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Voorwoord

Zeiljacht ‘getorpedeerd’

Zappend op de tv, viel ik in een verhaal over een bultrug, die op de kust van een 
van de waddeneilanden was gestrand en daar langzaam het leven had gelaten. 
Dat was allemaal op film vastgelegd en had een hype in de media veroorzaakt.
Een maand of wat later was er een potvis die het ook in de ondiepe waddenzee 
wilde proberen en droogviel. De regering had inmiddels een protocol opgesteld 
dat de hulp aan dergelijke verdwaalde dieren moet regelen, maar het mocht 
niet helpen. De potvis overleed na de allereerste poging om hem vlot te trekken. 
Helaas, arme dieren. De mens staat dan machteloos.
Maar soms loopt het anders en is de mens het slachtoffer. Onwillekeurig dacht ik 
terug aan de onwaarschijnlijke maar waar gebeurde geschiedenis van een Italiaan-
se zeilvriend, die in 1976 voer op een jacht en door een orka getorpedeerd werd.
Giorgio di Mola, anesthesist in Milaan, had aan de laatste etappe van de Round-
the-world regatta deelgenomen met het zeiljacht Guia III van de staalmagnaat 
Falck en was daarmee op de terugweg naar huis. Ergens ter hoogte van Brazilië 
ontmoetten zij een groep orka’s. Dat gebeurt wel vaker in die contreien, meestal 
een interessante gebeurtenis. Maar dit keer wel heel heftig. Een van de orka’s viel 
het schip aan en stootte het lek! Het gat in de romp was zo groot dat de boot 
veel water maakte en meteen begon te zinken. De 4-koppige bemanning had nog 
maar net de tijd om het reddingvlot los te maken en wat etenswaar bij elkaar te 
graaien. Binnen een kwartier was de Guia onder het wateroppervlak verdwenen.
Giorgio vertelde dat het kennelijk een vergissing van de orka was geweest omdat 
het leek of deze geprobeerd had het jacht te ondersteunen toen het begon te 
zinken. Raar verhaal. Maar intussen zaten de vier mannen op het vlot, drijvend 
midden in de Atlantische oceaan, ver buiten de scheepvaartroutes. Dat maakte de 
kans dat zij door een schip opgemerkt zouden worden wel erg klein. Vier dagen 
hadden zij rondgedreven toen er nauwelijks drinkwater meer over was. De etens-
voorraad was al eerder op geweest. De onfortuinlijke schipbreukelingen waren 
net bezig te overleggen hoe zij hun eigen urine konden filteren en drinken, toen 
er zowaar een schip aan de horizon verscheen. Het lukte de mannen de aandacht 
daarvan te trekken en ze werden door het vrachtschip opgepikt. Zo liep het avon-
tuur toch nog goed af. 
Ongelukken op zee kunnen uit onverwachte hoek komen. Maar op onze West-
einder lopen we, ondanks de aanwezigheid van reuzen van meervallen, weinig 
risico op aanvallen onder water. En de in de Noordzee verdwaalde bultruggen en 
potvissen zijn geen rovers, dus ook voor onze mijlenmakers valt er van die kant 
niets te vrezen. Maar er blijven nog genoeg andere risico’s over om het zeezeilen 
spannend te maken.

Daan Schiff

Voor wie er meer over wil weten: Di Mola heeft het avontuur later be-
schreven in het boek ‘Il Guia affonda’ (De Guia zinkt). Ik weet niet of 
het in het Engels vertaald is. Het was verkrijgbaar bij Amazon.com/UK. 
Maar op het internet staat een en ander beschreven in een artikel in 
het Engels: 
http://www.disciara.net/documents/NotarbartolodiSciara_1977.pdf
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Uitnodiging ALV 13 december 2013
Reserveer nu al uw agenda voor de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering die zal plaatsvinden op 13 december aanstaande
in het Clubhuis. Aanvang om 20.00 uur.
De agenda volgt in november en zal via een van de Nieuwsbrieven en de Nieuwe Meer website worden kenbaar gemaakt. Zij die
de agenda per post willen ontvangen worden verzocht hun verzoek tijdig kenbaar te maken aan de Secretaris van de vereniging,
Stommeerweg 121, 1431 EV Aalsmeer.
De concept notulen van de Algemene Leden Vergadering van 12 april 2013 zijn te vinden op de website www.wvnieuwemeer.nl
onder “inloggen leden”, “besloten pagina’s”, “algemeen”, “ledenvergaderingen” en “notulen ALV 130412 concept”. Tevens zijn
hier alle financiële overzichten over 2013 te vinden, zoals: - begroting 2013,

- tarieven 2013,
- toelichting op begroting en tarieven 2013,
- meerjarenraming 2013 versie 15 november 2012.

Openingstijden clubhuis
Het clubhuis is vanaf 1 april t/m 31 oktober elke
dag geopend vanaf 9.00 uur tot en met 18.00
uur of later indien de exploitant aanwezig is. Bij
afwezigheid van de exploitant kan er koffie en
thee d.m.v. zelfbediening gebruikt worden.

De exploitant is aanwezig
1 april tot 1 mei

•vrijdag en zaterdag, 10.00 - 1.00 uur
•zondag, 10.00 - 24.00 uur

1 mei tot 1 oktober
•dinsdag, 14.30 - 24.00 uur (alleen juni, juli
en augustus)
•woensdag, 14.30 - 24.00 uur
•donderdag, 14.30 - 24.00 uur
•vrijdag, 11.00 - 01.00 uur
•zaterdag en zondag, 10.00 - 24.00 uur

1 oktober tot sluiting seizoen
•vrijdag, 17.00 - 24.00 uur
•zaterdag en zondag, 10.00 - 24.00 uur

Nationale feestdagen
•Lunch is alleen mogelijk op vrijdag,
zaterdag en zondag,
•2e paasdag, Koningsdag en 2e
Pinksterdag, 10.00 - 24.00 uur,
•De exploitant kan besluiten extra uren of
dagen aanwezig te zijn
•Voor groepen kunnen aparte afspraken
met de exploitant gemaakt worden
•Indien na 22.00 uur geen gasten meer
aanwezig zijn kan de exploitant vertrekken
•Het bestuur kan besluiten af te wijken
van bovengenoemde dagen of tijden

Winterwerk op de haven
Tijdens de komende winter zal
er het nodige moeten worden
aangepakt op de haven. Er zal
in de periode november 2013
tot en met maart 2014 flink
moeten worden geklust om een
groot aantal noodzakelijke
werkzaamheden uit te voeren.
Het eerste klusweekend valt in
november maar een precieze
datum is nog niet bekend. In
een van de Nieuwsbrieven
komen we hier later uiteraard
op terug. Voor de nieuwe leden
onder ons een prima
gelegenheid om even kennis te maken met de haven, de leden en de vereniging.
Geef uzelf even op als DHZ’er bij Bob Bakker (havencommissaris@wvnieuwemeer.nl
of Remko (havenmeester@wvnieuwemeer.nl) en steek de handen uit de mouwen
tijdens een nuttig, noodzakelijk en gezellig werkweekend.

In Memoriam
Op woensdag 5 juni 2013 is ons Nieuwe Meer lid
Gudrun Olthoff overleden. Zij werd 70 jaar oud.
Gudrun was al enige tijd ziek. Gudrun was ruim 36
jaar lid van de Nieuwe Meer. Ons medeleven gaat uit
naar haar man Piet, de kinderen en kleinkinderen en
naar familie en vrienden.

Wij wensen hen sterkte bij het dragen van dit grote
verlies.

Het Bestuur

Van de voorzitter
In de afgelopen zomermaanden is het ook voor het Bestuur, met
uw goedvinden, een periode geweest waarin de vakantie centraal
stond. Maar uiteraard zijn er zaken die toch onze aandacht
hebben opgeëist. Soms gepland maar soms ook ongepland.
Belangrijkste is dat we na een nat en koud voorjaar een warme
zomer konden vieren en aan en op het water volop konden genieten. Zo langzamerhand
zijn de meesten van u weer terug in de thuishaven en als we weer overgaan naar ons
gewone ritme willen we een paar zaken met u delen.

Allereerst willen we u melden dat Esther Bos-Dijkstra ( ja , de dochter van....) bereid is
gevonden om in ons Bestuur de vacature van Wedstrijdcommissaris te vervullen. Het
bestuur zal Esther op de volgende Algemene Ledenvergadering van 13 december
aanstaande voordragen als kandidaat voor de functie van Wedstrijdcommissaris.
Esther zal nu al zo veel mogelijk meelopen en ook in WZW-verband taken op zich nemen.
Met Esther verwelkomen we een jonge enthousiaste vrouw in het Bestuur die zich al

geruime tijd heeft ingezet en zich ook nauw betrokken voelt bij het wedstrijdzeilen, getuige de verslagen op pagina 27 en 31 van
deze O&W over bijvoorbeeld de jaarlijkse Damesclinic.

Van een heel andere orde is het gegeven dat elke gemeente in Nederland tegenwoordig gevolg moet geven aan de nieuwe Drank-
en Horecawet en in het verlengde daarvan regels moet vaststellen om bij paracommerciële instellingen, zoals bij sportverenigingen,

het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen en oneerlijke concurrentie met de
locale horeca te voorkomen. Een goed streven, echter een watersportvereniging is iets
anders dan een voetbalvereniging en daarom zijn wij in overleg getreden met de
gemeente Aalsmeer en het Watersportverbond om na te gaan hoe dit voor de watersport
geregeld kan worden. Uiteraard staat voorop dat wij onze huidige opzet van onze bar- en
restaurantfaciliteiten zoveel mogelijk willen continueren.

De nieuwe burgemeester van Aalsmeer, mevrouw J. Vonk-Vedder, zal naar verwachting
aanwezig zijn bij de sluiting van het huidige vaarseizoen op zondag 6 oktober aanstaande.
Wij kunnen haar dan verwelkomen als onze nieuwe beschermvrouwe. We zijn er trots op
dat mevrouw Vonk de traditie van haar voorgangers wil voortzetten en bereid is om bij
onze vereniging deze rol te willen vervullen.

Henny Essenberg
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Watersport verliest haar onschuld en wat doen
Bij het afsluiten van een reisverzekering
wordt gevraagd naar de aard van de
geplande activiteiten tijdens de vakantie.
Risicovolle bezigheden zijn uitgesloten en
kunnen alleen via een aanvullende
verzekering gedekt worden.

Gezond oud worden
Hobby’s en sporten die liggen op het
niveau van diepzee duiken, parachute-
springen, skiën, abseilen, parapenten,
vliegen met ultra light’s of zweefvliegen
zijn slechts een paar voorbeelden van
activiteiten die op gespannen voet leven
met de aandacht die wij besteden aan
onze met zorg opgebouwde pensioen-
rechten. En bij beoefening van deze
sporten kunnen we ons afvragen of we de
pensioengerechtigde leeftijd wel gaan
halen. Maar hoe veilig is de watersport
tegenwoordig?

Gevaren op het water
Watersport ademt een sfeer van rust en
ontspanning maar helaas doen zich op het
water ook situaties voor waarbij je
zuchtend de gevolgen in de kranten leest.
Met drank op achter het stuur kruipen van
een speedboot en volgas een
binnenvaartschip over het
hoofd zien, duiken van een
(te) hoge brug om wat
verkoeling te zoeken, met
een waterscooter een pont over het hoofd
zien, of gewoon varend met een
motorboot op het Margrietkanaal of het
Kanaal door Zuid-Beveland.

Meestal loopt het goed af en hoeft er
geen krantenartikel aan gewijd te worden
maar er zijn genoeg voorbeelden waarbij
het anders had kunnen aflopen. Een vader
met kind, zwemmend van de linker- naar
de rechter Maasoever (!) is slechts één

voorbeeld van gedrag waarbij grenzen
overschreden worden. Gelukkig blijven de
gevolgen van de meeste van dit soort
idiote initiatieven beperkt tot een
schrikreactie bij degenen die het feit
waarnemen. Maar veel triester wordt het
als er sprake is van dodelijke ongevallen.
Het toeval wil dat zich in 2013 een tweetal
ongelukken heeft voorgedaan met
motorboten die beide zijn overvaren door
een binnenvaartschip. De zeer uitgebreide
reddingsacties van politie, brandweer,
duikers, ambulancepersoneel en medici
van traumahelikopters mochten niet baten
en hierbij kwamen in totaal vier
watersporters om het leven.

Fouten maken we allemaal
In dit geval waarbij er doden zijn te
betreuren ligt de situatie te gevoelig om
met een verwijtende vinger te wijzen naar
mogelijke schuldigen. De impact heeft
grote gevolgen; niet alleen voor alle
nabestaanden maar ook voor beide
binnenvaartschippers. Wel is het van
belang te leren van de fouten die gemaakt
zijn en daar is een schone taak weggelegd
voor het Watersportverbond. Ligt het aan

de onervarenheid van de
watersporters, is het
onachtzaamheid of is het pure
pech.

Wie wijst naar wie
Een paar voorbeelden uit onze vakantie
van juli van dit jaar waarbij je direct
vraagtekens kunt plaatsen bij de roep om
het verplichtstellen van een Klein
Vaarbewijs:
- Komend uit de haven van Heusden en
varend naar de Bergsche Maas meld ik
me op kanaal 10 en vraag: “is er nog
kruisend verkeer?” Het blijft stil op de
marifoon en onze verbazing is groot

als we de neus van onze boot naar
buiten steken en een dreigende kop
van een binnenvaartschip op ons af
zien komen.

- In de sluis van Lith wordt een tiental
jachten naar de SB sluis gedirigeerd en
wachten op groen licht. Een binnen-
vaartschip mag als eerste de sluis in en
heeft de intentie om aan stuurboord
zijde vast te maken. Aanmoedigingen
van de sluiswachter om verder naar
voren te varen worden gepareerd
met: “ik kan mijn matroos op het
voordek niet bereiken, waarschijnlijk
ligt die nog in zijn nest” en “ik stuur
mijn vrouw wel even naar voren”. Een
opmerking van de sluiswachter over
de duur van deze actie schiet de
schipper in het verkeerde keelgat:
“bemoei je met je eigen zaken
paarden@#$”,

- In een Belgische sluis varen we als
laatste naar binnen en aan stuurboord
is te weinig ruimte om aan te leggen.
Dus dan maar achter het
binnenvaartschip aan bakboord maar
wel met afstand om geen last te
hebben van zijn schroefwater. Paniek
op ons voordek bij de schipperse als
ze constateert dat deze afgemeerde
beroeps doodleuk achteruit komt
varen. De schipper maakt met
handgebaren duidelijk dat we moeten
opkrassen. We maken los en proberen
in allerijl de stuurboord sluiswand te
bereiken. Gebruik van marifoon is
zowel schipper als sluiswachter
vreemd. Reden van zijn actie: “ik wil
het weekend liever aan de ander kant
van de sluis doorbrengen”.

Varen zonder gevaren
De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat
wij watersporters er ook wat van kunnen.
Toch doen we er veel aan om ellende te
voorkomen. RWS spant zich in met bv. het
in kaart brengen van alle hachelijke
knooppunten, pleziervaart wordt uitgerust
met 1 en soms 2 marifoons en Centrale
Meldposten worden op de hoogte
gebracht van onze intenties. Desondanks
blijken ongelukken niet te voorkomen te
zijn zoals de praktijk ons de afgelopen
maanden heeft geleerd.
We kunnen de vraag stellen of de
invoering van een verplicht vaarbewijs in
haar huidige vorm de situatie op het water
veiliger maakt. Dat valt ernstig te
betwijfelen.

