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Algemene Leden Vergadering vrijdag 12-12-‘14
Tijdens de ALV van 12 december 2014 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.

De Algemene Ledenvergadering van
vrijdagavond 12 december 2014, die
bijgewoond werd door 71
stemgerechtigde leden, had een
ambitieuze agenda. Natuurlijk waren daar
de traditionele onderwerpen zoals
goedkeuring van de begroting en het
uitreiken van de wisselprijzen, maar ook
een aantal toekomstgerichte
onderwerpen, die aan de vergadering ter
besluitvorming werden voorgelegd.

Aankoop water
Allereerst was daar het onderwerp
betreffende de aankoop van een strook
water van de gemeente Aalsmeer. De
gemeente heeft de vereniging erop
gewezen dat een klein gedeelte van de
steigers in gemeentewater ligt en de
vereniging een grenscorrectie voorgesteld.
Na onderhandeling gaat de gemeente
akkoord met de verkoop van een strook
water van 5 meter breed, grenzend aan de
kopsteigers, plus nog wat kleinere
grenscorrecties. De gemeente garandeert
ook de vrije toegang tot de haven vanaf
de Westeinderplas. De vergadering geeft
unaniem goedkeuring voor aankoop van
het water.

Diverse onderwerpen
Andere onderwerpen die aan de orde
kwamen waren de steigerbouw, die zeer
voorspoedig verloopt, de exploitatie
clubhuis, waar de vereniging op zoek is
naar een nieuwe pachter, en de
wedstrijden, mede in samenhang met de
WZW. Betreffende dit laatste onderwerp
wordt er op 7 februari een middag/avond

georganiseerd waarbij iedereen die de
wedstrijden een warm hart toedraagt is
uitgenodigd om de vraag te
beantwoorden wat de Nieuwe Meer zeiler
wil. Op die dag zal ook een presentatie
worden gegeven door de mini Transat
deelnemer Dominik Lenk. Nadere
informatie volgt. Lees het verslag van de
voorbereiding van Dominik op deze
wedstrijd op pagina 24 van deze O&W.

Jeugd heeft de toekomst
Het jeugdzeilen is van groot belang voor
de vereniging. Niet alleen omdat een
evenwichtige leeftijdsopbouw van leden
essentieel is voor een gezonde vereniging,
maar ook omdat de aantrekkelijkheid van
Nieuwe Meer als watersportvereniging in
hoge mate bepaald wordt door de
uitstraling van een goede jeugdopleiding.
Dit trekt niet alleen kinderen aan, maar
ook ouders. Het succes van de
jeugdopleiding vraagt nu nieuwe
investeringen in een Laser, een RIB en een
volgboot. De vergadering ondersteunt
deze investeringsaanvraag van harte.

Lagere rente
De ledenlening is toe aan de periode van
aflossing. Om de kaspositie van de
vereniging op peil te houden, zodat
grotere tegenvallers kunnen worden
opgevangen stelt het bestuur voor om een
nieuwe lening uit te schrijven, tegen een
lager rentepercentage, waarmee de oude
lening volgens plan kan worden afgelost.
De vergadering gaat hiermee akkoord.

En de winnaar is….
De feestelijke prijsuitreiking leverde de
volgende winnaars op:
Minerva Cup Mariken Koole,
Trouw Beker Luite Koopmans,
Fred Fennema Mijlenmaker trofee voor de
zeilers Dirk van West. Lees
zijn verslag op pagina 25 van deze O&W.
Fred Fennema Mijlenmaker trofee voor
motorbootvaarders Jan en Agnes Klein.
Hun verslag van de reis met de Cygnus
naar Parijs was opgenomen in de O&W
van september jl.

Tenslotte ging de Wisselprijs
Vrijdagavondwedstrijden naar Remco
Jurgens.

Het was een vergadering met belangrijke
besluiten die inhoud en richting geven aan
de toekomst van de vereniging. Aan alle
deelnemers hulde voor hun
betrokkenheid.

Wim Rietveld

Afsluiting seizoen 2014

Na een heel mooi voorjaar, een zomerse
julimaand, een druilerige augustusmaand
en een zonovergoten septembermaand
moest het er toch een keer van komen:
het afsluitende weekend van het
vaarseizoen 2014 op 4 en 5 oktober.

Zaterdag 4 oktober
Mede vanwege het mooie najaarsweer en
de activiteiten op de haven was het dit
weekend een drukke bedoening. Zeilers
die nog even wilden genieten van de
laatste zonnestralen met een prachtig
windje, de jeugd die druk in de weer was
met het schrobben en poetsen van hun
bootjes, motorbootvaarders die het toch
niet konden laten en nog even het water
op gingen en een groep leden die druk in
de weer was met het winterklaar maken,
het aftuigen van de schepen en het van
boord halen van leeftocht, aangebroken
flessen drank en beddengoed. De
winterslaap was duidelijk in aantocht.

Maar niet voordat zaterdagmiddag een
groep NM leden zich meldde in het
clubhuis om daar te borrelen en na te
praten over de afgelopen maanden en
zich aansluitend te storten op een
(captains dinner) buffet met een
hoofdletter B. Niet minder dan 60 NM
leden waren op de uitnodiging ingegaan
en zonder het vooraf te beseffen waren zij

in afwachting van een hele
bijzondere en hele gezellige
avond. Eerst moesten zij
zich nog door de door John
en Arieda bereide
kapucijners, gebakken-,
zilver- en Amsterdamse uien,
zuur, gehaktballen,
worstjes, speklapjes,
aardappelen en andere
voedzame ingrediënten van
het captains dinner eten en
daarna werd de rest van de
avond muzikaal omlijst door
Jazzomatic 4. Zij hadden 2
man afgevaardigd namelijk
een muzikant op banjo en
pianist met een songbook
met niet minder dan 51
songteksten op zeer
bekende melodieën.
Allemaal evergreens waarbij
het wel de bedoeling was
dat alle aanwezigen uit volle
borst de nummers zouden
meezingen. Om te voor-
komen dat, vanwege dit

sing-along-event de aanmeldingen zouden
achterblijven bij die van vorig jaar werd
deze verrassing maar even stil gehouden
tot iedereen zich had aangemeld. Nadat
iedereen de schaamte voorbij was werd
het meezingfeest pas echt een feest. En na
een mooi captains dinner buffet, een
wijntje, muziek en een tot op de draad
versleten songbook zochten de meesten
hun boot op voor een laatste overnachting
van dit seizoen aan boord. Wel met een
kacheltje aan

Zondag 5 oktober
De zondagochtend begon voor de zeilers
in alle vroegte. Maar liefst 16 zeilboten
maakten zich gereed voor de
zeilwedstrijden om de Bestuursbeker. Al
jaren is deze wedstrijd het decor voor
strijd om een prestigieuze beker. Dit jaar
werden deze wedstrijden verzeild onder
ideale omstandigheden. Zon, wind, nog
meer zon en wind en prachtige Hollandse
luchten. In diverse klassen werden twee
manches gevaren en degene die zich in de
tweede manche het best verbeterde ten
opzichte van de eerste manche mocht zich
voor de komende 12 maanden de trotse
bezitter noemen van de Bestuursbeker. En
de overwinning van 2014 ging naar Robert
Vens met zijn Indigo en zijn bemanning
Monique Noordman en Kees Hoffman.
Om 16.00 uur liet het weer het toe om op

het terras afscheid te kunnen nemen van
het vaarseizoen 2014. Helaas kon onze
beschermvrouwe burgemeester mevrouw
Vonk-Vedder vanwege verplichtingen in
het buitenland geen gehoor geven aan
onze uitnodiging. We kunnen terugkijken
op een druk seizoen waarin veel zeilers en
motorbootvaarders veel mijlen hebben
gemaakt en dat betekent veel nominaties
voor de Mijlenmakerstrofee 2014 die
tijdens de ALV van december zal worden
uitgereikt.
De familie De Kooker heeft haar draai
gevonden en het clubhuis is het afgelopen
jaar druk bezocht, het restaurant is weer
ouderwets gezellig en er werden
uitstekende maaltijden geserveerd. We
spreken de hoop uit dat we deze lijn
kunnen doortrekken naar 2015.
Verder stond het clubhuis bol van de
activiteiten waarmee NM leden, maar ook
Aalsmeerders van buiten de vereniging,
naar het clubhuis werden gelokt. Het
Jazzweekend en de Kunstroute maar ook
een drukbezocht Midzomerfeest, het
jeugdweekend, Rond en Plat en andere
druk bezochte zeilwedstrijden, zoals
vrijdagavondwedstrijden en de woensdag-
avond competitie i.s.m. de WZW, zijn
slechts een paar voorbeelden.

We kunnen het niet nalaten nog even te
melden dat de jeugdafdeling een groot
succes is. Veel jeugd, veel actieve ouders,
veel activiteiten, deelname aan Combi
wedstrijden, de geweldige inzet van de
Jeugdzeilcommissie o.l.v. Mariken Koole
met recent de CWO diploma-uitreiking aan
de jeugdleden. Het ledenbestand toont
een gezonde groei en onze haven ligt,
ondanks alle negatieve berichten in de
diverse media over lage bezettingsgraden
in commerciële havens, nog steeds vol.
Maar de haven moet wel worden
onderhouden en vandaar dat we de
komende winter weer de draad oppakken
en de renovatie van de rest van de B
steiger ter hand zullen nemen. Klussers
kunnen zich melden bij Bob Bakker of
Remko Rietveld. Op het personele vlak
hebben we nog een mutatie te melden in
de Redactiecommissie. Laura van der Hoeff
wordt bedankt voor haar inzet maar stopt
als webmaster en Matty Tol heeft met
ingang van 1 oktober haar taken
overgenomen. Henny Essenberg sluit af
met een dankwoord aan alle vrijwilligers
en wenst iedereen succes met al het poets-
en lakwerk. Redactie
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Nieuwjaarsreceptie Nieuwjaarsreceptie Nieuwjaarsreceptie Nieuwjaarsreceptie     
Zondag 4 januari 2015 heeft u de gelegenheid om alle NM 
vrienden een mooi, gezond en voorspoedig 2015 toe te 
wensen en op de hoogte te brengen van uw vakantievaar
plannen van de komende zomer. En dat alles onder het 
genot van een hapje, een drankje, een toespraakje en een 
hoop gezelligheid.  
De Nieuwjaarsreceptie begint om 15.00 uur en duurt tot 
18.00 uur. U kunt deze gezellige middag afsluiten met een 
bescheiden dinertje waarbij u kunt kiezen uit een tweetal 
gerechten à☺euro 12,50 per persoon. Via de komende 
Nieuwsbrieven wordt u geïnformeerd over deze mogelijk
heden. Uw deelname opgeven vòòr 31 december as. Bij: 
clubcommissaris@wvnieuwemeer.nl 

Paul Baumann 

Vertrek PachterVertrek PachterVertrek PachterVertrek Pachter    
    

Met deze korte en bondige kop boven de tekst in een E
mail van 16 november jl. stelde het Bestuur de leden op de 
hoogte van het feit dat de pachter de samenwerking met 
de NM niet wil continueren.  
 

