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Voorwoord

Stormy weather

Storm. Daar houdt een watersporter niet zo van. Als je op het water bent is het ver-
moeiend en gevaarlijk, als je boot in de haven ligt moet je er zeker van zijn dat hij goed 
is vastgelegd. Dat is bij ons op de haven niet altijd het geval. Maar gelukkig hebben we 
een havenmeester die de zaak in de gaten houdt en waar nodig landvasten aantrekt of 
met een extra lijntje de in zijn box zwabberende boot in bedwang houdt. 
De herfststorm die eind oktober over ons land raasde veroorzaakte veel schade. Overal 
gingen er bomen tegen de vlakte, die soms met wortel en al uit de grond werden 
gerukt. Vlakbij de haven was dat lot beschoren aan een van de twee oude reuzen die 
het toegangshek van het Boomkwekerskerkhof naast het oude station flankeerden. 
Schade aan schepen is mij hier niet bekend. Het was dan ook niet te vergelijken met 
de tsunami in Japan en de orkaan Haiyan op de Filippijnen, die naar we op tv hebben 
gezien naar believen bootjes en schepen als stukjes speelgoed op de wal gooiden.

Op het internet zijn trouwens interessante YouTube-fimpjes te zien van schepen in 
noodweer op, tussen, in en onder huizenhoge golven. Dat doet me denken aan 
vroeger, toen ik met mijn vriendjes met stormachtig weer vaak in IJmuiden op de 
pieren ging kijken. Dat was nog voordat deze werden verlengd en de haveningang 
verbreed. De zuidpier was ook bij storm en overslaand water gewoon toegankelijk. Je 
moest dan wel over een gezonde dosis verantwoordelijkheid beschikken en kunnen 
inschatten op welk punt het echt gevaarlijk werd. Vóór dat moment waren we meestal 
al nat van de zoute zeewaterdouches. Het was spannend en er viel ook altijd wat te 
zien. Als de loodsdienst gestaakt was lagen er meestal wel een paar havensleepboten 
van Wijsmuller in het kalmere water tussen de pieren te wachten om binnenkomende 
schepen naar de sluizen te brengen. De ruimte tussen de pierhoofden was smal en 
werd dus met hoge zee een extra barrière. Om goed de kom binnen te komen moest 
de roerganger de grote en de kleine vuurtoren op één lijn zien, de zogenaamde hav-
enas. Probeer dat maar eens als de golven uit het zuidwesten komen aanrollen. Een 
keer was er een zwaarbeladen coaster met een deklast van houten planken en balken, 
die kennelijk wilde binnenlopen, zonder loods. Het schip danste op de golven en verd-
ween af en toe haast uit het zicht achter de schuimende watermassa’s. Het naderde de 
pieren tot op een paar honderd meter en keerde toen om, kennelijk te veel uit de koers 
geslagen om niet het risico te lopen op de basaltblokken te worden gesmeten. Wij 
stonden met spanning te kijken hoe dit zou aflopen. Zwaar stampend keerde de coast-
er opnieuw om. En nog een keer. Pas bij de derde poging had de schipper de goede 
lijn te pakken en voer het schip heelhuids door de doorgang! De Neeltje Jacoba van de 
KNRM had niet in actie hoeven te komen.

Vaak ook ging het fout. In de vorige eeuw zijn er in de buurt van IJmuiden meerdere 
schepen gestrand. Ik herinner mij ‘de Heemskerk’, in de jaren ‘20 in Wijk aan Zee in 
het zand vastgelopen, waarvan wij als kinderen speelden tussen de enkele verroeste 
overblijfselen die nog boven het zand uitstaken. En het vrachtschip ‘C.A.Bank’, dat be-
gin jaren ‘50 halverwege Bloemendaal op het strand liep. Door de aanhoudende storm 
werd het schip zover op het strand geduwd, dat je er bij eb omheen kon lopen zonder 
natte voeten te krijgen. Al snel stonden er een patatkraam en een koek-en-zopie naast 
het schip en deden goede zaken. Bij het merendeel van de strandingen, interessant 
voor het publiek, betekende het de dood van het schip, want als het al lukte om na 
dagen, soms weken van verwoede pogingen het schip los te trekken, was het meestal 
klaar voor de sloop. Een triest einde.
Voor ons Nieuwe Meerders is dit allemaal een ver-van-mijn-bed-show. De meesten 
komen zelfs nooit met hun boot op zee. Beter een rondje Westeinder en daarna in het 
clubhuis genieten van een glas wijn.
Ik zie u graag op de nieuwjaarsreceptie en wens u alvast gezellige kerstdagen en een 
goed uiteinde. 

Daan Schiff



Algemene Leden Vergadering 13-12-13
Tijdens de ALV van 13 december 2013 is
door het Bestuur een aantal zaken aan de
leden voorgelegd, uitgelegd en toegelicht
en samen met de leden is een aantal
besluiten genomen. Een korte opsomming
van de belangrijkste onderwerpen van de
ALV van vorige week.

- de notulen van de ALV van 12 april
2013 worden goedgekeurd. Deze zijn
te vinden op de website
www.wvnieuwemeer.nl onder het
kopje “inloggen leden”, “besloten
pagina’s” en “ledenvergaderingen”.

- Esther Bos-Dijkstra wordt hartelijk
welkom geheten als Bestuurslid
Wedstrijdcommissaris. Fokke Dijkstra
speldt dochter Esther de Bestuurs-
speld op en memoreert: ”ik heb het je
niet afgeraden maar ik heb je het ook
niet aangeraden……”.

- Burgemeester mevrouw drs. J. Vonk-
Vedder is Beschermvrouwe van onze
vereniging.

- De gemeente Aalsmeer doet
onderzoek naar de mogelijkheden om
Het Fort in Kudelstaart te
herontwikkelen tot een “zeilfort”. De
WZW is bij de realisatie van de
plannen betrokken. Kijk voor info op:
http://www.fortkudelstaart.nl/

- De familie Ratterman heeft onze
vereniging een Optimist geschonken
en het is bijna zeker dat wij volgend
jaar de beschikking hebben over een
(geschonken) kajuitzeilboot.

- De Ballotagecommissie neemt
afscheid van Frank van der Hoeff en
Gerty van West. Ingrid van de Geer en
Hans Copper zullen toetreden als
nieuw lid en Karel de Graaff neemt de
rol van Voorzitter op zich.

Agenda 2014
5 januari
25 januari
31 januari
8 februari
28 februari

- Het contract met de pachter is
opgezegd en in overleg is besloten
met onmiddellijke ingang de
samenwerking te stoppen. Op dit
moment wordt gewerkt aan een
oplossing voor deze situatie. Het DB,
de Clubcommissaris en de leden

Sandra Ram en Angelique Korbee
houden zich hiermee bezig.
Van de drie mogelijkheden:
1. Exploitatie in eigen beheer,
2. Pachter die volledige vrijheid heeft
t.a.v. exploitatie van het restaurant,
3. Beperkte openstelling clubhuis en
zekere mate van vrijheid van pachter,
geeft het Bestuur de voorkeur aan de
laatste van de drie opties. Na het
beantwoorden van vragen van leden
over deze mogelijkheden worden de
opties in stemming gebracht en de
leden kiezen eveneens voor optie drie.
Openstelling (met sturing) is dan
mogelijk voor:
- vrienden van leden,
- leden van WV-en uit Aalsmeer eo,
- leden van niet-WV-en uit

Aalsmeer eo zoals KCA, Lions,
Rotary, etc..

- gastenlijst pachter i.o.m. Bestuur.
Eén echtpaar heeft zich inmiddels
gemeld als mogelijke kandidaat maar
binnenkort wordt in lokale kranten
geadverteerd om meer kandidaten te
werven. De openingstijden van het
restaurant zullen worden beperkt
maar het clubhuis zal de hele dag
toegankelijk zijn voor leden.

- Gesteund door de Dienst Werk
Inkomen (DWI) van de gemeente
Amsterdam wordt op dit moment
hard gewerkt aan de renovatie van de
B-steiger. De werkzaamheden
verlopen volgens plan en naar
verwachting zal voor 1 april het
achterste deel zijn opgeknapt.

15.00 uur
15.30 uur
17.00 uur
16.00 uur
17.00 uur

- Esther Bos-Dijkstra ontvouwt de
plannen voor komende zomer en
binnenkort zal de nieuwe zeilkalender
voor 2014 worden gepubliceerd.
Wedstrijden zullen worden
georganiseerd in samenwerking met
de WZW.

- Ernst van Werkhoven is benoemd tot
Hoofd Trainer en de JZC is op zoek
naar nieuwe trainers.

- De begroting inclusief de tarieven
voor 2014 worden goedgekeurd.

- De Minerva cup wordt uitgereikt aan
Ed Kerkhoven als bescheiden en stille
kracht achter allerlei in het oog
springende projecten.

- De Trouwbeker gaat naar de familie
Gorter voor hun excellente manier van
communiceren d.m.v. hun weblog (zie
verslag op pagina 22)

- De Mijlenmakerstrofee is een prooi
voor Ingrid en Robert van Werkhoven
die met hun Little Sarah 1.970 mijl
aflegden naar Denemarken en
Zweden.
De pechprijs gaat naar Ger en
Monique vanwege de problemen
tijdens hun reis naar noord Duitsland.

- De Zeilbeker wordt uitgereikt aan
Bernard Klok voor zijn prestaties
tijdens de vrijdagavond wedstrijden.

- Vanwege hun jarenlange inzet voor
de vereniging en de watersport
benoemt het Bestuur Fokke Dijkstra
en Paul Hamelynck tot Lid van
Verdienste. Deze mutaties zullen in de
volgende O&W worden opgenomen

- Tot slot bespreekt de Voorzitter het
verbeterplan dat met de
havenmeester is gemaakt.

Wim Rietveld

Nieuwjaarsreceptie
Boekbespreking Lutine
Clubavond
Vrijwilligersavond
Clubavond

“ik heb het je niet afgeraden
maar ik heb je het ook niet

aangeraden….” Vader Fokke
tegen dochter Esther

http://www.wvnieuwemeer.nl/
http://www.fortkudelstaart.nl/
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‘t Is altijd een gezellige boel op de

NIEUWJAARSRECEPTIE 
zondag 5 januari in het clubhuis om 15 uur

U komt toch ook?

BEHOUDEN VAART
IN 2014

PROOST!

GELUKKIG NIEUWJAAR

HAPPY NEWYEAR

CHEERS!

VEEL GELUK
DE BESTE WENSEN

WE GAAN ER EEN
MOOI JAAR VAN MAKEN

EN EEN GOEDE 
GEZONDHEID

EEN GOED JAAR!

SKOL!

Eind oktober van dit jaar zijn we 
begonnen met het slopen van de 
achterste helft van de B-steiger. Vanaf 
B 23 tot het eind van de B-steiger is 
het dekhout verwijderd en zijn de 
palen aangepakt. De reden om met de 
B-steiger te beginnen is omdat deze van 
alle steigers verreweg in de slechtste 
staat verkeerde.

Er zijn ongeveer 90 palen onder water 
afgezaagd, weer op hoogte gebracht en 
opgestort.
Tot nu toe loopt alles iets sneller dan 
gedacht. De hoofdsteiger van de B is 

bijna klaar evenals een flink stuk van 
de zijsteigers. Omdat er nu een lange 
kopsteiger komt, krijgen we aan de 
rechterkant een iets andere indeling 
van de boxen.

De reden waarom we voor renovatie 
gekozen hebben is simpel. Andere 
opties zijn voor onze vereniging 
momenteel financieel niet haalbaar. 
De gerenoveerde steigers zijn, afgezien 
van het dekhout, geheel vernieuwd. De 
planning is dat we eind februari klaar 
zijn met deze helft van de B steiger 
inclusief de kopsteiger. De renovatie van 

Renovatie  B-steiger
de andere helft van de B steiger staat 
voor volgend najaar op de kalender. 

Bob Bakker en Remko Rietveld
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Sluiting seizoen 2013
We hebben er veel te lang op moeten
wachten: in het voorjaar was het te koud
en te nat, in de zomer mochten we
eindelijk het water op maar op 6 oktober
konden we genieten op een zonnig, warm
en overvol terras tijdens de sluiting van het
seizoen 2013.

Door middel van de nieuwe geluids-
installatie, die is aangebracht in de terras-
wand, kon Henny Essenberg alle leden,
ereleden, leden van verdienste en nieuwe
leden op het terras een warm (22 graden!)
welkom heten.

Beschermvrouwe
Met de benoeming
van mevrouw J. Vonk-
Vedder heeft de
gemeente Aalsmeer, sinds het vertrek van
de heer Litjens, weer een burgemeester
die een traditie voortzette en toezegde op
te willen treden als beschermvrouwe van
onze vereniging. Omdat een drukke
agenda haar parten speelde kon zij helaas
niet aanwezig zijn tijdens de sluiting van
het seizoen. Op zaterdag 21 september,
tijdens de opening van de Kunstroute,
waarvoor de NM haar locatie beschikbaar
stelde heeft mevrouw Vonk-Vedder in een
amicale en ontspannen sfeer met de
vereniging, de haven, het bestuur en een
aantal ereleden kennis kunnen maken.

De zeilwedstrijden op zaterdag, als
afsluiting van de reeks vrijdagavond
wedstrijden, kende een magere opkomst

van 4 boten. Het aantal van 14 deelnemers
aan de Bestuursbekerwedstrijden van de
zondag was hoopgevend maar op die dag
werden de zeilers door de wind compleet
in de steek gelaten en kon de
wedstrijdleiding niets anders besluiten dan
het afgelasten van de wedstrijd.

Hans Tol die met de Visotter als startschip
fungeerde werd met een fles bedankt voor
zijn diensten.

Henny keek kort terug op de afgelopen 6
watersport maanden en
typeerde het weer van het
vaarseizoen 2013 als
“gemiddeld”. “De vroege
vakantiegangers waren de
echte pechvogels omdat de

zomer begin juli pas echt van start wilde
gaan”.

Plussen en minnen
Daarna somde Henny de plussen en de
minnen op van het afgelopen seizoen:

- een actieve Jeugdzeilcommissie
met een groep actieve ouders,

- veel passanten,
- het vernieuwde terras,
- ledenaanwas,
- geen lege plekken in de haven,
- deelname aan KCA Kunstroute,
- jazzavond,
- Esther Bos als kandidaat

bestuurslid Wedstrijdcommissie,
- alle vrijwilligers die onze

vereniging rijk is.

Helaas was er ook een aantal minnen te
bespeuren, zoals:

- belangstelling voor deelname aan
zeilwedstrijden,

- havenbezoek lijkt terug te lopen,
- teruglopend bezoek aan het

clubrestaurant door de leden,
- gevoel bij sommige leden dat de

haven haar glans verliest.

“Het pontje is geen tijdmachine naar een
goeie ouwe tijd, maar het pontje brengt
ons wel naar de mooiste haven aan de
mooiste plas naar mensen die passie voor
de watersport met elkaar gemeen hebben.
Individueel hebben we kunnen genieten;
zeilend, toerend, voor anker, solo of met
havenvrienden, zeezeilend of tijdens verre
motorboottochten”.

De NM agenda staat weer bol van de
activiteiten voor de komende winter-
maanden. De kop van de B-steiger en de
keuken moeten worden aangepakt, de
excursie Katwijk op 26 oktober (zie verslag
op pagina 8), een lezing van René Gorter,
jeugdactiviteiten, vrijdagavondborrel met
clubavonden, ALV, vrijwilligersborrel, etc.
Henny bedankt Remko voor zijn zorg en
Denis en Jolanda voor hun inzet als het
gaat om het ons naar de zin te maken met
een hapje en een drankje.

“Namens alle bestuursleden wens ik
iedereen een succesvolle overwintering, en
hoop ik op een gezond samenzijn tijdens
de opening van het seizoen 2014 en dat
wij elkaar tussendoor vaak mogen
weerzien” aldus de voorzitter die ons
jongste (adspirant) lid, Lauren van Berkel,
op de arm van oma Carla uitnodigt de bel
te luiden.

Luuk Raaman

“het pontje is geen
tijdmachine naar

de goeie ouwe tijd…”

De (wedstrijd)zeilende spirit van de NM

Deze Over&Weer is altijd een bijzondere.
Het biedt de uitgelezen kans om terug te
kijken naar het afgelopen jaar, maar ook
om de eerste plannen en ideeën voor het
komende jaar met u te delen.

Zeilend van 2013.....
Vanuit wedstrijd- en zeilperspectief kan
2013 weer de boeken in als een
interessant jaar. De wedstrijdcommissie
heeft geprobeerd om weer een breed
spectrum van wedstrijden aan te bieden
en als we terug kijken kunnen we zeggen
dat dit deels geslaagd is...
Helaas is het nu eenmaal een feit dat de
leden van de Nieuwe Meer zich minder, of
zich in ieder geval in een andere
hoedanigheid op het water laten zien.
Waren ‘vroeger’ de zondagwedstrijden
altijd drukbezocht, dit is inmiddels
veranderd naar de vrijdag- of zelfs
woensdagavond en hebben we het dan
voornamelijk over de enthousiaste open
boten en jeugd.