Hoe veilig is
watersport

tegenwoordig?

we met het vaarbewijs: verplicht of vrijwillig?
Het antwoord op deze vraag: “wel een
verplicht vaarbewijs of geen verplicht
vaarbewijs?” kent alleen maar
voorstanders of tegenstanders. Of we zijn
het er roerend mee eens of we zijn van
mening dat het volstrekte onzin is. Hoe
dan ook: de situatie op het water moet
worden aangepakt maar de vraag is of je
het doel bereikt met de invoering van een
verplicht vaarbewijs in haar huidige vorm.

Vóór een verplicht vaarbewijs
De Koninklijke Schippersvereniging
Schuttevaer is een groot voorstander van
het invoeren van een verplicht vaarbewijs.
Dus ook voor schippers op boten die
kleiner zijn dan 15 meter en/of langzamer
varen dan 20 km. per uur. Deze
belangenvereniging heeft in de KLPD een
medestander die eveneens graag ziet dat
“we straks een vaarbewijs hebben voor
alles wat drijft waarmee je het water op
gaat”, aldus Ed Kraszewski, woordvoerder
Waterpolitie van de KLPD. Hij vervolgt:
“Als je dit voor een ieder verplicht zou
stellen, dan zou dat de veiligheid op het
water zeker ten goede komen”.

Tegen een verplicht vaarbewijs
“Er gebeuren gemiddeld vijf dodelijke
ongelukken per jaar, waarvan de meesten
in de beroepsvaart”, aldus de directeur van
het Watersportverbond Maurice Leeser.
Het overgrote deel van de dodelijke
ongelukken in de pleziervaart is het gevolg
van gaslekkages aan boord. Er zijn geen
statistieken bekend, waaruit blijkt dat
watersporters zonder vaarbewijs vaker
betrokken zijn bij ongelukken. Het

verplichten van het klein vaarbewijs is
volgens Maurice Leeser niet de oplossing.
Leeser pleit wel voor de bevordering van
veiligheid op het water. Zo investeert het
Watersportverbond met het project ‘varen
doe je samen’ in de veiligheid op het
water. “We kunnen de focus beter leggen
op het scheiden van verkeersstromen,
waarschuwen bij gevaarlijke plekken en
het geven van voorlichting.” Aldus Leeser.

De realiteit
Helaas is het zo dat de teller inmiddels een
veel hoger aantal dodelijke slachtoffers
aangeeft dan vijf, dat ze voornamelijk in
de watersport en niet in de beroepsvaart
te betreuren zijn en dat gaslekkages hier
niet aan ten grondslag liggen. In minimaal
50% van de gevallen is drank de oorzaak
en dan mag je ook de conclusie trekken
dat de invoering van een verplicht
vaarbewijs hierop geen enkel positief
effect zou hebben gehad.

Mentaliteitsverandering
De zekerheid van een snelheidscontrole op
een snelweg, een alcoholcontrole na
borreltijd en een flitspaal bij een
verkeerslicht in de bebouwde kom
boezemt een automobilist het nodige
ontzag in. Het gaspedaal wordt niet al te
diep ingetrapt, alcohol wordt met mate
geconsumeerd en men stopt keurig voor
een oranje licht. Risico’s op boetes en/of
een eventuele rijontzegging worden maar
al te graag vermeden. Ondanks het feit
dat alle automobilisten een theoretisch
examen en een praktijkexamen (met goed
gevolg) hebben afgelegd, zijn deze
controlemiddelen plus eventuele sancties
broodnodig om de verkeersveiligheid te
bevorderen.

Op het water zijn deze controlemiddelen
niet aanwezig en ook sancties blijven
achterwege. Sommige watersporters
voelen zich als gevolg daarvan niet
gehouden aan allerlei regels zo ze die al
kennen. Maar het gaat meer om de wil
iets te begrijpen en te handelen conform
de intentie waarmee de wetgever de
regels heeft uitgevaardigd.
- Aan het water staan met grote

regelmaat borden met het getal 9 en
de toevoeging Sport. Het is geen
toeval dat dit bord een grote
overeenkomst vertoont met de
borden op de snelweg die de
maximum snelheid aangeven. Een
koud kunstje om er op het water ook
naar te handelen.

- Voor alcoholgebruik op het water
gelden dezelfde regels als op de weg.
We mogen verwachten dat die regels

ook bij watersporters bekend zijn
maar er blijken altijd verzachtende
omstandigheden om ze even niet toe
te passen.

- Bruggen zijn uitgerust met rode en
groene lichten. Vraag het aan een
scholier op de Basisschool en je krijgt
een correcte beschrijving van de
betekenis van deze verkeerslichten.
Watersporters lappen ook deze regel
aan hun laars en groen licht bij een
brug betekent tegenwoordig dat je
moet oppassen voor tegenliggers.

Voor het toepassen van deze regels
hoeven u en ik geen vaarbewijs te halen.
We weten het, we snappen het maar nog
belangrijker: wij zijn bereid deze regels toe
te passen. Door gebrek aan handelend
optreden van gezagsdragers en het
ontbreken van sancties kunnen
overtreders ongestoord hun gang gaan.

Praktische ervaring
Op het gebied van praktijkervaring
vertoont het huidige vaarbewijs een groot
hiaat. Op de weg rijden we, nadat we
praktisch geschoold zijn en met goed
gevolg een praktijkexamen hebben
afgelegd, allemaal rechts. Maar als we op
het water zitten is de chaos niet te
overzien. Rijp en groen vaart lekker door
elkaar en er wordt links en rechts
ingehaald. Zeker als de teveel links
varende schipper er nog een
slakkengangetje op na houdt, weigert om
met regelmaat achterom te kijken en
bochten afsnijdt door bakboord wal te
varen, dan is het leed helemaal niet meer
te overzien. Verandert er iets met een
vaarbewijs op zak? Sommigen realiseren
zich niet dat watersport onder bepaalde
omstandigheden ook gevaarlijk kan zijn.

Baat het niet dan schaadt het niet
Er is meer aan de hand dan een lacune in
de kennis bij de schippers. Iedereen snapt
dat je voor een rood licht moet stoppen,
iedereen weet dat alcohol meer kapot
maakt dan je lief is, iedereen weet dat we
in dit land rechts houden en iedereen weet
dat je links inhaalt en dat we daar dus
graag een beetje de ruimte voor krijgen.

Natuurlijk worden we er niet slechter van
als we dat papiertje op zak hebben. Maar
invoering zonder praktische scholing,
zonder handhaving, zonder sancties en
nog veel belangrijker zonder zelfdiscipline
is bij voorbaat een kansloze missie die
geen verbetering op het water tot gevolg
zal hebben.

Luuk Raaman
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Midzomerfeest 2013
De edities 2010, 2011 en 2012 van het
jaarlijkse Midzomerfeest leden ernstig
onder de weersomstandigheden en de
tenten die het terras overkapten konden
in die jaren slechts met moeite aan de
grond gehouden worden.

Grote opkomst
Dit jaar was het anders en waren de
weergoden ons beter gezind. Het zal er
zeker toe bijgedragen hebben dat de
opkomst bij alle activiteiten aanmerkelijk
groter was dan voorgaande jaren. Dat
gold voor de nachtwedstrijden, het
plankjeszeilen voor de jeugd, de
puzzeltocht, de BBQ en de
daaropvolgende feestavond, de
viswedstrijd en de afsluitende brunch.

Nachtwedstrijd
Verrassend was de druk bezette hal van
het clubhuis waarin de schippers van zeil-
en motorboten zich verzameld hadden
voor het palaver. De organisator Hein
Brand had maar een klein baantje
uitgelegd want die vrijdagmiddag was er
geen wind te bespeuren en ja, dan laat je
die zeilers niet uren op een donkere
Westeinder dobberen. Hoe anders was het

toen de zeilers de Kleine Brug passeerden
en hun zeilen hesen. Onder een prachtige
volle maan trok de wind aan tot een
heerlijke windkracht 3 en de zeilers
konden er een echte wedstrijd van maken.
Tussen de nummer één en twee in de
uitslag (gecorrigeerd voor handicap) zat
een nauwelijks te meten verschil van
slechts 2,5 seconden. Het korte baantje en
de fantastische wind waren er wel de
oorzaak van dat de zeilers binnen een uur
weer in de box lagen. De uitslag:
1 Robert Vens Indigo
2 Pim Stam Matchless
3 Bob Bakker Duel
4 Pieter Kole Plenty River
5 Michele Wareman Savitar
6 Edwin Fennema Grobbebol
7 Ralph Olthoff Noppie
8 Ton, Koen, Richard Randmeer
9 Bart Swiep Carpe Diem
10 Henny Essenberg Lochar
11 Claes van der Heijden Elizabeth A
12 Wim Maat Flowing
13 Frans van der Weerdt Notarisvogel
14 Rik Moor Inox

Voor de motobootvaarders was een wat
langer baantje bedacht en de opdracht
luidde: vaar door de startlijn naar het

eiland de Schuurbon, rond het eiland, vaar
naar de Ringvaart, door de Blauwe Beugel
naar de Grote Poel en terug naar de finish
en vaar met een gemiddelde snelheid van
7 km. per uur. Ook hier een close finish
tussen de nummers 1 en 2. Een verschil
van slechts 12 seconden op een gevaren
tijd van 1 uur en 26 minuten. Uiteindelijk
werd de Meltemi als beste gekwalificeerd
en moest de Riverdance met een tweede
plaats genoegen nemen. De eerste 4 van
de 5 deelnemende boten eindigden met
een verschil van niet meer dan 400 meter.
Daarna was het een levendige boel in het
clubhuis. Een nachtwedstrijd levert altijd
prachtige verhalen op en deze wedstrijd
was hierop geen uitzondering.

Plankjeszeilen
Een oude traditie kan niet lang genoeg
worden voortgezet en dat geldt ook voor
het plankjeszeilen bij de jeugd. En
opmerkelijk is het dat het niet uitmaakt
welk wedstrijdelement er aan toevoegt
maar er moet vals gespeeld worden. Valse
starts, wrikken in plaats van peddelen,
elkaars buit inpikken, elkaars boot vol
gooien, telfouten bij het bepalen van de
uiteindelijke score en nog veel meer
ongeoorloofde praktijken die onder
aanmoediging van de ouders en oudere
zeilers werden uitgevoerd. Daarna nog
een waterwedstrijd met helm voorzien van

een plastic bekertje en billenspons. De
jeugd kreeg de opdracht mee om zoveel
mogelijk water te transporteren via het
hoofddeksel en deze spons. Ook hier werd
flink de hand gelicht met de spelregels en
uiteindelijk wist één van de teams de

waterslang te bemachtigen om daarmee
haar emmer te vullen. Het weer was er
ook naar om elkaar met water achterna te
gaan en anders dan voorgaande jaren
waren er dit keer geen van de kou blauw
uitgeslagen jeugdleden.

Puzzeltocht
Allereerst een compliment aan Remko en
Monique die dit jaar de organisatie van de
puzzeltocht voor hun rekening hadden
genomen. Het geschatte aantal
deelnemende boten was wat aan de lage

kant en in allerijl moest nog een flink
aantal extra sets gekopieerd worden zodat
alle 13 boten voorzien van de complete
vragenlijsten het water op konden. Maar

eerst even examen doen en dat werd een
confronterende aangelegenheid. Alle
deelnemers mochten pas het water op
nadat een heus vaarbewijsexamen was
afgelegd. De uitkomst zullen we maar niet
in het clubblad plaatsen maar achter de
inlogcode op de website. Het behalen van
de ondergrens van 42 punten bleek slechts
voor een enkeling haalbaar. Het is lang
geleden dat er 13 boten aan de start
verschenen van de puzzeltocht. Een prima
opkomst zeker als we rekenen met een
man of 7 ♪à 8 per boot en dus een
opkomst hadden van een kleine 100 man.
Zeilboten, motorboten en sloepen waren
van de partij. En ongeacht de wedstrijd die
uitgeschreven wordt, ongeacht de vragen
die zorgvuldig worden voorbereid,
ongeacht de moeilijkheidsgraad van de te
varen puzzeltocht, ongeacht de
complexiteit van het logigram, de eerste
prijs ging ook dit jaar naar de familie Klein
met de Cygnus. Het is soms om moedeloos
van te worden.
De uitslag:
1 fam. Klein Cygnus
2 Robert Vens Indigo
3 fam. de Graaf Blue Note
4 fam. Maat Flowing
5 fam. Ketelaar Keet
6 fam. Fennema Sneuper
7 fam. Hemelrijk Oelewapper
8 fam. Bakker Duel
9 Ger & Monique Meltemi
10 fam. Swiep Aristo
11 fam. Essenberg Lochar
12 fam. Ratterman Ratterman
13 fam. Germann Zomertijd
Als winnaar van de puzzeltocht mocht Jan

Klein de organisatoren voor de
puzzeltocht van 2014 aanwijzen en de
gelukkigen die zich voor het volgend
mogen inspannen voor de puzzeltocht
2014 zijn de leden van de familie Ketelaar.
Wij wensen deze organisatoren veel succes
en een grote opkomst toe.

Zaterdagavond
Een klein buitje wilde op de late zaterdag-
iddag nog wat roet in het eten gooien
maar de hoeveelheid neerslag kon geen
invloed hebben op de stemming, de BBQ
en de feestavond. Terwijl een 10 man
sterke band de muziek voorbereidde
konden de deelnemers aan de BBQ zich
tegoed doen aan salades, sauzen en
producten van het houtskoolvuur. Een
mooi ondergrondje en een goed begin van
een prima feestavond. Bordje volgeladen,
biertje, wijntje en goed gezelschap in de
tent en in het clubhuis. De band die tijdens
de feestavond optrad is een verhaal apart.

Een geweldige groep musici die zonder al
te veel moeite het clubhuis omtoverde tot
een feestzaal met dansende NM leden. De
enige dame in hun gezelschap mag niet
onbenoemd blijven, mede vanwege haar
geweldige stemgeluid. Vanaf 9 uur tot ver
na 12en putte de band uit hun
aanzienlijke repertoire en tussen de hits uit
de jaren 70, 80 en 90 was er ook nog
ruimte voor Nederlandse meedeiners. Het
zou uiteindelijk rond een uur of half 4
geweest zijn toen de rust in het clubhuis
weerkeerde.

Viswedstrijd
De zondag begon voor de feestgangers
van de zaterdagavond vrij vroeg met een
evergreen van Leen Jongewaard en Piet
Römer: “Vissen”. Op sommige momenten
is het minder plezierig dat de
geluidsinstallatie op de haven weer in takt
is want de meesten zouden liever iets later
gewekt worden. Maar de echte vissers die
al een paar dagen van tevoren een
voerplaats hadden ingericht lieten zich niet
door een katertje uit het veld slaan en
zaten geconcentreerd aan de
Brandewijnsloot. De herrie van de
feestende NM leden moet de vissen
hebben afgeschrikt want de eerste uren
lieten zij zich niet zien. Er werd nauwelijks
een visje van formaat op het droge
geslingerd en toen Luuk Swiep dan
eindelijk een flinke aan de haak had
geslagen brak pa de draad en zwom zijn
buit weer de vrijheid tegemoet. Gewoon
pech.

Zo ging het de rest van de ochtend totdat
Alex de Vries een kwartiertje voor het

einde van de viswedstrijd een ander
hengeltje ging halen, op zijn gemak een
haakje en een dobbertje verving en de
hengel uitgooide om gedurende de laatste
10 minuten zijn slag te slaan. Paniek aan
de Brandewijnsloot toen de dobber
verdween en de hengel het bijna begaf
onder het gewicht van de buit. Een snel
aangereikt schepnet leek uitkomst te
bieden maar bezweek onder de vracht. Na
een “mooi gevecht” mocht Erik van Hilst
als organisator de rolmaat hanteren om de
snoek te meten en hij werd prompt te

grazen genomen en moest zijn actie met
een bloedende wond bekopen. Hoe dan
ook: een snoek van 92 cm. wordt niet
ieder jaar in de Brandwijnsloot gevangen.