De drukke werkzaamheden van de exploitatie van ons 
restaurant en bar enerzijds en hun winkel in Sassenheim 
anderzijds bleken moeilijk te combineren en daardoor za
gen John en Arieda de Kooker zich helaas genoodzaakt de 
samenwerking met de NM op te zeggen. Het Bestuur is 
direct gestart met de procedure om deze vacature voor het 
seizoen 2015 op te vullen.  
 

Lees er meer over op pagina 2 in het verslag van de ALV 
van 12 december jl. 

Cursus Klein Vaarbewijs I en IICursus Klein Vaarbewijs I en IICursus Klein Vaarbewijs I en IICursus Klein Vaarbewijs I en II    
 
Komend winterseizoen organiseert de JZC van de NM een cursus Vaarbewijs voor alle leden van 
onze vereniging. Jeugd, ouders, zeilers, motorbootvaarders, sloepvaarders, iedereen is welkom om 
aan deze cursus deel te nemen.  
Gegevens over data waarop de cursusdagen worden georganiseerd, kosten, tijdstippen, maximaal 
aantal deelnemers, etc. zijn op dit moment nog niet bekend. Via de Nieuwsbrieven zult u op de 
hoogte worden gebracht van de noodzakelijke details en de manier waarop u zich te zijner kunt 
inschrijven voor deze cursus.  
 
Gebruik deze unieke mogelijkheid om bij uw eigen vereniging deel te nemen aan deze 
cursus. De roep om het verplicht stellen van een Vaarbewijs wordt ieder jaar groter en 
met het behalen van het Vaarbewijs verbetert u de veiligheid op het water.  
Voor vragen: jeugdzeilcommissie@wvnieuwemeer.nl 

Het Bestuur wenst alle  
leden, adverteerders, 
donateurs, passanten, 
bezoekers en relaties 
van WV  Nieuwe  Meer  

prettige  feestdagen  
en een gezond en  

voorspoedig  
2015.  

  




Ruiken aan de zee en snuffelende stad
Pinkstertocht 21 tot en met 25 mei 2015

Donderdag 21 mei
Vrijdag 22 mei
Zaterdag 23 mei
Zondag 24 mei
Maandag 25 mei

Zoals u in bovenstaand programma kunt
lezen maken we, tijdens de
Motorboottocht 2015, niet al te lange
vaardagen. In de plaatsen die we
bezoeken hebben we leuke programma’s
samengesteld. De totale kosten zullen
ongeveer euro 295,00 per boot bedragen
uitgaande van een bemanning van 2
personen. Door de activiteiten in
Amsterdam zijn de kosten iets hoger dan
in voorgaande jaren.

Hemelvaartstocht 14 - 17 mei 2015

De namen van de organisatoren zijn
bekend: Edwin Fennema en Piet Stolker
zijn het die de organisatie van de
komende Hemelvaartstocht op zich
nemen. De details van het programma

De datum van de sloepentocht van 2015 is
bekend. Op 13 en 14 juni gaan de sloepen
vanaf de haven naar een bestemming die
we nog even voor ons houden. De eerste
contacten zijn gelegd en we werken op dit
moment aan de aanvulling van het
programma van beide dagen. In ieder
geval zullen we voor de nacht van
zaterdag op zondag een hotel reserveren
voor de deelnemers aan de sloepentocht.

Het palaver is op een heel acceptabel
tijdstip: om 9.30 uur in ons clubhuis en
daar nemen we de plannen voor die dag
nog even met alle deelnemers door. Het
vertrek staat gepland voor 10.00 uur en
dan gaan we gezamenlijk de haven uit en
zetten we koers naar onze bestemming.

Aalsmeer - Spaarndam de Rietpol
Spaarndam - IJmuiden Marina Seaport
IJmuiden - Amsterdam City Marina
Dagje Amsterdam City Marina
Amsterdam - Aalsmeer

In de editie van O&W van maart 2015
vindt u het volledige programma en het
inschrijfformulier.

In verband met de planning van de diverse
activiteiten zouden wij het erg op prijs
stellen als u ons nu al een mailtje stuurt als
u aan de tocht wilt deelnemen.
e-mailadres: hhooff@planet.nl
Wij hopen op een grote deelname en hoe
meer boten hoe lager de kosten per boot.

plus de bestemming blijven nog even een
verrassing maar ongetwijfeld wordt u
daarover binnenkort geïnformeerd. Maar
noteer de data maar vast in uw
agenda: de zeilers en eventuele
motorbootvaarders gaan donderdag 14
mei tot en met zondag 17 mei op pad om
een paar mooie zeildagen te beleven. Het
is niet uitgesloten dat de deelnemende
schepen op woensdagavond uit de haven
vertrekken. De route of naar het noorden
of naar het zuiden zal bepalend zijn.

In de O&W van medio maart komen we
uiteraard terug met uitgebreide informatie
en details van deze tocht. Ook zult u door
middel van de regelmatige Nieuwsbrieven

Wij zijn het aan onze stand verplicht om er
weer een mooi weekend van te maken en
zoals het er nu naar uit ziet gaat ons dat
ook wel lukken. Ook al zijn op dit moment
nog niet alle details bekend, het belooft
een paar mooie dagen te worden.

In de O&W van half maart komen wij met
meer gegevens over dit weekend en rond
die tijd zullen wij ook alle sloepvaarders

Hans en Luciënne van den Hooff
Bert Scherpenhuijzen en Petra Immerzeel

van de voortgang van de organisatie van
de Hemelvaartstocht op de hoogte
worden gehouden. Deelnemers kunnen
zich nu al aanmelden bij Edwin en zijn e-
mailadres: edwinfennema@casema.nl.

Wij gaan er van uit dat straks een grote
groep enthousiaste zeilers en
motorbootvaarders aan de
Hemelvaartstocht 2015 zullen deelnemen

Het bestuur

rechtstreeks benaderen om ze te
motiveren zich in te schrijven voor deze
tocht. Zet beide dagen vast in uw agenda
en aanmelden kan natuurlijk nu al.

Wij zien de inschrijvingen graag tegemoet
en kijken uit naar een leuk weekend met
grote groep enthousiaste deelnemers.

Kees de Boo

Zeilen met Hemelvaart

Sloepentocht 13 - 14 juni 2015
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Het ambacht van: Scheepsschilders
Het bouwen van een schip begint met de
fabricage van een casco. Hierover las u in
O&W 462. Daarna volgt het conserveren,
het betimmeren en als laatste stap het
inbouwen van de techniek. Dat de
kwaliteit van het eindproduct uiteindelijk
meer is dan de som der delen komt door
de inbreng van creativiteit, expertise en de
controle van de opdrachtgevende werf
Vedette Jachtbouw. Pas als al deze
deelprocessen tot tevredenheid van de
werf zijn doorlopen mag de champagne
(fles) tegen de boeg.

Deze keer gaan we op bezoek bij de
scheepsschilders van Van Benthem en
Zwiers in Marknesse in de NO Polder die
het traject van conserveren voor hun
rekening nemen en wij praten met Frits
van Benthem.

Stralen en basislagen
Na de bouw van het casco wordt het per
vrachtwagen van Alphen aan den Rijn
naar Marknesse vervoerd. Ondanks het
feit dat het casco is gebouwd van
gestraalde plaat wordt het schip toch eerst
door de straler onder handen genomen
om er zeker van te zijn dat alle vuil, vet en
eventuele roest is verwijderd voordat het
casco wordt geconserveerd. Een stap in
het bouwproces dat vanuit kosten-

overwegingen door veel jachtwerven
achterwege wordt gelaten en waar menig
koper na een paar jaar varen toch spijt van
krijgt omdat roest zich nadrukkelijk
aandient.

“Wanneer het Vedette casco bij ons wordt
afgeleverd gaan wij het direct
klaar maken voor transport naar de buren
die het stralen voor hun rekening nemen.
Bij de straler aangekomen wordt het casco
zoveel mogelijk afgedicht met hout om zo
weinig mogelijk straalgrit en vuil in het
schip te krijgen”. Ook worden alle RVS
delen afgeplakt met verschillende
lagen Duct tape om zo het beschadigen
van het RVS tegen te gaan. Daarna wordt
het volledig gestraald tot een reinheid van
het oppervlakte dat bekend staat als Sa
2,5. Dat is een reinheid van blank staal dat
is voorgeschreven waarbij vet, vuil, roest
en de walshuid is verwijderd.

Stralen heeft als doel het reinigen van het
staal en het waarborgen van een goede
hechting van de coating. Een schoon en
vetvrij casco is min of meer een garantie
voor jarenlang roestvrij vaarplezier.
“Na het stralen worden de houtdelen
weer verwijderd en het gehele casco goed
uitgezogen en schoongeblazen met
behulp van perslucht”.

Als deze werkzaamheden
klaar zijn kan met de
conservering begonnen
worden. “De eerste stap is
het aanbrengen van een
laag tweecomponenten
epoxy-primer aan binnen- en
buitenzijde van het casco
met een totale dikte van
ongeveer 100 micron
droog”.

