Het was dit jaar voor de 57ste keer dat de 24-uurs zeilrace werd georganiseerd door de 
Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers. Deze vereniging bestaat dit jaar 76 jaar. 

De 24-uurs zeilrace, vond plaats in het 
weekend van 26 augustus en bestaat uit 
een wedstrijd of toertocht van 24 uur ach-
ter elkaar navigeren, zeilen en doet een 
beroep op het uithoudingsvermogen van 
de bemanning. De vastgestelde rakken op 
het IJsselmeer, Markermeer, de Wadden-
zee en de Noordzee mogen slechts twee-
maal afgelegd worden. Het is dus zaak om 
bij het navigeren vooruit te denken, daar-
bij rekening houdend met de weersvoor-
spelling, de stroming en het vaargebied. 
Er kan gestart worden vanuit 13 havens 
langs het Marker- en IJsselmeer. Daarbij is 

het de bedoeling dat de finishlijn binnen 
een bepaalde tijd en in Medemblik wordt 
gepasseerd. Inschrijving is mogelijk in di-
verse klassen, zoals ORC Club volbemand 
en doublehanded, Ronde- en Platbodem-
jachten, VKSJ, klassieke jachten, PolyClas-
sic jachten, zeegaande multihulls en niet-
gemeten kajuitzeiljachten. Dit jaar is het 
weer een normale editie, dit in tegenstel-
ling tot de achter ons liggende Covid-19 
periode. Nu dus weer met een muzikaal 
onthaal op de zaterdagavond en de prijs-
uitreiking, zoals normaal, bij Kasteel Rad-
boud. 

De�24-uurs�van�Medemblik
De redactie van Langszij heeft de negen deelnemers van Flevo die aan de 24-uurs toer-
tocht van 26 augustus jl. hebben meegedaan, allemaal dezelfde vragen gesteld om er zo 
een gezellig verslag van te maken. De vraag aan de deelnemers was: Willen jullie hier-
aan meewerken? En de redactie is niet teleurgesteld: Er kwamen tot nu toe vier reacties 
binnen.

De eerste antwoorden die de redactie 
binnen kreeg waren van Erik van Marle.  
De tweede schipper die reageerde was 
Jan Willem de Jong schipper van Etap 30I- 
‘Chouette’ (JW). De derde schipper die een 
verslag heeft ingeleverd is Paul van Dam. 
Dirk Kanon zorgde voor de vierde reactie.

Heb je al vaker aan de 24-uurs meegedaan
Erik: Dit was ongeveer de 12e of de 13e 
keer dat wij meededen.
JW: Ja, in totaal 10 keer waarvan dit jaar 
de 6 keer met ' Chouette' .
PauL: Dit was de 5e keer
Dirk: Totaal hebben we 8 keer gevaren, 
7 keer met de Breehorn ‘Jolly Roger’ en nu 
1 keer met de Lemsteraak ‘Sterna’.

Vanuit welke haven werd gestart en waar-
om?
Erik: Wij zijn vanuit Lelystad Zuid gestart. 
Dit was praktisch en we hadden de stra-
tegie om zo snel mogelijk naar het IJssel-
meer te gaan. De weersverwachting was 
dat de wind tot de avond op het Marker-
meer even hard zou zijn als op het IJssel-
meer.

JW: We zijn gestart vanuit Enkhuizen 
Noord- omdat er voornamelijk een wind 
uit noordelijke richtingen was voorspeld. 
Paul: Enkhuizen Noord, wegens overwe-
gend noordenwind waren Markermeer en 
Lelystad Noord geen handige optie. 
Dirk: Eigenlijk alle keren zijn we gestart 
uit Lelystad Zuid

Met hoeveel bemanningsleden was je aan 
boord?
Erik: Wij waren met zes personen aan 
boord. Amos en Marleen, Paul Peddemors, 
Marco Bos en Sonja en Erik van Marle.
JW: Drie.
Paul: Vier man.
Dirk: We waren met 7 echte mannen.