Na de traditionele openingswedstrijd, zijn
we dit jaar begonnen met een serie van 11
vrijdagavondwedstrijden waarvan er
slechts 2 zijn afgelast door te weinig
deelnemers. Daarnaast zijn er ook enkele
hele leuke wedstrijden met de jeugd
gevaren.
Door te weinig commissiemankracht
waren we genoodzaakt om de zeilers te
betrekken bij de organisatie van de
wedstrijden, wat een diverse set-up met
zich mee bracht. De woensdagavond-
wedstrijden die door WV Aalsmeer werden
georganiseerd, zijn over het algemeen
druk bezocht door zowel kajuit-, kiel,- als
open boten. Men spreekt daar van een
enkele en gecombineerde start; u kunt
zich voorstellen dat dit verschillende
reacties van de zeilers uitlokt.
Naast bovengenoemde wedstrijden,
hebben binnen Nieuwe Meer verband
natuurlijk ook nog de Hemelvaartstocht
zeilwedstrijd, Damesclinic, Nachtzeil-
wedstrijd, Rond en Plat- en Bestuursbeker
wedstrijd plaats gevonden. Of nee,
wacht........ Alle voorbereidingen ten spijt,
heeft de Bestuursbekerwedstrijd dit jaar

niet plaatsgevonden. Het zou de meest
drukbezochte wedstrijd van het jaar zijn
geworden maar we hebben het helaas
door het gebrek aan Beaufort af moeten
gelasten. Iets dat afgelopen jaren niet
meer gebeurd is.

Terugkijkend op 2013, wat vinden wij als
wedstrijdzeilers, commissie en bestuur nu
van de afnemende zeilende spirit binnen
de Nieuwe Meer?
Wij vinden het jammer. Jammer dat er
minder actief gezeild wordt, jammer dat
het zo rustig is op de haven. Maar leggen
we ons er bij neer? Verre van dat!

Naar 2014....
Na een enthousiaste brainstorm kunnen
wij u nu al beloven dat wij in 2014
wederom voor een afwisselend
wedstrijdprogramma zullen zorgen.
Komt u dan weer gezellig mee doen? De
woensdagavond- en vrijdagavond
wedstrijden zullen nog beter benut
worden. Naast de ‘evergreens’ zal er een
matchrace-dag worden georganiseerd, zal
de damesclinic wederom doorgaan en
zullen we meer de samenwerking
opzoeken met de jeugdcommissie. We

zullen u nog actiever gaan benaderen en
naast de gebruikelijke middelen ook social
media inzetten. Tevens gaan we als team
ons meer bezighouden met trainingen en
de mogelijkheden binnen het
Watersportverbond. Ook in de winter
blijven we actief!

WesteinderZeilWedstrijden (WZW)
Velen van u zullen zich afvragen hoe het
verder staat met de vorderingen binnen de
WZW. Nadat afgelopen jaar het plan
´Blue Water, New Elan´ is gepresenteerd,
heeft de Stichting niet stilgezeten. Op dit
moment staat de WZW zeilkalender voor
volgend jaar weer in de steigers.
Verschillende klassen als de FJ,
Regenbogen en Draken zullen wederom
hun opkomst maken.
Zelf heb ik mij enige tijd actief bezig
gehouden met het secretariaat van de
WZW maar heb deze activiteiten helaas
moeten stopzetten. Met voldoende
draagvlak binnen de verschillende
verenigingen, een actief vrijwilligers-
bestand en een enthousiast en sterk
bestuur ben ik er van overtuigd dat de
WZW een mooie toekomst tegemoet
gaat! Ik zou u dan ook graag willen
oproepen uw steentje bij te dragen aan
deze mooie samenwerking.

Tot slot...
Als afsluiting wil ik iedereen bedanken die
ons afgelopen jaar heeft ondersteund in
de organisatie van de zeilwedstrijden. In
de eerste plaats Hein Brand die een actieve
rol heeft gespeeld in de commissie. Maar
ook alle verschillende start- en
finishschepen die ons hebben
ondersteund! De wedstrijdcommissie
onder leiding van Jorn Jurgens; Frank, Jan,
Aloy en Jutta.

Laten we van 2014 wederom een mooi,
sportief, gezond en actief zeilseizoen
maken!

Esther Bos-Dijkstra
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Het ambacht van: Scheepsramenmaker
Daar waar in een periode van
economische crisis de nieuwbouw van
schepen stagneert en werven zware tijden
beleven liggen er kansen voor
toeleveranciers die ook de particuliere
markt bedienen. Hora, leverancier van
aluminium scheepsramen, is zo’n bedrijf en
wij zijn van harte welkom om in de
keuken te kijken bij de makers van
scheepsramen.

In twee traditionele panden in Leusden
midden in het groen, ver weg van water
en havens, is het familiebedrijf Hora
gevestigd. Dit knusse familiebedrijf, waar
20 man werkzaam is, is opgericht in 1955
en wordt geleid door twee kleindochters
van de oprichter.

Het bedrijf
De derde generatie bestaat uit Rachèl en
Tjitske Mosmans die beide in het bedrijf op
de werkvloer begonnen zijn en zij hebben
het vak tussen de ervaren
scheepsramenmakers geleerd. Ze zijn nog
te jong om zich zorgen te maken over een
volgende generatie maar dat zal in de
toekomst zeker een onderwerp van
gesprek zijn. De vader van de Rachèl en
Tjitske loopt nog dagelijks in het bedrijf
rond om zijn jarenlange ervaring met
medewerkers te delen.
Punt van aandacht binnen het bedrijf is de
gemiddelde leeftijd van de werknemers en
rekening houdend met het feit dat een
interne scholing tot zelfstandig werkende
scheepsramenmaker niet minder dan 5
jaar in beslag neemt, betekent dat
verjonging op de werkvloer op niet al te
lange termijn gewenst is.

Assortiment
Hora richt zich met haar producten op de
particuliere markt, de jachtbouw en de
beroepsvaart, waaronder scheepswerf
Damen Shipyards en produceert alleen
maatwerk bestaande uit:

- ramen met lichte profielen,
- ramen met halfzware profielen,
- ramen met zware profielen,
- windschermen,
- instapdeuren,
- schuifluiken,
- klappende luiken,
- scheepsbeglazing, zgn. plakruiten

die zonder frame tegen de wand
worden verlijmd.

De beglazing kan bestaan uit securitglas,
perspex, lexaan of acrylaat waarvan de
dikte kan variëren van 6 tot 50 mm (!). De
beglazing kan in verschillende kleuren
worden geleverd: helder, brons, grijs,

groen en blauw glas. De profielen kunnen
worden geanodiseerd in zilver- of brons
kleur of in alle RAL kleuren worden
gepoedercoat. Op verzoek van cliënten
kunnen de ramen ook in messing profielen
worden gevat. Verder kunnen alle
profielen geleverd worden met gebogen
ronde hoeken of gelaste scherpe hoeken,

zijn de producten toepasbaar op zoet- en
zout water en behoort levering met
dubbel -, driedubbel - of verwarmd glas tot
de mogelijkheden. Vluchtluiken en
patrijspoorten zijn leverbaar in allerlei
standaardmaten. Patrijspoorten kunnen
door Hora ook als maatwerkproduct
geleverd worden.

Voorbereiding
De profielen die worden gebruikt voor de
scheepsramen worden geleverd in lengten
van 5 meter. Alle ramen worden
geproduceerd aan de hand van mallen.
Zowel particulieren, jachtbouwers maar
ook de scheepswerven voor de
beroepsvaart leveren mallen aan. Er is
echter één groot verschil: voor serie
gebouwde beroepsschepen wordt gewerkt

met standaard mallen omdat de platen,
waaruit deze schepen worden gebouwd,
computer gesneden zijn en hierbij doen
zich geen maatverschillen voor. Meestal is
dat anders bij de bouw van
pleziervaartuigen en daarom is het
noodzakelijk om voor ieder schip en voor
alle ramen een aparte mal te maken.
Zodra het oude raam verwijderd is of bij
nieuwbouw het casco gereed is wordt
triplex achter het raam bevestigd en vanaf
de buitenzijde het gat, waarin het raam
zal worden gemonteerd, afgetekend.
Ramen worden standaard 1 tot 1,5 mm
kleiner gemaakt dan de gatmaat om het
raam met wat speling in de scheepswand
te kunnen monteren. Ook moet op de mal
worden aangetekend wat de buitenzijde
is, of het om stuurboord of bakboord gaat
en wat de vaarrichting is.

Een van de belangrijkste punten is het
aantekenen van de kromming die in de
opbouw aanwezig is. De montage van een
vlak scheepsraam in een opbouw met een
geringe kromming is onmogelijk. Met
andere woorden: de kwaliteit van het
eindresultaat hangt af van de kwaliteit van
de mal.

“de kwaliteit van het
eindresultaat hangt af van de

kwaliteit van de mal …..”

Productie
Vanaf de mal die is aangeleverd wordt de
radius van de hoek bepaald. Voor iedere
radius bestaan ronde hardmetalen
buigrollen met een gelijke grootte aan de
radius van de houten mal. Deze
hardmetalen buigrol wordt op een buig-
machine geplaatst waarna het te buigen
profiel tegen de buigrol wordt gelegd. Om
te voorkomen dat de verschillende ruimten
in het profiel vervormen worden deze
opgevuld met een metalen blok van een
tegenovergestelde vorm hetgeen in het
omcirkelde deel op bovenstaande foto
duidelijk zichtbaar is. Om te voorkomen
dat de buitenzijde van het profiel tijdens
het buigen gaat golven wordt een nylon
schijf tegen het profiel geklemd. Voor
deze schijf wordt geen metaal gebruikt om
te voorkomen dat de buitenzijde van het
raamprofiel tijdens dit proces zal
beschadigen. Omdat profiel, metalen blok
en nylon schijf onder druk worden gezet

kan het aluminium niet vervormen. Door
met vaste meetpunten op de mallen en op
de buigmachine te werken kan op een
uitermate precieze manier worden
bepaald waar de bochten in het profiel
moeten worden aangebracht.
Als er sprake is van raamprofielen die uit
één stuk bestaan worden de uiteinden
gelast en geslepen. Bestaat het
raamprofiel uit twee delen dan worden
deze op maat gemaakt en in een latere
fase gekoppeld. Ook in een opbouw met
een kromming kan vrij eenvoudig een
aluminium raamprofiel met gebogen

beglazing worden geplaatst. Niet alleen de
eerder genoemde kunststofsoorten maar
ook securitglas is hiervoor geschikt.

Het slijp- en polijstwerk van de profielen
laat Hora door een externe leverancier
voor zijn rekening nemen. Daar worden de
profielen na het polijsten ook
geanodiseerd of in kleur gepoedercoat.

Eindproduct
Zodra dit proces achter de rug is kan de
assemblage-afdeling beginnen met het
aanbrengen van de 1-, 2- of 3-laags
beglazing. Voor grote afnemers bestaat de

mogelijkheid hun eigen logo in het glas te
laten aanbrengen. De 1- en de 2-laags
beglazing volstaat voor de pleziervaart op
het binnenwater en op zee. Zeegaande
pleziervaart kiest er soms voor om dubbele
beglazing te laten plaatsen vanwege de
veiligheid en comfort. Beroepsvaart kiest
in de meeste gevallen voor dubbele of drie
dubbele beglazing waarbij in sommige
gevallen ook wordt gekozen voor een
tussenliggend warmte-element om
condensatie van de ruiten te voorkomen.
Het functioneren van deze warmte-
elementen is te vergelijken met de
achterruitverwarming in auto’s. De meeste
ruiten worden met rubber in de profielen
geplaatst. Uitzondering hierop zijn de
ruiten die onder een te grote hoek staan
en die worden gelijmd om te voorkomen
dat ze inwateren.
Uiteindelijk worden de ramen aan boord
gemonteerd bijvoorbeeld met aan de
binnenzijde aangebrachte klemblokjes of
een aluminium binnenlijst en met een
eenzijdig klevende insealtape tegen het
inwateren. De kleefzijde van de tape is op
het raamprofiel aangebracht zodat bij

eventuele demontage het raam vrij
eenvoudig zonder hak- en breekwerk uit
de sponning kan worden verwijderd.

Onderhoud
Het onderhoud van Hora scheepsramen is
een vrij eenvoudige klus. Het kan beperkt
blijven tot het reinigen van de ramen, de
profielen en de rubbers. Bij het varen op
zout water verdient het de voorkeur de
profielen regelmatig met zoet water af te
spoelen. Daarna kan het aluminium profiel
worden behandeld met paraffine-olie.
Meer dan deze kleine klusjes is niet nodig.
“De scheepsramen van Hora vergen niet
mèèr onderhoud en met de kwaliteit van
de scheepsramen die wij leveren zien wij
de afnemers pas over 30 jaar weer terug”.

Milieu eisen
Voor het veilig en milieuverantwoord
recyclen van schepen is met het Verdrag
van Hongkong voor de beroepsvaart een
inventarisatie van gevaarlijke stoffen
verplicht gesteld. De term “Green
Passport” is een onofficiële naam die
betrekking heeft op het veilig en
verantwoord recyclen van schepen en
onderdelen daarvan. Alle schepen hebben
een “Green Passport” aan boord zijnde
een document met daarin een opsomming
van alle stoffen die in het schip zijn
aangebracht. In geval van calamiteiten kan
snel in beeld gebracht worden welke
potentieel gevaarlijke stoffen zich aan
boord van een schip bevinden. Ook Hora
voldoet aan deze eisen en zodra
scheepsramen worden geleverd voor de
beroepsvaart gaan deze vergezeld van een
opsomming van onderdelen en materialen
conform de vereisten in het “Green
Passport”.

En niet alleen als u in het bezit bent van
een schip met ramen in rubberen profielen
is een bezoekje, wellicht met mallen onder
de arm, aan Hora de moeite waard.
Kijk op: www.hora.nl

Luuk Raaman

“met de kwaliteit van de
scheepsramen die wij leveren
zien we de afnemers pas over

30 jaar weer terug …..”



8 9

Excursie naar Katwijk

Hoe het water wordt bedwongen
Je staat er nauwelijks bij stil, maar de
Nederlandse waterhuishouding heeft heel
wat voeten in de aarde.
Hansje Brinker had het nog makkelijk met
z’n vinger in het gat in de dijk. Dat er in
werkelijkheid – nog steeds – heel wat
meer bij komt kijken om in ons land droge
voeten te houden, bleek overduidelijk bij
het bezoek dat een groep Nieuwe-
Meerders bracht aan Katwijk. Voor de
jaarlijkse excursie had Michèle deze keer
hulp gekregen van Wim en Wil Maat. Zij
verdienen alle lof, de organisatie was zoals
altijd perfect.

De uitwatering bij Katwijk
Het ontmoetingspunt was op zaterdag 26
oktober op een parkeerterrein in het duin,
vlak bij zee. Van daar was het te bezoeken
gemaal dat de uitwatering regelt, op
loopafstand. We werden in het moderne
gebouw met indrukwekkende pomp-
installaties ontvangen door onze gids.
Deze nam ons mee door het hele gebouw
en door de geschiedenis, die hier al
eeuwen bepaald wordt door het
Hoogheemraadschap van Rijnland. Deze
instantie ontstond toen in de twaalfde
eeuw de monding van de Oude Rijn, die
ten noorden van Katwijk in zee stroomde,
verstopt raakte. Er moest dus een
oplossing gevonden worden om het water
van de rivier kwijt te raken. Er werden
watergangen gegraven, waarlangs het
water kon worden afgevoerd naar het IJ.
Maar er bleef behoefte bestaan aan een
uitwatering bij Katwijk. Die werd gemaakt
in 1571, een ongelukkig tijdstip, want
inmiddels was het oorlog en het kanaal
werd niet onderhouden, waardoor het
dicht stoof. De uitwatering werd nadat de
Spanjaarden waren verdwenen niet meer
hersteld.
Pas in 1807 kwam de nieuwe uitwatering
tot stand en had de Oude Rijn weer een
verbinding met de zee. Via een binnen- en
een buitensluis kon Rijnland zijn water
lozen. Eind 19de eeuw verrees aan de

noordkant van de binnensluis een
stoomgemaal, dat in 1954 werd vervangen
het huidige gemaal. Sindsdien zorgen
twee dieselmotoren en een elektromotor
voor de bemaling. Het oude stoomgemaal
werd – achteraf gezien helaas –
afgebroken.
Er zijn ook nog plannen geweest voor een
zeehaven bij Katwijk, maar dat ging niet
door. Wel werd door het huidige
hoogheemraadschap de thans bestaande
afwatering gemoderniseerd. Op de plaats
van de oude buitensluis kwam in 1984 een
nieuwe sluis, die als waterkering voldeed
aan de Deltawet. Bij normale
buitenwaterstand kan het gemaal per
etmaal 4 miljoen kubieke meter
verwerken. Bij een zeer hoge waterstand
van 2,50 m boven NAP wordt dat 2
miljoen kuub. Zo lukt het de Katwijkers en
de bewoners van het achterland al
eeuwen om droge voeten te houden.