En met de fuut als winnaar van de
alternatieve viswedstrijd en een
fantastische en goedbezochte brunch van
Denis en Jolanda kunnen we een geweldig
midzomer weekend afsluiten.

Paul Baumann
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Het ambacht van: touwslager
De Elburgse touwslagerij van de
gebroeders Deetman kent een jarenlange
historie die begint in 1690 toen de eerste
generatie Diekman zich in het vak van
touwslagers bekwaamde.

Elf generaties touwslagers
De eerste touwslager in de familie was
voorvader Steven Beerends Diekman die
rond 1690 van Hattem naar Elburg
verhuisde. Hij oefende volgens het
“Burgerboek” het vak van touwslager uit.
De naam Diekman is in de loop der tijd
verbasterd tot Deetman maar touwslagers
waren het en ze zijn het tot op de dag van
vandaag gebleven.
Voor zover bekend lag de eerste
touwslagerij in Elburg bij de Mheenpoort
achter de kerk. De huidige locatie net
buiten de wal bij de Vischpoort werd
begin 1700 in gebruik genomen vanwege
zijn beschutte ligging. De lijnbaan van 150
meter tussen de Vischpoort en het
Neerlands Bergje is al die tijd in gebruik
gebleven. De visserij was grootafnemer
van de touwslagerij. Garens werden tot
touwen en lijnen geslagen, hiervan
werden netten, scheepstrossen, kabelaring
en tuigage gemaakt. Ook boeren en
handelaren namen touw af van de
touwslagerij. Tegenwoordig is de 11e

generatie touwslagers nog steeds actief op
dezelfde locatie waar Steven Beerends
Diekman zijn eerste touwen produceerde.
Helaas is er nog geen opvolging gevonden
uit de 12e generatie die het vak van
touwslager kan overnemen.

Lijnbaan, Lijnbaansgracht, Reeperbahn
Touwslagers Deetman verricht(t)en toen
en nu hun werk in de open lucht op een
lijnbaan: een smalle strook grond van 150
meter lang en “als het nodig is zetten we

de gangdeur open en hebben we nog wat
meer ruimte zodat we langere touwen
kunnen maken”.
In veel steden zijn nog straten bekend met
de naam Lijnbaan waarvan de naam
verwijst naar dit oude ambacht. In
Rotterdam, Den Haag en Amsterdam vind
je een Lijnbaan maar de bekendste is wel
de Reeperbahn in Hamburg. Deze naam is
afkomstig uit het Hoogduits (Reiferbahn)
en is de plek waar de touwslagers
(Reepschlägern) voor het in elkaar draaien
van scheepstouwen een lang recht pad ter
beschikking hadden. Tegenwoordig is de
Reeperbahn meer bekend om een ander
oud en redelijk traditioneel ambacht.

Historie van hennepteelt
Vroeger werd hennep tot touw verwerkt
maar hennep is tegenwoordig meer
bekend vanwege de teelt van de
vrouwelijke variant van hennep die
gebruikt wordt voor hasjiesj productie. De
hennepteelt in de Lopiker- en
Krimpenerwaard en in het gebied rond
Woerden was in het verleden alleen
bestemd voor de productie van touw.
Hennep is oorspronkelijk geen gewas uit
Nederland maar is afkomstig uit Azië. Het
Nederlandse klimaat is meer geschikt voor
de vezelproducerende plant en hennep
ontwikkelt een diepdoordringend
wortelstelsel dat de structuur van de
grond verbetert. Hennep groeit in een

korte periode tot een hoogte van twee tot
drie meter, zodat het onder groeiende
onkruid verstikt. Het kan jaren achtereen
op hetzelfde perceel worden verbouwd.
De boeren legden in de zestiende - en
zeventiende eeuw speciale hennepwerven
of “henneptuynen” aan voor deze teelt.
Dit zijn kleine percelen grond, omringd
door sloten en meestal direct naast de
boerderij. De hennepvezel wordt verwerkt
tot garens voor scheepstouw, visnetten en
zeilen.
De hennepteelt is eigenlijk een gevolg van
afwateringsproblemen in de polders en
geen eerste keuze van de boeren. Er
werden boezems aangelegd om het water
beter af te kunnen voeren naar de
rivieren. Molens hielden dan het waterpeil
op een aanvaardbaar niveau. Maar
inmiddels was de meeste grond toch niet
meer geschikt voor akkerbouw. De boeren
begonnen met veeteelt en ze
combineerden dat met de teelt van
hennep dat uitstekend groeide op de
drassige poldergrond, vooral wanneer de

mest van het vee op de “hennepwerfjes”
was opgebracht. Rond 1500 was de teelt
van hennep heel belangrijk geworden.
Hoe meer de visserij en de scheepvaart
zich ontwikkelden, hoe meer vraag er
kwam naar touw en dus naar hennep.

Roten, braken en hekelen
In de periode rond eind juli oogstten de
boeren de mannelijke hennepplanten en
de gerooide of gesneden hennepplanten
werden op bossen gebonden en in de
sloot gelegd om te “roten”. Dat diende om
de hennepvezel los te maken van de
houtige kern van de plant. Roten gaf een
enorme stank af en de boeren namen dat
voor lief: het was tenslotte hun inkomen.
Na een dag of tien werd de hennep te
drogen gezet tegen de knotwilgen of
tegen een speciale stelling. Daarna
droogde de boer de hennep nog eens
extra boven een open vuur. Zo werd de
hennep kurkdroog voor de volgende
behandeling: het “braken”. Met de braak
werden de hennepstengels gebroken
zodat hout en vezel werden gescheiden.
Het drogen boven vuur en het braken
gebeurde in een speciale braakhut. Zo’n
braakhut stond op een apart erf, zodat
het vuur niet kon overslaan naar de hoeve.

Om de houtresten te verwijderen, haalde
de boer de hennep na het braken nog
door de “hekel”. Een braak en een hekel
werden door de boer zelf gemaakt. Een
braak bestond uit twee planken voorzien
van balkjes die in elkaar vielen. Een hekel
was gemaakt van een houten balk waarop
spijkers stonden. De boer gebruikte in
principe alleen een grove hekel. Al met al:
een bewerkelijke procedure voordat de
boer zijn eerste oogst klaar had voor de
verkoop aan de touwslagers.

“Op 11 jarige leeftijd stond mijn
vader hier al achter de machines

en draaide aan het rad.
Toen al een raddraaier…..”

Uitlopen over de lijnbaan
De door een spinner aangeleverde garens
werden uitgelopen. Aan een van de

uiteinden van de lijnbaan werden de
garens in groepjes aan de haken van een
wiel of slagmechanisme bevestigd. Aan de
nadere kant van de lijnbaan werden de
garens allemaal aan de ene haak, de
lammeroen, van de lopende bok
vastgemaakt. Deze lopende bok was een
karretje met twee wielen met een over de
grond slepend uiteinde waarop zware
stenen konden worden gelegd. Zodoende
kon de kracht waarmee de garens in
elkaar werden gedraaid worden geregeld.
Sommige touwen vereisten een kracht van
1.000 kilo stenen om een zo stijf mogelijk
en zo sterk mogelijk touw te maken.

Steentje bijdragen
Deze methode met bok en stenen wordt
vandaag de dag nog steeds toegepast.
Aan het uiteinde van de lijnbaan bevond
zich de klos (zie foto rechtsboven pagina
8) een taps toelopend en voor ieder
groepje garen ingekerfd stuk hout dat de
garens tijdens de productie tot touw, uit
elkaar moest houden. Het wiel of
slagmechanisme werd rondgedraaid en uit
ieder groepje garen ontstond een streng.
Vervolgens werden deze strengen met
behulp van de houten klos, onder
voortdurend draaien aan het wiel ook
weer in elkaar gedraaid tot een touw.
Deze klos zorgt ervoor dat de strengen
tijdens het draaien maar op één plek om
elkaar heen worden gedraaid en dat de

strengen heel regelmatig om elkaar heen
worden gedraaid. Dit om elkaar heen
draaien vindt plaats direct achter de klos
aan de kant van de bok met stenen. Door
met de klos mee te lopen tijdens het
draaien kon de lengte en de stijfheid van
het touw bepaald worden. Het tegen
houden van de klos zorgt voor een stijf en
korter touw, het meeduwen in de richting
van het wiel of slagmechanisme zorgt voor
een slapper en langer touw.

Moderne vezels, traditionele productie
De touwen die tegenwoordig in de
moderne watersport gebruikt worden zijn
meestal gemaakt van polypropyleen of
andere kunststof vezels. De verschillen
zitten voornamelijk in de structuur van de
draden die de basis vormen van de lijnen.
Sommige lijnen zijn opgebouwd uit een
raster van dunnen draden die een
honingraat vormen en die in een lengte
van 200 meter kan worden aangeleverd.

Deze basisdraden worden op dezelfde
manier verwerkt zoals de eerste
Deetmannen hun touwen produceerden.

Tegenwoordig zijn de moderne lijnen in
alle kleuren te leveren. Op traditionele
schepen worden manilla kleurige lijnen
toegepast die veel weg hebben van de
lijnen die begin vorige eeuw werden
gebruikt. Deze lijnen hebben een ander
basis vezel dan genoemde honingraat
structuur. Hun basis is een relatief korte
vezel die tot strengen wordt gedraaid en
drie in elkaar gedraaide vezels vormen
weer een touw.
De grootste aanslag op de kwaliteit van
moderne touwen is de invloed van UV
straling op de kunststof vezels. Onder
invloed van deze straling breken de vezels

en verliezen de touwen hun trekkracht.
Deze touwen zien er “stoffig” uit en veel
vezels vertonen breuken.

Kabelaring en kopleguaan
De meeste kabelaringen zijn opgebouwd
uit lijnen van drie strengen. Vier van deze
lijnen (12 strengen) worden gedraaid tot
een dikkere kabel en vier kabels (48
strengen) vormen samen een gedraaide
kabelaring waarin een extra lijn in het
midden wordt toegevoegd om de holle
ruimte tussen de kabels op te vullen. Deze
ruimte wordt ook opgevuld met een
staalkabel om aan de uiteinden spanners
te kunnen plaatsen. Afhankelijk van de
gewenste dikte van de kabelaring worden
lijnen gebruikt van 12, 14 of 18 mm dikte.
De fabricage van een kopleguaan vindt
plaats rond een ketting of staaldraad. In
de lengte van de ketting of staaldraad
worden touwen samengebonden die naar
het uiteinde toe verjongen. Hierdoor
ontstaat een dikke kop in het midden en
loopt de dikte naar de uiteinden toe af.
Uiteindelijk wordt over deze ketting draad
en bundel touwen de uiteindelijke
kopleguaan geknoopt. De meeste worden
in het midden afgewerkt met een Turkse
knoop.

Gastvrijheid bij Deetman en in Elburg
Elburg is een van de mooiste oud-
Zuiderzee havens die ons land rijk is. Deze
oude vestingstad herbergt tal van oude
panden met een rijke historie en die
stammen uit de tijd dat Randmeren nog
de Zuiderzee heette. Kijk eens rond in
Elburg en bezoek touwslagerij Deetman in
de Havenstraat 2. Lopend vanaf de haven
komt de markante poort in zicht en loop
je de brug over. Voor de poort volg je het
pad naar beneden waar de gebroeders
Deetman een watersportzaak en de
touwslagerij runnen. Voorbij lopen zonder
een kijkje te nemen bij de touwslagerij
Deetman is een gemiste kans.

Luuk Raaman

12 draden = 1 streng
3 strengen = 1 lijn
4 lijnen = 1 kabel

4 kabels = 1 kabelaring
30 mtr kabelaring = 200 kg
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MS Meltemi in Noord Duitsland, mei-juli 2013
Na een maandenlange voorbereiding zijn
wij op 9 mei met de Meltemi vertrokken
voor een reis naar de Noordduitse
wateren waarbij verschillende
reisalternatieven waren voorbereid die wij
Plan A, B en C noemden en het zou hoe
dan ook een rondje Noord-Duitsland
worden.

Op ons blog www.meltemi.waarbenjij.nu
staat een uitgebreid reisverslag en een
groot aantal foto’s van onze belevenissen
tijdens onze reis. Daar is te lezen dat onze
reis geen rondje maar een heen-en-weertje
Noord-Duitsland is geworden als gevolg
van het langdurig slechte weer in
Duitsland en de gevolgen daarvan zoals
wateroverlast, stremmingen en de
motorpech. Op 14 juli hebben wij de
Meltemi weer afgemeerd in de thuisbox in
Aalsmeer.

Vaargegevens
Afstand 1680 km
Vaartijd 170 uur = 9,9 km per uur
Brandstof 770 ltr = 4,5 ltr per uur

= 2,2 km per ltr
Sluizen 44
Reisdagen 67 1)

Vaardagen 33

1) 22 dagen stil gelegen wegens hoogwater
stremmingen en motorpech

Aan de hand van wat foto’s nog enkele
bijzondere ervaringen – gebeurtenissen –
highlights.

PLAN B
Toen het wegens de windverwachtingen
niet mogelijk was in de periode rond 29,
30 en 31 mei verder te varen volgens Plan
A, Kiel/Laboe over de Oostzee naar
Fehrmann en van daaruit naar
Travemünde en Lübeck, zijn wij
overgegaan naar Plan B. Dit betekende
terug via het Nord-Ostsee-Kanal terug naar
de Elbe stroomopwaarts naar Dömitz.
In de aanloop naar de haven van
Rendsburg voeren wij langs een jachtwerf
waar ook sprake was van ‘een uitermate
geslaagd Plan B’ of de roestbak ervoor
ooit Plan A is geweest blijft gissen.

SLUIS HOLTENAU (Nord-Ostsee-Kanaal)
Op 30 mei passeerden wij voor de 2e keer
Sluis Holtenau. Tot onze verbazing konden
wij onmiddellijk meeschutten in de grote
sluis met 4 zeeschepen en nog 2
zeilschepen. Om de doorvaart in het Nord-
Ostsee-Kanal te betalen, moest eerst wat
geklauterd worden. Dat was behoorlijk
haasten omdat de sluiswachter de 3
sportboten per marifoon aangaf dat wij
voor de beroeps de sluis moesten uitvaren.
Wij konden snel losgooien en tussen
beroeps door de sluis verlaten. De
zeilschepen met wat oudere bemanning
aan boord hebben we niet meer gezien.

HAMBURG – FISCHMARKT
Elke zondagochtend van 05.00 – 10.00 uur
vindt de Fischmarkt plaats. Daar mengen
de vroege vogels zich met het restantje
nachtbrakers. De viskramen zijn
tegenwoordig omringd door allerhande
marktprullaria. Drie produktgroepen die
eruit springen: uiteraard de viskramen,

maar ook de fruit-, bloemen- en
plantenkramen. Als bezoeker word je door
de ervaren standwerkers in de verleiding
gebracht goedkoop veel vers in te slaan.
Bij de viskraam hebben we voor € 10,-
diverse soorten gerookte vis gekocht en bij
een fruitstal eveneens voor € 10,- een
mand en tas fruit. Alles bij elkaar veel,
maar ondanks de twijfels toch van goede
kwaliteit. Beklagenswaardig zijn
voornamelijk de mannen die na het
passeren van de kraam ‘Blumenkönig aus
Holland’ de rest van de ochtend met
zware dozen met planten sjouwen.