Waren daar ook vrouwelijke opvarenden 
bij en zo nee waarom niet?
Erik: Zeker, twee vrouwen.
JW: Nee alleen mannen.
Paul: Nee, we hadden al gekookt. (met 
een dikke smilie)
Dirk: Geen vrouwelijke opvarenden, deze 
wilden niet mee. Zij die in eerste instantie 
mee wilden, kende helaas de mannelijke 
personen die mee gingen en daarom heb-
ben zij afgehaakt. (met eenzelfde dikke 
smilie als het antwoord van Paul)

Was er een duidelijke taakverdeling?
Erik: Twee personen voor de planning en 
de overige taken (sturen, trimmen, eten) 
is over de rest verdeeld.
JW: Schipper is verantwoordelijk voor de 
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boot en de tactiek in het algemeen, één 
persoon verzorgt het eten en drinken en 
één persoon is verantwoordelijk voor de 
zeiltrim.
Paul: ja, de jongeren deden het ipad werk, 
voor de nieuwe koersen, ouderen iets 
meer aan het roer.
Dirk: ja, kokkerellen/sturen werd door 
Machiel gedaan, navigatie en koersen 
uitzetten door Zeger, Dirk mocht af en 
toe sturen en wat zeggen over de zeilen 
(Dirktatuur), Rudy, Hein, Rob en Maarten 
waren er voor de bediening van de zeilen 
en de zwaarden etc. 

Was er een wachtsysteem?
Erik: Voor de wachten hebben we twee 
teams gemaakt. Iedere 3 uur werd er van 
wacht gewisseld.
JW: Niet echt volgens een vast schema, 
dat gaat meer op basis van individuele 
fitheid. Alleen is de basis afspraak dat we 
ervoor zorgen dat er altijd twee man bui-
ten zijn, zeker in de nacht, dan heb je mi-
nimaal twee paar ogen nodig.
Paul: 1,5 uur slaap, 4,5 uur op.
Dirk: Ja, maar 1 persoon bleef wel heel 
lang slapen, maar ik wil geen namen noe-
men, hè Rudy!!

Hoe was de ervaring van het ’s nachts va-
ren?
Erik: ’s Nachts varen is geweldig. Schitte-
rende hemel en deze keer was het behoor-
lijk helder. De verlichting van de boten is 
tegenwoordig veel beter waardoor alles 
goed zichtbaar is. Wel goed opletten.
JW: Altijd bijzonder, dit jaar was het ge-
lukkig qua weer aangenaam, niet koud en 
geen neerslag. We ontdekten dat er een 
paar rakken in de nacht druk bevaren wer-
den, deze hebben we vermeden door zo-
ver mogelijk Noord te gaan. Hierdoor was 
het op onze rakken relatief rustig. 
Paul: Prima, wind werd wat minder, maar 
genoeg om lekker vooruit te komen. Er 
was geen maan, dus wel pikkedonker. 
Helaas allerlei variaties van verlichting 

gezien, waardoor het niet altijd duidelijk 
was, welke richting een boot uitvoer.
Dirk: Gewoon lekker, boeien zijn door hun 
verlichting heel gemakkelijk te herken-
nen, wat het varen ‘s avonds heel plezierig 
maakt, wel goed blijven opletten op de 
andere deelnemers.

Hebben jullie ook op het Wad of de Noord-
zee gevaren?
Erik: Nee deze keer niet.
JW: Nee, daarvoor is de boot niet voldoen-
de uitgerust, een reddingsvlot is dan ver-
plicht volgens de wedstrijdreglementen.
Paul: Nee.
Dirk: We hebben niet op het Wad of de 
Noordzee gevaren, dit maakt het gewoon 
te complex, IJsselmeer en Markermeer 
geeft al genoeg uitdaging voor ons goed 
getrainde team. (gevolgd door weer een 
smilie)

Wat was het moeilijkste moment tijdens 
deze 24 uur?
Erik: Rond 4 uur ’s nachts is het altijd het 
moeilijkst. Verder was dit een eenvoudige 
en hele mooie reis.
JW: De kleine uurtjes voor zonsopgang 
zijn vaak het vermoeiends, de slaap pro-
beert dan vat te krijgen op eenieder. Maar 
al met al konden we het alle drie goed 
doorstaan. We hebben alle drie een paar 
hazenslaapjes kunnen doen.
Paul: Rond 4.45 uur, toen bleek dat we 
maar 8 ste stonden. Onze ambitie was in 
de top 5 te eindigen van onze groep.
Dirk: 2,5 uur stilliggen onder de kust van 
Enkhuizen, dus echt gewoon geen mijlen 
maken, daarnaast waren we voor onge-
veer 45 minuten ons navigatiesysteem 
kwijt, waardoor we bijna een boei gemist 
hadden. De reden was een menselijke 
fout, ook daar wil ik geen namen noemen, 
maar bedankt Rob!!