Plamuren van het schip
“Wanneer deze laag epoxy
primer na ongeveer 48 uur
gedroogd is begint het
aanbrengen van de
plamuurlagen bestaande uit
totaal 4, 5 of soms 6 lagen
afhankelijk van de strakheid
van het gebouwde casco”.
De eerste 2 tot 3 lagen zijn
van grove lichtgewicht
plamuur voor de diepere
onregelmatigheden in het staal. Na het
drogen van iedere plamuurlaag wordt het
casco geschuurd om zoveel mogelijk
oneffenheden weg te werken. Daarna
volgen 2 tot 3 lagen fijne finishing
plamuur voor de kleinere
onregelmatigheden om zo tot een glad
eindresultaat te komen. Ook deze lagen
moeten tussentijds weer laag voor laag
worden geschuurd.

Maar hoe meer aandacht besteed wordt
aan het stralen, het aanbrengen van de
epoxy hechtprimer, de plamuurlagen

en het schuren, hoe mooier en
betrouwbaarder het eindresultaat gaat
worden.

Grondlagen
“Als het twee componenten epoxy
plamuursysteem volledig is aangebracht,
uitgehard en geschuurd, wordt de eerste
laag epoxy primer gespoten. Dit is de
grondlaag voor de aflak. Deze primer
wordt in twee dagen en in twee lagen
aangebracht met één spuitlaag per dag”.

Daarna wordt er twee dagen niet naar het
casco omgekeken zodat het de kans krijgt
goed te drogen en kan de laatste fase
beginnen, namelijk het spuiten van het
schip in de uiteindelijke kleuren die de
opdrachtgever heeft bepaald.
“Maar voordat het zover is wordt de
epoxy primer grondlaag door middel van
een excentrische schuurmachine
geschuurd. Daarna volgt nog een finale
check om er zeker van te zijn dat in de
huid van het schip geen kleine poriën,
putjes en krasjes te vinden zijn”.

“Wanneer al het schuurwerk klaar is en
het is vastgesteld dat er geen
oneffenheden in het casco te vinden zijn
wordt het schip in twee delen gespoten.

Als eerst wordt de romp in de kleur
gespoten en daarna de opbouw en het
dek. Maar vòòr het spuiten van de romp
wordt eerst de waterlijn aangebracht aan
de hand van de gegevens die geleverd
worden door de constructeur”.

Toplagen aanbrengen
Natuurlijk zal het casco moeten worden
ontdaan van alle schuurstof van de romp,
dek, opbouw en de binnenkant van het
schip. Door middel van kleefdoeken en
perslucht wordt alle stof verwijderd
waarna het schip naar de spuithal kan

worden verplaatst waar het wordt
gespoten. De kleur die door de klant
bepaald is wordt in 3 lagen topcoat ‘nat in
nat’, zoals dat wordt genoemd,
aangebracht. “Met andere woorden; op
één dag gaan we 3 keer rond om zo de
totale laag topcoat aan te brengen”.
Hierna moet het schip 2 x 24 uur drogen
voordat er verder kan worden gegaan met
bijvoorbeeld het afplakken en afdekken
van gespoten delen van het schip ter
bescherming tegen verfspuitnevel.
Wanneer alles is afgeplakt en afgedekt
kan worden begonnen met het spuiten
van de opbouw dat dezelfde
voorbehandeling heeft gekregen als de
romp. Gelijk met het spuiten van de
opbouw wordt ook de waterlijn gespoten
die in tussentijd nog afgeplakt werd.

Binnenkant
Hier vindt dezelfde opbouw in lagen plaats
als aan de buitenzijde is toegepast. Het
enige verschil met de buitenzijde is dat
hier geen plamuur is gebruikt. Aan het
eind van de reeks werkzaamheden aan de
buitenkant van het schip volgt nog een
extra behandeling aan de binnenzijde van
het casco. Onder de vloerlijn zal nog een
extra laag van 100 mu worden
aangebracht zodat in totaal aan de
binnenzijde een laagdikte van 200 mu
droog is opgebouwd Dit is extra
bescherming onder de vloerlijn en op
plekken die moeilijk bereikbaar zijn.

Onderwaterschip
Als het gehele schip in de kleur zit wordt
nog het onderwatergedeelte op laagdikte
gebracht met een epoxy beschermingslaag
met een dikte van in totaal 350 mu. Na
droging komt hier een hechtinglaag op en
een laag antifouling. De soort antifouling,
hard, zelfslijpend, koperhoudend, wordt
bepaald door de klant.

Uitpakken
Het totale traject van stralen en spuiten
heeft een week of 6 tot 7 in beslag
genomen. Met het verwijderen van roest,
vet en vuil door de straler is een basis
gelegd voor een mooi en zorgvuldig
opgebouwd verfsysteem. Hoe schoner de
ondergrond des te beter is de hechting en
hoe beter de hechting, des te beter is de

kwaliteit van het verfsysteem
van het schip. Met een
gestraald casco dat onder
ideale omstandigheden en bij
de juiste temperatuur is
geconserveerd kan minimaal
8 jaar onbezorgd gevaren
worden voordat de eerste
tekenen van veroudering
zichtbaar zullen worden.

Zodra het complete
verfsysteem zowel aan de
binnenkant als aan de
buitenkant is aangebracht
wordt het schip uitgepakt.
Alle folie, papier en tape

wordt verwijderd en daarna wordt het
schip nog een keer van top tot teen
geheel nagelopen op kleine gebreken.
Eventuele kleine aandachtspuntjes worden
in dit stadium gecorrigeerd. Samen met de
opdrachtgever wordt het schip
gecontroleerd en kan het met een
zogenaamde zelflosser van de firma
Walinga uit Drachten op transport naar
haar volgende bestemming.

In de volgende fase van het bouwtraject
worden in Woudsend de 500 meter kabels
en de betimmering aangebracht.

Onderhoud
In de loop der jaren zal de kwaliteit van
het verfsysteem afnemen. De glans zal
teruglopen en het verfsysteem begint te
verouderen. De snelheid waarmee dat
gebeurt is afhankelijk van een aantal
zaken die van schip tot schip verschillen.

Ligt het vaargebied op zout of zoet water,
overwintert het schip in een natte of
droge winterstalling, overwintert het in de
buitenlucht of in een loods, vindt er
onderhoud plaats gedurende de
winterperiode, wordt gedurende de zomer
periode kalk verwijderd van de romp en
wordt voor de poetsbeurt een kwalitatief
goede was gebruikt zijn voorbeelden van
zaken die de levensduur van het
verfsysteem mede bepalen. Een boot
machinaal polijsten en poetsen gaat het
best met een elektronisch regelbare
poetsmachine. Met een poets- of
polijstmachine wordt bij lichte
beschadigingen, bijvoorbeeld bij het
verwijderen van de afdruk van stootwillen
langs de romp, een beter resultaat
behaald dan door poetsen met de hand.
Kijk voor meer informatie op:
http://www.vedette.nu
http://www.vanbenthem-zwiers.nl

Luuk Raaman



8 9

Tussen moeten en willen
Het leven bestaat uit keuzes maken. Het is
één van de standaard statements die, zo
las ik, een psychotherapeut meldt als je
daar op de bank ligt vanwege een
vermoeide geest. Vervolgens zal hij je
vertellen dat van het begrip “moeten”
nooit sprake mag zijn. Er zou een
vanzelfsprekendheid behoren te zitten in
je gedrag zonder binding met de
heersende mores. Op die manier meander
je op je levenspad al genietend van de
eigen keuzes die je maakt. Dat is zeg
maar, therapeutisch, de beste weg, aldus
de therapeut. Maar…….hoezo vrij
meanderen?

Het moeten
Aangekomen, alweer lang geleden
overigens, ergens in Brabant bij een
bungalowpark moesten we in de rij
aansluiten voordat we door de slagboom
naar binnen mochten. Wij meldden ons na
circa tien voorgaande auto’s bij het
elektronisch vernuft aan de paal met het
verzoek de slagboom te openen. Een
bitsige dame vroeg ons reserverings-
nummer en met hoeveel personen wij
waren. Het duurde even voordat we het
nummer gevonden hadden en lazen het
12cijferige nummer luid op om er zeker
van te zijn dat de “dame uit de paal” ons
goed zou verstaan. Dat bleek dus niet het
geval te zijn en hangende uit het
autoraam met die fijne scherpe rand van
het portier in mijn corpus brulde ik dat we
met 4 kinderen waren en vermeldde
wederom het 12cijferige nummer. Ze
meldde vervolgens dat we moesten
doorrijden tot de receptie omdat we ons
daar moesten inschrijven voor de verdere
inhuizing van ons gezelschap. De dame
achter de balie, waarvan alleen het hoofd
zichtbaar was, keek schuin over haar
strenge bril wat argwanend naar ons. Zij
deelde het huishoudelijk reglement uit en
aanvullend nog een zestal persoonlijke
eventcards. Zij instrueerde op militaire
stemhoogte dat wij door moesten rijden,
via een andere slagboom, naar ons huisje
nummer 37. Vervolgens daar de bagage
moesten uitladen en moesten zorgen dat
wij binnen een halfuur weer op de
daarvoor gereserveerde parkeerplaats
terug moesten zijn. Tevens wees ze met
zwaaiend armgebaar dat links van ons het
lakenpakket klaar lag onder nummertje
37. Verder wenste ze ons toch nog een fijn
verblijf toe. Wij hadden nog wat vragen
maar die kans leek verkeken want ze