Onbaatzuchtige redders
Na de lunch in een strandpaviljoen kwam
het volgende programmapunt van de
excursie aan bod: het station Katwijk van
de KNRM in de Redschuur Groeneveld. We
werden er ontvangen door de vice-
voorzitter van het station, waarvan het
personeel uitsluitend uit vrijwilligers
bestaat. Door enkele spectaculaire films
van reddingboten in gevecht met de
woeste Noordzee, waarin zij af en toe
volkomen in de meters hoge golven
verdwenen, kregen wij, voor zover we dat
al niet hadden, een goede indruk van het
fantastische werk van de mensen van de
KNRM. Petje af!
Beneden in het gebouw konden wij de
reddingboot De Redder, van het type

Valentijn 2000, en de tractor die hem naar
zee brengt, van onder tot boven bekijken.
De boot verleent jaarlijks zo’n twintig tot
dertig keer hulp aan mensen die op de een
of andere manier op (of in) zee in de
problemen zijn gekomen. Van zwemmers,
kitesurfers, rubberbootjes en zeiljachten,
tot vissersboten en grote zeeschepen.
Indrukwekkend. Verwonderlijk dat er nog
altijd watersporters rondvaren die geen
donateur zijn.

Kustwerk Katwijk
Op verschillende plaatsen langs de
Noordzeekust wordt gewerkt aan het
verbeteren van de waterkering ter
beveiliging van het achterland bij hoog
water. Tegelijkertijd wordt rekening
gehouden met de recreatieve functie. Zo
worden niet alleen de stranden
opgehoogd, de duinen verbreed en dijken
aangelegd, maar er wordt tevens gezorgd
voor het in goede banen leiden van
verkeer en recreatie. Het benodigde zand
wordt uit zee gehaald. Je ziet dan ook
voortdurend een zandzuiger voor de kust
heen en weer varen.
In Katwijk wordt een dijk van 500 meter
aangelegd van zand, bekleed met stenen.

Daaroverheen komen de nieuwe duinen te
liggen. Tussen Dijk-in-Duin en de boulevard
wordt een ondergrondse parkeergarage
aangelegd met plaatsen voor zo’n 670
auto’s, met liften en toiletvoorzieningen.
Zo kunnen bewoners en toeristen op
loopafstand van het strand parkeren. De
strandpaviljoens krijgen een eigen
doorgang en verder komen er voor het
gemak dat de mens dient een speciale
voetgangersboulevard, pleintjes, zit-
bankjes, brede strandtoegangen en -
afgangen, voorzieningen voor minder
validen en een speel- en schaakplein. Het
project moet zijn afgerond in het voorjaar
van 2015.
Dit alles kwamen wij te weten tijdens het
bezoek aan het informatiecentrum
Kustwerk Katwijk, het derde punt in ons
programma. Tot slot van het geslaagde
dagje-uit zijn we uiteraard met z’n allen
een wijntje of biertje gaan drinken in een
van de etablissementen langs de
boulevard.
Wie er deze dag niet bij was, heeft beslist
wat gemist!

Daan Schiff

Pinkstertocht motorboten 2014
Ook in 2014 vindt er weer een motorbotentocht plaats. De data
zijn gepland rond het Pinksterweekeinde en het thema van deze
tocht is: Randmeren – varen tussen oud en nieuw land.
De Randmeren bestaan uit verschillende rustige vaarwateren met
een wat ruimer karakter en tegenwoordig kraakhelder water. Ze
vormen de scheiding tussen het nieuwe en het oude land. Aan de
ene kant de polders en de nieuwe steden van Flevoland, op de
andere oever de oude havenplaatsen. De historische
Zuiderzeehavens zijn onze ligplaatsen op deze vijfdaagse tocht.
Programma: Over de inhoud van het programma willen we op dit
moment nog niet te veel onthullen. Wel dat u naast watersport
en nautische beleving mag rekenen op een afwisselend
programma. Daarin zitten verschillende activiteiten met
clubgevoel, cultuur, historie, bezichtigingen en gaan we lekker
(uit) eten. Natuurlijk is er ook gelegenheid voor eigen invulling
van de vrije tijd. Het wordt zeker een mooie tocht, dus reserveer
de data alvast in uw agenda. U kunt ons nu al laten weten dat u
van plan bent om mee te gaan.

Donderdag 5 juni Aalsmeer – Durgerdam
Vrijdag 6 juni Durgerdam – Bunschoten Spakenburg
Zaterdag 7 juni Bunschoten Spakenburg – Harderwijk
Zondag 8 juni Harderwijk – Huizen
Maandag 9 juni Huizen – Aalsmeer
In de volgende O&W van maart 2014 vindt u meer informatie en het inschrijfformulier voor deze tocht.

Bert Scherpenhuijzen en Petra Immerzeel bert.scherpenhuijzen@online.nl 06 - 25040778
Ed en Fey Kerkhoven edkerkhoven@planet.nl 06 - 22421925

Hemelvaartstocht zeilboten 2014
Het is koud, zo’n 4 graden. En het is ook al zo vroeg donker. Als je van je werk
thuis komt weet je niet hoe je huis er bij daglicht uitziet. Vanochtend (22
november) heb ik zwaar geklust aan de Orion. Er moet een nieuwe kachel in en
de scepters van de zeereling moeten opnieuw worden vastgezet. Veel werk,
want het hele teakhouten potdeksel moet eraf. Maar dan wel zo dat het hout
opnieuw gebruikt kan worden. Kortom, mijn hoofd staat nog niet echt naar het
mooie weer en het nieuwe seizoen.
Maar ik ben ook samen met Frans van der Weerdt begonnen met de
voorbereidingen van de Hemelvaartstocht 2014. Dit alles naar aanleiding van de
tocht van 2013 waarover u in vorige edities van de Over & Weer heeft kunnen
lezen. Welnu, na enige avonden puzzelen en een heuse “site survey” (een
verkenning op locatie) hebben we een route bedacht en een plan opgesteld.

Op woensdag 28 mei vangen we om 17.00 uur aan met de briefing en daarna
gooien we om 18.00 uur de trossen los en zetten we koers richting de Koenen.
Tot zover niets nieuws. ’s Nachts passeren we Amsterdam en daarna gaat
iedereen op eigen doft richting Lelystad alwaar iedereen voor de steigerborrel
verwacht wordt in de Bataviahaven. We hebben daar voor twee nachten een
hele steiger afgehuurd. Dit betekent dat de wedstrijd op vrijdag 29 mei van en
naar de Bataviahaven wordt gevaren. De wedstrijdbaan en starttijd worden
bepaald aan de hand van het actuele weer. Hemelvaart valt laat dit jaar dus de
kans op veel wind lijkt klein, maar je weet maar nooit. Deelnemers die het te
hard (of te zacht) vinden waaien kunnen eventueel aanmonsteren op een ander
schip.
’s Avonds gaan we dineren in een nabij gelegen restaurant. Zaterdag is iedereen
zoals gebruikelijk weer vrij in beweging. We hebben voor deze opzet gekozen
omdat de Bataviahaven bij de meeste winden vrij makkelijk bereikbaar is.
Daarnaast is de opzet van de wedstrijddag voor mensen met een kleinere boot of IJsselmeervrees wellicht drempelverlagend. En
rond de Bataviahaven is voldoende vertier om wat verloren uurtjes door te brengen. Zo valt ons bezoek aan de Bataviahaven
samen met het Catalina weekeinde in dezelfde haven. Dat moet voor enkele leden toch voldoende aanleiding zijn om mee te
varen. Maar de ervaring leert dat de kuip of kajuit meestal garant staat voor veel gezelligheid. Dus, wat let u en vaar in 2014 mee
met de Hemelvaartstocht. Misschien kan er een vakantie aan vastgeplakt worden en is deze tocht het begin van een mooie
zeilweek op het IJsselmeer. Wij hebben er in ieder geval nu al zin in. En Frans en ik zijn natuurlijk altijd te bereiken voor vragen of
om het laatste restje twijfels weg te nemen. Rond de opening van het nieuwe vaarseizoen zullen we de flyers gaan ophangen en
beginnen we met de inschrijving.

Paul van der Zande & Frans van der Weert
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Zeilen rond de Canarische eilanden
Zeilen rond de Canarische Eilanden, het is
hollen of stilstaan!!

Met de Twins naar warmer oorden
Eind oktober 2013 heb ik een week rond
de Canarische Eilanden gezeild aan boord
van de “Twins”, een Nautitech 44
Catamaran van Sail4Fun. Sail4Fun zeilt in
de winter rond de Canarische Eilanden en

in de zomer langs de kust van Portugal-
Spanje naar bijvoorbeeld Mallorca en je
kunt aan boord voor één of meer weken
een fraaie hut huren.
Zeilen rond de Canarische Eilanden kent
een zeer spectaculair element, de
zogenaamde Acceleratie zones Rondvraag
onder zeilers naar een zeezeilervaring, van
Tenerife naar Portugal, leverde meestal
vragende gezichten op! Vandaar dat ik
mijn ervaring graag wil delen.

Wind op land en op zee
Wie op de stranden in het zuiden van
Tenerife blijft merkt weinig van de wind.
Je bent er in de luwte van het eiland. Maar
iedereen die zichzelf niet tekort wil doen,
huurt een auto en gaat omhoog, de

bergen in naar vulkaan de Teide, met
3.718 meter de hoogste punt van de
Canarische Eilanden. Maar ook de tocht
door de bergen in het westen naar Masca
en door de bossen van Anaga in het
oosten is fantastisch en absoluut de
moeite waard.
En dat geldt in dezelfde mate ook voor La
Gomera met z’n twee gezichten, kale
bergen, maar ook prachtige met bossen

begroeide bergen met in het centrum het
Parque Nacional.
Ook de andere Canarische Eilanden zijn
beslist de moeite waard. In de bergen
ervaar je vaak al meer wind die al stevig
door de dalen trekt maar die zich op zee,
in de Acceleratie zones, pas echt goed
manifesteert.
Over de gevolgen die ik persoonlijk heb

ervaren, wil ik zo iets schrijven maar een
klein beetje theorie vooraf is dan wel
zinvol. Overigens theorie die met behulp
van internet en wat gezond verstand tot
een aantal gevolgtrekkingen heeft geleid
en die zijn getoetst aan de ervaringen van
Ingrid en Han van Sail4Fun.

Venturi-effect
Acceleratie zones ontstaan primair als
gevolg van het Venturi-effect. Wikipedia
zegt over het Venturi-effect: “Een venturi

is een doelbewust in een stromingkanaal
voor vloeistof of gas aangebrachte
vernauwing. Doordat het passerende
medium een flinke snelheidsverhoging
ondergaat ontstaat daardoor op die plek
een drukverlaging het venturi-effect”.
Omdat bij Acceleratie zones ook steeds
over het Venturi-effect wordt gesproken,
hebben de vernauwingen tussen bergen
en dalen in een bergachtig gebied
blijkbaar hetzelfde effect op de wind op
zee. Het Venturi-effect bestaat weer uit 2
afzonderlijke effecten:

- Het verticale Vleugeleffect:
Wind wordt tegen de bergen van de
Canarische EIl;anden aangeblazen en gaat
omhoog, over of om de hoogste punten
heen en door de dalen tussen de eilanden.
Door de opstijgende lucht ontstaat in de
lagere gebieden van het eiland en op zee,
lage druk. De hogere druk in de bergen zal
versterkt omlaag naar de lage druk op zee
stromen, waardoor de wind aanzienlijk
toeneemt.

- Het horizontale Trechtereffect:
Wanneer de Acceleratie zones dichter bij
elkaar komen, bijvoorbeeld de ten ZO van
Tenerife en de ten ZW van Gran Canaria,
dan is ook daar sprake van een
vernauwing en gaan de Acceleratie zones
elkaar horizontaal versterken.
Onderstaande tekening laat beide effecten
goed zien.

Het verticale Vleugeleffect:
Acceleratie zones ontstaan dus primair
door het Vleugeleffect. De windkracht in
een Acceleratie zone hangt uiteraard af
van de windsterkte, maar ook van de
hoogte van de bergen.
Bij N/NO-wind zal het vleugeleffect op de
relatief lage eilanden Lanzarote en
Fuertaventura, respectievelijk 671 meter
en 807 meter hoog, beperkt zijn. Weinig
hoogte en er is géén Trechtereffect.
Op de hogere eilanden Gran Canaria 1.949

Onder zeezeilers wordt gezegd:
"Reef early and generously,

because the wind will increase
by another 15 knots".

meter, Tenerife met 3.718 meter en La
Gomera met 1.487 meter, ligt dit anders.
De opstuwende kracht is hier door de
grotere hoogte veel sterker en
waarschijnlijk wordt het effect nog wel
versterkt door krachtiger winden op grote
hoogte. Hoe het ook zij, het Vleugeleffect
op zee is dus ook veel sterker. Maar daar
komt op die eilanden dan ook nog het
Trechtereffect bij.

Het horizontale Trechtereffect:
Lanzarote en Fuertaventura liggen in
elkaars verlengde en de Acceleratie zones
van beide eilanden versterken elkaar niet.
Gran Canaria, Tenerife en La Gomera
liggen ten opzichte van de N/NO-wind min
of meer naast elkaar zoals op bovenstand
kaartje is te zien. Door de ligging van de
eilanden naast elkaar ontstaat, naast de
Vleugeleffecten van ieder eiland, het
Trechtereffect. (de pijlen op het kaartje
maken dat goed zichtbaar!) De Acceleratie
zones tussen deze eilanden zijn dan ook
veel sterker. Tot zover de Theorie!

In de Acceleratie zones kan het goed
spoken, want er is niet alleen veel wind, de
golven zijn navenant hoog en ruw.

Omstandigheden
De GRIB-files voor eind oktober gaven 15
knopen N/NO aan en dat was het ook
ongeveer. De weersomstandigheden op de
Canarische Eilanden staan sterk onder
invloed van het Azoren-hoog en de
passaatwinden en die zorgen voor een
vrijwel constante noordelijke wind het
gehele jaar door en in mijn zeilweek van
eind oktober dus N/NO.

Rustig zeilweer zou je zeggen, maar dat
pakt dan toch wat anders uit; spectaculair
anders moet ik zeggen.

Puerto Rico (Gran Canaria) - Puerto San
Miguel (Tenerife): 51 mijl
Onze 1e tocht ging van Puerto Rico naar
Puerto San Miguel. We vertrokken in
westelijke richting en bleven een tijd in de
luwte van het eiland. Je hebt daar dan
misschien 8 knopen wind, wat de Twins
met ongeveer 10 ton niet echt laat lopen.
Motoren dus. Totdat we ter hoogte van
Puerto de Mogan recht vooruit witte

koppen op zee zagen verschijnen. En dan
gaat het snel. Zo heb je 8 knopen, het
begint een beetje te waaien waarin het
grootzeil gereefd wordt gehesen en het
voorzeil vol wordt bijgezet, en één mijl
verderop staat er dan ineens 35 knopen
over het dek, met vlagen 40. Je krijgt niet
alleen de extra wind van de Acceleratie
zones, maar je raakt ook uit de luwte van
het eiland, dus krijg je de normale wind
plus de extra wind. Dat maakt het ook zo
spectaculair. Het is echt net of er een
windscherm op zee staat. Binnen een paar
minuten van 8 knopen naar 35 knopen.

Met het voorzeil half gereefd zijn we met
een gemiddelde speed over de dag van 8
knopen per uur naar Puerto San Miguel
gevaren. De hele tocht door een
Acceleratie zone (met Vleugeleffect én
Trechtereffect!). Dat is dus echt zeilen!

Puerto San Miguel (Tenerife) - San
Sebastian de La Gomera: 30 mijl
De volgende dag begint met een mijl of
vijf en na het passeren van Las Galletas,
bijna voor de kust van Los Cristianos, valt
de wind weer weg naar 8 knopen.
Alle tijd om de in die wateren levende
dolfijnen te bewonderen. Je ziet ze daar
geregeld dicht bij het schip boven water
komen. Prachtige dieren!

Met 8 knopen krijgt het voortdobberen
iets van “a terrible waste of drinking-time”.
Er staan op de terrassen van het mooie
plein aan de haven van San Sebastian de
La Gomera immers koude bieren en koele
wijnen op ons te wachten! We zetten de
motoren er maar bij aan.
Tot we vijf mijl voor de kust van La
Gomera weer in een Acceleratie zone
komen en weer binnen enkele minuten. Je
hoeft echt gaan jarenlange zeezeilervaring
te hebben om de zone te herkennen. Eén
keer is genoeg, dan weet je het wel en je
gaat nooit meer met vol tuig een zone in!
De “Twins” kan dit allemaal prima aan en
Han en Ingrid zijn zo ervaren dat we er
niet door worden verrast.