Wat zou je de volgende keer anders doen?
Erik: We zouden de voorbereiding qua 
rakkenplanning beter kunnen uitwerken 

vooraf en dan scenario’s bedenken. Dit 
maakt de kans op meer mijlen groter. Ook 
het gebruik van het polar diagram van de 
boot gaat helpen.
JW: Er valt na afloop altijd wel iets te zeg-
gen over je tactiek, dit jaar hebben we 
twee rakken gevaren welke qua bootsnel-
heid wat tegen vielen, daar was nog wat 
te halen.
Paul: Genaker gebruiken. 
Dirk: Beter de routes van te voren gaan 
bepalen, aan de hand van de weersvoor-
spellingen en misschien een andere start-
plaats kiezen.

Ervaren jullie de binnenkomst in Medem-
blik als net zo indrukwekkend als de be-
langstellenden op de wal?
Erik: Dit is super en echt een ervaring. We 
worden altijd super binnengehaald. En 
het feest erna is natuurlijk een must!!
JW: Het is altijd fantastisch als je regle-
mentair finisht en daarna vol trots bin-
nen vaart. Dit jaar was de vaste omroeper 
op de wal ziek en moest iemand het last 
minute overnemen. Deze persoon was 
helaas niet zo goed op de hoogte van de 
details van schip, schipper en aantal deel-
names. Echter de sfeer in Medemblik en 
het enthousiasme was er niet minder om. 
Paul: Jazeker.
Dirk: De binnenkomst is altijd een feestje, 
het onthaal in Medemblik is altijd super.

Hoeveel mijlen hebben jullie afgelegd?
Erik: 149,4 mijlen
JW: 137 mijl- qua afstand 8ste in onze klas-
se, op basis van rating (waterlijn) uitein-
delijk 16.
Paul: 150 mijl.
Dirk: We hebben 125 mijl afgelegd.

Hebben jullie al afspraken gemaakt voor 
2023?
Erik: 2023 gaan we een lange zeilreis ma-
ken en dus is het nog niet duidelijk of we 
deze race gaan halen. Als we er zijn doen 
we mee.

JW: Nog niet concreet maar een ieder 
weet dat de volgende editie weer zal 
plaatsvinden gedurende het laatste week-
end van augustus. Met potlood staat het 
dus wel in de agenda. Als schipper is het 
zaak om je bemanning dan wel weer com-
pleet te hebben.
Paul: Nog niet, maar de 24 uurs is voor ons 
een traditie aan het worden dus…
Dirk: Gewoon lekker weer met dezelfde 
gezellige club die we aan boord hadden 
zeilen. 

Zijn er nog bijzonderheden die jullie aan 
het papier willen toe vertrouwen?
Erik: We raden het iedereen aan om dit 
een keer te ervaren. Echt heel goed om je 
zeilervaring uit te breiden.
JW: Nee, we kijken terug op een mooie 
editie met prima zeilomstandigheden en 
hebben goed en gecontroleerd gevaren. 
Bij de finish hadden we nog 10 minuten 
over en dat is toch altijd wel kicken!
Paul: We hebben de planning voorna-
melijk op papier gemaakt, geen gebruik 
gemaakt van programma’s als RAK, lijkt 
geen slechte keuze, gezien het resultaat. 
Dirk: Het is voor ons altijd weer een leuk 
en gezellig uitje om dat samen te doen,we 
hebben allemaal dezelfde interesse, Zei-
len, verse afbakbroodjes met een lekker 
gebakken eitje met spek. Chinees eten en 
‘s avonds een lekker biertje pakken, sorry 
Mathijn, dat we die biertjes van jou gemist 
hebben!!! (Met een chagrijnige smilie)
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P rtret
Martijn komt uit een echte Harderwijk-
se vissersfamilie. De botter HK127 be-
hoorde toe aan zijn overgrootvader 
en ook zijn opa Martinus Lieman 
(beter bekend als Tinus) was vroe-
ger visser. Opa Tinus was creatief en 
begon met het bouwen van minia-
tuur boten. Ook kon hij de botters, 
vaak onder zeil, heel natuurgetrouw 
vastleggen op het schilderdoek. Het 
schuurtje achter zijn huis diende als 
werkplaats. Veel Harderwijker vissers 
hebben als herinnering aan vroeger tij-
den zo’n schaalmodel op de kast staan. De 
vader van Martijn, Eddy, heeft zijn eigen boot, 
een Wieringer bol gebouwd. Dat deed hij in 
de schuur naast zijn huis, hij begon in 1987 
en in 1993 had hij zijn werk volbracht, vandaar de naam van het schip ‘Volbracht’. De 
boot van de ouders van Martijn ligt ook in onze jachthaven. Martijn ging van kinds af 
aan al mee met zeilen met zijn ouders en opa en oma. Daar raakte hij zo enthousiast 
over dat hij vanaf zijn zevende al op zeil les ging. Eigenlijk moest hij 8 jaar zijn, maar om-
dat hij zijn zwemdiploma’s had en zó enthousiast 
was mocht hij bij uitzondering toch al op zijn ze-
vende beginnen. Daarna deed hij wedstrijden met 
zijn Optimist en later met een Laser. Elke zomer 
ging Martijn met zijn ouders en opa’s en oma’s 
met de boot op vakantie naar Friesland.
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De redactie van de Langszij wenst alle Flevoleden en lezers van de Langszij prettige 
feestdagen en voor 2023 allereerst gezondheid en een voorspoedig nieuw jaar.