HELGOLAND
Als we op de terugreis een paar dagen in
Bremerhaven zijn, besluiten we een dag
naar Helgoland te gaan, de enige Duitse
See-Insel. Het eiland is ongeveer 1 km2. Als
dagtoerist loop je via een steil pad
omhoog naar de westkant voor een
prachtig uitzicht over de steenrode rotsen.
Als gevolg van het koude voorjaar is ook

het broedseizoen verlaat. Tot onze
verbazing huizen op de steile rotsen nog
zeekoeten, jan-van-genten en drieteen-
meeuwen met jongen. Als echte natuur-
en vogelliefhebbers waren de oh’s en ah’s
niet van de lucht.
Er is veel te doen over verloren en
achtergelaten visnetten en lijnen in zee.
De jan-van-genten gebruiken, hoe bizar,
dit afval voor het bouwen van hun nest.

GRILLEN, waar en wanneer je maar wilt in
Duitsland

Bijna alle havens waar wij hebben gelegen
hebben een Grillplatz. In Hamburg-
Centrum bij het meertje Aussen Alster
staat aangegeven op welke oeverplekken
mag worden gegrilld. Daar staan naast de
normale afvalbakken ook speciale bakken
voor nog nagloeiende houtskoolrestanten.
Op de Wetter-sites en –apps wordt bij een
beetje aardige weersverwachting het
grillen aangeraden. Motor Yachtclub Stade
heeft elke donderdagavond ‘Grillabend’
voor de leden. Gaat altijd door, ook bij
minder mooi weer, toen wij er waren.
Bijgaande foto maakten wij op 5 juli bij
een afgelegen kerkje/begraafplaats.

SCHIFFSBEGRUESSUNGSANLAGE
Halverwege het Nord-Ostsee-Kanal, bij
Rendsburg, is een restaurant waar schepen
worden verwelkomd. De dienstdoende
medewerker weet aan de hand van AIS
welke schepen langsvaren. De betreffende
AIS-informatie wordt aangevuld met wat
wederwaardigheden uit een heuse
kaartenbak en bij het passeren van het
schip door de medewerker aangekondigd.
Daarna, op het moment van passeren,
wordt een deel van het volkslied gespeeld
van het land onder welke vlag het schip
vaart. De medewerker en overige
belangstellenden zwaaien naar het schip
en vanaf de brug van het schip wordt
teruggezwaaid.
Bij het passeren van cruiseboten
(Traumschiffe) schijnt het er een drukte
van belang te zijn. Sowieso hebben
Traumschiffe een cultachtige status.

HAMBURG – CITY HAFEN
In de haven van Hamburg wordt de
komende jaren de kademuur op
stormvloedhoogte gebracht. Het eerste
deel van de werkzaamheden is bij de City-
Hafen wat veel geluids- en stofoverlast
veroorzaakt als je er ligt, zoals wij 12
dagen. Maar zoals wij beiden bekend zijn
met bouwplanningen en –logistiek, vergt
het hier ook een bijzondere inspanning nl.
het getijde. Aan de waterkant van de
bouwput loopt een steiger die op
hoogwaterhoogte is gebouwd. Aangezien

het in Hamburg enige dagen hoger
hoogwater was dan volgens het boekje
vanwege het extreem hoge water
stroomopwaarts, kon er niet worden
gewerkt aan de buitenzijde. Vorstverlet =
hoogwaterverlet.

Ger & Monique

De foto onder het viaduct over de Drecht is
gemaakt door Chiel en Vera Walkeuter.
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Jazz in het clubhuis
Het bestuur doet er alles aan om meer
leven te brengen in het clubhuis. Meer
mensen, meer evenementen. Zoals
bijvoorbeeld het experiment dat op
zaterdag 29 juni plaatsvond: jazz in het
clubhuis.

NM samen met KCA en Bacchus
Er was samenwerking gezocht met KCA
(Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer) en
cultureel café Bacchus, waar elk
winterseizoen jazzconcerten worden
gehouden. Dat leidde, na de sluiting van
het seizoen in Bacchus, tot de jazzavond
op de Nieuwe Meer, net zoals de KCA-
concerten gratis toegankelijk voor
iedereen, leden en niet-leden. In de
Bacchus-traditie wordt er wel gerekend op
een gift van de toehoorders, waartoe in
de pauze iemand met de pet rond gaat.
Het opgehaalde bedrag komt ten goede
aan de musici, die gewoonlijk alleen tegen
vergoeding van de kosten komen spelen.

AED training
In Nederland vinden op straat wekelijks
300 reanimaties plaats waarvan (in Noord
Holland) 40% leidt tot herstel van de
slachtoffers. Cijfers die aantonen dat leren
reanimeren en kennismaken met AED
apparatuur meer dan noodzakelijk is.

Op zaterdag 17 augustus was de ochtend
ingeruimd voor 10 NM leden die in
voorgaande jaren al hadden deelgenomen
aan reanimatiecursussen. De middag was
voor de nieuwe groep van 13 NM leden
die nog niet eerder waren getraind in de
technieken van het masseren, beademen
en gebruik van AED apparatuur.

Techniek van het reanimeren
Karin Parson van de EHBO vereniging
Aalsmeer leidde de deelnemers door de
lesstof en na het theoriegedeelte konden
de deelnemers zich uitleven op de
reanimatie dummies. Handen op de juiste
plaats op het borstbeen, vingers in elkaar
plaatsen, schouders boven de polsen en
vanuit de heupen 30 massages en dan 2 x
beademen. Daarna bovenlijf ontbloten,

Swingende evergreens
Het optreden van het Rinus Groeneveld
Kwartet met Rinus Groeneveld (saxofoon),
Mark van der Feen (piano), Peter Bjørnild
(bas) en Roberto Haliffi (drums) werd door
het publiek, dat de clubzaal aardig vulde,
zeer gewaardeerd. De band speelde
swingend makkelijk in het gehoor liggende
evergreens, zoals ‘Sunny side of the street’
en ‘Blues march’ en leider Groeneveld –
een bekende naam in de Nederlandse jazz-
scene – deed zijn best niet alleen op de
tenorsax, maar ook (scat)zingend. Het
publiek, waaronder een groot contingent
KCA- en Bacchus-getrouwen luisterde
geïnteresseerd. Er was ook genoeg te zien:
bijvoorbeeld hoe de toetsenist virtuoos zijn
vingers over de twee toetsenborden van
het keyboard liet springen, de bassist die
unisono met zijn instrument meezong. En
dan zijn ook altijd de ‘stuiptrekkende’
bewegingen van de solist, in dit geval de
saxofonist, het kijken waard.

AED stickers aanbrengen, inschakelen en
de gesproken instructies opvolgen.
Levensecht wordt het als er een rollenspel
volgt waarbij iemand niet goed is
geworden en er hulp moet worden
verleend. Valt niet mee om een volwassen
man achter een tafel vandaan te krijgen
en uit een stoel op de grond te leggen of
een volwassen vrouw van de toiletpot, via

Storende factor
Minder leuk, want nogal storend was een
aantal Nieuwe Meerders aan de bar. Zij
vonden het nodig om ononderbroken
gesprekken te voeren alsof ze elkaar in
jaren niet gezien hadden. Op steeds
luidere toon, want anders konden ze
elkaar niet verstaan, zeer hinderlijk vooral
voor de toehoorders in de zaal die op
kleine afstand van de bar zaten. Het
geroezemoes overstemde af en toe haast
het spel van de musici. Maar ja, mijn
clubhuis is geen concertzaal, zullen ze
gedacht hebben, en jazzmuziek is geen
‘stilzitten- en bekhoudenmuziek’, zoals
mijn broer klassieke concerten eens
oneerbiedig analyseerde. Aan hen was het
gebeuren kennelijk niet besteed. Ik zou in
zo’n geval wegblijven uit het clubhuis.
De desinteresse bleek ook uit het
opgehaalde bedrag aan giften:: meer
publiek dan meestal in Baccchus bracht
minder geld op.

Voor herhaling vatbaar?
Al met al was het toch een interessante
avond, een experiment dat om herhaling
vraagt. Misschien het begin van een
traditie, zoals de voorzitter zegt? We
zullen het zien volgend jaar.

Daan Schiff

de toiletruimte op de vloer van de hal.
Hopelijk blijft het ons dit leed bespaard en
blijft deze ervaring beperkt tot een
onschuldig rollenspel. Wilt u weten wie
zich de kennis hebben eigen gemaakt en
wie in staat zijn om handelend op te
treden in geval van nood: Kijk op de lijst in
de hal of naar de groene AED stickers op
de elektra aansluitingen op de steiger

Paul Baumann

Boordboek: Navigatie voor beginners
Als je alleen de Westeinder als
eindbestemming voor jouw vaartocht kiest
dan is de bespreking van het boekje
“navigatie voor beginners” nauwelijks aan
je besteed en kan je dit verhaal best
overslaan.

Immers, de heenreis is simpel en
terugvarend over de Grote Poel hoef je
alleen maar de Watertoren in het vizier te
houden, ga je bij de laatste van de drie
rode tonnetjes bakboord uit, steek
vervolgens de Kleine Brug door en dan is
de haven van onze Nieuwe Meer al snel
gevonden. Maar als het regenachtig weer
is en het zicht op de plas wat vermindert
dan heb je wellicht toch wel wat summiere
kennis van het navigeren nodig. Voor de
schipper waarvan de horizon wat verder
van huis ligt is het best verstandig om zich
in te lezen in een aantal fundamentele
zaken die men op het (ruimer) water
tegenkomt. Bij Constantijn Hoffscholte in
het Boekhuis trof ik bovengenoemd
Boordboek aan.

Heel wat kennis over het navigeren en
alles wat daarbij komt, gecomprimeerd in
slechts 24 bladzijden. Veel tekst die ook
nog eens verduidelijkt wordt door
kleurrijke plaatjes en dit alles “verpakt” in
een handige ringband. Ik vind de titel van
het boek wat misleidend. Het suggereert
een grote stap voor “beginners” naar een
redelijke (theoretische) kennis van het
navigeren. Maar als je de inleiding van de
schrijver René Westerhuis leest dan blijkt
alleen al daaruit het tegendeel.

Hij schrijft: “Navigeren op groot water kan
iedereen leren. De theorie is niet
ingewikkeld, in principe volstaat het
gebruik van een kompas, zeekaart en
eenvoudige hulpmiddelen als potlood,
gum, steekpasser en koersliniaal. Op wad
en zee komen daar een stroomatlas en
getijdentafel nog bij. Om een bestemming
te bereiken moet een navigator de
betekenis van lijnen, symbolen en
afkortingen op een zeekaart kennen,

rekening houden met kompasfouten en de
effecten van wind en stroming kunnen
doorgronden”.

Om dan nog verder wat uit te wijden over
alle elektronica die tegenwoordig de
schipper ten dienste staat om van A naar B
te varen. Ik zou na deze inleiding al snel
de neiging hebben om het boekje weg te
leggen maar dat doet de inhoud van deze
klapper onrecht aan. Laat nu net ook Jan
Maat van de nautische boekhandel L.J.
Harri in Amsterdam dit boekje in het blad
Motorboot hebben besproken. En, ik kan
mij heel goed vinden in zijn opmerking dat
het een goed inzicht geeft in de materie
die men tegenkomt “als men zich
daadwerkelijk inschrijft voor een
navigatiecursus”. In een wat kort bestek
worden successievelijk de onderwerpen
zeekaarten (ook digitaal), de betekenis
van lengte- en breedtegraden, merktekens
(betonning en andere markeringen), het
gebruik van kompas en de fouten
daarvan, hoe een kompaskoers uit te
zetten en de positie in een kaart te
plotten, de getijden en stromingen, varen
op gegist bestek, de apparatuur aan
boord zoals log, dieptemeter en gps, uitleg
over hoe het weer in te schatten en het
bijhouden van een logboek. Ook de
digitale hulpmiddelen worden niet
vergeten.

Een ervaren schipper, die al veel kennis
van het navigeren heeft opgedaan zal
nauwelijks iets nieuws in dit boekje
aantreffen. Maar als opfriscursus voor alle
theorie die door plotter en gps wellicht
wat is weggezakt kan het zeker geen
kwaad. Voor de motorbootvaarder
bijvoorbeeld die, als ex-zeiler, nog steeds
het log op knopen (zeemijlen) heeft
ingesteld. Aangezien de meeste
navigatieprogramma’s de afstanden in
kilometers berekenen is het goed om te
weten dat een mijl 1,852 meter inhoudt.

Mede gezien het feit dat veel
wetenswaardigheden gecomprimeerd
worden in een relatief gering aantal
bladzijden is niet te vermijden dat de
beschreven onderwerpen soms heel
summier behandeld worden, of zelfs
onvolledig. Zoals, bij de simpele
constatering van de auteur dat er twee
soorten digitale kaarten bestaan, de
raster- en de vectorkaart, ontbreekt
daarbij de uitleg over de voor- en nadelen
daarvan. Even ter informatie, de
rasterkaart is een elektronische identieke
weergave van de papieren kaart. De
vectorkaart is afgeleid van de papieren
kaart maar door de opbouw in
verschillende lagen kan je onnodige
informatie uitschakelen en ontstaat er dus
een rustiger kaartbeeld. Dat je het maar
weet!

Het voert te ver om in dit kort bestek
afzonderlijk op ieder onderwerp in te
gaan. Daarvan worden er te veel
genoemd. Afgezien van wat kritische
opmerkingen mijnerzijds is het best een
handzaam en instructief boekwerkje
geworden en zeker om aan boord te
hebben.
Misschien toch een aanleiding om zich via
een cursus navigatie beter te kunnen
voorbereiden op de verre tochten die wij
nog eens in de toekomst denken te
maken.

De auteur van Boordboek “Navigatie voor
beginners” is René Westerhuis. Uitgeverij
de Alk& Heijnen Watersport
ISBN 978 90 59611092

Te verkrijgen onder meer bij Het Boekhuis
in Aalsmeer. Prijs € 14,90.

Simon Borensztajn
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Comfortabele nacht- 
en loungemode bij 

Van der Schilden Lingerie 

• Zomerstalling
• Winterstalling
• Botenhuizen
• Rekreatielandjes
• Eilandjes op de Westeinderplas
• Trekkershutten

Uiterweg 214, 303, 317 
Havenkantoor: Uiterweg 317 1431 AJ Aalsmeer
Tel. 0297 - 322 113 
Havenmeester 06 - 543 057 22
info@rekreatieparkaalsmeer.nl
www.rekreatieparkaalsmeer.nl

Profiteer nu van onze unieke
kennismakings aanbieding!

Service
Winter en zomer stalling

Jachtschilderwerk

Scheepstimmerwerk

Overig onderhoud in 
overleg mogelijk

Overdekte mogelijkheden zowel s’winters als zomers

Helling en hijs mogelijkheden ook tijdens de zomermaanden tot 20 ton

Zelf werkzaamheden mogelijk

www.jachtwerfdeboeier.nl

Jachtwerf de boeier bv
Uiterweg 282A
1431 AW Aalsmeer

Jaap Van Driel
M 06-53979207
E  info@jachtwerfdeboeier.nl
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Nieuwe rage?!

Ik heb, tijdens mijn vakantie in Zuid – Franrijk, 
ge-supped.
Ge-supped  zult u denken. Ja dat is een nieuwe 
rage. Zeg maar een soort nieuwe vorm van surfen 
.
Suppen staat voor: Stand Up Paddle. Het is een 
surfboard waar je op gaat staan met een paddle. 
Het surfboard lijkt veel op het originele surfboard 
waarmee je kan surfen maar toch zijn er grote 
verschillen heb ik gemerkt. De boarden zijn breder, langer vinnen en geen 
zwaard.  De paddle die je moet gebruiken is verstelbaar van 180, tot 2,30 cm. 
Je gaat op het board staan, zoekt balans en je gaat peddelen.  Dat is alles, en 
het is waanzinnig leuk!!
Stand Up Paddle komt oorspronkelijk uit Hawaii en je gaat het nu steeds vaker 
in Europa zien. 
In Zuid-Frankrijk heb ik vaak ge-supped, heerlijk op de zee. Nee, ik zal het 
zeilen niet vervangen voor het suppen, maar als ik weer eens lig te dobberen in 
mijn optimist omdat de wind ons in de steek laat, denk ik nu wel: terug naar 
de haven en let’s SUP!