Omdat het maar vijf mijl was werd alleen
het voorzeil vol bijgezet en dan nog vaar
je met een speed van 9 knopen. Ik heb
zelfs een paar seconden, surfend vanaf
een golf 10,6 knopen gezien richting de
koude bieren en koele wijnen die je dan
ook wel hebt verdiend.
Weer een prachtige ervaring rijker! Om er
geen reisverhaal van te maken, over het
vervolg alleen nog dit:

 Steeds hetzelfde patroon. Van
San Sebastian naar Playa de
Santiago (La Gomera) door de
Acceleratie zones en daarna bijna
zonder wind op de motor naar
Valle Gran Rey (La Gomera).

 Op de terugtochten is alles
omgekeerd evenredig.

Conclusie:
 Zie je, of verwacht je een

Acceleratie zone dan zeil je daar
zwaar gereefd op een
fantastische en spectaculaire
manier doorheen en anders is het
dobberen of motoren.

 Hollen of stilstaan dus, maar wel
met de garantie voor echt
spectaculaire zeilmomenten!

 In de gebieden ten noorden en
zuiden van de eilanden is de wind
over het algemeen matig en dit
maakt het mogelijk om daar
ontspannen te zeilen onder vol
zeil. Zover zijn wij deze keer niet
geweest maar vorig jaar van
Tenerife naar Portugal was dit
inderdaad het geval.

De hele week volop zon en absoluut een
heel prettige vakantie gehad en veel
geleerd over het zeilen rond de Canarische
Eilanden.

Piet Stolk

piet@psad.nl +31 6 54 39 86 82

“zo heb je 8 knopen en
één mijl verderop staat er
ineens 34 knopen…….”

“voort dobberen:
a terrible waste of
drinking time…”
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Zeilen met de Regenboog van onze Koning

Het is een hele eer om de Regenboog
“Oranje” van onze Koning Willem
Alexander te mogen varen en een
uitdaging om de “Gebroeders” na 33 jaar
weer samenwerkend in één wedstrijdboot
te krijgen!

De Regenboog “Oranje” met zeilnummer
56 stamt uit 1931. De boot is geheel
gerestaureerd door de Regenboogclub.
Daarna is zij aan de toenmalige Prins
Willem Alexander en Prinses Maxima als
huwelijkscadeau gegeven. Als onze Koning
er niet in vaart wordt de Regenboog af en
toe uitgeleend aan oud-kampioenen en
Olympiërs ter promotie van de klasse.

Zo werden wij van de zomer gebeld. De
ene zeilend op de Oostzee en de ander
golfend in Frankrijk werden wij, als de
“gebroeders van Werkhoven”, gevraagd
om de Regenboog “ Oranje” te varen
tijdens het Nederlands Kampioenschap
2013 te Sneek. Een hele eer waar je niet
snel “nee” tegen zegt. Echter, je moet wel
4 wedstrijddagen een volwaardig team op
het water brengen. Dat bleek een hele
toer. De jongste Van Werkhoven, Hugo,
wilde direct mee. Zijn oudere broer Ernst
wilde ook wel maar moest afhaken
vanwege een druk afstudeerprogramma.

Robert zou op tijd terug zijn met de Little
Sarah vanuit Stockholm en broer Joop
moest nog 4 dagen 36 holes per dag
golfen en zou pas vrijdag in Sneek zijn.
De teamsamenstelling moest de eerste
dagen aangepast worden. Gelukkig wilde
Geert Bakker mee varen. En Geert kan u
nu melden dat samen in één boot met de
“gebroeders” een bijzondere uitdaging is.
Het plan was snel gemaakt. Het weekend
voor het NK even trainen op de
Westeinder en dan de “Oranje” naar
Sneek brengen, op tijd voor de meting op
woensdag. Robert, Hugo en Geert Bakker
varen dan donderdag en vrijdag. Joop,

Robert en Hugo varen de zaterdag en
zondag.
We kregen dispensatie voor de team
wisseling. Hoe krijg je zo’n boot op
snelheid? Bel bevriende Regenboog
toppers als Marc Blees, Frank de Vos en
Max Blom Sr. en het is verbazingwekkend
dat wij overladen werden met
welgemeende tips, hands on hulp en
vrijwel nieuwe zeilen. Nu kon de
voorbereiding op het water beginnen.
Met geleende spullen zouden we
uiteindelijk zeilen onder nummer 31. De
training op de Westeinder was om zeilen
te testen, de Boog te leren kennen en
taken aan boord te verdelen. We hadden
geen ervaring met het zeilen in een
Regenboog en hadden gehoord dat de
huidige toppers er 2 jaar voor nodig
hebben om het schip zo goed te leren
kennen voordat je elk rak de maximale
snelheid eruit perst.
Het is vooral het grote gaffelgrootzeil dat
de Boog een moeilijk schip maakt om te
trimmen. Het totale wedstrijdveld is sterk

bezet met ervaren Boogzeilers en de
snelheidsverschillen zijn klein. Een foutje
wordt meteen afgestraft.

Wij dachten “dat doen we wel even”.
Maar ook wij konden geen echte potten
breken als nieuwkomers in deze klasse. We
voeren redelijk mee, maar te weinig echt
vooraan. Twee mooie resultaten (3e en 5e
plaats) verdampten vanwege een
diskwalificatie en het volledig wegvallen
van de wind. Aan de andere kant was er
wel degelijk een stijgende lijn en de
gebroeders voelden elkaar na 33 jaar
“pauze” nog steeds blind aan. Maar om de
regenboog goed op snelheid te houden
moet je heel veel trainingsuren maken. Die
tijd hadden we niet. Ook zijn door de
kleine snelheidsverschillen, de boot-
handling en een top start uiterst
belangrijk. Het starten ging ons goed af of
beter gezegd één keer te goed. Het
starten met een Boog is moeilijk omdat je
deze boot niet even stil legt om daarna te
accelereren. Bovendien is de startlijn kort
voor zo’n 45 Bogen die allemaal als eerste
weg willen.

Het was al met al een hele mooie ervaring
en zeker voor herhaling vatbaar.
De WV Nieuwe Meer werd goed
vertegenwoordigd met Geert Bakker en
Joop, Robert en Hugo van Werkhoven.

De “Gebroeders”

In plaats van kaarten
De man heeft het schip zelf gebouwd. Een
heel karwei, maar wel iets waar veel
mensen van dromen. De meesten worden
op tijd wakker, voor er nachtmerries van
komen, maar hij is dóórgegaan.

Spekbak en een baard
Het resultaat is een zeeschouw, ook wel
spekbak genoemd, en een baard die nodig
bijgeknipt zou moeten worden. Blijkbaar is
er zo hard aan de boot getimmerd dat de
persoonlijke verzorging in de knel kwam.
Toch is het schip nog lang niet klaar: de
kajuit staat in de grondverf, zijzwaarden
ontbreken en in de mastkoker treurt een
noodmastje dat nauwelijks in staat lijkt
een steunzeil te dragen.
Maar de motor zit wel op zijn plaats en hij
werkt goed. De man is met dit onaffe
schip naar de Elbe gevaren, onbekommerd
door een groot “buitenland” met
eindeloze kanalen en snel stromende
rivieren.

Doodlopende ronde sluiskolk
Nu ligt het voor de sluis van Otterndorf,
een bijzonder waterwerk dat veel
Oostzeevaarders kennen. Het bestaat uit

een bijna ronde sluiskolk die dood lijkt te
lopen tegen de zeedijk. Een nauw en laag
tunneltje geeft, dwars door die dijk heen,
toegang tot de Elbe. Bij hoog- en bij
laagwater is het tunneltje onbruikbaar.
Alleen bij half tij kun je doorschutten. Op
het moment van dit verhaal is het
hoogwater. Er moet dus gewacht worden.
De spekbakschipper staat, samen met zijn
vrouw, op de dijk; hij even sjofel als het
schip, zij – om het goed te maken – juist
stevig in de verf. Voor hen ligt de
Elbemonding, breed, onafzienbaar en een
beetje dreigend in de avondnevel. Een
stoet zeekastelen haast zich
stroomafwaarts. Het traject van hier naar
de ingang van het Kielerkanaal is –dat

hebben we in het inlichtingenblad
gelezen- achttien kilometer lang en het
minst betrouwbare deel van de
binnendoor-route naar de Oostzee.
Behalve door trekgolven van snelvarende

zeeschepen kan er bij wind tegen stroom
een vervelende deining staan. Gelukkig zit
de wind in de goede hoek. Toch heerst er
onrust onder de spekbakkers. Ze staan te
wijzen en praten op een toon die
onenigheid verraadt.

Kaarten uitverkocht
Als ik langs hen loop draait de man zich
om. “Wo ist die Schleuse?”, vraagt hij.
“Van mij mag het ook in het Hollands”,
zeg ik om het voor ons allebei makkelijk te
maken.. “OK, waar is die sluis dan?”
Herhaalt hij, ongeduldig in de richting van
Jutland wijzend. “Daar niet”, zeg ik.
“Volgens mij verder naar het oosten”.
Beiden kijken me ongelovig aan.
“Waarom niet hier tegenover”, vraagt de
vrouw op verongelijkte toon. “Ik weet het
niet. Ik ben hier ook voor het eerst. Maar
met deze sterke stroom kun je toch niet
recht oversteken”. “Weet u of je hem
makkelijk vinden kunt?”, vraagt ze weer.
“Dat denk ik wel”, zeg ik. “Het is een grote
zeesluis. Er zullen wel seinlichten staan, en
dat soort dingen. Met de kaart erbij kun je
hem niet missen”. “We hèbben geen
kaart”, zegt ze met een verwijtende blik in
de richting van haar man. Die haalt de

schouders op. “Was uitverkocht”,
verdedigt hij zich. “”In heel Hoogezand
was er niet één te krijgen”.“Misschien had
u het in Delfzijl moeten proberen”, kan ik
niet nalaten te zeggen. De man bromt
wat. De vrouw kijkt ongelukkig. “U mag
de onze wel zien”, bied ik aan. Spekbakker
doet onverschillig. Maar zijn vrouw gaat er
grif op in.

Dure navigatiecursus
Terwijl we naar de schepen teruglopen
vertrouwt ze me op samenzweerderige
toon toe: “Hij kan helemaal niet
kaartlezen. Totaal geen richtinggevoel.
Zou zelfs op de Grote Markt nog
verdwalen”. “Dat lijkt me lastig” zeg ik, me
afvragend of hij niet beter een kippenhok
had kunnen bouwen. “Nou en of”, zegt
ze. “Vorig jaar had hij zich opgegeven
voor een navigatiecursus. Het was nog
duur ook. Maar de eerste avond was hij al
na een uur terug. Hij kon het leslokaal niet
vinden!”
Die dag komt er van varen niets meer. Pas
de volgende ochtend is het zover. De
sluismeester gaat voor zijn Fallerhuisje
staan en zet zijn handen aan de
mond.”Bezahlen”, roept hij in plat Duits.
Gehoorzaam gaan we erheen om, op de

deurmat staande, onze schuld te voldoen.
Als dat gebeurd is mogen we verder. Eén
voor één glippen de schepen het tunneltje
door, voorzichtig manoeuvrerend om de
gestreken mast niet te beschadigen.
Voorbij de sluis wordt aangelegd om de
schepen weer zeilklaar te maken. Alleen
de spekbakschipper vaart door. Hij duwt
tijdens het varen zijn mastje overeind en
draait de Elbe op. We kijken hem na tot
zijn schip door de stroom wordt
meegenomen. De goede kant op gelukkig.

Jon Brakelé

(Redactie: Jon is auteur van het boek
“Schaapachtigheden”, zie pagina 19 van
O&W 456 van februari 2013)

“na een uur terug van de eerste
navigatiecursus; hij kon het

leslokaal niet vinden….”

“te hard gewerkt zodat de
persoonlijke verzorging in de

knel is gekomen…...”
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Van der Schilden 
Lingerie 

wenst u een gezellige 
decembermaand

Verras uw partner met een persoonlijk 
cadeau. Onze stylistes adviseren u graag 

en uw cadeau wordt luxe ingepakt.

• 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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Met de eerste herfststorm in aantocht 
werd er zondag 27 oktober druk gehaakt 
in het clubhuis.
Haken bij de zeilvereniging…… 
Jazeker haken is een rage. 
Facebookpagina’s over haken, 
haakblogg’s, haakcafés, enorme 
hoeveelheden haakboeken, noem 
maar op! Deze haakworkshop, 
welke onder de vakkundige 

begeleiding van de hobbywinkel Handig Werk uit Uithoorn werd 
begeleid,  stond in het teken van Myboshi Mutsen (is Japans voor 
mijn muts). Hippe, kleurrijke, trendy mutsen.

Onder het genot van limo, koffie, pepernoten, speculaas en andere 
versnaperingen was iedereen enorm druk met het tot stand laten 
komen van een muts.
Het was gezellig, ongedwongen en het was enorm leuk om te 
zien dat jong en oud zeer gezellig met elkaar zaten te haken. 
De oudere hielpen de jongeren en zeker ook andersom.

Veel gehoorde geluiden waren: 
wie kan mij helpen????
ik snap er niets van, 
woh dat wordt mooi, 
nee niet weer uithalen.... 
tjonge jij schiet op en wat een prachtige 
kleuren,
tjee we kunnen niet kletsen, ik moet 
tellen!!!!

Om 17.00 waren al enkele mutsen te zien! 
Enthousiaste hakers die het “eindelijk” 
onder de knie hadden zijn thuis dapper 
doorgegaan. We hebben diverse prachtige 
resultaten gezien. Iedereen kan nu 
goedgemutst de winter door.

Combi finale Hoorn 2013

Je mocht met de landelijke combi finale 
mee doen als je van alle combi`s tota-
al in de top 10 zat, en je kwam op de 
wachtlijst en werd uiteindelijk ingeloot 
als je in de top 20 zat.
Feike, Merten en ik (Annemijn) mochten 
dus meedoen. Het was op zondag 15 sep-
tember en de dag ervoor was er nog een 
training / clinic. 
Zaterdag stond er best veel wind en hoge golven dus dat was heel leuk =).
Voor de mensen die het nieuws hebben gevolgd: dit was de dag dat er 
zo’n 30 catamarans door de KNRM moesten worden gered.
Zondag waren de wedstrijden. 
Je moest ook een grote sticker van Delta 
Loyd op je boot plakken. Feike voer in 
de A, Merten in de B en ik in de C. 
In de ochtend stond er niet heel veel 
wind. We voeren de wedstrijden achter 
elkaar door, zonder pauzes. Eerst zou ie-
dereen 4 wedstrijden varen, maar voor 
de C werd de vierde wedstrijd afgelast 
en hadden we dus geen aftrekwedstrijd 
=(. Ik was 39, 22, en 19 g worden. De wind 
nam steeds meer toe maar voor mij ging 
dat juist beter. Ik was in totaal 26, maar 
met een 4e wedstrijd en dus een aftrek 
zou het nog veel beter gegaan zijn. 
Ik was ook geen enkele keer omgesla-
gen. Feike was 6e : 8, (9), 5 en  7. 
Merten was 3, 5, 18 en (33), en in totaal 8e. Voor Feike was het zijn laatste 
wedstrijd in de optimist. Volgend jaar is hij te oud voor de optimist en 
gaat hij door in Laser of RS Feva. Merten 
en ik hopen volgend jaar weer mee te 
doen in de A en de B.
Voor de prijsuitreiking was er ook nog 
een tombola, daar zeiden ze dan zeil-
nummers en die kregen dan een prijs. Ik 
heb een paar zeilhandschoenen gewonnen.

Het was heel 
leuk om 
op het IJs-
selmeer te 
zeilen met 
best veel 
wind en 
golven!!!

Door Annemijn Stokman

Een goedgemutste 
zondag!

jeugd

facebook: zeilteam westeinder
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De Jeugdzeilcommissie verwelkomt een nieuw 
commissielid: Adriënne Sas. Zij zal de taken van 
Monique Rietveld overnemen, met ‘vrijwilligers en 
evenementen’ als  belangrijkste taken.

Ik ben gevraagd of ik een stukje wil schrijven 
over mezelf omdat  ik de jeugd zeil commissie 
ga versterken. Ik ben Adrienne Sas en 37 jaar 
en getrouwd met Martijn Sas samen hebben we 2 
zoons. Norbert van 8 jaar en Jurgen van 5 jaar. 
Sinds april 2013 liggen wij met onze zeilboot in 
de haven. Ik werk al 15 jaar in het onderwijs als 
onderwijsassistent in Rijswijk. In april is Norbert 
ook begonnen met de zeillessen en hij heeft het erg naar zijn zin. Ik vind het leuk 
om me voor de jeugd in te zetten en later als ze groot zijn kunnen ze terug kijken 
op een leuke en leerzame tijd. Net zoals ik vroeger heb gehad bij het jeugdzeilen.