speurde over onze schouders naar de
familie die achter ons stond te wachten
met een blik van “komt u maar hoor, deze
familie moet nu naar hun huisje en
moeten nu de plek voor de balie
vrijmaken“ .
Niks mis met het huisje 37. Een blind paard
kon er geen schade aanrichten. De
kinderen vonden het te gek en de
volgende ochtend moest er een bezoek
gebracht worden aan het tropisch
zwemparadijs. Dat klonk niet
onaangenaam temeer omdat het buiten al
behoorlijk aan het winteren was. Wij
waren uiteraard niet de enigen op dit toch
wel vroege tijdstip van 9 uur. Aansluiten
dus In de luidruchtige rij en wachten in de
vochtige bloedhitte. Een mengeling van
chloor en patatlucht. In mijn dikke
winterjack en behangen met zwemtassen,
papa draagt namelijk altijd alles, brak het
zweet me uit en aangekomen bij het
tourniquetpoortje, wat me deed denken
aan een grote eiersnijder, was het de
bedoeling dat middels het aanbieden van
de eventcard het poortje open zou gaan.
De hele familie was al binnen en stond te
kijken naar mijn digitale worsteling en
ongeduldig roepend dat ik moest
opschieten. Mijn eventcard reageerde niet
op het systeem en ik riep een figuur aan
die leek op een badman. Hij keek me
verstoord en meewarig aan en nadat ook
hij het niet voor elkaar kreeg wees hij me
op een andere doorgang. “U moet naar de
invalide doorgang, 20 meter terug en daar
moet u zich via de intercom melden, dan
laat iemand u erdoor”, schreeuwde hij
over de rumoerige menigte heen. Ik
worstelde mij terug langs de rij en deelde
als pakezel hier en daar een onbedoelde
dreun uit met mijn slingerende
tassenvoorraad. Ik drukte het knopje van
de intercom in en de stem vroeg wat het
probleem was. Ik meldde het niet
functioneren van mijn eventcard en de
stem vroeg wat het nummer was van de
card. Inmiddels was de luchtvochtigheid zo
hoog dat mijn bril geen zicht meer had en
nadat ik een kijkgaatje had gewreven in
het glas lukte het uiteindelijk. Het hekwerk
ontsloot zich en ik voegde me bij het
gezelschap. Nadat ik mij in badkostuum
had gehesen en mijn blote voeten in
akelig scherpe teenslippers had
gefrommeld borg ik mijn kledingpakket in
een kluisje in ruil voor een armbandje met
barcode, het
gevoel
hebbende dat
ik daarmee
ook mijn ego
had
opgeborgen
en me een
geoormerkte
koe voelde.
Daarna ging
de erg bloot
voelende
tocht verder

door een soort sluisgang via een
ontsmettingsbak op weg naar de tropische
verrassing. Het lawaai was hier nog erger
en we moesten in de rij staan voor de in
mijn ogen dodelijke snoekduik die je kon
nemen via een grote rioolbuis. Onze
luidruchtige oosterburen waren ruim
vertegenwoordigd en ik zag vóór 10.00
uur in de ochtend al veel gemütlich bier en
patatjes oorlog voorbij komen.
Maar aan het weekendje, na veel moeten,
kwam gelukkig ook een einde. Wij
moesten vóór 12 uur uit huisje 37 zijn en
nadat ik de laatste slagboom in mijn
achteruitkijkspiegel zag en de kinderen
oververmoeid achterin lagen te suffen met
hun gameboy en de oortjes in, zette ik
blijmoedig “Let’s dance” van David Bowie
op standje tien. Iedereen had genoten en
dat telt…..toch? Al geteld hoe vaak in
bovenstaand epistel het woord “moeten”
voorkomt?

Het willen
Onze legendarische pont heeft een slinger.
Daarmee kom je naar de overkant als je
wilt. Dat zijn weinig meters die je moet
overbruggen om onze bijzondere
vereniging te bereiken. Maar het is net of
je ook in een andere wereld komt. Het
leven “aan de overkant” draait daar een
tandje lager. En daar moet je niks. Je pakt
eerst de slinger. Kijkt nog even achter je of
er nog iemand is die toevallig wil
meevaren en draai je 37 keer (waar ken ik
dat getal van?) om vervolgens aan de
overkant aan te komen waar het pontje
met een vertrouwd bonsje tegen de oever
dreunt. Via de eerste deur, door de hal en
dan de volgende deur, als loop je door een
sluis, sta je op de steiger en met het
vertrouwde clubgebouw in de rug ben je
in een andere wereld. Geen slagboom.
Geen chagrijnige praatpaal. Geen narrige
juffrouw. Geen eventcard. Geen
ontsmettingsbak en geen (excusé le mot)
kolere herrie. Als ik wil praat ik even met
Remko of met een medelid. Pak, als ik wil,
een kop koffie op het terras en kuier naar
onze boot om vervolgens de krant te
pakken en in de kuip met de zon op mijn
gezicht af en toe een blik werpend over
het water. En dat alles op mijn manier.
Niks moeten dus. Dat noemen ze een
eigen keuze. Dat wil je toch? Had die
therapeut toch gelijk.

Luite Koopmans

Boordboek: Het Ringvaartgevoel

De westelijke gemeentegrens van
Aalsmeer is de Ringvaart. Aan de andere
kant begint de gemeente
Haarlemmermeer. Ons medelid en oud-
burgemeester Joost Hoffscholte vertelde
tijdens de bijzonder interessante
wandeling van onze vereniging door
Aalsmeer op zondag 9 november, hoe hij,
toen hij nog burgemeester was, zijn
collega van de gemeente Haarlemmermeer
een oude kaart presenteerde van vóór de
drooglegging. Daarop was te zien dat
door de Ringvaart een heel stuk Aalsmeer
door de buren was ingepikt. Toenmalig
burgemeester Jan van Houwelingen was
“not amused”. Joost riep ons op om te
helpen bij het weer terug veroveren van
dit gebied. Vooral de Aalsmeerders onder
ons natuurlijk.

60 kilometer jaagpad
De Ringvaart is een begrip maar wat
weten we er eigenlijk van? Hij ontstond
doordat vanaf 1840 een dijk werd gelegd
rondom die levensgevaarlijke grote plas
“De Haarlemmermeer”, ook wel “De
Meer“ genoemd. Aan de landkant van de
dijk werd de vaart gegraven waarin het
water uit het meer werd afgevoerd. Hier
en daar werden door die dijk stukken land
afgesneden. Soms bewoond, zoals dus ook
een stuk van Aalsmeer. Die dijk gaf de
gelegenheid voor een ononderbroken
zestig kilometer lange weg er boven op.
Onder andere prima te gebruiken als
jaagpad. Aan de landkant van de vaart

bleef het land zoals het was, met alle
akkers, sloten, vaarten, plassen, dorpen
enzovoorts. Eigenlijk een heel interessant
gebied. Dat vond ook Herman Vuijsje
bekend socioloog en journalist. Samen met
fotografe Marian van de Veen - Rijk
besloot hij te gaan wandelen over die dijk.
Te beginnen bij km 0,0 bij het gemaal de
Leeghwater, om daar een week later, met
de klok mee, na 60 kilometer ook weer te
eindigen.

Van boerenland tot Schiphol
Wat ze onderweg hoorden en zagen (en
dat was zeer veel) is terecht gekomen in
een leuk boekje: “Het Ringvaartgevoel.
Een ontdekkingsreis rond de
Haarlemmermeer”.
Het beschrijft niet alleen de landschappen
variërend van weids boerenland en
Schiphol tot rotzooi van kleine
overgeschoten kavels met schuurtjes en
soms bos. Ook afgesneden buurtschappen
komen ruim aan bod evenals vele
gesprekken met de bewoners die daar
vaak al generaties lang wonen. Verder
bijvoorbeeld de onderduikers in de
Tweede Wereldoorlog. De relatie van
boerenland en nabije stad.

En dan de Ringvaart zelf met alle soorten
scheepvaart die je je maar kunt
voorstellen. Van forse beroepsvaart tot
roeiers, sloepjes en sloepen. De
Olympische roeiwedstrijden van 1928
werden op de Ringvaart gehouden toen
de Bosbaan er nog niet was. De ringdijk
zelf met ook weer alle beschikbare soorten
verkeer. Vaak hinderlijk, zoals groepen
wielrenners die de hele dag door “paal”
naar elkaar roepen. Je zult er maar naast
zo`n paal wonen. Onder de vele
karakteristieke families wordt bijvoorbeeld
de familie Eveleens met de palingen
uitvoerig beschreven.
Bij Aalsmeerderbrug komt nog een stukje
landkant in beeld als de wandelaars naar
een hotel aan de Oosteinderweg moeten
(Chariot of Blue mansion??) en door twee
bewoners naar de overkant worden
gevaren in plaats van te moeten omlopen
via de brug. Die bewoners voelen zich

vluchtelingen van de Haarlemmermeer
aangezien zij gek zijn op het water en dat
heeft de Haarlemmermeer niet. “Water is
daar iets om tegen te vechten, de Meer is
een grote badkuip waarvan de stop lekt
dus ze moeten blijven pompen. Ze hebben
de Hoofdvaart en een paar tochten en
that’s it.” Eén van de twee woont op een
boot op een werf wat niet geoorloofd is.
Die boot is daar “in eeuwig onderhoud”
en de man bestaat dan ook eigenlijk niet.
De ander woont op een woonboot bij een
van de verlaten tuinderlandjes op een
vuilstortplaats “waarvan je overigens niets
merkt”.
Het boekje staat vol met dit soort
verhalen. En met foto`s. Een aantal mooie
grote, maar ook veel wel heel erg kleine.

De belangstelling van Herman Vuijsje ligt
bij ”veranderingen op ruimtelijk en sociaal-
cultureel gebied”
De Ringvaart, zo zegt de achterflap, vormt
daarin wel een heel bijzondere uitdaging.
Het dient gezegd, voor wie van ons de
Ringvaart niet anders kent dan als de
doorgang naar Braassem, Kaag,
staandemastroute via Haarlem of
Amsterdam en de oevers als non-descripte
aankleding die zal nog aangenaam verrast
worden door de veelheid aan verhalen en
landschappelijke details die daarachter
schuilen.

Aanmonsteren bij het Aalsmeerse leger
Het boek is onder meer verkrijgbaar bij
Constantijn Hoffscholte in het Boekhuis
aan de Zijdstraat. Je kunt je daar ook
aanmonsteren bij het Aalsmeerse leger dat
het gejatte grondgebied in De Meer gaat
terug veroveren.