Bereikbaarheid jachthaven in de 
winterperiode
Vanaf 1 december a.s. gaat onze haven-
meester genieten van zijn opgespaarde 
vrije uren. Zoals al jaren het geval is, gaat 
de winterhavenmeester Frans Molema-
ker, op de maandag het havenkantoor 
weer ‘bemannen’. Vanaf 09.30 uur tot in 
de loop van de middag kunt u hem daar 

vinden. Op diverse andere dagen zijn er 
ook bestuursleden en B & O werkers aan-
wezig, maar niet altijd op vaste tijden. 
Heeft u een vraag, melding of iets dat de 
vereniging en/of havengebeuren betreft: 
via info@wvflevo.nl kunt u vragen stel-
len. Onze secretaris zorgt dat uw vraag 
bij de juiste persoon terecht komt en deze 
neemt dan contact met u op.

In	de	loop	van	de	maand	december	ontvangt	u	weer	de	inmiddels	bekende	Flevo	kalender.	
De	foto’s	zijn	gemaakt	door	Flevo	leden.	

Inleveren�van�de�copy�2023

Toen Martijn 17 was kocht hij zijn eerste 
kajuitzeilboot ‘Born 2 Sail’ een Waarschip 
570. Hij voer zelf achter zijn ouders en opa 
en oma aan door Friesland. Met deze boot 
begon hij ook met de Woensdag Avond 
Competitie (WAC). Na het Waarschip 570, 
kocht Martijn een Dehler Delanta, daarna 
een Jeanneau Brin de Folie en een De-
hler 34 top, allemaal scherpe jachten. En 
toen verscheen er opeens dit voorjaar een 
Lemsteraak in onze jachthaven. Het was 
altijd al de droom van Martijn om een 
eigen platbodem te hebben en begin dit 
jaar kreeg hij de kans om zijn droom uit 
te laten komen. De Lemsteraak, de Noord-
ster LE 67, komt uit 1911, een historisch 
schip ingeschreven in het stamboek Ron-
de- en Platbodemjachten. Vroeger is het 
een vissersschip geweest en is met veel 
liefde onderhouden door de vorige vier 
eigenaren. Ook Martijn vindt het belang-
rijk dat het schip er goed uit blijft zien en 

daarom is de romp afgelopen zomer op-
nieuw behandeld en geschilderd.

Martijn gaat erg graag zeilen met zijn vrouw 
Erika en kinderen Silvan en Rodin. Hun oud-
ste zoon Silvan heeft afgelopen zomer met 
veel enthousiasme zijn CWO 1 gehaald in 
de Optimist. Hij heeft ook een eigen Op-
timist met de naam ‘2 fast 4 U’. Naast het 
zeilen is Martijn druk met zijn eigen bedrijf 
Micro B.V. in Harderwijk. De vorige eigenaar, 
Sjaak van Harten, kent Martijn via het zeilen. 
Hij bood Martijn een baan aan en uiteinde-
lijk de kans om het bedrijf over te nemen. 
Micro B.V. is een metaalbewerkingsbedrijf 
dat ook allerlei dingen voor boten maakt, 
zoals een RVS railing, een tank of reparaties 
aan kapotte onderdelen.

De redactie wenst Martijn en Erika en zo-
nen Silvan en Rodin heel veel vaarplezier 
en natuurlijk veel succes.
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