Groetjes Adrienne Sas

jeugd

je
ug

d

WINTERKLAAR MAKEN

Alle jeugdzeilkids en hun ouders waren opgeroep-
en om op zondag 27 oktober te komen klussen. Want 
gedurende het hele zeilseizoen is dankbaar gebruik 
gemaakt van alle verenigingsfaciliteiten, maar bij lus-
ten horen ook lasten. Dus… werd er druk geholpen 
om alle rescueboten af te spuiten (Fleurine, kom je 
volgend jaar weer?), de verenigingsboten schoon en 
netjes af te dekken, de grasdam te egaliseren (3 kuub 
aarde uitgereden!) en nog veel meer. En zo vervelend 
was het helemaal niet, want er was veel warme koffie, 
koude limonade, speculaas en pepernoten en heerlijke 
broodjes van Lune, Myrthe, Annemijn, Silke en Mila. Al-
lemaal heel erg bedankt voor jullie hulp, want we heb-
ben het met elkaar weer bewezen: vele handen maken 
licht werk!
Speciale dank van de Jeugdzeilcommissie, trainers en 
kinderen voor havenmeester Remko, voor alle goede 
zorgen, initiatieven en de vele hulp in het afgelopen 
seizoen!

Noteer alvast in je agenda/iPhone/
BlackBerry/Samsung:
9 februari 2014 - excursie naar het 
Scheepvaartmuseum in Amsterdam 
voor alle jeugdleden! Nadere 
informatie volgt per e-mail.

OPROEP !
Wij van de Jeugd Zeil Commissie zijn 
alweer druk bezig met de planning 
en voorbereidingen voor het nieuwe 
zeilseizoen 2014 ! Het komt wel voor dat 
we tijdens de trainingen graag de hulp 
in roepen van ouders om onze trainers 
een handje te helpen op het water. Het 
gaat dan om het varen van de boot 
zodat de trainers optimaal de kinderen 
kunnen begeleiden en trainen. Wat het 
belangrijkste is dat u in het bezit bent 
van een vaarbewijs ! Dit hoeft niet de 
hele dag maar kan ook een ochtend of 
middag zijn. De vraag is wie kan en wil 
ons helpen als dat nodig is ? Wij zien uw 
reactie graag tegemoet. Alvast bedankt 
namens de JZC Nieuwe Meer. Meld u aan 
bij zeilteamwesteinder@hotmail.com

Combi Westeinder
Van: Ivar Adriaansen (9 jaar)
Afgelopen seizoen heb ik meegedaan aan de Combi Westeinder. Toen had ik het bootje 
AllezAllez. En toen ik de wedstrijd zeilde, was ik 8 jaar. 
Er stond een harde wind. Maar toch vond ik het leuk. Toen ik net een boei miste, 
maakte ik een gijp Precies op dat moment dat er een harde windvlaag kwam, maakte 
ik die gijp. Cool hè? 
Komend seizoen ga ik de Combi Westeinder en met de Combi Braassem zeilen. Ik heb 
er veel zin in.
Maar eerst ga ik wedstrijden schaatsen in Haarlem en dan wordt het vanzelf weer 
voorjaar.
Het wordt extra spannend in het voorjaar, omdat mijn broer en ik nieuwe boten 
hebben gekregen. De boten zijn erg mooi. Ik weet al een naam voor mijn nieuwe boot: 
QUAETOK. Dit betekent: “Ik wou het ook!” Bouwe wil zijn boot “DISTOK” noemen. Dit 

betekent: “Dit is het ook!”
De AllezAllez van mij en de ViteVite van mijn broer zijn 
al verkocht. Een familie uit Zweden heeft ze gekocht. 
De bootjes gaan 
in een container 
mee naar Zweden 
en worden daar bij 
een vakantiehuis 
neergelegd. De 
kinderen van de 
Zweedse familie 
gaan in de vakanties 
in de bootjes zeilen. 
“
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Zeilend van pub naar pub
Dit jaar gingen we op vakantie richting
Zuid-Engeland. We hadden geen vast doel
voor ogen, maar gingen onder het motto
“we zien wel”.

Hoppend naar het zuiden
Met soms grote en soms kleine stapjes
hoppen we naar het zuiden. Na een
krappe week hebben wij samen onze
eerste oversteek gemaakt, vol trots hijst
Heleen de Engelse gastenvlag in Dover.

Een paar dagen later zeilen we tussen de
twee forten van de Solent door.
Onbekend als we zijn in het gebied vragen
we eenieder die we tegenkomen: “Waar
moeten we naartoe?”

De havens van Lymington en Yarmouth
worden door velen aangeduid als een
“must see”, ook van de rivieren als
Beaulieu River en Newtown River horen
we al als we nog aan de Franse kant van
het Kanaal zijn. En het maakt niet uit wie
je spreekt, altijd komt na het advies van de
haven het advies van de pub.
Voor Newtown River hebben we wel zes
routebeschrijvingen gekregen naar de
locale pub. Drankorgels als wij zijn hebben
we maar niet de moeite genomen om de
pub te zoeken, maar zijn we alleen de wal
op gegaan voor een wandeling en om de
start van de Fastnet te kijken.

Op de set van een soap
Een jaren ‘80 BBC serie Howard’s Way, een
soap over het dagelijks leven speelt zich
ook af rondom de Solent in het fictieve
dorpje Tarrent. Wij wilden wel eens zien
hoe dat eruit zag, dus wij bezochten
Bursledon. Aan het eind van de River
Hamble en vlak voor de vaste brug vonden
we de beruchte pub Jolly Sailor waar in de
serie iedereen zijn of haar zorgen
wegdrinkt. We meren af in de Swanwick

Marina, waar we de duurste haven van de
vakantie treffen en betalen £ 32,65,
ongeveer € 40,-- ! Een box met uitzicht op
de Jolly Sailor aan de overkant, waar we
naar toe roeien voor een wandeling. Maar
er is iets met getijden water, modder en
droogvallen. Dus teruggekomen bij de
rubberboot konden we kiezen: wachten of

overal modder. Dan is de keuze snel
gemaakt, het werd een goede maaltijd bij
de Jolly Sailor met uitzicht op De Leystar in
de haven.

“Ruby op de steiger voor de Jolly Sailor”

Treintje jachten aan de boeien
Het advies van velen opvolgend, gaan we
ook een dagje de Beaulieu River op. De
rivier ligt bezaaid met moorings, aan
bakboord aan stuurboord en dan weer
aan bakboord, vanaf het begin tot het
eind één trein met jachten aan de boeien.
Voorbij de Marina pikken wij ook een

“sleepje van de familie Pier”

boeitje op en we gaan met de rubberboot
op stap. We gaan op weg naar de Marina
en kijken rond en strekken de benen.
Maar als we terug willen blijkt iemand het
stopje uit de rivier te hebben getrokken en
stroomt het water er met ruim een knoop
de rivier uit en daar roeien we niet
tegenin! Aan boord van de rubberboot
ontbreekt dan ook onze bijbel de Reeds,
waardoor de navigatie in Ruby niet zo
soepel verloopt. Maar gelukkig komt er
hulp: de Familie Pier is met de Piraat ook
in de rivier en gaat net terug naar hun
boot. Zij geven ons een sleepje en zo
komen we toch nog weer voor donker aan
boord. In de avond is een groot deel van
het water verdwenen en is de rivier een
flink stuk smaller geworden. Om ons heen
scharrelen allerlei watervogels die opzoek
zijn naar hun diner.

Brighton, schommel, ruk, trek, schommel
De Marina van Brighton is een belevenis
op zich. Een dorp bij een stad maar dan
wel geheel vanuit de zee buiten de
krijtrotsen opgebouwd. Een grote
golfbreker is aangelegd om de zee buiten
te houden en dat dit niet altijd lukt
merkten wij onze eerste nacht. Schommel,
ruk, trek en weer schommel houdt ons uit
onze slaap waardoor we totaal niet

“Altijd komt na het advies van
de haven, het advies

van de pub…..”

uitgerust wakker worden. Dan maar een
dagje langer blijven (op een andere plaats
in de haven) en er een dagje op uit om de
stad te bekijken. De stad Brighton zelf ligt
drie kilometer van de haven wat een
mooie ochtendwandeling oplevert. In de
stad zijn we verbaasd over het aantal
Engelsen dat op de been is. Wat een
drukte. In de toeristenfolder staat dat je
het gebied The Lanes niet mag missen bij
een bezoek aan Brighton en dat blijkt
helemaal waar te zijn. We verkennen alle
smalle straatjes vol met juweliers en
prularia winkeltjes. Net zo smal als de
straatjes zijn, zo klein zijn de winkels ook.

Midden in de drukte vinden we een parkje
met rust, een koffiekraampje en wifi.
Meteen hebben we een mooie kans om
het thuisfront te laten horen hoe het ons
vergaat. Later die dag bezoeken we ook
nog de mega commerciële "nieuwe" pier
waarop een complete kermis, gokhal en
entertainment centrum is voorzien. Typisch
Engels is wel dat de oude ingestorte pier
nog half in zee staat, zo’n 50 meter
verderop. Hoe stevig de nieuwe pier is
vragen wij ons af als we de planken horen
kraken en van een beetje roest kijkt hier
ook niemand op.

Nieuwe rage: Suppen
In Lymington leggen we aan, aan de
steiger van de gemeentehaven, naast een
Engels gezin op, hoe kan het ook anders:
een Westerly. Zij hebben aan dek twee
opblaasbare SUP borden (zie Over en
Weer 458, blz. 17). Ze bieden aan of wij
dat ook eens willen proberen….. Nu zijn
we aan het sparen voor ook zulke borden.

“Suppen in Lymington”

Hollanders als we zijn kiezen we in
Yarmouth voor het “detached pontoon”.
Met de faciliteiten van de haven, maar dan
voor de helft van de prijs. Na flink
manoeuveren en goochelen met

landvasten krijgen we een Engelse
buurman langszij met een klassiek schip,
wat maar weer bewijst dat langkielers
gemaakt zijn voor open water. In
Yarmouth sponsoren we the Royal

National Lifeboat Institution en breiden
we de bemanning uit met onze eigen life
guard Lennie.

Terug naar het “Continent”
Helaas komt het eind van de vakantie in
zicht en luiden we de terugtocht in. Met
veel ruime wind onder spi en met hoge
snelheden waaien we terug naar het
“Continent”.

Voor de Franse kust krijgen we de douane
in ons kielzog, die ons per marifoon
oproept. Ze willen van alles weten: aantal
bemanningsleden en hun nationaliteit, de
haven van afgelopen nacht en die nacht
ervoor en de bestemming van vandaag.
Na even geduld en standby op kanaal zes
besluiten zij dat ze niet aan boord hoeven,
maar het was toch even schrikken.

De Leystar aan een mooring op de
Beaulieu River

De kleine kapitein van Ruby

Remco geniet van boot, wind en water

Na 27 dagen en ruim 600 mijl op het log
meren wij de boot af bij de Nieuwe Meer
en zijn we een mooie ervaring rijker.

Heleen Huizenga en Remco Jurgens



Als Gorter in Frankrijk
Even zijn ze enkele maanden in Aalsmeer,
René en Elsbeth Gorter. De rest van de
tijd, zo’n zeven maanden per jaar brengen
ze door op hun boot, de Gairlocher,
varend door Frankrijk.

Wie hun logboek volgt op internet kent ze
wel. René schrijft de tekst en Elsbeth
illustreert het met tekeningen, vrolijke
miniatuurtjes.

60 aandachtige luisteraars
Op zaterdag 16 november verhaalde René
in het clubhuis voor een 60-tal
geïnteresseerden, met veel leden van
Watersportvereniging Westend, wat zij
onderweg zo allemaal meemaken. Aan de
hand van foto’s en enkele tekeningen van
Elsbeth werden wij meegenomen op hun
reis over de Franse rivieren en kanalen. Op
een kaart van Frankrijk konden wij
voortdurend zien waar het een en het
ander zich had voorgedaan.

Het met humor gelardeerde verhaal ging
over meestal smalle kanalen, met korte en
lange tunnels en bruggen, waar de boot

dikwijls nauwelijks onderdoor kon. Veel
sluizen met vaak een verval van tientallen
meters, die soms zelf te bedienen waren,
andere keren door vriendelijke of knorrige
sluiswachters open en dicht werden

gedraaid. Ligplaatsen waar je soms rustig
in de schaduw van langs het water
staande bomen kon afmeren en een bad
nemen. Soms ook stukken water waarin

boomstammen ronddreven waarvan de
Gairloch het zwaar te verduren kreeg.
Verhaal ook van ontmoetingen met
aardige mensen, Fransen of
vreemdelingen. Ook de waardering voor

de Franse keuken en wijnen kwamen aan
bod. En steden, zoals Parijs, Bordeaux,
Toulouse.
Als vaarwater het Canal du Midi, Canal
latéral à la Garonne, Canal des deux Mers,
de rivieren Garonne, Seine, Gironde, Tarn.
Enzovoort.

Heinz Stahlschmidt
Uit het hoofdstuk Bordeaux citeer ik uit
het logboek: “De oudste haven in
Bordeaux is het Bassin à Flot. Ten noorden
van de stad kom je via een sluis in bassin
A, voor de commerciële vaart bedoeld en
via een brug in bassin B, voor de
pleziervaart bestemd. Daar is ook een in
de tweede wereldoorlog door de Duitsers
gebouwde onderzeeboothaven. Met dank
aan vele met name Spaanse
krijgsgevangenen. Tegen het einde van de
oorlog werkte daar Oberfeldwebel Heinz
Stahlschmidt, een explosievendeskundige.
‘Er hatte sich verliebt‘ in Henriette en de
stad waar zij woonde, Bordeaux. Bij de

terugtocht van de Duitsers kreeg hij de
opdracht om alle belangrijke gebouwen in
het centrum en alle bruggen op te blazen.
De Résistance kreeg daar lucht van en
benaderde Heinz om een duplicaatsleutel

“Heinz hatte sich verliebt”
in Henriette en de stad

waarin zij woonde

te maken van het munitiedepot. Zij
zouden daarna wel iemand vinden om het
depot op te blazen. De sleutel gaf Heinz,
maar een deskundige vond de Résistance
niet. Uiteindelijk heeft Heinz Stahlschmidt
het zelf gedaan. En heeft daarna moeten
onderduiken en Bordeaux voor veel
ellende gespaard.

Na de oorlog had in het verdeelde
Frankrijk natuurlijk iedereen in het verzet
gezeten. Zowel aanhangers van Pétain
met de Vichyregering, heulend met de
Duitsers en die van de Gaulle vanuit
Engeland regerend anti-Duits. De mensen
uit de Résistance en zelfs de (duplicaat)
sleutelmaker werden geëerd. Maar niet
Heinz Stahlschmidt, alleen omdat hij een
Duitser was, de vijand? Hij trouwde
Henriette en werkte daarna tot zijn
pensioen in Bordeaux om mijnen en
bommen onschadelijk te maken in de
havens van de Gironde. (…)
De onderzeebootbasis bestaat nog steeds
en is nu een maritiem & modern museum.”

De 17 bogen van Napoleon
Mooi ook het verhaal over de brug in
Bordeaux. Deze Pont de Pierre heeft
evenveel bogen als de naam van de
opdrachtgever tot de bouw letters heeft:
Napoleon Bonaparte. De ook ’s nachts
verlichte brug kan de hoeveelheid water
door de 17 bogen niet aan vanwege het
grote verval (7 meter!) tussen eb en vloed.
Het water hoopt zich dan bij de brug op,
zodat het verschil aan beide zijden van de
brug wel een meter kan bedragen. Na de
brug maakt je boot dan – midden in vele
draaikolken – een sprong omlaag of

omhoog. Een van de moeilijkste te
passeren bruggen in Europa. Tenzij je
wacht op absoluut dood tij.

In de wintermaanden ligt de Gairloch
meestal in Parijs, dit jaar blijft de boot

achter in Toulouse. Wie de interessante
avonturen van de Gorters wil bijhouden,
wie meer wil weten over het varen op de
Franse wateren, over bruggen en sluizen,
over vreemde watertoeristen, over
kastelen en sluiswachtershuisjes, doet er
goed aan de Gorters te volgen op internet:

www.logboekgairloch.blogspot.nl/
Daan Schiff
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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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Jaartje Accelerate
Dit jaar is de Accelerate weer flink
gebruikt, buiten de Hemelvaarttocht en de
zomervakantie zijn er erg veel rondjes op
de Westeinder gezeild, recreatief, maar
ook een behoorlijke wedstrijdserie. Laat ik
het zo zeggen, de Accelerate heeft het
woensdagavondwedstrijd-virus flink te
pakken!

4e plaats overall
Ondanks dat de rating steeds zwaarder
werd, zijn we beter gaan varen waardoor
we de 4e plaats overall hebben behaald in
het totaalklassement. Niet slecht als je
bedenkt dat er in het wedstrijdveld iedere
week tussen de 30 en 40 boten meezeilen,
en dat er in totaal 85 verschillende boten
hebben meegedaan! De boot heeft bijna
1200 mijl gevaren waarvan 700 tijdens de
zomervakantie en bijna 500 mijl op de
Westeinder!