Paul Hamelynck

Auteur: Herman Vuijsje
Illustrator: Marian van de Veen – Rijk
ISBN: 9789490322472
“Ringvaartgevoel” is een publicatie van
Podium voor Architectuur Haarlemmer-
meer en Schiphol in samenwerking met
Jap Sam Books. Prijs: euro 19,50.
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Havens in de problemen; maar welke zijn dat?

In de O&W 460 van maart van dit jaar
spraken we onze zorg uit over de
bootbezetting in commerciële en sommige
verenigingshavens in Nederland. Op 15
augustus jl. kwam het NOS 8 uur Journaal
eveneens met een verontrustend bericht
over dit onderwerp. De HISWA spreekt
haar zorgen uit en de Rabobank komt met
een alarmerend bericht. Maar welke
havens zijn het die zich zorgen moeten
maken?

De sleutelwoorden van de NOS Journaal
uitzending zijn:

- beoefenaren van deze typische
Hollandse hobby worden ouder,

- weinig nieuwe aanwas,
- vroeger lange wachtlijsten, nu

leegstand,
- 25 % minder bezetting,
- 70+ gaat niet lang meer door met

deze hobby,

- tussen nu en 10 jaar: 12.000
minder schepen = 60 jachthavens,

- Hiswa verwacht zelfs 100 havens,
- missie: van “parkeerplaats” voor

schepen naar watersport-
belevenis in een recreatiebedrijf,

- 25 % minder inkomsten.
De vraag is welke commerciële en/of
verenigingshavens niet met hun tijd zijn
meegegaan en te afwachtend zijn
geweest. En nog belangrijker: geldt dit
ook voor onze haven? Lees onderstaande
probleemschets en de reactie van het
Bestuur over de positieve stand van zaken
binnen onze vereniging en de situatie in
onze eigen haven.

Rabobank Thema update: Jachthavens
Onder de kop: “Jachthavens aan de
vooravond van roerige tijden” brengt de
Rabobank haar klanten op de hoogte van
het feit dat het verdienmodel van
jachthavens flink onder druk is komen te
staan. Ondanks het feit dat Nederland
beschikt over het mooiste en meest
geavanceerde waterwegenverkeersnet is
de animo voor de watersport tanende en
zijn de wachtlijsten bij een groot aantal
havens verdampt.
Van aanbodgedreven zullen jachthavens
een cultuuromslag moeten realiseren naar
vraaggedreven en dat kan alleen als
jachthavens zich professioneel en flexibel
kunnen opstellen. Bij ongewijzigd beleid
kan er van worden uitgegaan dat een
aantal havens op niet al te lange termijn
de deuren kan sluiten.

Even een paar cijfers op een rijtje

Havens
Commerciële havens 500
Verenigingshavens 450
Overheidshavens 80

totaal 1.030

Ligplaatsen per provincie
Zeeland 14.000
Zuid-Holland 33.000
Noord-Holland 33.000
Friesland 27.000
Groningen 3.000
Drenthe 1.000
Overijssel 8.000
Utrecht 8.000
Gelderland 14.000
Noord-Brabant 13.000
Limburg 11.000
Noord-Oost polder 8.000

totaal 173.000

Vloot
Motorboten 63.000
Open motorboten 75.000
Kajuistzeilboten 88.000
Open zeilboten 135.000
Platbodems 53.000
Kano’s en roeiboten 105.000

totaal 519.000

Vijf ontwikkelingen die van invloed zijn:
1. Ouderdom schippers en vloot
Een van de grootste problemen is de
vergrijzing van de watersport populatie
omdat meer dan 50% van de bootbezitters
ouder is dan 60 jaar. De verwachting
bestaat dat een aanzienlijk deel van deze
50% de boot over een aantal jaren zal
verkopen en definitief zal stoppen met
watersport.
De HISWA heeft berekend dat het aantal
boten recent maar licht is gedaald naar
519.000 maar dat volgens de Rabobank
deze daling op de middellange termijn
versneld zal doorzetten vanwege
eerdergenoemde demografische verdeling.

Daarnaast is de ouderdom van een vloot
een probleem als het gaat om de
continuïteit in de watersport. Er staan op
de diverse verkoopsites naar schatting
30.000 boten te koop, 120.000 boten
worden niet of nauwelijks gebruikt en van
de kajuitjachten is circa 50% ouder dan 30
jaar waardoor sloop van deze groep
jachten binnenkort te verwachten is.

2. Bezitten of gebruiken
De behoefte bij recreanten om flexibel te
kunnen zijn in de wijze van ontspanning
wordt steeds groter. Over het algemeen
willen jongeren zich niet binden aan
slechts één object maar willen de vrijheid
hebben om keuzes te maken. Daardoor
wordt het lastig om voor de vergrijsde
watersporters die afscheid nemen van de
watersport voldoende jongeren te vinden
die het estafettestokje willen overnemen.
Zij hechten niet aan het bezitten van een
eigen boot maar geven de voorkeur aan
sporadisch gebruik ervan. Kosten die
gepaard gaan met aanschaf, onderhoud,
verzekering, zomer- en winterstalling
spelen hierbij eveneens een belangrijke rol.

3. Hoe hoog is de drempel?
Watersport blijft een aantrekkelijk
tijdverdrijf. Ruim 600.000 keer per jaar
wordt een (zeil)boot of sloep gehuurd en
1.200.000 mensen varen wel eens mee
met iemand die een boot bezit. Ondanks
deze belangstelling voor de watersport
nemen zij niet de stap zelf tot aanschaf
van een boot over te gaan. De hoge
aanschafkosten en langjarige
verplichtingen spelen hierbij een rol. Als
onbekenden met de watersport vrezen zij
dat een hoog kennisniveau vereist is om
zelf het water op te kunnen.

4. Kapitaalsintensief en concurrerend
Verenigingshavens concurreren zwaar met
commerciële havens. Niet alleen op het
gebied van prijs maar zeker op het gebied
van watersportgerelateerde activiteiten
die bindend werken bij watersporters
onderling. Naast een betaalde kracht als
havenmeester wordt veelal gewerkt met
vrijwilligers op het gebied van onderhoud
en organisatie van activiteiten. Hoe dan
ook, een jachthaven is een kapitaal-
intensief bedrijf en onderling is er sprake
van de nodige concurrentie die in de
komende tijd zal toenemen doordat
havens hun tarieven zullen moeten
verlagen om leegloop tegen te gaan.

5. Geen alternatief voor andere activiteit
Ondanks de slechte signalen in de markt
zien we nog steeds nieuwbouw- en
uitbreidingsactiviteiten bij jachthavens.
Sterk verouderde, slecht onderhouden of
failliete bedrijven verdwijnen niet uit de
watersportmarkt maar met een doorstart
wordt weer geprobeerd een deel van de
markt te heroveren. Alternatieve
aanwending van niet goed failliete havens
is slechts mondjesmaat mogelijk. Strenge
wet- en regelgeving in deze waterrijke
gebieden beperkt de alternatieve
bestemming die aan voormalige
jachthavens kan worden gegeven.

Het roer moet om
Bij veel jachthavens is de bezettingsgraad
inmiddels lager dan 90 %. Jachthavens die
vroegtijdig hebben ingespeeld op deze
dalende trend zijn in het verleden
begonnen met het ontwikkelen van
concepten waarbij het woord “beleving”
de sleutel tot succes is. Te allen tijde gaat
dit gepaard met het strak sturen op
kosten en klantvriendelijke productiviteit.
Kwaliteit en comfort zijn noodzakelijke
elementen om de grijze golf naar
genoegen aan de haven te binden. Te
denken valt aan service, kwalitatief goede
voorzieningen en comfort. Horeca op de
haven kan hierbij een belangrijke rol
spelen. Huurboten of verenigingsboten
kunnen drempelverlagend werken en
kunnen twijfelende (aanstaande)
watersporters over de hoge drempel
helpen. Het aanmoedigen van jonge jeugd
om kennis te maken met watersport heeft
eveneens een aanzuigende werking op de
ouders van deze groep.
Van de omzet van Nederlandse
jachtbouwers wordt 70 % geëxporteerd. In
het verleden was dit een stuk minder,
bleven deze jachten in Nederland en
bezetten deze schepen een plekje in een
van onze jachthavens. Als we ons
realiseren dat een kwart van alle
jachthavens in Europa in Nederland ligt en

dat ons land beschikt over 10.000
kilometer goed onderhouden vaarwater
met uitstekende infrastructuur dan
kunnen we niets anders concluderen dan
dat watersport riante mogelijkheden
biedt. Jachthavens zijn de toegang tot een
unieke belevenis op het water. Het wordt
tijd dat de groep jongeren de watersport
in die vorm ontdekt en gaat waarderen
met alle mogelijkheden die de
jachthavens, die anticiperen op de
veranderende vraag uit de markt, te
bieden hebben.

Het Bestuur reageert
“Tja, als je zo’n stukje van de Rabobank
leest dan zou je wel droevig worden. Maar
er staat ook een aantal zaken in die in de
beleving van de watersporter misschien
toch iets anders liggen dan bij de
financiële analist. Bv. als er sprake is van
ouderdom van de vloot. Kajuitjachten van
boven de 30 jaar (alles gebouwd voor
1984) zouden binnenkort voor sloop in
aanmerking komen. Je hoeft maar even te
zoeken en je ziet een Hallberg Rassy 49 uit
dat jaar nog vrolijk voor euro 200.000,-- in
de advertenties staan. Dat 70% van de
omzet van Nederlandse jachtbouwers naar
het buitenland gaat is ook zo’n weinig
zeggend gegeven. Als we daar de omzet
van de superjachten aftrekken dan krijg je
een heel ander beeld. Maar, het valt niet
te ontkennen: hier en daar vallen klappen.
Gelukkig bevindt de NM zich in de situatie
dat de crisis nog steeds aan haar
voorbijgaat. Het ledenbestand ontwikkelt
zich nog steeds positief en de haven is ook
in 2015 goed bezet.
De meerwaarde en daarmee de
aantrekkelijkheid van een vereniging
boven een parkeerplaats voor je boot ligt
natuurlijk toch in de activiteiten en de
unieke voorzieningen die een vereniging
bieden kan. Onze jeugdopleiding is zeer
succesvol en trekt ouders en kinderen aan,
het verenigingsleven met ons clubhuis, de
evenementen, de tochten en de
wedstrijden, daar gaat het nog steeds
goed mee en de verenigingsboten worden
goed gebruikt. Ook al kan het allemaal
beter. Met name het wedstrijdzeilen is een
beetje een zorgenkind, waar het steeds
moeilijker is om voldoende vrijwilligers en
deelnemers te krijgen. De WZW heeft het
afgelopen jaar wel goed gefunctioneerd
en ook dat vraagt veel inzet van de
verenigingen. Het in stand houden en
verbeteren van de voorzieningen moet
ook een hoge prioriteit houden: de
steigers moeten er aantrekkelijk en vooral
veilig bijliggen en het clubhuis met zijn
voorzieningen moet goed functioneren.
Daar moet blijvend in geïnvesteerd
worden. En ook kleine dingen kunnen veel
betekenen. Het feit dat wij nu een
was/droog combinatie hebben, heeft bijv.
een positieve invloed gehad op de lengte
van het verblijf van onze passanten.
Daarom staat bijvoorbeeld naast de
aanpak van het voorstuk van de C-steiger,
ook de speeltuin op de lijst om
gerenoveerd te worden. Al met al gaat het
goed met de Nieuwe Meer, maar
waakzaamheid, zorg en aandacht blijft
geboden”.