Wouter Korbee

Beste jeugdzeilers,

Schrok ik toch eventjes dat mij gevraagd werd 
een stukje te schrijven voor in de  “Over en 
Weer” . Waar moest ik het over hebben? Geen 
idee!
Er werd gezegd dat het niet zoveel uit maakte, 
kon ook over het jeugdweekend, mijn vakantie 
of over de zeiltraining gaan.
Wat  ik eigenlijk het allerleukste vond was  het 
jeugdweekend.

Tentje geleend, slaapzak mee, wetsuit aan en op naar de zeilvereniging.
We werden in groepen ingedeeld en toen ging ik met  mijn groep en onze 
begeleider Dennis mee in een boot.
We moesten een bepaalde route varen en kwamen dan langs diverse spelletjes 
op verschillende eilanden. Tijdens het varen  kregen we opdrachten, kwamen 
langs vossen, en moesten vragen beantwoorden en hebben een zeil lied  uit ons 
hoofd geleerd. 
De spelletjes die we op de eilanden deden waren, schatzoeken, suppen, kanoën, 
eierkoeken versieren als piraat en het allerleukste was wel met  een band achter 
een snelle boot! Daarna tenten opzetten en lekker barbecueën.
In de avond gingen we nog met “de vlet” naar een eiland waar we levend 
Stratego hebben gespeeld. Toen nog marshmallows bij kampvuur.
EN TOEN……..SLAPEN…… Volgens mij heb ik bijna niet geslapen en heb ik met 
Marit tot 5 uur in de ochtend chips gegeten. De volgende ochtend ontbijt en met 
de boot van mijnheer Jan terug naar de Nieuwe Meer.
En toen begonnen de aqua spelen al weer.
Ik vond het ontzettend leuk en hoop dat het volgend jaar weer net zo leuk wordt.

Lotte Wijnen

VERSLAG VAKANTIE ZEELAND

Hallo, Wij zijn 2 weken met elkaar op zeil-
vakantie in zeeland geweest en daar gaan 
we nu iets over vertellen. De Mullers met 
het Raspaerd en de Stokkies voeren in de 
High Five.
Op maandag 22 juli ontmoetten wij elkaar 
op een eilandje op de Grevelingen, de 
High Five was al in België geweest en het 
Raspaerd was pas twee dagen onderweg. Op het eilandje aten we hele vieze 
mosselen en hamburgers. Je kon er ook wel leuk zwemmen alleen er zaten 
wel kwallen. We hadden ook 2 krabben gevangen en begraven in het zand, 
maar toen kwamen ze met allemaal zand om hun weer naar boven en dat 
was heel eng. Silke en Annemijn hadden ook nog een speurtocht uitgezet. 
De volgende dag voeren we naar Scharendijke, en de dag daarna gingen we 
naar de haven van Bruinisse, daar gingen we nog even rond varen met de 
rubberbootjes. We gingen daar pizza halen. Daar hebben we ook boodschappen 
gedaan voor de dag daarna. Toen voeren we naar het eilandje Archipel, daar 
was ook een strandje bij waar we gingen barbecueën, als toetje hadden we 
chocolade ijs en 2 Mona puddingen.. 
Al vroeg in de ochtend vertrokken we naar Zierikzee, daar gingen we shop-
pen =).  Als avondeten hadden we sushi gemaakt. De volgende dag gingen we 
naar Burghsluis, onderweg zagen we heel veel bruinvissen en een zeehond. 
Daar bleven we de dag daarop liggen, en toen zijn we naar Neeltje Jans ge-
fietst. De dag daarna vertrokken we naar Goes. De volgende dag bleven we 
liggen om te gaan shoppen, maar wel zonder de vaders want die gingen bier 
drinken. 
De volgende dag voeren we van Goes naar Roompot. Daar gingen we pan-
nenkoeken eten en nog een ijsje halen. De volgende dag gingen we al 
vroeg vertrekken naar Scheveningen. Het was heel heet onderweg en er was 
niet veel wind. We aten bij Simonis en we hadden nog een ijsje gehaald. We 
zouden 2 dagen in Scheveningen blijven liggen. Mariken was jarig. In de 
avond gingen we weer sushi maken en kwam er nog visite voor Mariken haar 
verjaardag.
De volgende dag gingen we eerst naar een museum op een schip, en daarna 
zouden we eigenlijk vertrekken, maar omdat er teveel wind was bleven we 
nog een nachtje liggen. We liepen nog naar het strand(met hele hoge golven) 
en er kwamen nog nichtjes en neefjes van de Stokkies. We aten chinees en 
er bleef een nichtje logeren. De volgende dag werd ze opgehaald, en meteen 
daarna vertrokken we naar IJmuiden. Er stond niet heel veel wind, dus we 
hebben ook nog een stuk gemotord. Door het Noordzee kanaal voeren we 
naar Amsterdam. We lagen naast nog een andere boot van de Nieuwe Meer, 

toen we voor een brug moesten wachten. Die 
nacht voeren we door Amsterdam, en de vol-
gende dag waren we al om half 8 bij de Nieuwe 
meer.  De kinderen werden pas heel laat wak-
ker. We hadden een lijst met klusjes en toen 
we die hadden gedaan kregen we een ijsje.

Dat was ongeveer het einde van onze vakantie =(

Door: Silke Muller en Annemijn Stokman
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Hoi, 
  
Ik wou even zeggen dat ik dit jaar niet veel combi’s heb gevaren, en daar 
heb ik wel spijt van, maar ja soms zijn er dingen die echt moeten. ik 
vond combi Brasem en Westeinder echt een leuke wedstrijd ook al sloeg 
ik voor de finish om. Ik vind het leuk om bij jullie te zeilen want er zijn 

voor iedereen wel 
iemand van zijn 
eigen leeftijd, en 
we gaan gewoon 
aardig met elkaar 
om. 
Wat ik nog wil 
leren is met harde 
wind vaart in je 
boot houden en 
dan niet afvallen 
en hozen. 
  
doeg allemaal 
Soesja 

Combi Loosdrecht op 25 en 26 mei 

Zaterdag stond er echt een perfect 
windje : 3-4. 
Het weer was ook prima, alleen 
zondag heeft het heel even 
geregend.
Degenen die meededen van de 
Nieuwe Meer en WVA waren : Feike, 
Merten, Jack, Anne, Tom, Silke 
en ik. Ik had zaterdag 2, 5 en 1 
gevaren, en Tom (Tom was nog wel 
omgeslagen), Anne en Silke hadden 
het ook goed gedaan. Omdat ze 
vonden dat de C-tjes met teveel 
bootjes waren, hielden ze starts in 2 groepen : eerst de gele en dan de rode 
lintjes. Dat was wel leuk. Jack, Merten hadden in de B ook goed gevaren en Feike 
in de A ook, maar van hem is het nog beter omdat hij met heeele goede zeilers 
zit (dat zegt ie zelf). Zaterdag waren er nog dagprijzen maar die gingen niet 
naar Aalsmeer, zelfs niet de troostprijs voor de allerlaatste zeiler.

Zondag stond er meer wind : 4/5. In de C sloegen er dan ook meerdere 
optimistjes om, en Anne was ook omgeslagen, net voor de start. Het baantje van 
de C hadden ze wel een beetje in de luwte gelegd, en hij was heel anders dan 
zaterdag. De gele en rode lintjes voeren gelijk, maar werden apart geschreven 
wie eerste was enzo. Merten was ook een keer omgeslagen en een keer liep ze 
bootje vol dus daar ging het niet zo goed, maar het was wel heel leuk! Ik was 2, 
2 en 1 geworden en niet omgeslagen, dus bij mij ging het heel goed !
Ik was totaal 3e,Tom was 17e, Anne 25e, Silke was 33e in de C, in de B was 
Merten 11e en Jack 17e en Feike was 13e in de A. Op zondagmiddag bij de 
prijsuitreiking mocht ik dus op het podium staan op de 3e plek  ! 
Alle uitslagen kun je hier bekijken.
Combi Loosdrecht was heel leuk! Ondanks het koude weer, zegt mijn vader (in de 
rescue`s was het blijkbaar kouder want ik heb geen last gehad van de kou)!

X Annemijn Stokman !

je
ug
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Spetterdag, 30 juni 2013

Grote opkomst

20 aanstormende zeiltalenten

Leren optuigen

Spelletjes doen

Leren zeilen

Gezamenlijke lunch

Na een spetterende oproep, was het 
zondag 30 juni eindelijk zover ! 
De spetterochtend ! Een superleuke 
ochtend voor de allerkleinsten ( 20 kids). 
We zijn de ochtend begonnen met 
het optuigen van de optimisten en 
zijn daarna roeien en spelen in de 
optimisten, de echte waaghalzen konden 
al een beetje sturen en zelfs al zeilen. 
Op deze manier maken kinderen kennis 
met het zeilen in de optimist. De ochtend 
werd afgesloten met een heerlijke lunch.
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Vrijdagavond Wedstrijden !

Ik ben Casper de Vries, 14 jaar 
oud en ik vind zeilen echt he-le-
maal leuk!
Ik ben vanaf dit jaar lid van de 
vereniging en doe op zondag mee 
met de zeillessen in de RS-Feva. 
Deze zomer heb ik voor de tweede 
keer een zeilkamp in Friesland 
gedaan: super leuk, kan ik 
iedereen aanraden! Daar heb is 
super lekker gezeild in een Laser! 
Kortom eigenlijk allemaal leuk. 

En dan afgelopen vrijdag de avondwedstrijd. Wist niet zo goed wat ik 
moest verwachten, heb wel al wat wedstrijden gevaren met een vriend van 
mij, maar dit wilde ik ook wel graag meemaken. Ik heb vrijdag de RS-Feva 
gevaren met mijn neefje Wouter. Die vaart normaal in de optimist maar die 
vond het leuk om met mij in de RS-Feva te varen. Het was vrijdag de hele 
dag prachtig weer totdat wij gingen varen, geen wind , geen zon, zelfs wat 
spetters. We zijn behoorlijk druk geweest met het optuigen. Op zondag gaat 
het toch allemaal wat makkelijker (geen stress wellicht…..) Maar oke nadat 
we alles spik en span hadden gingen we op weg naar het wedstrijdveld 
(peddelend natuurlijk, geen wind….). Leuk al die verschillende bootjes van 
klein naar groot! We hadden vanwege de wind maar 1 start, dat was wel 
jammer. Verder was het erg jammer dat we laatste werden……….
Maar niet getreurd, de tactiek voor de volgende wedstrijd hebben mijn neef 
en ik al zwaar doorgenomen dus laat iedereen maar oppassen!

Casper de Vries

hyves: nieuwe meer
BEDANKT!
Angelique Korbee en Annemarie Wijnen 
voor het vele voorbereidingswerk, de 
strakke planning en de luxe barbecue.

Alle trainers die op zaterdag ge-
holpen hebben; dank voor jullie 
enthousiasme en het schor zingen 
van jullie kelen (ik heb toch zo 
iets geks..ik heb een zeilcom-
plex!)

Alle hulpouders; zonder jullie 
zouden het Jeugdevenement en 
de Aquaspelen niet mogelijk zijn!

Familie Schaaij voor het lenen van 
jullie fantastische eiland.

Familie Moor voor het gebruik van 
jullie eiland voor het avondspel.

Remko en Arent voor hun bege-
leiding van Levend Stratego (en 
hun impressie ervan op YouTube).

Jan Brilleman voor het varen met 
de Florijn met ál die kinderen.

En niet te vergeten… alle kinderen 
voor hun inzet, enthousiasme en ge-
zelligheid.

Graag tot volgend jaar!!

jeugd



Sloepentocht 2013: surfend op de Westeinder
De weersverwachting was niet geweldig:
hier en daar wat regen, verder vrij zonnig,
maar wel stormachtige wind. “Nou, wij
kunnen wel tegen een stootje” zeiden de
deelnemers aan de Sloepentocht.

Regen, regen, regen
Het begon te regenen ten tijde van het
palaver en tegen het moment dat we
zouden vertrekken kwam het water met
bakken naar beneden. De schippers van de
zes deelnemende boten en hun
teamgenoten staken zich in allerlei
regenkleding en wachtten in de hal van
het clubhuis af tot het wat minder zou
worden. Maar dat duurde even.

Weinig boten, veel deelnemers
Het aantal inschrijvingen voor de tocht
was niet geweldig, maar de boten waren
flink bemand. Aan boord bij de
organisatoren, Ernst en Ank Germann,
zagen we zelfs onze Monegaske leden
Dolph en Sonja, die speciaal voor deze
gelegenheid even overgekomen waren.
Verder waren van de partij: Henny en Ellij
Essenberg met Koen en Anneke van Ess in
de sloep ‘Mijl op 7’; Cees en Dorrie de Boo
met hun vlet; Paul Baumann met Bob en
Ineke Bakker en Daan en Ingrid Schiff in
de kajuitsloep ‘Admiraal Jansen’; Jan
Brilleman met Bert en Ien van Leeuwen in
de vlet; Kees en Tanja Hoffman met
Robert Vens in de sloep ‘Kabbel en
Babbel’. Een fraai gezelschap.

Ingekort programma
Drie kwartier na het afgesproken uur
konden we eindelijk vertrekken. Er stond
een flinke bries van 6 à 7 bft. waar de vier
sloepen en twee vletten tegenop moesten
boksen. Eenmaal op de Ringvaart begon
de zon mee te spelen en waren de natte
kussens in een mum van tijd droog. We
zouden bij Het Kompas in Warmond een
koffiestop maken en daarna doorgaan
naar Leiden voor de lunch.
Op de Kaag kwamen grote rollers van
golven ons tegemoet. Daar moesten we
recht tegenin. De boten dansten over het
meer en terwijl de passagiers beschutting
vonden onder de kappen, incasseerden de
schippers enorme hoeveelheden
buiswater. Maar eenmaal aan de andere
kant deed de zon zijn best en hielp de
wind alles weer gauw droog te föhnen.
Een enerverend traject, dat niet
uitnodigde om de inhoud van de
meegekregen proviandzakken te
verorberen. Die werden dan ook pas op de
terugweg aangebroken.
Omdat we bijna een uur achter lagen op
het vaarschema, besloot Ernst de
koffiestop maar over te slaan. Hij ging
bakboord uit, daarmee het parcours
verkortend. Jan Brilleman was even wat
achterop geraakt, had dit niet in de gaten
en ging dus rechtdoor richting Oegstgeest.
Dat werd rechtgezet en de anderen
wachtten hem op in ‘t Joppe, zodat we
allemaal tegelijk in Leiden aankwamen.

Lunch in de Poort
Na de Spanjaardsbrug stuurboord uit en
onder twee lage bruggen door (“Halen we
het of halen we het niet?”, “Moet de kap
naar beneden?” en “Pas op je hoofd!”),
legden we aan bij de Zijlpoort, een van de
twee oude poorten die de stad rijk is. In
de daarin gevestigde brasserie De Poort
vond ons gezelschap plaats, voor een deel
aan een lange tafel, met aan een kant een
lange bank en aan de andere stoelen. ’t
Was een beetje moeilijk heen en weer
schuiven om je plaats te bereiken en er
weer vanaf te komen maar de overdadige
en gevarieerde lunch smaakte uitstekend
en de sfeer was opperbest. Een goede
keus van Ernst en Ank.