Pittig tochtje tijdens zomervakantie!
Natuurlijk zijn we weg geweest tijdens de
zomervakantie. Anders dan vorig jaar
hadden we anderhalve week korter en
waren we dit jaar in de maand juni weg.
Zoals iedereen heeft gemerkt hebben wij
dus mooi weer op sleeptouw mee terug
genomen naar Nederland, want de zomer
begon exact op de dag dat wij weer terug

kwamen. Het koude en winderige weer
heeft zo zijn voor en tegens. Een van de
tegenvallers was dat het overdag op zee
ongeveer 12 tot 14 graden was, waardoor
stilzitten met een lange mouwen T-shirt, 2
vesten, 1 jas en een zeilpak nog steeds
koud is na een paar uur. Het voordeel was
echter dat de harde wind uit het Noorden
ons in no-time naar Frankrijk blies en dat
je, in plaats van 10 uur, in 6,5 uur 55 mijl
hebt afgelegd. Eigenlijk heeft de goede
windrichting en kracht ervoor gezorgd dat
we in 1,5 week minder tijd ietsje verder
zijn gekomen dan vorig jaar. Daarbij is het
ook nog eens lekker spectaculair om van
de golven af te surfen en snelheden van
ruim boven de 10 knopen te zien
verschijnen op het log in plaats van suf 50
mijl te moeten motoren omdat er geen
wind is.

Met grote sprongen zuidwaarts
Op de heenweg hebben we grote
sprongen gemaakt om de Seinebaai weer
te bereiken. Nadat we vorig jaar het
krijtrotsvirus hadden opgelopen is de
Belgische muur van flats niet zo mooi
meer, dus zijn we vanaf Vlissingen in één
keer naar Dunkerque gegaan waarna, in
afwachting van goed tij, het hoekje van
kaap Gris-Nez werd gerond om Boulogne
binnen te varen. Erg leuk dat er vanaf hier

in elke haven weer een speciale
toeristensteiger is te vinden en dit is erg
gezellig omdat iedereen aan deze steigers
ook lekker aan boord is. Om meteen maar
een goede slag richting het zuiden te
maken zijn we 80 mijl naar Fécamp

gevaren. Het is echt onvoorstelbaar
hoeveel weersveranderingen er in zo’n
stukje kunnen zitten. Het begon met een
heerlijk windje kracht 3 en een zonnetje,
vervolgens 30 mijl helemaal geen wind,
maar wel flarden mist, waarna we als
toetje nog even 10 mijl dreigende luchten
en 25 knopen wind voor ons kiezen
kregen. Al met al waren we blij dat we er
eindelijk waren! Fécamp is een leuke
plaats, mooie zonsondergang kijken op
het strand, een wandeling door de plaats
en als je helemaal bovenop zo’n krijtrots
klautert heb je ineens prachtige natuur!

Verwaaid aan 13 meerlijnen
Gelukkig konden we iets langer genieten
van deze plek. De volgende dag was er
namelijk een stevige zuidwester 7 à 8. Dit
was toch wel iets te veel van het goede,
zeker als je graag richting het zuiden wilt
zeilen. Helaas is de haven van Fécamp met
deze windrichting ook geen pretje. Je zou
er haast zeeziek van worden. De rukken
aan de steigers, lijnen en kikkers waren zo
groot dat we alle krachten hadden

verdeeld over 13 meerlijnen. Bij onze
buurman brak zelfs de gehele zijsteiger af
door het gehots en geklots!
Uiteindelijk was de rust teruggekeerd en
zijn we naar ons verste punt Quistreham
gevaren. Dit zou nog eens een fijne plek
zijn geweest met storm maar helaas dus
een dagje te laat….

“het mooie weer hebben wij op
sleeptouw genomen want de
zomer begon op de dag dat

wij terug kwamen”

Honfleur vinden we toch de leukste plaats.
In de oude havenkom lig je gezellig als
centraal middelpunt van jaloers kijkende
toeristen. We zijn er 3 dagen gebleven om
weer allemaal andere plekjes te bekijken
dan vorig jaar. Ook was het weer even
opgeknapt en konden we zelfs even de
korte broek aan.

Blij met Wifi, of toch niet?
Nadat we weer in Fécamp waren
aangekomen hadden we eindelijk weer
een keer Wifi verbinding maar helaas
kwamen we tot de ontdekking dat er
behoorlijk slecht weer op komst was.
Binnen 2 dagen zou er zuidwest 9 over
trekken waarna de windrichting naar west
zou gaan draaien. Niet echt ideale
omstandigheden om richting Nederland
terug te varen, dus hebben we samen met
een andere Nederlander na veel rekenen,
denken en dubben bedacht dat we vanaf
Dieppe naar Boulogne konden varen.
Maar wij wilden absoluut voor half 2 in
Boulogne zijn omdat vanaf 3 uur echt alles
zou losbarsten.

Om 4 uur ‘s morgens zijn we samen
vertrokken met 11 knoopjes wind, veel te
weinig voor onze preventieve stormfok en
2 reven natuurlijk. Toch hebben we het
hele spul maar laten zitten en 25 mijl bijna
volgas de motor erbij aan gezet om tempo
te maken. Uiteindelijk nam de wind
voldoende toe zodat er echt gezeild kon
worden. Dat ging ongeveer 10 mijl lang
heerlijk en steeds ietsjes harder. Nadat we
ook preventief het 3e rif hadden gestoken
begon het toch wel flink te waaien en
daarbij werd het zeetje ook al behoorlijk
hoog! Toen we inmiddels vlakbij Boulogne
waren werd het echt een enorme
heksenketel. De golven waren toch al rond
de 4,5 à 5 meter hoog en de wind was
aangewakkerd tot ongeveer 27 à 30
knopen! Op dat moment voel je je toch

wel héél erg klein op het water. Gelukkig
kwamen we uiteindelijk heel netjes om
half 1 aan; geen minuut te vroeg voor ons
gevoel omdat het harder en harder begon
te waaien.

Terug naar Nederland
Na twee dagen verwaaid te hebben
gelegen ging de rest van de terugtocht
stevig maar heerlijk. Weer terug in
zorgeloos Zeeland gezellig gegeten met
Ernst van Werkhoven in Vlissingen en
heerlijke slibtongetjes bij Harry in
Zierikzee. Nadat we vervolgens
binnendoor naar de haven zijn gevaren
werden we verwelkomd door de start van
een prachtige zomer. En dat wel met een
goed verhaal en een gave ervaring! Op
YouTube staat een filmpje met onze
belevenissen met de Accelerate in 2013.

Tot volgend seizoen!

Mark & Karlijn

Redactie: Karlijn en Mark hebben van hun
“Jaartje Accelerate” een fantastische film
gemaakt en hierin zijn beelden van hun
zeilvakantie en de woensdagavond
wedstrijden verwerkt. Kijk op:
http://www.youtube.com/watch?v=OrgZ-
BRU0SY
of scan de QR code met uw smartphone of
tablet en vaar mee op de Accelarate
tijdens hun zeiltochten op zee en tijdens
wedstrijden.

“door het gehots en geklots
brak bij de buurman
de zijsteiger af….”
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Meteorologie, nut en noodzaak
Het weer in Nederland blijft voor ons
watersporters, gevoed door berichten in
de media, eigen ervaringen en
waarnemingen, een onuitputtelijke bron
van studie, aandacht, inspiratie en irritatie.
En vaak zijn onze verwachtingen helaas te
hoog gespannen.

Historie
Als we even terug gaan in de tijd dan blijkt
dat het boek Meteorologica over
aardwetenschappen, astronomie en
meteorologie, in 350 voor Christus
geschreven door Aristoteles, het eerste
werk is waarin melding gemaakt wordt
van dit veelbesproken onderwerp. Hierin
worden waarnemingen gecombineerd met
speculaties over de oorzaak van diverse
verschijnselen. In een latere fase
concentreerde men zich, zonder het te
kunnen verklaren, op het voorspellen van
het weer. Honderden jaren geleden zijn
meetinstrumenten beschikbaar gekomen
en met de thermometer van Galileo, de
barometer van Torricelli, de anemometer

van Hook en de hygrometer van Saussure
doen wij nog dagelijks ons voordeel als we
het water op gaan en een redelijk beeld
willen hebben wat hetgeen ons op
meteorologisch gebied te wachten staat.
Dat het weer ons als watersporter blijft
verrassen was duidelijk te merken in het
begin van het vaarseizoen dat we in
oktober hebben afgesloten. In april was
het te nat, in mei te koud en in juni te
winderig en het zal niet het eerste en ook
zeker niet het laatste jaar zijn waarin het
weer zich van zijn onberekenbare kant liet
zien. En soms gaat het ook echt helemaal
verkeerd, zoals 30 jaar geleden.

Hemelvaartsdag 1983
Op 12 mei 1983 vierden we een vrije dag
en de (watersport) weerberichten voor
deze Hemelvaartsdag waren niet
verontrustend. Deze donderdag zou
beginnen met opklaringen en in de loop
van de dag was er kans op bewolking en
een lokale bui. De verwachte temperatuur
was 15 graden en met een matige zuiden-
wind een redelijk dag voor de watersport.
De woensdagnacht voorafgaand aan
Hemelvaartsdag lag ten westen van

Ierland een actieve depressie die goed tot
ontwikkeling was gekomen. Nadat de
depressie eenmaal op gang was geraakt
werd het lagedrukgebied richting het
vaste land gevoerd. Over het Kanaal ging
het verder naar België en Zeeland waar
het binnen een uur uitgroeide tot een
storm. Deze nam in windkracht toe tot
windkracht 10 waarbij het KNMI spreekt
van een zware storm.
Pas in het nieuwsbulletin van één uur in de
middag kon een waarschuwing worden

gegeven van de naderende zware storm.
Op dat tijdstip waren de meeste
watersporters en surfers al vertrokken en
waren zij hooguit voorbereid op een
voorjaarsbuitje dat aan het eind van de
middag werd verwacht. Helaas pakte dat
dramatisch uit en waren er tien doden te
betreuren.

Watersporters in de problemen
De eerste tekenen dat er een ernstige
situatie zich aandiende waren in Zeeland
zichtbaar. De wind trok serieus aan en
gecombineerd met een snel dalende
temperatuur beloofde dat weinig goeds.
In hoog tempo raasde de storm, die zo nu
en dan een orkaankracht bereikte, over
Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, het
IJsselmeer en Friesland. Met name de niet
voorbereide watersporters en surfers
raakten daardoor in ernstige problemen.
Het tempo waarop dit noodlot toesloeg
lag zo hoog dat niet alle surfers en
watersporters veilig een haven konden
bereiken. In Zeeland en op het IJsselmeer
sloegen boten om, vielen zeilers over
boord en konden surfers geen kant meer
op. Op het land was het al niet veel beter

en was de schade niet te overzien. De
Zeelandbrug en de Moerdijkbrug werden
afgesloten. “Samenwerking zoek bij
reddingswerk” kopte de Leeuwarder
Courant van 13 mei 1983 en dat was mede
het gevolg van de minder geavanceerde
communicatiesystemen van 30 jaar
geleden. Vanwege een overbelast
telefoonnetwerk ontstond in korte tijd een
complete chaos in een periode waarin
mobiele telefonie nog niet in gebruik was.

Slachtoffers en schade
De dagen erna werd in diverse media
bericht over drie tot vijf dodelijke
slachtoffers, een aantal vermisten en een
groot aantal gewonden. Omdat op open
water de watersporters zich soms
kilometers van een haven bevonden brak
er al snel paniek uit waarbij het IJsselmeer
de kroon spande voor wat betreft schade
en menselijk leed. Vanwege verwondingen
en onderkoelingsverschijnselen moesten
veel surfers en watersporters zich in het
ziekenhuis onder medische behandeling
laten stellen. Uit alle plaatsen waar de
storm met orkaankracht overheen geraasd
was kwamen dezelfde berichten van
schade, doden en gewonden. In de
Rotterdamse haven en op de
Westerschelde waren schepen op drift
geraakt. In de provincie Utrecht hadden
zich windhozen voorgedaan met veel
schade door omgewaaide bomen tot
gevolg. Pas op zaterdag de 14e mei
konden de media melden dat uiteindelijk
tien mensen waren omgekomen en er
voor tientallen miljoenen guldens schade
was veroorzaakt.

Occluderende Kanaalrat
Nadat de treurige balans was opgemaakt
en men van de schrik was bekomen
kwamen de reacties los. Hoe kon het dat
het KNMI een dergelijke ernstige situatie
over het hoofd had gezien, waarom was
er niet eerder gewaarschuwd en waarom

verliepen de reddingsacties zo chaotisch?
Op alle vragen kon worden geantwoord
dat iedereen compleet was verrast door de
storm die zich in een zo hoog tempo
ontwikkelde. Bovendien is een storm met
af en toe orkaankracht behoorlijk
zeldzaam in ons land. De computers van
het KNMI in die tijd konden een dergelijke
kleine stormkern niet goed registreren. Er
was op die dramatische Hemelvaartsdag
sprake geweest van een zogenaamde
Occluderende Kanaalrat. Dat is een
depressie die over Het Kanaal in
noordelijke richting gaat en dan om
onverklaarbare redenen heel snel in kracht
toeneemt. Met het voortschrijden van de
techniek en met de huidige geavanceerde
computersystemen kunnen dergelijke
situaties tegenwoordig in een veel vroeger
stadium worden gesignaleerd.

Ondanks het feit dat de seizoenen zich
volgens zekere regelmatige patronen
ontwikkelen blijft het weer ons verrassen.
Af en toe doen zich, in positieve maar ook
in negatieve zin, uitschieters voor zoals de
Hemelvaartsdag in mei 1983 waarbij
Nederland een van de beruchtste
zomerstormen van de twintigste eeuw
meemaakte.

KNMI en nieuwe regio’s
Met grote regelmaat blijft het KNMI haar
systemen aanpassen om ons nog beter van
dienst te kunnen zijn. Deze aanpassingen
hebben niet alleen betrekking op de
hardware en software die het KNMI in
gebruik heeft. Sinds kort zijn drie nieuwe
regio’s benoemd en aangescherpte
kustwaarschuwingen ingevoerd. Voor de
Waddeneilanden, Waddenzee en het
IJsselmeergebied gaat het KNMI de
watersporters gerichter waarschuwen
door ze als aparte regio's te beschouwen.

Daarnaast zijn de windwaarschuwingen
voor de kustdistricten aangescherpt
vanwege de toegenomen waterrecreatie.

Wadden en IJsselmeer
De Waddeneilanden, Waddenzee en het
IJsselmeer inclusief Markermeer blijken bij
de huidige regionalisatie van de
waarschuwingen niet goed gedekt te zijn.
De drie gebieden hebben baat bij gerichte
weerwaarschuwingen. Tot en met
september 2013 waarschuwde het KNMI
alleen per provincie. De toevoeging van de
drie nieuwe regio's geldt vanaf 1 oktober
2013. Omdat de systematiek van
waarschuwingen voor land- en
watergebieden verschillend is, kleurden
het IJsselmeergebied en de Waddenzee
niet mee in de algemene
weerwaarschuwingen. Vanaf nu maken
deze binnenwateren ook onderdeel uit
van de algemene waarschuwingen.
Voor de Waddeneilanden zorgde de
koppeling aan de provincie voor
onnauwkeurigheden omdat het weer op
de eilanden vaak afwijkend is. Door de
Waddeneilanden als een aparte regio te
beschouwen, kan het KNMI specifieker
waarschuwen voor dit gebied of eventueel

onnodig waarschuwen voorkomen.
Voor het IJsselmeergebied en de
Waddenzee zal er voor een beperkter
aantal weerelementen gewaarschuwd
worden, namelijk voor windstoten,
onweer, mist en waterhozen.
Weerfenomenen zoals gladheid en hitte
zijn hier niet relevant. Voor deze
watergebieden gelden wel dezelfde
criteria als voor landregio's.

Kustgebied
Door de sterk toegenomen waterrecreatie
op en net buiten de kustlijn zijn in overleg
met Rijkswaterstaat ook de
windwaarschuwingen voor de kust
aangescherpt. De waarschuwingen voor
de vijf kustdistricten, Vlissingen, Hoek van
Holland, IJmuiden, Texel en Rottum, zijn
gericht op de scheepvaart. Maar deze
waarschuwingen hadden voorheen een te
geringe attentiewaarde voor
wateractiviteiten op de Noordzee en langs
de kust zoals zeilen, windsurfen, kitesurfen
en parasailing. Met het aanscherpen van
de windwaarschuwingen sluit het KNMI nu
beter aan bij deze kwetsbare
gebruikersgroep. De drempels voor de
kleurtoekenning bij de verschillende
waarschuwingen zijn per 1 oktober
verlaagd.