Wim Rietveld
Luuk Raaman

Bron: Rabobank

Scan de QR code
en bekijk de
uitzending van
het NOS 8 uur
Journaal van 15-
08-2014 over
leegloop in

Nederlandse
jachthavens.
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Vlagvertoon
De meeste zeilerscafés zijn vol en
benauwd. Daardoor doen ze de frisse
wind die je tijdens het varen om de kop
waait – eigenlijk het enige echt gezonde
van de watersport – weer grotendeels
teniet.

Het kroegje in Medemblik vormt geen
uitzondering op die regel. Je kunt er de
lucht snijden. Daardoor, en door het bier,
worden de hoofden steeds roder en de
stemmen luider. Een groepje oosterburen
aan de bar klinkt boven alles uit. De man
naast me hoort het, over zijn glas heen,
met tegenzin aan. Hij is klein, mager en
niet meer zo jong. Als hij mijn blik opvangt
maakt hij een berustend gebaar. “Nog
altijd het hoogste woord”, stelt hij vast.
“Je moet er niet aan denken hoe het
geweest zou zijn als ze de oorlog
gewónnen hadden!”
Gelukkig ben ik oud
genoeg om te begrijpen
welke oorlog hij bedoelt.
En al gauw zijn we druk
aan de praat over toen,
waarbij elk sterk verhaal een nieuw uitlokt.
Eén ervan is zo boeiend dat ik het heb
opgeschreven. Het speelt in het begin van
de oorlog toen de Duitsers op alle fronten
wonnen. Alleen Engeland moest nog even
veroverd worden. Met het oog daarop
vorderden de bezetters alles wat drijven
kon. Nu bezat de vader van mijn
gespreksgenoot, die ik maar Jan zal
noemen, in die tijd een zeewaardige kits,
oud maar met pijn en moeite in bruikbare
staat gehouden. Een mooi schip,
nostalgisch zouden we nu zeggen.
Op een kwade dag rinkelde bij Jans ouders
de telefoon. Een opgewonden stem
vertelde dat de Duitsers in Durgerdam
bezig waren schepen te vorderen.
Onmiddellijk sprong Jans vader stevig
vloekend op de fiets om, samen met zijn
zoon, naar de jachthaven te racen. Toen
ze daar aankwamen bleek het onheil al
geschied. Matrozen van de Kriegsmarine
hadden op de schepen, waarvan de
meeste op de kant stonden, zegels geplakt
met de gehate adelaar. Een onderofficier

noteerde alles ‘ordentlich’ en vulde
formulieren in waarmee de eigenaars, met
enig geluk, ooit een vergoeding zouden
kunnen krijgen. Een groepje mensen stond
het aan te zien, van een afstand, want
niemand mocht in de buurt komen; er
mocht ook niets van boord worden
gehaald.
Wie nooit oorlog of bezetting heeft
meegemaakt kan zich moeilijk de
machteloze woede voorstellen die je op
zo’n moment overvalt. Maar elke echte
zeiler begrijpt met hoeveel pijn je afscheid
neemt van je schip. Natuurlijk zijn er in de
oorlog héél wat erger dingen gebeurd,
maar dit was toch ook verre van leuk.

“Enfin”, zegt Jan. “terwijl we daar zachtjes
stonden te vloeken keek ik die Gefreiter
eens aan. Verrek”, dacht ik. “Ik kèn jou. Jij

bent Heinrich Müller uit
Bremerhafen. We hebben
eens een halve nacht
gepraat tijdens een
jeugdcongres, in de tijd
dat de Nazi’s nog niet

veel te zeggen hadden. Toen zat je
boordevol idealisme. Moet je nou eens
zien!” Ik op die vent af. “Kann es sein
dasz wir einander kennen?” vroeg ik. Hij
kreeg een kop als een boei en begon te
stotteren, van “Befehl ist Befehl” en zo, en
dat je het rot vond, wat ook wel zo
geweest zal zijn. En ik maar slijmen. Er
lagen boeken in het schip die ik dringend
nodig had. Zou ik die niet even op mogen
halen?

Eerst keek hij bedenkelijk. Het was tegen
zijn instructies. Dat telde zwaar in die tijd.
Maar hij wilde, in verband met de oude
vriendschap, de beroerdste niet zijn. Hij
zou zich straks even omdraaien, zodat ik
mijn gang kon gaan. “Aber schnell Jan, um
Gotteswillen!”

“Goed, ik die boot in. De boeken had ik
zo. Ze waren trouwens niet echt
belangrijk. Maar in de gereedschapsbak
lag een nijptang waarmee ik in twee tellen
de aanvoer van het koelwater kapot kon

knijpen. Toen ik, met de boekjes braaf
onder de arm, bij mijn vader terugkwam
kreeg ik de wind van voren. Of ik, hier en
gunder, niks beters te doen had dan mooi
weer spelen met die rotmof? Maar toen ik
hem het een en ander uitgelegd had
kalmeerde hij.
Nog diezelfde dag begonnen de Duitsers
de schepen in het water te brengen en
weg te voeren. Op één na: ons ouwe
trouwe schip stond binnen een uur vol
water. We hebben de zaak een week zo
gelaten en toen het lek gestopt, wat niet
moeilijk was als je wist waar je het zoeken
moest. Nadat de boot droog was gepompt
besloten we hem opnieuw te laten
“onderduiken”. Daar hadden we een goed
adresje voor, ergens in de Zaanstreek.
Dus wij op een dag naar de Oranjesluizen
gezeild, doorgeschut en onder vol tuig het
IJ over. Eén probleem was er wel: we
moesten langs de Kommandantur van de
Kriegsmarine. Nou ja, schieten zouden die
kerels niet. Maar verder kon er van alles
gebeuren. In zo’n geval is brutaliteit het
beste. We voeren er doodgemoedereerd
langs, met de Nederlandse vlag breeduit
van de achtermast. In een gekke bui
besloot ik zelfs die vlag een eindje te
strijken, bij wijze van groet. Wat denk je
dat er gebeurde?”
Hij steekt een vinger op en trekt – voor
het eerst – een olijk gezicht. “Op de
commandopost ging de hakenkruisvlag
ook omlaag. De Kriegsmarine bracht een
contrasaluut!”

Juist als Jan zo ver met zijn verhaal
gekomen is barsten de Duitsers aan de bar
uit in een daverend gelach. Hij werpt hen
een gekwelde blik toe maar haalt dan de
schouders op en spoelt het weg met een
slok bier. “Eigenaardig volk!”, zegt hij na
een korte stilte. “Weet je, ik heb me later
afgevraagd of ze het altijd deden, dat
teruggroeten, of dat het Heinrich Müller
was die een geintje uithaalde”.

Jon Brakelé

Redactie: Jon is auteur van het boek
“Schaapachtigheden”, zie pagina 19 van
O&W 456 van februari 2013. Uitgeverij De
Alk en Heijnen Watersport, ISBN 9789
05961 1061. Zie het inkijkexemplaar op de
stamtafel in het clubhuis.

“de zeewaardige kits
werd met pijn en moeite

in bruikbare staat
gehouden….”
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• 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

Light his fire
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Van der Schilden
Lingerie wenst u

prettige feestdagen
en een

sprankelend 2015



Nationale driekleur: een bron van inspiratie

De Nederlandse vlag is al jaren voor
dichters, schrijvers en componisten een
bron van inspiratie. Maar zeker met het
gebruik van vlaggen op het water ook een
bron van irritatie. Het lijkt geen
overbodige luxe hier even bij stil te staan.

Vlagvoering als gevolg van landjepik als
buitenlandse mogendheden weer eens de
grens van hun buurland oversteken heeft
hier en daar geleid tot afkeer van
vlagvertoon. Over dit onderwerp met
allerlei overdreven symboliek hebben we
het natuurlijk niet. Wij
hebben het over
vlaggebruik op het water.
Als stijlvol gebruik en als
communicatiemiddel.

Onze taal is doorspekt met
uitdrukkingen waarin de
Nederlandse driekleur het
onderwerp is. Het is
opvallend dat een aantal
van deze uitdrukkingen
ook gerelateerd is aan het
gebruik van onze
vaarwegen:
- als een vlag op een modderschuit,
- de vlag dekt de lading niet,
- de vlag strijken,
- de vlag uitsteken,
- de vlag voor iemand strijken,
- met vlag en wimpel slagen,
- onder valse vlag varen.