De terugweg was grotendeels voor de
wind, die zo mogelijk nog harder blies dan
in de morgen. Nu gooiden de golven ons
als het ware vooruit. Opnieuw kon de
geplande route (richting Braassemermeer)
niet worden aangehouden, want de
Dwarswetering was afgezet wegens
roeiwedstrijden. Dat merkten we bij
aankomst op de plek waar wij rechtsaf
moesten slaan en onder een lage brug
door. Paul maakte net aanstalten om de
kap van de sloep neer te laten, toen bleek
dat we er niet door konden. Dan maar
weer over de Kagerplas. We werden er
overheen geblazen, langs de sociëteit De
Kaag, zonder dat we veel verkeer zagen.
Een enkele zeiler en soms een motorboot.
Een enkele oploper. De meeste mensen
zaten rustig thuis met dit weer.

Terug via het IJsselmeer?
Het laatste stuk, van de Ringvaart naar de
Nieuwe Meer haven was het meest
enerverende deel van de tocht. Tenminste
voor hen die niet de route over het Zwet
namen. Het water van de Grote Poel
toonde grote overeenkomst met het
IJsselmeer: de sloep van Paul en de vlet
van Cees de Boo surften over het
oppervlak. Ik heb niet gezien of er nog
anderen van het gezelschap ons gevolgd
zijn. In de bocht voor de Kleine Brug
werden we bijna uit de boot geslingerd
(nou ja), om meteen daarna in spiegelglad
water te belanden. Toen was het alleen
nog maar oversteken naar de thuishaven
en even uitblazen van de spanning.
Aan het afsluitend etentje in het clubhuis
vertelde Ernst dat hij en Ank pas enkele
dagen eerder de hele route hadden
gevaren. Dat ze stukken van de geplande
tocht hadden geschrapt. En dat we
uiteindelijk zo’n 20% van wat hij
oorspronkelijk in z’n hoofd had hebben
gevaren.

2014
Het was er niet minder interessant en
gezellig om geweest. Hulde voor de
organisatie! Die is volgend jaar in handen
van puzzeltochtexperts: het team
Hoffman/Vens.

Daan Schiff


















































………………………………………………………………………………………
Inschrijfformulier 
Mail naar Michèle Wareman, 
E-mail: ExcursieNM@gmail.com 

JA, natuurlijk gaan wij mee met de excursie naar het Katwijk
en wel met ……. personen 

Naam ……………………………………………………………... 
Adres ……………………………………………………………... 
Postcode …………………………………………………………. 
Plaats …………………………………………………………….. 
Telefoon …………………………… Mobiel nummer ………………………. 
E-mail adres ……………………………………………………... 
Datum …………………………………………. 

Handtekening …………………………………. 

* Kosten; 19,-  per persoon. Totaal bedrag overmaken op rekeningnummer 2531498 t.n.v. 
M.D.Wareman te Leiden o.v.v. “Excursie 2013”. Kosteloze annulering van deze inschrijving is 
mogelijk tot 10 oktober 2013 Na deze datum is het volledige bedrag verschuldigd. 
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de prijs van € 19,- is inclusief lunch
maximaal 30 deelnemers

VOL = VOL
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De hardhout expert !!!

Amsterdamse Fijnhouthandel
Minervahavenweg 14  T. 020 - 688 21 00

E-mail: afh@fijnhout.nl    internetsite: www.fijnhout.nl

• 80 soorten op voorraad
• Teak (o.a. dekdeeltjes)
• Fineer

• Multiplex gefineerd
• Bladen (aanrecht / tafel)
• Eigen zagerij

Voor bedrijf en particulier

10% korting
Leden van deze watersportvereniging krijgen bij 

inlevering van deze advertentie 10% afhaalkorting, 
op de Daveco accu’s van 120, 150 en 200 A/h.

Prijzen: zie website!
Oude accu’s zijn geld waard 

- bezOrgen mOgelijk -

accu’s

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag : 8.00 - 17.00 uur
Zaterdag : 8.00 - 13.00 uur

Roestvrij Staal Draad
Verstagingen - Zeerailing
Alles op maat gemaakt

Bootkappen - Zeilhuiken
Rolfokhoezen - Spatzeilen etc.
Alle reparaties

Reinigen Bootkappen - Zeilen

Ligplaatsen zomer en winter
Recreatielandjes

Furian adv. 2013  16-05-2013  14:56  Pagina 1
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Breva exit
“Kijk”, zei P., zeilend op de Grote Poel,
“daar heb je Daan met de Breva.” Maar
toen hij dichterbij kwam zag hij wel de
Breva, maar het was niet Daan die aan het
roer stond, maar een onbekende.

Zeilen of motoren
“Heb je je boot verkocht?” vroeg P. mij
later. Inderdaad, dat is het geval. Ik kan u,
lezer, vertellen dat het een
raar gevoel is. Erg dubbel:
aan de ene kant een
opluchting, want je doet
niet voor niets je boot
weg, maar aan de andere kant knaagt het
aan je. Het betekent het einde van een
tijdperk. Zeilen is over. Het ging niet meer.
We probeerden nog een seizoen te varen
zonder mast, maar dat beviel niet. Zonder
verstaging om je aan vast te houden en
met een zeereling die je nog niet eens tot
aan de knieën komt, als je naar voren
moet, bijvoorbeeld voor het anker, sta je
wel heel erg wankel. Nee, een zeilboot
zonder mast is nog geen motorboot.

Toch maar op Marktplaats
Dus hadden we het plan dit jaar het
scheepje weer op te tuigen. Niemand
verplicht je tenslotte de zeilen te hijsen als
het waait. En bij windkracht 2 of 3 kun je
het net zo kalm aan doen als je wilt,
desnoods alleen op de fok. Maar de
gesteldheid van de schipper gooide roet in
het eten. Dus werd de knoop doorgehakt:
weg met de Breva. Ben je meteen van de
zorgen af van winterstalling en
onderhoud. Zo verscheen de Béneteau
Forban “Breva” in een advertentie op

Marktplaats en hield het daar een week of
vijf uit. Dat leverde twee serieuze reacties
op. Eén geïnteresseerde kwam kijken.
Helaas was dat net op een dag in mei dat
we weer eens van dat moderne
voorjaarsweer troffen met regen en koude
noordenwind. De aspirant-koper was een
man die niet over één nacht ijs ging. Hij
nam de tijd en bekeek het schip van boven

tot onder, van voor naar
achter en van bak- naar
stuurboord en
omgekeerd. Het duurde
lang genoeg om een

longontsteking op te lopen, hetgeen
overigens gelukkig niet gebeurde. Overal
vond hij wel iets dat niet in de haak was:
een latje dat los zat, een rotte plek in de
tafel, een schroef in de motorruimte die te
ver was doorgedraaid en in de
hondenkooi stak.

Zeilboot cadeau
Maar wat wil je, de boot is van 1971 en de
verkoopprijs is er dan ook wel naar. “Als u
hem koopt betaalt u alleen de motor (die
twee jaar oud is en niet meer dan een uur
of tien heeft gelopen) en krijgt de boot
erbij cadeau. Als u niet
hier en daar wat wilt
vervangen of oppoetsen
moet u een nieuwe boot
kopen. Dan bent u wel
10 keer zoveel kwijt.”
De man wilde nog weten wat de
kruiphoogte is met gestreken mast. Dit
omdat hij om bij zijn ligplaats vlak bij huis
te komen, onder twee vaste bruggen door
moet van 2,50 m hoogte. Wij rekenden uit

dat hem dat niet zou lukken. En dan het
idee de mast te moeten opzetten iedere
keer dat je wilt varen! We namen afscheid
en verwachtten dus niet nog iets van de
man te horen.
Maar dat hadden we verkeerd. Hij kwam
terug, nu met zijn vrouw. Hij wilde ook het
onderwaterschip zien, dus moest de boot
uit het water getild worden en
schoongespoten. Daarna werden alle
zeilen – vijf stuks – uitgevouwen, gekeurd
en goed bevonden. Intussen praatte
mevrouw, die de staat van de (originele)
bekleding wel erg povertjes vond, over de
boot alsof die al van hen was. Inderdaad
bleek dat de bedoeling te zijn. Er moest
nog hier en daar wat gerepareerd worden,
onder meer aan de verlichting, maar de
koop werd gesloten. Zij zouden meteen
het geld overmaken en aldus geschiedde.
Ik gaf de sleutels aan de havenmeester,
zodat de nieuwe eigenaar de Breva zou
kunnen ophalen wanneer hij wilde. Dat
deed hij gelukkig snel.

Bootloos op zoek naar een bromtobbe
Ingrid en ik zijn dus voorlopig bootloze
leden. Maar leuk is het niet om pure

landrot te zijn. We zijn dan
ook aan het uitkijken naar
een notendopje, een
bromtobbe, een sloepje,
waarmee we tenminste
het water op kunnen. We

wonen tenslotte in een waterrijke
omgeving.

Daan Schiff

een zeilboot zonder
mast is nog geen

motorboot….

u betaalt alleen de
motor en krijgt de boot

erbij cadeau….

Het werd een gedenkwaardige avond.....
Nadat we eerst speciaal voor de
optimisten een palaver hadden gehouden,
ging vrijdagavond 3 mei om 18.30 uur de
eerste wedstrijd van start.

10 Optimisten
Er was besloten om alle deelnemers bij
elkaar te laten starten, wat zorgde voor
een gezellige bedoening; spannend voor
de 10 stuks Opti's en een goede training
voor de Lasers en Contenders. De voor de
vrijdagavond bekende up-and-down baan
werd juist afgelegd, gevolgd door nog een
rondje waarbij iedereen zich van zijn beste

Agenda
Weekend 21 september en 22 september

Zaterdag 5 oktober
Vrijdag 6 oktober
Vrijdag 1 november
Zondag 24 november
Vrijdag 29 november
Vrijdag 13 december

kant liet zien en probeerde zijn of haar
persoonlijk beste tijd te verbeteren.
Voor het helder houden van de uitslagen
zijn de tijden van de Optimisten en
anderen uit elkaar gehaald. Maar als men
wat dieper in de gezeilde tijden duikt, kun
je duidelijk zien dat veel Optimisten goed
mee konden komen met de andere boten!

Na de tweede wedstrijd, hebben we voor
de Lasers en Contenders nog een derde
wedstrijd gehouden. De baan werd iets
groter gemaakt en in verband met het
tijdstip werd er geprobeerd zo snel

Jeugd zeilkampioenschappen
KCA kunstroute in het clubhuis
Captains diner
Sluiting seizoen 2013
Clubavond voor alle leden
Sinterklaasviering
Clubavond voor alle leden
Algemene Leden Vergadering

mogelijk weer te starten. Tijdens deze
wedstrijd liepen de gemoederen hoog op,
wat maar weer eens laat zien dat de
zeilsport een tactische sport is en uit veel
“regeltjes” bestaat. Terug in de haven
hoorden we veel enthousiaste verhalen,
zagen we blije Opti gezichten en volgden
we de ernstige gesprekken aan de bar.

Wij bedanken Jan, Jutta en de rescues
voor deze mooie avond!

Esther Bos
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Nieuws, info en achtergronden
Voorspellen is een vak, zeker als het om de toekomst gaat

Météo: De Franse weerzender Météo
voorspelde in het voorjaar dat de
komende zomer voor West-Europa de
koudste zou worden sinds 1816, het jaar
dat meteorologen kennen als “het jaar
zonder zomer”. Volgens Météo zouden
grote delen van Europa in juni en juli
slechts enkele zomerse dagen kennen.
Volgens France Météo bestond er een
kans van 70 procent dat het deze zomer in
grote delen van Europa voornamelijk koud
en nat zou worden.

Stremmingen in een handige App
Techniek staat meer en meer ten dienste
van de watersporters. Goed voorbereid
het water op om te genieten van alles wat
de watersport te beiden heeft. De ANWB
Waterkampioen helpt daarbij en biedt alle
vaartberichten en stremmingen aan op
een handige app op smartphone en tablet
voor Apple en Android.
Voor een eenmalig aankoopbedrag van
slechts € 1,79 kan deze app worden
gedownload. De app bevat alle
scheepvaartberichten en stremmingen van
de Nederlandse binnenwateren die ANWB
Waterkampioen dagelijks ontvangt van
Rijkswaterstaat en lokale overheden.

Weerplaza: “De voorspelling van Météo
heeft geen enkele waarde”. Weerplaza
fileerde de bevindingen van de Fransen:
“Zij baseren de voorspelling op de zwakke
zonne-activiteit, terwijl meerdere
onderzoeken, van onder andere het KNMI,
hebben aangetoond dat zonne-activiteit
geen enkele invloed heeft op een goede
of slechte zomer. Ook de invloed van zee
op de temperaturen aan land gedurende
de zomer moet met een korrel zout
worden genomen.

Klein Vaarbewijs onbeperkt geldig
Tot nu nog was het klein vaarbewijs geldig
tot de 70ste verjaardag. Op 4 juli 2013
berichtte minister Schultz van Haegen van
het ministerie van Infrastructuur dat zij
navolging geeft aan het advies van het
Watersportverbond en VAMEX. Medio
2014 vervalt daarom de leeftijdsgrens voor
het klein vaarbewijs geheel. Wordt u voor
die ingangsdatum 70, dan moet u uw klein
vaarbewijs nog wel laten verlengen. Wel
wil de minister bepalingen opnemen voor
medische eisen voor het bedrijfsmatige
gebruik van het klein vaarbewijs en voor
het gebruik van het groot
pleziervaartbewijs (voor schepen van 25-40
meter) aansluiting te zoeken bij de
medische eisen van de beroepsvaart.

Bruggen en sluizen Nieuwkoop in
2013 vaker open
Daarmee wordt het een stuk makkelijker
om het “rondje Nieuwkoop” te varen. De
bedieningstijden zijn beter op elkaar
afgestemd. De tijden zijn bovendien
verruimd. De ruimere bedieningstijden van
sluizen en bruggen rond Nieuwkoop
gelden voorlopig voor één seizoen. Er
wordt bijgehouden hoe vaak de bruggen
extra open gaan. Aan de hand daarvan
wordt bepaald of de ruimere
openingstijden ook in volgende
vaarseizoenen gaan gelden.

Verbinding Erica - Ter Apel gereed
Op zaterdag 8 juni is het vernieuwde
Willem-Alexanderkanaal in gebruik
genomen. Na vijf jaar is de nieuwe
vaarverbinding tussen Erica en Ter Apel
met een totale lengte van 6 kilometer
klaar. Het Koning Willem-Alexanderkanaal
is een van de twee nieuwe kanaaltrajecten
die deel uitmaken van de Veenvaart. Met
de realisatie van de Veenvaart is voor de
pleziervaart een nieuwe vaarverbinding
tussen Nederland en Duitsland ontstaan
en kan men een rondje Drenthe varen. De
nieuw geopende Veenvaart vaarroute
maakt de verbinding mogelijk tussen de
Drentse en Groninger Veenkoloniën, het
Friese Merengebied en Duitsland. Het
nieuwe kanaal is voorzien van een ecobrug
en een koppelsluis om het hoogteverschil
van vijf meter te overbruggen.

Voorzichtig herstel verkoop pleziervaartuigen
Ondanks de aanhoudende economische
crisis is er een voorzichtig herstel in de
verkoop van gebruikte pleziervaartuigen
waarneembaar. Jachtmakelaars
aangesloten bij HISWA Vereniging melden
na het tweede kwartaal van 2013 een
gemiddelde transactiestijging van 5% ten
opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
De totale omzet in het tweede kwartaal
ligt iets hoger dan in 2012. In april 2013
jaar was er al een verbetering te zien en
dit heeft stand gehouden. Er is duidelijk
meer vraag naar motorboten dan
zeiljachten. Vooral open boten, zoals
sloepen, zijn opvallend meer verkocht.