Het KNMI gaat de waarschuwingen voor
de kustdistricten ook duidelijker
weergeven op de pagina Waarschuwingen
op www.knmi.nl. Deze waarschuwingen
voor de kustgebieden worden
losgekoppeld van de landregio's en apart
vermeld op de kaarten. Tevens geeft een
attentie-icoon bij de reguliere
waarschuwingen aan wanneer er
windwaarschuwingen voor de districten
langs de kust zijn.

Meteoalarm
De veranderingen in de
waarschuwingssystematiek worden ook
doorgevoerd op de Europese website voor
weer waarschuwingen om zodoende een
eenduidig beeld te geven. Kijk voor meer
informatie op: www.meteoalarm.eu

Luuk Raaman



Nieuws, info en achtergronden
Nieuw Aquaduct over de Vecht
De recreatievaart op de Vecht bij Muiden
moet de komende jaren rekening houden
met hinder en mogelijk oponthoud als
gevolg van werkzaamheden. In dit geval is
dat goed nieuws: er wordt begonnen met
de aanleg van het aquaduct ter
vervanging van de brug in de A1 over de
Vecht! Daarmee wordt een groot knelpunt
voor de watersport (en het wegverkeer)
opgelost.

Máximakanaal
Het is volgens Rijkswaterstaat de eerste
vaarweg in Nederland die wordt
vernoemd naar de nieuwe Koningin. Het
negen kilometer lange kanaal staat in de
regio bekend als “de omlegging van de
Zuid-Willemsvaart”. Door de komst van
deze nieuwe vaarweg verbetert de
bereikbaarheid van Brabant over water.
De naam Máximakanaal sluit goed aan bij
drie andere kanalen van Rijkswaterstaat in
Zuid-Nederland: het Julianakanaal, het
Wilhelminakanaal en het Beatrixkanaal.
Het Máximakanaal is daarop een mooie
aanvulling. Eind 2014 kunnen schepen met
maximaal drie lagen containers vanaf de
Maas naar de containerterminal in Veghel
varen. Daarmee verbetert ook de
leefbaarheid in de binnenstad van ’s-
Hertogenbosch. Openstaande bruggen
met rijen wachtende auto’s behoren dan
tot het verleden.
Website: www.rws.nl/zuidwillemsvaart

Veenvaart winnaar Motorbootprijs
De Nationale Motorbootvarenprijs 2013 is
uitgereikt aan de heer Henk Brink,
gedeputeerde van de Provincie Drenthe.
De onlangs geopende Veenvaart is de
prachtige vaarverbinding tussen Erica en
Ter Apel waarmee de provincie Drenthe
zich sterk op de kaart heeft gezet als een
provincie waar het voor
motorbootvaarders zeer goed varen is. De
jury vermeldt in het rapport onder andere
over dit project dat “de Veenvaart de
veiligheid bevordert door een betere
scheiding van de beroeps- en de
recreatievaart “. Deze structurele vaarweg
verbetering voor het motorbootvaren was
voor de jury de reden om de nieuw
ingestelde prijs toe te kennen aan de
provincie Drenthe. Door het herstel van de
ontbrekende vaarverbinding van Erica
naar Ter Apel is de verbinding tussen het
recreatie-toervaartnet in Noord-Nederland

A’damse grachten in beeld
In de grachten van Amsterdam zijn op 17
strategische punten sensoren opgehangen
waarmee passerende boten worden
geteld. Deze gegevens worden gebruikt
om ieder kwartier de drukte op de
grachten in kaart te brengen. In de
Amsterdamse grachten neemt de laatste
jaren het aantal boten voor rondvaart,
goederenvervoer en pleziervaart toe.
Stichting Waternet, verantwoordelijk voor
het in goede banen leiden van het verkeer
over water, wil de drukte in kaart brengen
om het efficiënt te kunnen sturen. Via
www.grachtensite.nl kan iedereen zelf
zien hoe de verkeerssituatie op de
Amsterdamse grachten is. De resultaten
zijn daarnaast ook in de speciale
VaarwaterApp te zien. Die informatie
wordt automatisch ieder kwartier
bijgewerkt. Het model geeft ook inzicht
hoe vaak bruggen geopend moeten
worden. www.verkeersnet.nl

en Duitsland beter ontsloten en kan thans
een rondje Drenthe van 300 km worden
gevaren. De site van het kanaal geeft een
goed overzicht van alle mogelijkheden.
Nationale Motorbootvarenprijs is een
initiatief van de Stichting Bevordering
Motorbootvaren en heeft ten doel om
bijzondere activiteiten die bijdragen aan
het plezierig, veilig, actief en attractief
motorbootvaren te promoten.

Praatpaal voor drenkelingen
Een opvarende van een omgeslagen kotter
heeft alarm geslagen via een ANWB-
praatpaal. De man kon na het omslaan
van de kotter, vlakbij de haven van Den
Oever, naar de kant zwemmen.
Via de ANWB, die vervolgens de
Gemeenschappelijke meldkamer Alkmaar
informeerde, is de melding bij de
kustwacht terechtgekomen. Direct hierop
zijn drie reddingboten van de Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij
gealarmeerd en is een traumahelikopter
richting Den Oever gestuurd.
De tweede opvarende van de omgeslagen
kotter kon door een reddingboot van
boord worden gehaald. Beide
bemanningsleden waren onderkoeld, maar
maken het naar omstandigheden goed.

Optimist in de hoofdrol

DeltaLloyd, Official Partner van het
Watersportverbond, heeft begin oktober
de nieuwe reclamecampagne ‘De Optimist’
gelanceerd en de zeilsport speelt hierin
een grote rol. In de commercial vaart een
jongetje met zijn Optimist, het avontuur
tegemoet. Zijn voorbereiding, kennis en
inzicht helpen hem de obstakels op zijn
reis te overwinnen. Scan de QR code met

uw smartphone en bekijk de making of die
minstens net zo leuk is als de commercial
zelf.
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Oracle USA wint 34e America’s Cup
Ontlading en vreugde bij Oracle Team
USA. De 34e America’s Cup is gewonnen
door de verdediger Oracle Team USA (9-8).
Na een lange en zinderende finalereeks
pakte het team van schipper Jimmy Spithill
de cup. De overwinning kwam van ver.
Uitdager Emirates Team Nieuw-Zealand
met schipper Dean Barker was
aanvankelijk beduidend sneller en won
maar liefst zes van de eerste zeven races.
Bovendien startte Oracle met twee
strafpunten vanwege een onreglementaire
gewichtsaanpassing van de boot in de
voorronden. De Amerikanen moesten in
de ‘best of 17’-serie (winnaar is de eerste
die 9 wedstrijden wint) daarom elf keer
winnen.

Zeilen met een beperking
Watersportvereniging Hoorn is met ingang
van 31 augustus officieel een Sailability
locatie. Onder deskundige begeleiding
maken zeilers met een beperking kennis
met de zeilsport. Bij elk bootje dat het
water op gaat, gaat altijd een snelle
volgboot mee. Deze volgboot blijft altijd in
de buurt als de zeilers op het water zijn.
Ook op de wal waren veel vrijwilligers van
Sailability Nederland, WV Hoorn en het
Leerwerkbedrijf Oostereiland aanwezig

Bij een stand van 8-1 voor Emirates Team
New Zealand stond 'Kiwi'-schipper Dean
Barker vorige week al op matchpoint. Met
alles en niets te verliezen begonnen
Oracle-schipper Jimmy Spithill en zijn
bemanning, waaronder de Nederlander
Simeon Tienpont, aan een onafgebroken
rij overwinningen, een comeback die nog
nooit was vertoond in de geschiedenis van
de America's Cup.
Oracle Team USA verving de Amerikaanse
tacticus John Kostecki door de Britse
Olympische kampioen Ben Ainslie. Per
gewonnen wedstrijd leek de boot harder
te gaan lopen. Vooral op het kruisrak bleef
Emirates New Zealand achter bij de Oracle-
catamaran, die tot 30 knopen aan de wind
'vloog' op de lij-foil.

Zorgen om de steigers
Het is geen nieuwtje als we schrijven dat
we ons zorgen maken om de kwaliteit van
de steigers op onze haven. Voorafgaand
aan het Lustrumfeest is de promenade-
steiger langs ons clubhuis volledig
gerenoveerd. De plannen voor de
renovatie van de B steiger worden steeds
concreter. In het winterseizoen zal de
eerste aanzet gegeven worden om de kop
van de B-steiger aan te (laten) pakken. Dat
niet iedereen het volste vertrouwen heeft
in de huidige staat van onderhoud en niet
het moment van renovatie wil afwachten,
mag blijken uit het feit dat een eigenaar
van een motorboot, afgemeerd aan vier
landvasten aan de B-steiger, voor de
zekerheid zijn schip achter zijn anker in de
box heeft afgemeerd.

om de zeilers te helpen en om informatie
te geven. WV Hoorn beschikt over twee
speciale zeilboten die niet kunnen zinken
of omslaan. De bediening van het roer
geschiedt met een joystick. Indien nodig
kan deze besturing ook nog worden
aangepast aan de handicap van de zeiler.

Op het terrein van WV Hoorn is ook een
speciale tillift geplaatst. Hiermee kunnen
zeilers gemakkelijk en comfortabel uit hun
rolstoel in de boot worden gezet.

In de finale won Dean Barker de start en
lag twee rakken aan de leiding, maar op
het kruisrak was Oracle onaantastbaar en
verdedigde het team met succes de
America's Cup. De 'Auld Mug' blijft dus
voorlopig in de VS. www.americascup.com

What’s in a name
Ik zit met een vraag, niet waarom je je
zeilboot “kroket” noemt, die naam begrijp
ik wel als liefhebber, maar belangrijker is
de vraag: is het een “Holtkamp” of “Febo”
kroket? Met dank aan Louis Korenhof

Altijd op de hoogte van de nieuwste
vaarinformatie
Iedereen wil graag varen zonder opeens te
stranden voor een brug die in verbouwing
is en/of een sluis die defect is. Daarom
heeft het Watersportverbond een
Vaarinformatie Facebook en Twitter in het
leven geroepen. Hier kan je gelijk zien of
er ergens werkzaamheden of andere
dingen zijn die je in het plezier van varen
zouden kunnen belemmeren. Niet alleen
belemmeringen melden we hier, maar ook
leuke nieuwtjes die je vaardag kunnen
bevorderen. Zoals elektrische
oplaadpunten in het Biesbosch.
Like of volg ons en blijf altijd en overal op
de hoogte van de gebeurtenissen op het
water!
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Zie ginds komt de stoomboot
We hadden verwacht dat hij over de rode
loper in de clubzaal zou binnenkomen, die
was gelegd tussen de zijdeuren en de
troon van de goedheiligman. Maar nee,
sinterklaas kwam door de deur naast de
bar. De zaal was flink gevuld met kleine
kinderen met hun ouders en heel veel
grootouders. Het was een geroezemoes
van jewelste, waarin het soms moeilijk was
om te horen wat er gezegd werd. Tot
driemaal toe hoorden we het uit volle
borst gezongen ‘Zie ginds komt de
stoomboot…’ en natuurlijk werd
sinterklaas bij zijn aankomst verwelkomd
met ‘Sinterklaasje kom maar binnen met je
knecht…’ Hij werd begeleid door drie
zwartepieten.

Clubavonden
Het blijkt een succesvolle formule waar
eigenlijk niemand een goede verklaring
voor heeft: de drukbezochte clubavonden
op de laatste vrijdag van de maand tijdens
de donkere en grauwe maanden oktober
tot en met maart. Het trekt keer op keer
een clubhuis vol NM leden die door weer
en wind de weg naar Aalsmeer weten te
vinden.

Wat in 2011 spontaan ontstond en
uitgroeide van een vrijdagavondborrel tot
een clubavond waar “leden koken voor
leden” is nu een niet meer weg te denken
maandelijks evenement waar door velen
naar uitgekeken wordt. En het blijft leuk
om te zien hoe NM leden zich in de
keuken uitsloven om voor een groep van

In het Grote Boek stonden de namen van
45 kinderen. Die zouden allemaal voor de
sint verschijnen om verantwoording af te
leggen over hun doen en laten op school
en in hun vrije tijd. Spannend! Sommige
kleuters verklaarden huilend dat ze niet
naar voren zouden komen om die
indrukwekkende man met lange witte
baard een handje te geven en hielden zich
angstig vast aan een ouder. Andere liepen
vrijelijk heen en weer en verzamelden de
pepernoten, die de zwartepieten handen
vol de zaal in gegooid hadden. Menigeen
onder de aanwezige ouders had enkele
decennia geleden hier zelf voor Sint
Nicolaas gestaan. De sint wist van elk kind
wat te vertellen of te vragen. Zo was er
een die pas net kon fietsen zonder
zijwieltjes. Er waren er die erg van tekenen
houden, er waren muziekliefhebbers en
hockeyers. Eén gaf een demonstratie
short-trackschaaten op het droge.
Sommigen haalden slechte cijfers op
school, of juist hele goede. In elk geval
was er voor elk kind een cadeautje.
Het was vermakelijk te zien hoe
verschillend de kinderen reageerden op de
situatie. Sommigen onbevangen
rondlopend en zich brutaal door groepjes
pratende mensen heen dringend. Anderen
rustig rondkijkend en onbewogen
registrerend wat er allemaal om hen heen
gebeurde. (Ik noem geen namen, want in
de eerste plaats weet ik ze niet en zou ik
ze wel noemen dan zou ik anderen tekort
doen.) “Kennen jullie allemaal sinterklaas
liedjes?”, vroeg de spelleider. Een knulletje
van nog geen vier jaar riep niet alleen “ja”
maar begon ongevraagd meteen een

30 of 40 man een mooi menu op tafel te
toveren.
In oktober openden Matty Tol en Paul
Baumann het bal met hun jaarlijkse
stamppotmenu. Een groep van een kleine
30 liefhebbers deed zich tegoed aan de
winterse kost. De bar was vanaf vijf uur
geopend en met een enthousiaste Hans
Tol en Monique Noordman achter de bar
ging een gezellige hoeveelheid drank over
de toonbank.
In november was de opkomst met (een
maximum van) 40 man nog groter dan de
maand ervoor. Elly Essenberg, Yvonne en
Louis Korenhof zwaaiden de culinaire
scepter in het NM keukentje en hun
prachtige drie gangen menu loog er niet
om. Een voorgerecht met zalmtartaar, een
hoofdgerecht met gestoofd kalfsvlees en
een nagerecht met ijs met bosbessen-
mousse en als afsluiter koffie met uiterste
gewilde roomsoezen. En dat allemaal voor
een bedragje waarvoor je bij die grote
gele M nog geen Happy Meal kunt krijgen.

Deze clubavond was er een van het unieke
soort omdat ze werd opgeluisterd door
een musicerend trio Lyrical met Quincy
(18) op toetsen, Thijs (17) vocal en
Charlotte (18, dochter van Tanja en Cees)
liedje te zingen en maakte het (solo)

helemaal af. Een nog kleinere peuter was
zo bang voor de sint dat het hem niet
eens opviel dat deze oude man met witte
baard dezelfde stem had als zijn eigen
opa. Enfin, toen ieder kind zijn of haar
cadeautje had gekregen kon het grote
uitpakken beginnen. De belangstelling
voor Sint Nicolaas was meteen weg en
geen kind vroeg zich af waar hij heen was
gegaan en hoe. De boot was immers
meteen na aankomst weer vertrokken.
Het was wel sneu voor Pieter Kole,
Monique Noordman, Wil Maat en Michèle
Wareman, dat toen zij aankwamen het
feest al was afgelopen. Ze zagen er
overigens opvallend fris en gewassen uit.
En het glas bier of een wijntje met de
achtergebleven (groot)ouders was gezellig
en maakte veel goed. Daan Schiff

op akoestische gitaar. Lyrical speelde in
diverse samenstellingen al langere tijd
samen maar met deze bezetting maken ze
pas 8 maanden muziek in het pop-, jazz-
en soulgenre. Hun repertoire combineren
ze met eigen Nederlands- en Engelstalige
luisterliedjes. Tijdens de pauze soleerde
Quincy op het toetsenboard een aantal
prachtige klassieke nummers. Kortom een
uiterst veelzijdige en getalenteerde groep
jonge muzikanten. Voor liefhebbers van
dit genre: kijk op www.lyricalofficial.nl of
mail: quincydeira@hotmail.com of bel
Quincy op 0614404472 voor inlichtingen.

En noteer de volgende clubavond vast in
uw agenda: vrijdag 31 januari 2014.

Luuk Raaman

De brugwachter
Het zou een mooie titel zijn voor een film.
Je kan je er alles bij voorstellen. Een al wat
grijzende man met een verre blik in zijn
staalblauwe ogen, een ruige baard die
mijmerend het mistige water in tuurt op
zoek naar een naderend schip. De stoere
knuisten strak om de reling van het
brugwachtershuis.