Communicatiemiddel
Wij zien de seinvlaggen alleen nog als ze
aanéén geknoopt de schepen versieren die
tijdens het Midzomerfeest in de haven
liggen. En meestal als onderdeel van de
puzzeltocht die in datzelfde weekend
plaatsvindt. Maar voor het doel waarvoor
deze vlaggen zijn uitgevonden worden ze
al lang niet meer gebruikt. Op het water
grijpen we liever naar de marifoon om met
onze collegawatersporters en autoriteiten
te communiceren. Het gebruik van
seinvlaggen is verdwenen behalve bij de
zeilwedstrijden. Op het startschip worden
vlaggen gehesen om de op de startlijn
aanstormende zeilschepen op de hoogte
te brengen van alles wat de organisatie te
melden heeft. Simpel maar wel effectief al
voelt het, in de eeuw van draadloze
communicatie, als een middel uit het
stenen tijdperk. Maar het werkt al jaren en
dit communicatiemiddel zal in de toekomst
vooralsnog niet van het water verdwijnen.
Daarnaast is er nog een groot aantal
zaken die we door middel van onze

vlagvoering kenbaar maken aan de
nautische buitenwereld:
- met de vlag achter op ons schip geven
we aan wat onze nationaliteit is,
- het feit dat de nationale vlag uithangt
wil zeggen dat we aan boord zijn,
- het NM vlaggetje aan BB van de mast
geeft aan dat de eigenaar lid is van een
vereniging, i.c. Nieuwe Meer,
- de vorm en uitvoering van een NM
vlaggetje geeft aan of de eigenaar een
gewoon lid, bestuurslid of een erelid is,
- als we een buitenland aandoen voeren

we uit respect een
gastland vlaggetje aan
SB zijde van onze mast,
- vlaggen voeren we
niet tijdens
zeilwedstrijden om op
die manier voorrang te
vragen aan onze mede-
watersporters.

Binnenvaart Politie
Reglement (BPR)
Voor zover ik heb
kunnen nagaan is er

geen wet in Nederland die ons als
watersporter verplicht een nationale vlag
te voeren. Wij hebben niet de plicht maar
het recht om de Nederlandse driekleur te
voeren. Wel is er in het BPR een aantal
artikelen opgenomen waarin is vastgelegd
aan welke eisen de vlag moet voldoen.

Artikel 3.03 Lid 4 BPR
1. Voor zover niet anders wordt bepaald
moeten de borden en vlaggen die een
schip ingevolge dit reglement moet voeren
rechthoekig zijn.
2. Zij mogen niet vervuild en de kleuren
mogen niet verbleekt zijn.
3. De afmetingen moeten tenminste als
volgt zijn:
a. voor borden en vlaggen: een lengte en
een hoogte van elk tenminste 1 meter,
b. voor wimpels: een lengte van tenminste
1 meter en een hoogte aan één zijde van
tenminste 50 centimeter.
4. In afwijking van het derde lid mogen
voor kleine schepen voorwerpen van
geringere afmetingen worden gebruikt die
in verhouding staan tot de grootte van het
kleine schip.
De afmetingen moeten echter in ieder
geval zodanig zijn, dat een goede
zichtbaarheid wordt verzekerd.

De vlagvoering in de praktijk
Een correcte vlagvoering betekent de
juiste plek op het schip, een grootte die

klopt met de afmetingen van het vaartuig,
met een minimum afmeting. Als vuistregel
wordt wel aangenomen dat de hoogte
van de vlag niet geringer mag zijn dan 6%
van de lengte van het schip. Dus 60 cm.
hoog op een schip van 10 meter.
Natuurlijk dienen vlaggen schoon, niet
gerafeld en niet verkleurd te zijn.
Bovendien hangen de vlaggen vrij van het
schip en zeker niet in het water. Iedere
andere vlag dan onze natievlag is onjuist.
Er zijn slechts twee uitzonderingen:
1. omdat Koning Willem II erelid was,
geldt voor KNZ&RV leden uit Muiden dat
zij het voorrecht hebben een verfraaide
nationale vlag te voeren,
2. de leden van Koninklijke Roei- en
Zeilvereniging De Maas uit Rotterdam
hebben tegelijk met het predikaat
"Koninklijke" het recht verkregen om een
aangepaste vlag te voeren.
Leden van de beide verenigingen voeren
een Nederlandse vlag met een gestileerde
‘W’ in het wit. Dit unieke vlagprivilege
geldt niet voor andere clubs met het
eervolle predikaat "Koninklijk". E.e.a. is bij
Koninklijk Besluit vastgelegd.

Verder lijkt het mij volstrekt duidelijk dat
de provincie Friesland geen natie is, net zo
min als het Verenigde Europa. Deze
vlaggen in plaats van natievlaggen kunnen
echt niet. Ook kan het niet zo zijn dat wij
varen met een kromme, gebogen
vlaggenstok. De vlaggenstok is recht en
achteroverhellend geplaatst. Als de
mogelijkheid er is dan in het midden van
het schip of anders iets naar SB geplaatst.

Plat- en rondbodems
Alleen op het aangehangen roer van een
plat- of rondbodem, waarvan de gaffel of
de helmstok een gebogen vorm heeft,
mag een gebogen vlaggenstok worden
geplaatst. De reden dat schippers van deze
vaartuigen wel een gebogen vlaggenstok
mogen plaatsen is puur praktisch van aard.
De giek van deze vaartuigen is in
verhouding langer dan die van andere
zeilschepen. Bij een rechte vlaggenstok
loopt de schipper het risico dat de rechte
vlaggenstok overboord gaat bij een
overstag manoeuvre.

O schitt'rende kleuren van Nederlands vlag
wat wappert gij fier langs den vloed!
Hoe klopt ons het harte van vreugd en ontzag
wanneer het uw banen begroet.
Ontplooi u, waai uit nu, bij nacht en bij dag.
Gij blijft ons het teeken, o heilige vlag
van trouw en van vroomheid, van vroomheid en moed,
van trouw en van vroomheid en moed.

Communicatiemiddel

-nationaliteit,

- we zijn aan boord,

- lid van een vereniging,

- gewoon lid, bestuurslid of

erelid,

- respect voor gastland,
- deelname aan wedstrijd.

en irritatie

Veel sloepvaarders zijn “zwaar in
overtreding” tegen de ongeschreven
wetten van de vlagetiquette. Zij varen met
een gebogen vlaggenstok, een vlag die te
groot is voor de afmeting van hun sloep
en als deze overpowerde sloepen het gas
er op zetten graaft de kont zich in het
water met als gevolg een door het water
slepende driekleur. Kan het erger??

De nationale driekleur
Volgens de geschiedenisboeken zijn de
Watergeuzen voor het eerst het oranje-
blanje-blue gaan voeren als
herkenningsteken voor onze schepen. Het
oranje uiteraard als eerbetoon aan onze
Vader des Vaderlands, Willem de Zwijger,
het blauw voor de kleur
van de zee en daarboven
de kleur van de witte lucht.
Naar alle waarschijnlijkheid
is dit de uitleg van de
kleuren en is de basis
geweest voor de vlag die
wij heden ten dage nog
voeren. Maar waarom
werd oranje vertaald naar
rood? Net als zoveel
andere zaken had dit een
politieke achtergrond. Het
was in 1648 dat de
Spanjaarden de onafhankelijkheid van de
Nederlanden moesten accepteren en vanaf
dat moment werd de macht van het
Oranjehuis minder en minder. Als gevolg
daarvan werd het oranje vervangen door
rood zijnde de hoofdkleur van de Staten
Generaal. Alleen nog bij bijzondere
gelegenheden wordt een oranje wimpel
gehesen. Het heeft nog tot 1816 geduurd
voordat aan de Nederlandse driekleur een
wettige status werd verleend, echter
uitsluitend in gebruik bij de Marine. Bij
Koninklijk Besluit van 1937 werd bepaald

dat het rood-wit-blauw ook op land de
officiële driekleur werd. Ook hier lag een
politieke reden aan ten grondslag. De NSB
deed verwoede pogingen de traditie met
het oranje-blanje-blue weer in ere te
herstellen als symbool van het Nederlandse
nationaalsocialisme.

Foute vlag of foute kleuren
De Nederlandse vlag heet in de volksmond:
rood, wit en blauw. Maar dat is het niet
helemaal juist, want volgens de wet
bestaat de vlag uit “helder vermiljoenrood,
helder wit en kobaltblauw”.
Op het water zien we helaas nog veel
vlaggen die gewoon in de
watersportzaken te koop zijn en die niet

met de juiste kleur
blauw zijn uitgevoerd.
Rood-wit-donkerblauw
in plaats van
kobaltblauw is geen
Nederlandse vlag en
staat als een vlag op
een modderschuit.
Zoals eerder aan-
gegeven is het voeren
van een vlag een recht
en geen plicht. Maar
als je een vlag hijst
moet die wel voldoen

aan de eisen die daaraan gesteld zijn. Het
voeren van een onrechtmatige vlag is bij
wet strafbaar gesteld.

Gastlandvlag
Aan SB onder de zaling en deze vlag mag
alleen tegelijkertijd met de natievlag
gevoerd worden. Dus ’s avonds
binnenhalen. De gastlandvlag is officieel
een kleine natievlag die wordt gehesen in
het land dat men bezoekt. In eigen land
mag een provincievlag van de provincie
dat per schip wordt bezocht.

Clubvlag
Wij voeren deze vlag in de top van de
mast of aan BB onder de zaling Bij
motorboten zonder mast staat de clubvlag
op de voorsteven. Een clubvlag is een
wimpel (gelijkbenige driehoek) met de hijs
aan de korte zijde. De hoogte-breedte
verhouding is 2:3. Ter onderscheiding
voeren bestuursleden een rechthoekige
vlag en ereleden een rechthoekige vlag
met driehoekige insnijding.

Geus
Een geus is een rechthoekig vlaggetje op
de voorsteven. De vlag met acht
stervormige segmenten in de kleuren rood,
wit en blauw, is de prinsegeus (zonder n).
Bij de marine heeft deze vlagvoering bij
Koninklijk Besluit van 1931 plaats gemaakt
voor de marinegeus, een dubbele
prinsegeus van 12 segmenten.
De geus is overigens pas een "geus" als hij
rechthoekig van vorm is en op voorsteven,
botteloef, boegspriet of kluiverboom is
geplaatst. Volgens overlevering komt de
naam van de watergeuzen die de in 1569
door Prins Willem toegekende stervormige
prinsevlag aan een "geusstok" op de
boegspriet voerden.