Oude bootjes zijn afvalprobleem
De NOS besteedde onlangs aandacht aan
het grote aantal verwaarloosde zeil- en
motorjachten in de Nederlandse havens. In
en rond Nederlandse jachthavens liggen
zo'n 25.000 verwaarloosde zeil- en
motorjachten. Niemand kijkt er naar om
en het aantal groeit snel, aldus de NOS.
"We stevenen af op een groot
milieuprobleem", zegt bestuurder Gerwin
Klok van de Nederlandse Jachtbouw
Industrie. “De eigenaren van de boten zijn
vaak niet te achterhalen, of ze hebben
geen geld om hun schip te laten afvoeren
en te slopen.” Met name de polyester
boten vormen een probleem, omdat ze bij
de sloop niets opleveren. De sloop van een
kunststof schip kost zelfs al snel € 3000,--.

App met Zuid-Hollandse vaarwegen
De provincie Zuid Holland heeft een app
ontwikkeld die geschikt is als navigator
voor de beroeps- en de recreatievaart. Je
kunt ermee zien waar je op dat moment
vaart. Vaarwegbeheerders ontvangen veel
telefoontjes met vragen over onder meer
openingstijden van bruggen en sluizen. De
provincie Zuid Holland vindt het belangrijk
dat informatie voor de scheepvaart
makkelijk beschikbaar is en heeft daarom
deze app laten maken.

Hiervan vonden meer dan het dubbele
aantal in vergelijking met vorig jaar een
nieuwe eigenaar. Ook was het gemiddelde
transactiebedrag een stuk hoger.
Uit de cijfers blijkt dat de eerdere
prijsdaling van gebruikte boten langzaam
maar zeker tot een einde komt. Verkopers
van gebruikte boten zijn er ondertussen
van doordrongen dat een reële vraagprijs
positief werkt op de belangstelling van
potentiële kopers. Die laatste groep weet
op haar beurt dan ook dat de
onderhandelingsruimte beperkt is en dat
er voor een reële prijs snel zaken gedaan
kan worden.

De provincie Zuid-Holland heeft de gratis
app “VarenZH” gelanceerd. Dit is in
Nederland de eerste mobiele applicatie die
informatie geeft over de Zuid-Hollandse
provinciale vaarwegen. De app is
beschikbaar voor smartphones en tablets
met IOS en Android. “VarenZH” geeft
informatie over bedieningstijden van
bruggen en sluizen, doorvaarthoogtes en -
breedtes, ligplaatsen, walstroomlocaties,
restaurants en supermarkten. Ook zijn de
telefoonnummers van bruggen en sluizen
beschikbaar.

Zilt: gratis digitaal zeilmagazine
Zilt is een digitaal tijdschrift dat iedere
maand gratis op de deurmat valt. In dat
concept is het internet geen
communicatiemiddel op zich maar een
efficiënte manier om een magazine af te
leveren. Via de knoppen links op het
scherm kom je meer te weten over de
filosofie en werkwijze. Maar waar het
natuurlijk echt om gaat is het tijdschrift en
het toegankelijke archief. Klik erop en
maak direct kennis met Zilt. Je opent het
magazine in je browser door de
voorpagina aan te klikken. Het magazine
wordt dan in je browser getoond. Zilt
opslaan kan ook. Via de aparte link
download kan het PDF bestand worden
binnengehaald. Ook kun je Zilt op je
Tablet of Smartphone lezen. Aanmelden:
http://ziltmagazine.com



Mutaties ledenbestand
Hallo, wij zijn Frank van West (28) en
Dominique Guijken (27) uit Amsterdam.
Wij zijn lid geworden van Watersport-
vereniging Nieuwe Meer, omdat we graag
in verenigingsverband willen zeilen op de
Westeinderplassen. En hiervoor hebben
we pas geleden een Dehler 18
aangeschaft. Een kruising tussen een open
boot en een kajuitjacht. Waar we tot op
heden erg blij mee zijn! Dominique is in
het dagelijks leven webanalist, Frank
technical superintendent en hiervoor heeft
hij een aantal jaar als werktuigkundige op
een constructieschip in de offshore
gewerkt. Voor Dominique is het zeilen nog
redelijk nieuw en Frank heeft het van huis
uit mee gekregen. Van jongs af aan voer
hij vanuit Hoorn met zijn ouders mee om

Marijn (8 jr) vaart al een jaar of wat in de
optimist, van jongs af aan met zijn moeder
Anne Claire, later zelf sturend en inmiddels
volgt Marijn al een paar jaar de woensdag-
middag lessen bij Zeilschool Aalsmeer.
Trainingen volgen bij een watersport-
vereniging is een logische vervolgstap. We
hebben overwogen om Marijn alleen
aspirant lid te laten worden, echter omdat
we zelf ook actieve zeilers zijn heb ik
besloten ook zelf lid te worden, een
drijfveer om onze Valk weer eens van stal

Nieuwe Leden
Paul Schouwenburg
Catherina Schouwenburg
Olivier Schouwenburg - jeugdlid
Marijn Eggermont - jeugdlid
Pieter Eggermont
Herman van den Eerenbeemt
Marieke v.d. Erenbeemt-Bon
Ben van den Eerenbeemt - jeugdlid
Ruben Duijn - jeugdlid
Lenneke Hageman - jeugdlid
Frank van West
Dominique Guijken
Noa Maat - jeugdlid
Jan Hein Rhee
Hylke Rhee -Coevoet

Opzeggingen
Wim Brandhorst
Steven Letty
Hedwig Verbruggen-Letty

Naderhand in zwaardboten zelf aan de
gang te gaan. Hij zeilde voorheen ook
wedstrijden en het lijkt hem nu dan ook
leuk om met de clubwedstrijden mee te
gaan doen zodra de boot compleet is.
Groetjes en tot ziens op de haven!

te halen. Het moet er vooralsnog van
komen…. Uiteindelijk is het de intentie om
als gezin lid te worden, Marijn heeft nog
een zusje; Fiene (6 jr). Verder hebben we
een kajuitzeiljacht waarmee we regelmatig
op de plas te vinden zijn en welke we
jaarlijks gebruiken voor onze vakantie.
Afgelopen jaren bij Zeeland en de
Belgische kust en dit jaar staan de Duitse
Wadden op het programma. In het
dagelijkse leven ben ik al jaren werkzaam

Grenslaan 4
Grenslaan 4
Grenslaan 4
Schweitzerstraat 59
Schweitzerstraat 59
Stommeerweg 116
Stommeerweg 116
Stommeerweg 116
Ophelialaan 51
Werven 7
Roetersstraat 10-3
Roetersstraat 10-3
Zuiderkruis 56
Heemsteedse Dreef 39
Heemsteedse Dreef 39

per 27 juni 2013
per 28 juni 2013
per 29 juni 2013

in de watersport, de laatste 3 jaren bij
Mastervolt. Ik ben daar verantwoordelijk
voor de verkoop en distributie in de
Benelux alsook voor onze distributeurs in
Scandinavië. Anne Claire geeft les aan het
basisonderwijs in Kudelstaart. We kijken
uit naar een gezellig lidmaatschap van de
vereniging!

Pieter Eggermont

2111 GH Aerdenhout
2111 GH Aerdenhout
2111 GH Aerdenhout
1433 AH Kudelstaart
1433 AH Kudelstaart
1431 EZ Aalsmeer
1431 EZ Aalsmeer
1431 EZ Aalsmeer
1431HA Aalsmeer
1431 CP Aalsmeer
1018 WC Amsterdam
1018 WC Amsterdam
2163 AH Lisse
2103 LL Heemstede
2103 LL Heemstede
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Dames zeilclinic 2013
Vrouwen aan het roer van een zeilboot.
Voor een enkeling een beeld waarvan je
slecht slaapt en voor anderen de
gewoonste zaak van de wereld. Hoe dan
ook: vrouwen hebben in de zeilwereld hun
sporen verdiend.

De 70-jarige Britse zeilster Jeanne Socrates
heeft in 259 dagen ongeveer 25.000
zeemijl afgelegd en is de oudste vrouw die
solo de wereld rond zeilde. Vanuit Victoria
in Canada zeilde ze, met haar jacht
Nereida, naar Argentinie, Zuid-Afrika en
Australie. Dichter bij huis vinden we het
voorbeeld van onze 14-
jarige Laura die in
augustus 2010 vertrok en
als jongste vrouw solo de
wereld rond zeilde.

Twee voorbeelden ter inspiratie van de
dames die hebben deelgenomen aan de
NM dames zeilclinic. Nadat we vorig jaar
een professioneel event hadden gehouden
met één dag theorie en één dag praktijk,
inclusief regen, hebben we dit jaar een
andere weg ingeslagen.

Zaterdag 29 Juni was het dan weer zover;

de Nieuwe Meer dames zeilclinic! Alle
vrouwelijke leden van de Nieuwe Meer
hebben in het voorjaar een e-mail
ontvangen met daarin een globale
beschrijving van de plannen en de ideeën
die wij hadden voor deze dag. In de mail
vroegen we de dames of ze mee wilden
doen en zo ja:, of ze dan ook iets wilden
“leren” en wat dat dan zou moeten zijn?

Gezellig: dus zonder mannen
Aangezien het vakantietijd was
aangebroken moesten veel dames helaas
verstek laten gaan maar de enthousiaste

reacties waren er niet
minder om! De dames die
zich vol goede moed
hadden aangemeld gaven
voornamelijk aan “‘gezellig
een dagje te willen zeilen”.

Dus inderdaad zonder mannen, low level
en gewoon alles lekker kunnen vragen,
zeggen en doen. En zo geschiedde!

Nieuwe Randmeer
Die bewuste zaterdag was het heerlijk
weer en lag de net nieuw aangekomen
Randmeer te blinken in de zon. Jutta,
Yolanda, Wendy en Karin sprongen na een

verwarmend theetje enthousiast in de
boot. Al snel kwam naar voren dat de
dames vooral dat wilden oefenen waar ze
normaal nooit de kans of mogelijkheden
voor krijgen: onder zeil aanleggen! En ja,
wel dat er een “eitje tussen kan” ;-).
De middag begon dan ook voor de steiger
van WV Aalsmeer waar we al snel
dwarspeilingen en het praktische vaart
verminderen in uitvoering brachten. Soms
ging er wat theorie tussendoor om iets te
verduidelijken maar het was vooral
handen uit de mouwen en gewoon doen!
Tenslotte hebben we nog een ronde op de
Grote Poel gemaakt en de dag afgesloten
met een welverdiend drankje aan de bar.

Zelfverzekerd
Van alle dames heb ik zelfverzekerde
plannen gehoord en goede voornemens:
“volgende keer leg ik aan en niet hij”.

Ik hoop dan ook dat we in 2014 weer een
vervolg kunnen geven aan dit evenement
en misschien ook weer een
wedstrijdtraining voor dames kunnen
geven!

Esther Bos

“de volgende keer
leg ik aan

en niet hij...”
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direct geconfronteerd met de beperkingen
van de Notarisvogel op groot vaarwater
en een tegenwindse koers. Iedere 3e of 4e
golf boorde de Notarisvogel zich vol in het
golfdal en lag dan stil, kwam daarna weer
langzaam op gang tot de volgende 3e of
4e golf en weer lag ze weer stil. Het
schoot niet op. Ik besloot om vlak onder
de wal te gaan “vissermannen”, d.w.z. met
gereefd grootzeil en de 4 PK
buitenboordmotor in werking een scherpe
koers varen.

Diepstekende buitenboord motor
De motorstoel van de BB motor heeft
twee standen: een normale hoge stand en
een lage stand waarbij de schroef dieper
onder water steekt en niet bij iedere
golfslag zo gauw
boven water komt.
Om in de lage stand
te komen moet de
motor een paar
centimeter omhoog
worden getild om
hem daarna in de geleiding te laten
zakken. Net toen ik de motor had opgetild
nam een golf het achterschip hoog op en
ineens zat ik met een losse motor in mijn
handen. Terug in de geleiding was in deze
beweeglijke toestand niet mogelijk en met
veel moeite kreeg ik de motor aan boord
en kon ik hem provisorisch vast zetten op
de achterpreekstoel.

Weer terug naar Volendam
Tja, daar ging mijn mooie plannetje en
terug naar de haven van Volendam was de
enige reële optie. De terugkoers was geen
enkel probleem maar bij de nadering van
Volendam moest er wel nagedacht
worden over het binnenvaren in de haven
zonder motor en het veilig aanleggen
tussen de andere schepen. In mijn jeugd
heb ik dat vele malen gedaan maar dat
was dan met een kleine BM of zo en in
een jachthaventje met alleen maar
soortgelijke scheepjes. Maar nu leek het
me toch geen goede optie om zeilend
binnen te varen. Een sleepje dan, maar er
was geen boot in de buurt. Ik besloot dus
om de Marina van Volendam te bellen of
zij me de haven konden binnen slepen. De

juffrouw aan de
telefoon zag daar
zelf geen kans toe
maar zou het een en
ander regelen en
iemand sturen. En
inderdaad nog geen

10 minuten later kwam er met grote
snelheid een rescueboot op ons af met een
stuk of 4 in overlevingspakken geharnaste
ridders die de Notarisvogel op sleeptouw
namen en op professionele wijze in een
box van de Marina afmeerden. Daarna
hielpen ze me nog keurig om de
buitenboordmotor weer in de geleiding
achter de boot te hangen.

Professionele hulp
En hier loopt mijn verhaal parallel aan dat
van Luite Koopmans die met zijn 'Seeduyf'
bij Harlingen op het Wantij verdaagde. De
rekening voor de professionele assistentie
van Lima Delta Safety uit Edam was
aanzienlijk maar eventuele schade aan
andere schepen bij het binnenlopen van
de haven onder zeil had veel hoger
kunnen uitpakken met alle narigheid voor
de eigenaars van beschadigde schepen
bovendien.

Net als Luite
Koopmans heb ik
overwogen om
de KNRM,
waarvan ik al

vele jaren donateur ben, te bellen maar
ook in mijn geval was daar geen
dringende reden toe. We voeren
comfortabel langs de strekdam van
Marken en van gevaar voor schip en
bemanning was op dat moment geen
sprake. Van voorzorg om veilig en zonder
schade aan derden de haven binnen te
komen echter des te meer.

Achteraf ben ik overigens wel blij dat mijn
verzekering de kosten van de assistentie
volledig voor haar rekening heeft
genomen.

Frans van der Weerdt

een golf neemt het achterschip
hoog op en ineens zit ik met een

losse buitenboordmotor in
mijn handen …

Hemelvaartstocht 2013, vanaf de Notarisvogel
In de O&W 457 van mei 2013 doet Edwin
Fennema op kleurrijke en zakelijke wijze
verslag van de gedenkwaardige NM
Hemelvaartstocht 2013. Toch wil ik er nog
iets aan toevoegen want aspecten als
gezelligheid en saamhorigheid van de
tocht vind ik wat onderbelicht en ik heb er
nog wat aan toe te voegen over de
belevenissen met de Notarisvogel.

Ontvangst bij de Koenen
Het begint met de gezamenlijke tocht
naar en door Amsterdam en de
traditionele en voortreffelijke ontvangst in
jachthaven De Koenen. Tjonge, wat
hadden die mensen zich weer uitgesloofd
om het voor ons voor de nachtelijke
doortocht door Amsterdam naar de zin te
maken. En wat was iedereen, ondanks de
fikse regenbui, in een opperbeste
stemming die in de loop van de avond
alleen nog maar beter werd.