Mooi uitzicht over de Ringvaart
Zou kunnen ja, maar niets is minder waar.
Wellicht was het ooit zo, maar als ik de
stalen trap beklim van het
brugwachtershuis van de Aalsmeerderbrug
zie ik toch echt wat anders. Niels Helleman
verwelkomt mij en zet het koffieapparaat
aan. Een kleine ruimte die gevuld wordt
door een bureau, een keukenblok en een
plek waar de bedieningspanelen zich
bevinden. Beneden ons dendert het
verkeer over de brug en dat is goed te
horen aan het dreunen door zwaar
vrachtverkeer. Een mooi uitzicht op de
Ringvaart naar beide zijden rondom in het
schuin geplaatste glas. Genoeg te zien.

Brugwachter is een echte bootjesman
Niels is een enthousiaste man die zelf
actief zeiler is en dat praat daarom
gemakkelijk. Een echte bootjesman. Niels
werkt al geruime tijd voor de Provincie
Noord-Holland en wordt in zijn functie
uitgezonden door SWETS ODV, een
nautisch uitzendbureau. Een gedeelte van
de brugwachters is in dienst van de
Provincie en een ander gedeelte in dienst
van dit uitzendbureau. “Niels”, zo begin ik
mijn gesprek, “wat kom je zoal tegen in je
dagelijks werk?”. “Nou”, zo begon Niels,
“een dagelijkse zorg is onder andere het
verkeer wat hieronder zijn best doet om

de bestemming zo snel mogelijk te
bereiken. Zoals je ziet hebben we een fors
aantal rode stoplichten die je niet kunt
missen als ik ze aanzet als stopteken. Bijna
ieder dag geeft dat een benauwd
moment. Want ondanks dat de stoplichten
al een tijdje staan te knipperen wordt er
gewoon doorgescheurd en moet ik de
slagbomen bliksemsnel stoppen om een
ongeluk te voorkomen. En dat kan dus
vanuit twee richtingen komen”.

Aandachtspunt bij afstandsbediening
Als er in de toekomst voor wordt gekozen
om de bruggen op afstand te bedienen is
dit wel een belangrijk aandachtspunt en
zal van degene die de beelden bewaakt
veel geëist gaan worden. Maar gelukkig is
het nog niet zover. “En dan die
recreatieschippers Niels” zo vraag ik
verder, “wat zou je graag willen dat ze
doen als de brug moet worden bediend?”.
Niels geeft een aantal aandachtspunten
die de recreatieschipper zich zou moeten
aantrekken zoals het aanvaren van de
brug.

Wensen van de brugwachter
Niels zou graag zien dat er zo dicht
mogelijk bij de brug wordt stilgelegd om
vervolgens een melding te doen via
telefoon of marifoon met het verzoek om
een brugopening. Doe die melding niet op
500 meter afstand waarbij ik minder goed
kan zien om welke schip het gaat en ik
niet kan zien om welk type het gaat, hoe
groot etc. Het is zo eenvoudig om die
melding te doen. Bovendien weet je direct
op welk tijdstip de brug open gaat en kun
je maatregelen nemen om toch maar even
aan te leggen aan de remming
bijvoorbeeld. Dat is handig en veilig zeker
bij slechte weersomstandigheden zoals
veel wind. Niels vervolgt verder met zijn
wens om vooral snel te reageren als het
licht op roodgroen gaat en de brug in
beweging komt. “Vaar snel door zodra
groen verschijnt zodat het wegverkeer niet
langer gehinderd wordt dan nodig is. Kijk
met regelmaat ook achterom tijdens de
brugmanoeuvre en wees alert op
beroepsverkeer. Niet even toch nog snel
ervoor kruipen. Een beroepsvaarder is
sneller en geeft bovendien veel zuiging.
Dat kan bij versmalde vaargedeeltes tot
gevaarlijke situaties leiden”. En lees de
actuele Almanak goed voordat je gaat
varen.

Collega brugwachters
“Op welke manier onderhoud je contact
met andere brugwachters Niels?” Niels laat
mij het scherm zien waar een speciaal
programma zichtbaar maakt waar de
beroepsvaart zich op dat moment bevindt.
Verder is het natuurlijk van belang dat er
als dit mogelijk is wordt gewacht tot er
meerdere recreatieschippers zich
verzamelen voor de brug zodat de brug
niet voor 1 bootje open hoeft.
Inmiddels is de aflossing van de wacht
binnengekomen en ik ontmoet Tomay
Mumcuoglu. Al 15 jaar als brug-

sluiswachter werkzaam. Niels draagt zijn
dienst over aan Tomay en met hem praat
ik verder over het vak van brugwachter.
“Weet je”, zegt Tomay, “onze functie heet
Bedienaar Kunstwerken en de functie eist
nog een behoorlijke opleiding van een jaar
die bestaat uit 12 modules, Nautische
Leerlijnen, het marifoonbedienings-
certificaat, de BHV opleiding en een cursus
”Agressie”. Tomay heeft op veel bruggen
en sluizen zijn werk gedaan in en rond
Amsterdam en mag zichzelf een ervaren
brugwachter noemen.

Machinekamer
Het bezoek aan de brug loopt ten einde
en Tomay neemt mij mee naar de
gewelven onder de brug. De brug bestaat
uit 2 delen, een oud en een nieuw
gedeelte. Beneden aangekomen zie je de
enorme tegengewichten die de brug
middels een hydraulische systeem kan
heffen en laten zakken. Het oudste
gedeelte is geheel geklonken roept oude
beelden op van noeste arbeid toen dit
alles ver voor de oorlog werd gemaakt.
Toen stond het wachterhuis nog aan de
andere zijde van de weg. Bij het
aanbrengen van het naastgelegen nieuwe
bruggedeelte verhuisde het naar de
overkant. Het denderen van het verkeer
boven onze hoofden is enorm en buiten
gekomen bedank ik Tomay voor zijn
toelichting en ontvangst. Bedienaar
Kunstwerken. Mooie naam voor een mooi
beroep.
Het interview kwam tot stand met
toestemming van de Provincie Noord
Holland, met dank aan de heren T.E. de
Vries, Niels Helleman en Tomay
Mumcuoglu.

Luite Koopmans

“slagbomen bliksemsnel
stoppen om ongelukken

te voorkomen….”
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Pascal van de Loo
Roel Willemze
Ans Willemze-van Zijverden
Martijn Sas
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Jurgen Sas
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Ton van Es per 12-11-2013
Els Beeren-Valster per 05-12-2013
Elaine Beeren per 05-12-2013

Ans en Roel met hun jongste kleinkind

Zeilen heb ik geleerd van Ans van
Zijverden. In de zestiger jaren mocht ik
een keer meezeilen in de oude en
lekkende BM van haar ouders, die in de
Ringvaart van de Haarlemmermeer
tegenover hun boerderij, de Arendshoeve,
lag. Mijn rol bleek voornamelijk te bestaan
uit hozen, maar toch heeft het zijn nut
gehad want Ans en ik zijn inmiddels meer
dan 40 jaar getrouwd. Pas nadat wij in
1979 waren teruggekeerd uit de USA,
waar ik mijn promotieonderzoek had
gedaan, en ik een vaste baan in het LUMC
kreeg. Nadat we een huis hadden gekocht
in Warmond werden we weer enthousiast
voor de watersport. We kochten een
kajuitjachtje, een Kelt 620 en vonden een
ligplaats in jachthaven ’t Fort in Warmond

Van IJsselsteinlaan 2
Kloosterwei 101
Kloosterwei 101
Prinses Margrietsingel 26
Prinses Margrietsingel 26
Prinses Margrietsingel 26

Marie-Jose Germann per 05-12-2013
Sandra Dekeling per 05-12-2013
Hans Koeleman per 05-12-2013
Karin Koeleman-Hakker per 05-12-2013
Joop van der Jagt per 05-12-2013
Michiel de Jong per 05-12-2013
Hans Hylkema per 31-12-2013
Wieke Hylkema per 31-12-2013
Pim von Meijenfeldt per 31-12-2013
Bas von Meijenfeldt per 31-12-2013
Frank Kreukniet per 31-12-2013
Kim van West per 31-12-2013
Sophie van West per 31-12-2013

en later in de jachthaven van de KWV De
Kaag. Vanaf dat moment brachten wij veel
(delen van) weekenden door op de
Kagerplassen. In de zomervakanties
verkenden we met onze kinderen de
andere Hollandse plassen, Zeeland, het
IJsselmeer en Friesland. Wat later huurden
wij een aantal jaren achtereen een Kelt
620 in Cogolin (Zuid-Frankrijk) waarmee
we kusthoppend naar Nice en weer terug
voeren. Toen onze Kelt 620 te klein werd,
kochten wij een Jeanneau 23 (Tonic) en
zes jaar geleden een Dehler 29. Door de
zeilervaring die wij inmiddels hadden
opgedaan durfden we ook elders in het
buitenland jachten te huren. Zo hadden
we enkele jaren achtereen een
zeilvakantie in Griekenland, Turkije en de
Maagdeneilanden. Het Lefkas gebied

1181 PV Amstelveen
2361 XH Warmond
2361 XH Warmond
2285 HP Rijswijk
2285 HP Rijswijk
2285 HP Rijswijk

Overleden
Tine Brilleman-Dom 16-11-2013

heeft nog steeds onze voorkeur. Er zijn
verschillende redenen waarom we van de
Kagerplassen naar de Westeinderplassen
"verhuizen". Ans vindt het leuk om naar
haar "roots" terug te keren. De familie van
Zijverden is al tientallen jaren eigenaar van
het zuidelijke deel van het
Vierwindeneiland (Kleine Poel), dat zij
jarenlang had verwaarloosd, maar dat wij
na mijn emeritaat, met de hulp van de
firma Otto, zijn gaan opknappen. Hierdoor
konden we er met de zeilboot en kinderen
en kleinkinderen enkele fantastisch
weekenden doorbrengen. En na zoveel
jaar geeft een ander vaargebied dan de
Kaag een nieuwe uitdaging.

De jachthaven van WV Nieuwe Meer is
overigens niet totaal nieuw voor ons want
meer dan 10 jaar geleden brachten we er
ongepland, maar met veel plezier, een
week door. Wij waren op weg naar
Friesland, maar waren allebei zo moe van
ons werk dat we de energie misten voor
de lange tocht. Daarom besloten we om,
alvorens aan de nachtelijke tocht door
Amsterdam te beginnen, eerst te
overnachten in de jachthaven van WV
Nieuwe Meer. Dat beviel zo goed dat we
er een week zijn gebleven en nooit zijn
doorgegaan naar Friesland. De afgelopen
prachtige zomer hebben we opnieuw
enige tijd doorgebracht op de
Westeinderplassen en overnacht in de
jachthaven van WV Nieuwe Meer. We
waren zo onder de indruk van de prettige
sfeer in de haven dat we, na een suggestie
van uw secretaris, besloten tot de
overstap.

We zijn erg blij dat we geaccepteerd zijn
als lid en zullen vanaf voorjaar 2014 met
onze Dehler 29, genaamd Mistral, een
ligplaats betrekken.

Ans en Roel Willemze van Zijverden

Bericht uit de machinekamer: Accu’s
Accu’s aan boord of ván boord? Een
elektrische accumulator, of beter gezegd:
een accu, is een noodzakelijk onderdeel
van ieder schip en is aan boord niet weg te
denken.

Natte accu’s sinds 1859
We zijn er altijd afhankelijk van de stroom
die onze accu’s leveren. Of het nu gaat om
het starten van de motor of het laten
branden van een lampje, er is te allen tijde
een accu nodig.
Er zijn vele types en maten van accu’s. De
meest voorkomende is de “natte accu”,
ook wel loodaccu genoemd. Deze stamt
overigens al uit 1859 dus nou niet bepaald
het modernste apparaat bij ons aan
boord! Een dergelijke accu bestaat feitelijk
uit een plastic bak, gevuld met een
hoeveelheid water en zwavelzuur waarin
loodplaten ondergedompeld zitten. Elke
cel levert respectievelijk 2,1 Volt. Een 12
Volts accu bestaat dus uit 6 cellen.
Deze cellen bestaan vervolgens weer uit
een tweetal elektroden waartussen de
chemische reactie van het laden, dan wel
het ontladen plaatsvindt.

Voor leden onder u met een flinke
scheikundeknobbel wil ik u toch echt
verwijzen naar Wikipedia voor de exacte
scheikundige formules, want anders vrees
ik dat de meesten bij het aanschouwen
hiervan al afhaken bij de tekst over de
uitleg er van.

SLA staat voor "Sealed Lead Acid"
De term SLA of VLRA wordt gebruikt voor
kleine accu's. Dit type accu is in de fabriek
reeds gevuld en volledig gesloten en kan
dus onmogelijk lekken. De SLA-accu is
voorzien van een onzichtbaar overdruk
ventiel. Deze zal alleen gebruikt worden
als de accu overladen wordt, waarna de
accu defect zal zijn. In een SLA-accu
neemt het accuzuur een niet-vloeibare

vorm aan. Dit kan door middel van GEL- of
AGM techniek. Een moderne accu maakt
veelal gebruik van AGM techniek. Met
deze techniek wordt het accuzuur
opgenomen in een glasmat. De techniek
wordt nog steeds verder ontwikkeld
waardoor het in steeds meer toepassingen
gebruikt wordt.

Startaccu’s en lichtaccu’s
Een accu die gebruikt wordt voor het
starten van de motor moet de eigenschap
hebben om in zeer korte tijd een grote
hoeveelheid stroom af te geven om
vervolgens ook weer snel stroom op te
nemen. De aangeleverde stroom via de
dynamo kan vervolgens door middel van
een diodebrug/scheidingsrelais verdeeld
worden over de eventueel aanwezige
andere accu’s (ook wel lichtaccu’s
genoemd).

Startaccu in verhouding tot de motor?
Een regelmatig gestelde vraag aan mij of
een startaccu afgemeten moet zijn voor de
motor kan ik simpelweg met “nee”
beantwoorden. Je kunt enkel een te lichte
accu nemen. De startmotor van de
voortstuwingsinstallatie bepaalt aan de
hand van het vermogen hiervan hoeveel
Ampére er uit de accu wordt getrokken.
Houdt hierbij wel rekening met de
weerstand van de kabels. Hoe dikker, hoe
meer Ampére er doorheen kan. Maar
nooit meer dan het maximale vermogen

van de startmotor.

Lichtaccu
Een lichtaccu is weer een ander verhaal.
Deze is bedoeld om gedurende een
lange(re) tijd stroom uit de accu te
onttrekken en heeft dus ook een langere
laadtijd nodig. De accu’s beschikken over
het algemeen over dikkere loodplaten die
beter bestand zijn tegen (diepe) ontlading
en zogenaamde sulfaatvorming op de
loodplaten. Dit is een natuurlijk gevolg van

ontlading. Maar bij langere ontlading
(lees: slecht bijladen of enige tijd leeg
laten staan) vormt zich sediment onderin
de accu en treedt er kortsluiting op tussen
de platen en daarna is de accu dus in feite
overleden.
Tegenwoordig komen ook veel AGM
(Absorbing Glassmatt Technology) en gel
accu’s voor aan boord van schepen. Deze
zijn zeer geschikt voor diepere ontlading,
hebben over het algemeen een lange
levensduur, maar zijn erg duur in de
aanschaf en bovendien loodzwaar!

Onderhoud en opladen
Onderhoud aan accu’s kom je nauwelijks
nog tegen. “Hoef ik dan nooit naar mijn
accu(‘s) om te kijken”. Jazeker wel, want
een accu heeft ook maar een beperkte
levensduur. Er is een maximum aan de cycli
voor het laden-ontladen en deze is
afhankelijk hoe er met de accu wordt
omgegaan. Het grootste probleem dat ik
in mijn dagelijks werk tegenkom is
ontlading. De accu is ontladen door een
verbruiker die aan is blijven staan. Denk
aan een lampje, radio, automatische
bilgepomp of de omvormer. Of gewoon
door zelfontlading wanneer de boot lange
tijd niet gebruikt is.

Goede acculader
Wanneer je een accu goed opgeladen
wegzet kan deze over het algemeen wel
even zonder voeding. Om je rug te sparen
zou ik persoonlijk de accu’s gewoon aan
boord laten staan. Indien de mogelijkheid
het toelaat om tijdens een dagje klussen
aan de boot, de walstroom er even in te
prikken, dan is dat zeker een goede optie.
Als het een goede acculader is, met de
juiste laadkarakteristieken zoals die van
Victron of Mastervolt bijvoorbeeld, dan
kan deze in principe altijd aan blijven
staan. Deze kwalitatief goede acculaders
hebben een automatische druppellaad-
functie. Dit is uiteraard afhankelijk van de
voorziening.

Er valt nog veel meer over accu’s te
vertellen, maar een en ander is ook wel
afhankelijk van wat u er als booteigenaar
mee wilt/doet. Over het algemeen schort
er wel wat aan de kwaliteit van het
elektrisch boordnet, wat over het
algemeen zeer nadelige gevolgen heeft
voor de accu(‘s).

Mark Koopmans
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