Naar Volendam
De nachtelijke tocht door Amsterdam met
de hele NM vloot, waarbij de Notarisvogel
met inzet van al haar 4 buitenboord pk's
(pk te lezen als pony kracht) meevoer in
de voorste gelederen, is steeds weer een
saamhorigheidsevenement. Zelfs onze
hond Blanca blijft aan dek om niets te
hoeven missen. De tocht naar Volendam
was vurrukkulluk lekker bakstag windje tot
het Paard van Marken, halve wind tot
Volendam en een klein stukje kruisen tot
de ingang van de haven. “Wil je nog een
kopje koffie Frans, een boterhammetje
erbij en pas op dat je niet verbrand, etc.”
Vervolgens ruim op tijd binnen voor de
“Steigerborrel”.Van de “Steigerborrel” laat
het verslag van Edwin een kleurrijk en
smakelijk plaatje zien en inderdaad zo
lekker als het eruit zag, zo was het ook.

Weersvooruitzichten
En inderdaad werd er gezellig nagepraat
over de overtocht maar vooral toch over
de weersverwachting voor de volgende
dag die er tamelijk slecht uit zag. Het
weertype van de volgende wedstrijddag
werd al voelbaar door een toename van
de koude zuidwesterwind, die al een
zekere mate van ongerustheid teweeg
bracht.

Gedurende de nacht wakkerde de wind
aan hetgeen een oorverdovend lawaai van
fluitende gierende masten en stagen met
zich meebracht. Ik ben een lichte slaper en
het kabaal sprak voor mij boekdelen.
De volgende morgen, nog voor het
palaver, werd het al duidelijk dat een
aantal schippers van de NM vloot er niet
over dacht om uit te varen met die wind
op die koers met het vooruitzicht van een
flinke 7 en uitschieters naar 8.
Zeewaardigheid is niet alleen een kwestie
van het incasseringsvermogen van de boot
maar vooral van de bemanning en niet te
vergeten de passagiers. Dit afgezien nog
van de vraag of het beuken tegen een
stormachtige wind onder de categorie
plezierige vakantieactiviteiten valt. Een
leuk dagje dreutelen in toeristisch
Volendam beviel
Margot en onze
viervoetige passagier
Blanca in elk geval
beter.

Solidair en verstandig
Overigens laat het voor iedereen duidelijk
zijn dat de afmetingen van de
Notarisvogel nooit een reden hoeven te
zijn om (zelfs en vooral op basis van
solidariteitsargumenten) een wedstrijd of

deel van een Hemelvaartstocht of ander
evenement af te gelasten. We zijn ons
zeer bewust van de geringe afmetingen
van de Notarisvogel en de beperkingen die
dat met zich meebrengt. Maar wij willen
niet dat die beperkingen doorwerken in
de plannen en activiteiten van haar
grotere en beter uitgeruste zusters.

Winnaar en organisator 2014
Geen wedstrijd naar Muiderzand dus maar
het slotdiner was daar wel en zo besloot
het organiserend comité om alle
deelnemers aan de tocht, inclusief Blanca,
in taxibusjes naar Muiderzand te
transporteren. Het diner was, behalve
smakelijk en goede bediening, heeel

gezellig en
iedereen was
opgetogen.
Tegen het einde
van het diner en
net voor het
toetje werd

opgediend werd ik wat ongerust dat er
nog niemand was opgestaan om de
organisatoren te bedanken voor hun
inspanningen en het resultaat. Normaal
laat ik zulke spreekbeurten graag over aan
anderen met meer talent voor 'spreken in
het openbaar' maar nu besloot ik dat het
wel mijn beurt was. Aan tafel had ik al
geopperd dat dit de eerste keer was dat
de Notarisvogel gelijk was gebleven met
alle andere Hemelvaartvaarders, waarop
Paul Hamelinck stelde dat de Notarisvogel
dus eigenlijk 'op handicap' winnaar was.
Dat vond ik een goeie en bracht het dus te
berde in mijn dankwoord aan de
organisatoren. Een logisch gevolg van de
overwinning, hetgeen ik aanvankelijk niet
had voorzien, was dat ik meteen werd
aangewezen als medeorganisator van de
NM Hemelvaarttocht 2014. Een taak die,
Margot en ik samen met Paul en Heleen
van der Zande met genoegen op ons
nemen.

“Vissermannen” vanaf het Paard
De terugtocht van de Notarisvogel, de
volgende dag verliep niet als gepland. Als
gewoonlijk waren we niet vroeg met
uitvaren door het late opstaan en hond
die nog uitgelaten moest worden.
Het rak Volendam - Paard van Marken
verliep even mooi als op de heenweg maar
na het ronden van het Paard werden we

zeewaardigheid:
incasseringsvermogen van de

boot, bemanning
en passagiers......
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Dag van je leven, 15 juni 2013
Voor het 10e jaar organiseert de Stichting
Dag van je Leven de jaarlijkse Botendag.
Mensen met een lichamelijke en/of
verstandelijke handicap worden ruim
vantevoren uitgenodigd voor een
boottochtje over de Westeinder Plassen.
Een grote groep booteigenaren,
waaronder 4 NM boten, beleeft er plezier
in deze mensen de dag van hun leven te
bezorgen.

Massale opkomst
Ruim 300 gasten plus familie en
begeleiders en 60 eigenaren van boten,
waaronder grote motorjachten, zeilboten,
sloepen, het Partyship uit Leimuiderbrug,
vlets en nog veel meer, hadden gehoor
gegeven aan de uitnodiging om naar de
haven van Kempers in Leimuiden te
komen voor de jaarlijkse botendag. Naast
de vrijwillige inbreng van de
booteigenaren en Kempers waren een
groot aantal vrijwilligers die dag in de
weer om alles in goede banen te leiden.
Van een zeilschool uit de omgeving waren
zwemvesten geleend, de brandweerboot
was paraat en de AED hulpboot was met
een EHBO team aanwezig.

Buienradar
Bij de aankomst van alle gasten en boten
in jachthaven Kempers bij Leimuiden zag
het weer er erg somber uit. Er viel een hele
flinke bui en het waaide knap hard. Maar
Buienradar gaf aan dat het regenachtige
weer slechts van tijdelijke aard zou zijn en
inderdaad brak de zon door voordat de
gasten aan boord gingen. De regen
verdween maar de wind bleef.

Vernieuwde website
De Aalsmeerse wethouder Ad Verburg
verwelkomde namens het Gemeente-
bestuur de aanwezigen en bedankte alle
vrijwilligers die zich hebben ingespannen
om deze dag mogelijk te maken. Ook
mocht Ad Verburg de openingshandeling
verrichten van de nieuwe website van de
Stichting Dag van je Leven. De foto’s van
de botendag 2013 en voorgaande jaren
zijn te vinden op www.dagvanjeleven.org.
De vernieuwde website is zeker de moeite
van het bezoeken waard.

Aan boord
De gasten werden bij binnenkomst
ontvangen met koffie en cake en kregen
een tafel toegewezen waar ze later
werden opgezocht door de booteigenaren
bij wie ze aan boord zouden gaan. Deze
procedure werkte een stuk eenvoudiger
dan het systeem dat in voorgaande jaren

werd gehanteerd. Voor de booteigenaren
was het zoeken van de gasten die ze die
dag aan boord hadden eenvoudig en na
een voorstelrondje en na geluisterd te
hebben naar alle instructies konden de
gasten eindelijk “hun” boot opzoeken.

Het water op
Vanuit de haven van Kempers bij
Leimuiden stuurde iedereen de boot
stuurboord uit voor de wind richting
Watertoren. Op de Westeinder liepen
knappe golven met mooie fel witte
kruinen. Vanaf Kudelstaart zochten de
meesten de Kleine Brug of de Blauwe
Beugel om op die manier niet al te veel
last te hebben van woest water. De open
boten hadden voor de Pieter
Leendertsloot en de Ringvaart gekozen
om op die manier te ontkomen aan een
vervelende golfslag en overkomend
buiswater.
Binnendoor werd koers gezet richting de
Kleine Poel om daar nog even de neus
naar buiten te steken. Hierdoor was
iedereen aan boord ervan overtuigd dat
het varen vanaf de Kleine Brug naar
Leimuiden, met grote golven op de kop,
weinig comfortabel zou zijn. Ontspannen
werd de tocht terug via de Ringvaart
ondernomen.

Zelf aan het roer
Hoogtepunt blijft ieder jaar het moment
dat de gast aan boord het roer overneemt.
Het kostte ook dit jaar weer veel
overredingskracht om haar zo ver te
krijgen dat ze achter het roer plaats nam
en zelf het stuurwiel durfde te draaien.
Een glimlach van oor tot oor is
onbetaalbaar en het is ze van harte
gegund.
En de NM leden Wouter en Sandra Ram
gingen er met de prijs van de mooist
versierde boot vandoor.

Luuk Raaman

Bericht uit de machinekamer: Dieselolie (2)
In de O&W 455 van november 2012
schreef ik al iets over dieselolie. De kern
van het probleem is de vervuiling in de
dieseltank als gevolg van groei van
bacteriën die in biodiesel een beter milieu
vinden dan in de ouderwetse dieselolie
met zwaveltoevoegingen.

In de dagelijkse praktijk kom ik de laatste
tijd steeds meer problemen tegen met
dieselmotoren die het directe gevolg zijn
van de brandstof die wij tegenwoordig
tanken. Ook op de NM heeft zich een
aantal problemen voorgedaan die een
directe relatie lijken te hebben met het
gebruik van biodiesel.

Biodiesel met een laag zwavelgehalte
Tegenwoordig is het niet meer mogelijk
diesel te tanken waaraan geen biodiesel is
toegevoegd. Alle maatschappijen die olie
verkopen zijn wettelijke verplicht om
biodiesel toe te voegen aan de diesel
EN590. Aan de binnenvaart in Europa is de
eis gesteld dat er alleen nog maar mag
worden gevaren met EN 590. en in deze
EN590 is nog nauwelijks zwavel aanwezig.
Het toevoegen van biodiesel en het sterk
reduceren van de hoeveelheid zwavel in
de dieselolie levert in de praktijk grote
problemen op.

Is een laag zwavelpercentage in de
dieselolie een voordeel of een nadeel.
Allereerst moeten we vaststellen dat er op
grote schaal bosrijke gebieden worden
platgebrand om er de lucratieve teelt van
biodiesel gerelateerde grondstoffen te
verbouwen. Dit platbranden gaat met
grote hoeveelheden luchtverontreiniging
gepaard en het vernietigen van grote
oppervlakten met bos leidt in de toekomst
tot grote millieuproblemen.

Een zeer laag zwavelpercentage heeft als
voordeel dat uitstoot van CO2 lager is.
Maar voor de gebruiker kleeft er ook een
aantal grote nadelen aan. De smering van
de brandstof, wat normaal door de
aanwezige component zwavel gebeurt,
schiet nu te kort. Een oplossing is het
toevoegen van een additief. Er zijn op dit
moment vele producten en zij bevorderen
de smering, verminderen de wrijving en
besparen energie. Het grootste probleem
bij toevoeging van biodiesel is het feit dat
deze vernieuwde samenstelling makkelijk
vocht aantrekt.

Probleem met biodiesel
Het grootste probleem dat biodiesel met
zich meebrengt is dus vocht. Dieselolie is
hygroscopisch, met andere woorden: het
trekt water aan. Biodiesel trekt tot 8x
meer water aan dan de zwavelrijke EN590
dieselolie die wij in het verleden tankten.
Water in brandstof is direct een bron van
problemen.

Hoe komt vocht in de brandstoftank
Een eenvoudig op te lossen probleem is
lekkage bij de vulopening. Het is gewenst
de O-ring in de schroefdop opening
regelmatig te vervangen zodat water geen
kans krijgt op die manier in de tank te
lopen. Veeg ook alle rommel en vuil weg
uit de buurt van de opening als er getankt
wordt. Temperatuurschommelingen en
langdurige opslag, bijvoorbeeld tijdens de
winter, zorgen ervoor dat vocht en
condens een kans krijgen. Nu is er altijd
een percentage vocht in de diesel
aanwezig. Echter diesel kan maximaal
0,02% water opnemen. Indien er meer
vocht in de diesel zit, zal dit grotere deel
vocht langzaam uitzakken naar het laagste
punt van een brandstoftank. Een teveel
aan vocht zorgt voor een milieu waarin
bacteriën goed gedijen.

Gevolgen in de brandstoftank
Zoals gezegd, zakt het vocht naar het
laagste punt in de brandstoftank en zal
zich daar gaan concentreren. Het te veel
aan water kan roest veroorzaken in
brandstoftank, brandstofpomp, leidingen
en verstuivers. Het grootste gevaar van
vocht is de groei van bacteriën. Als er
eenmaal water in de brandstoftank
aanwezig is, zijn alle ingrediënten voor
bacteriegroei aanwezig.

Bacteriën groeien door celdeling en
daardoor komen er telkens meer bacteriën
bij, die zich vervolgens ook weer gaan
delen. Indien de condities gelijk blijven en
het probleem niet aangepakt wordt, gaat
de bacteriegroei in rap tempo verder.
Deze bacteriën moeten weggenomen
worden voordat ze het brandstoffilter
verstoppen met als gevolg een niet-
functionerende motor.

Zijn deze problemen te voorkomen
De dieselbrandstof is duidelijk anders van
samenstelling dan een aantal jaren
geleden en dat brengt de nodige zorgen

met zich mee. Het is dan ook noodzakelijk
om meer dan ooit aandacht te geven aan
de controle van dieseltanks.

Wat te doen om ellende te voorkomen
1. Aan het einde van het vaarseizoen: vul
de brandstoftank volledig af en voeg aan
de brandstof die de winter moet
overbruggen een additief toe. De kans op
condens blijft dan zeer beperkt. Er is dan
in die volle tank nauwelijks ruimte voor
condens. Op deze manier is de kans klein
dat bacteriën zich kunnen ontwikkelen.
2. Controleer regelmatig of er water in de
opvangbak zit onder het groffilter.
Monteer eventueel een tweede groffilter
zodat in geval van storing kan worden
overgeschakeld op het tweede filter.
3. Zorg dat de vulopening van de
brandstoftank goed afsluit.
4. De motor produceert warmte en
bacteriën doen het goed in een warm
milieu. Voorkom het opwarmen van de
dieselolie in de tank door deze tank in de
motorruimte te isoleren.
5. Veel motoruren maken betekent
regelmatig tanken, dit verkleint de kans op
bacteriegroei. De huidige generatie
motoren pompt meer dieselolie op dan ze
verbruikt en de ongebruikte dieselolie gaat
gefilterd naar de brandstoftank.

Bacterieprobleem en nu?
Indien u reeds een bacterieprobleem heeft
dan zijn er middelen in de markt die
toegevoegd kunnen worden aan de
dieselolie die de bacteriën op een
doeltreffende manier aanpakken.
Dieselolie kan ook worden afgetapt en
worden gefilterd. Geen goedkope
oplossing maar altijd goedkoper dan het
aftappen en laten afvoeren ervan. Het
filteren is goed mogelijk maar is slechts
een gedeeltelijke oplossing. De
brandstoftank is dan weliswaar leeg maar
via een mangat zal dan zeker ook de tank
volledig gereinigd moeten worden. Dat
geldt ook voor de brandstofleidingen, de
filters, pompen, leidingen, etc.

Over magneetfilters en brandstof
separators zijn de meningen nogal
verdeeld. Voor de één een wondermiddel
voor de ander geldklopperij. Een goede
toevoeging aan iedere tankbeurt kan
zeker geen kwaad en met regelmatig
onderhoud en schone filters en de nodige
vaaruren lijken de problemen te overzien.

Mark Koopmans
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