Resumerend
Nationale vlag – overdag op bemand schip,
Gastlandvlag - samen met nationale vlag,
Geus – samen met nationale vlag,
Clubvlag - dag en nacht als het schip in
gebruik is,
Overdag is van 8.00 uur ('s zondags 9.00
uur) tot zonsondergang, maar niet later
dan 21.00 uur (zomertijd 22.00 uur).

Het nieuwe BPR verbiedt trouwens het
gebruik van reclame- of fantasievlaggetjes
onder alle omstandigheden. Voor de
hoeren vlaggen: de nationale vlag de hele
nacht laten hangen, althans na
zonsondergang niet binnenhalen.

Luuk Raaman

Helder
vermiljoenrood,

Helder wit,
Kobalt blauw,
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20 september  Jeugdevenenment 15+   
Olivier, Bram, Feike, Douwe en Lotte

Nevel, windstil …. de Prins en de 
Brandweer vertrokken met de Feva 
en Laser op sleeptouw naar de Grote 
Poel. Toen Hans van Vliet de cata-
maran bij zeilschool Aalsmeer los 
gooide, begon als een startschot de 
wind te waaien. Per toerbeurt gingen 
de jeugdleden zeilen op de catama-
ran, Hans heeft ze de kneepjes van 

het vak bijgebracht. Het zonnetje, 
de wind en het enthousiasme van 
de jeugd hebben voor een fantas-
tische middag gezorgd.
Aansluitend was een barbecue, heer-
lijk buiten voor het jeugdhonk is 
er gezellig gegeten met elkaar. Tot 
in de late uurtjes heeft de jeugd 
spelletjes gedaan terwijl de oud-
ers onder het genot van een borrel 
lekker hebben nagepraat over dit 
geslaagde evenement.

Gezocht voor de jeugd: handige man/vrouw !
 
De jeugdzeilcommissie (JZC) zorgt elk jaar weer 
voor een leuk programa voor de jeugd van WV 
Nieuwe Meer. De JZC organiseert o.a. de zeiltrainingen 
voor de  jeugd, het jeugdevenement, de aquaspelen, 
de jeugdclubkampioenschappen, en dit jaar ook 
weer terug van weggeweest de zwembadtraining en 
andere leuke activiteiten. Voor deze leuke en active 
commissie zoeken wij iemand die graag  zijn/
haar  handen uit de mouwen wil steken, handig is 
en ervoor wil zorgen  (samen met de hulp van de 
ouders) dat het materiaal voor de jeugd: oa. rescue- 
boten, clubboten, optimistenstelling, jeugdhonk en 
zeilloods op orde is/komt.
 
Wil je ook een steentje bijdragen en spreekt deze 
vrijwillige functie je aan ?
Neem dan contact op met Mariken Koole, voorzitter van de JZC:
mariken.koole@gmail.com of 0172-538896.

Kom training geven bij WV 
Nieuwe Meer!
 
Het aantal actieve jeugdleden is de afgelopen jaren gegroeid van 15 naar bijna 40 
kinderen. Hoe dat komt? Wij bieden: sportiviteit, gezelligheid, plezier en vriendschap 
en dat slaat aan! Gedurende het zeilseizoen trainen we zo’n 10 zondagen. Voor de 
gevorderden en wedstrijdgroep (Optimisten) zoeken wij:
 (Zeilwedstrijd) trainers
 
De ideale kandidaat:
 
•	 vindt het leuk zijn/haar enthousiasme voor het zeilen over te brengen op 

kinderen;
•	 is zeilinstructeur III/IV (CWO);
•	 heeft een vaarbewijs;
•	 heeft ervaring met wedstrijdzeilen in de Optimist of andere open boten.
•	 kan goed samenwerken met een jong, enthousiast en lerend team.
 
Misschien ben je nog niet (helemaal) de ideale kandidaat, maar wil je dat wel 
worden? Dan helpen we je graag daarbij.
 

Wij bieden:
•	een onkosten vergoeding in lijn met de markt 

en richtlijnen van het Watersportverbond;
•	een enthousiaste groep jonge zeilers, ouders 

en vrijwilligers; een leuk en gevarieerd 
trainingsprogramma;

•	persoonlijke ontwikkeling: CWO opleiding, 
rescue cursus en trainde-

  trainer programma;
•	deelname aan andere verenigingsactiviteiten;
•	wij bieden tevens de mogelijkheid om in 

overleg gebruik te maken van onze clubboten 
als Laser 4.7, Radial, Standaard, RS-Feva.

 
Interesse? Reageer snel!
Neem contact op met: Ernst van Werkhoven: 
0613917391, 
Email: ernstvanwerkhoven@gmail.com .

jeugd



Seizoenavonturen van de trainers
Watersporters hebben één kenmerk gemeen: ze vinden in elke weersomstandigheid wel plezier.  
Zo ook de jeugdzeilers, ouders en trainers van het Nieuwe Meer.  Sommige zondagen waren 
fris en nat, maar altijd zagen wij vrolijke gezichten van de jeugdzeilers en ouders! Dat bleef 
ons motiveren om elke trainingsdag weer nieuwe oefeningen te bedenken om iedereen op hun 
eigen niveau uit te dagen en te laten groeien. En dat laatste is gelukt:  elke jeugdzeiler heeft 
individueel grote stappen gemaakt. Als trainers vormden we een divers team met verschillende 
trainerskwaliteiten en konden we ook van elkaar veel leren. Na elke trainingsdag kwamen we 
bij elkaar en bespraken we de dag onder het genot van een welverdiend drankje. 
Aan het einde van het seizoen hebben we zelf nog een rondje gezeild in de Marieholm: dit 
viel niet mee! En de kinderen kwamen ook nog eens kijken op het water om óns eens toe te 
kunnen schreeuwen: ‘puntje puntje!’ 
Misschien zijn ze een beetje té goed geworden….

Elke trainer heeft het seizoen op zijn of haar eigen manier ervaren, wat we hiernaast graag 
met jullie delen. 
Jeugdzeilers, ouders, leden, trainers onder elkaar: bedankt voor het top seizoen!

Met sportieve groet,

De trainers: Ernst, Geert, Douwe, Lotte, Lotte en Fleur

Fleur: ‘Op veel plekken wist ik vroeger het water te trotseren: van de Loosdrechtse Plassen 
tot Hyères in Zuid-Frankrijk tot zelfs Peru in Zuid-Amerika: maar nog nooit had ik op de 
Westeinderplassen gezeild! Wat mij betreft is dit de ideale plek om te leren (wedstrijd)zeilen: 
de plassen zijn groot genoeg om planerend heen en weer te scheuren met windkracht 7, en 
moeilijk genoeg om te leren omgaan met lastige winddraaiingen en vlagen. Ik vind het 
dan ook heel bijzonder dat ik de kans heb gekregen om hier training te mogen geven. Als 
‘nieuweling’ is het altijd even wennen, en dan heb ik het niet alleen over het feit dat je met 
het pontje naar de overkant moet bij WV Nieuwe Meer. Je eigen kennis overbrengen op een 
groep jonge zeilers is een uitdaging: hoe zorg je er voor dat iedereen je begrijpt, evenveel 
wordt uitgedaagd, en dat de training ook leuk blijft? Gelukkig hebben alle trainers, ouders 
en leden op het Nieuwe Meer me de weg gewezen en ervoor gezorgd dat ik me snel welkom 
voelde. De jeugdzeilers vormen samen een hele leuke, hechte groep  die ik hopelijk nog veel 
bij kan brengen. Ik kijk dan ook erg uit naar het volgende seizoen!’
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facebook: 
zeilteam westeinder

Uitslag clubkampioenschappen
Wedstrijdgroep
1 Hester   2 3 2  7
2 Merten  1 1 5  7
3 Annemijn  3 2 6  11
4 Lune   7 5 1  13
5 Mila   4 4 6  14
6 Soesja   5 7 3  15
7 Tom   4 6 7  17

Gevorderden
1 Jochem  1 2 2  
4 
2 Ivar   2 1 2  5
3 Marijn   7 3 3  13
4 Simon   6 4 4  14
5 Bram   4 5 5  14
6 Daniël   3 7 7  17
7 Bouwe  5 8 6  19
8 Lotte   9 6 8  
23 
9 Myrthe  8 9 9  26

Beginners
1 Nienke  1 1 1  3
2 Norbert  2 2 3  7
3 Noa   4 3 2  9
4 Fleurine  3 4 5  12
5 Ruben   5 5 6  16
6 Wiene   6 7 4  17

Geert: een jaar of vijf geleden vroeg 
iemand mij: ‘jij bent trainer; heb je wel eens 
kinderen getraind?’ ‘Neen, alleen 18+.’ ‘Mooi, 
we hebben vandaag te weinig trainers, kun je 
invallen?’ Ik val tot op de dag van vandaag 
nog steeds in…. Feit is dat ik er veel plezier 
aan beleef te zien hoe snel kinderen het 
zeilen oppakken. Heel anders dan volwassenen: 
kinderen denken nauwelijks, ze doen gewoon; 
leren hierdoor zeilen ‘op gevoel’. En dat betaalt 
zich ooit uit; zeker later, als ze als volwassene 
nog steeds actief (wedstrijd-)zeilen: het gaat 
dan allemaal vanzelf en ‘natuurlijk’, ongeacht 
de boot waarmee ze zeilen. 

Meestal hebben ‘onze’ kinderen er zin in en  gaat het allemaal redelijk soepeltjes. 
Af en toe moet je er wat in ‘heien’ zoals het befaamde ‘puntje puntje’ of het op de 
juiste manier uitvieren van het grootzeil op de ruime koersen bijvoorbeeld, maar 
ook dat hoort erbij. Maar over het algemeen, als je ze iets uitlegt, nemen ze het snel 
over. Verder moet je er een speels element inbrengen: niet alleen statisch rondom 
een paar boeien blijven zeilen met saaie oefeningetjes. Nee, maak er een spelletje 
van met min of meer verborgen oefeningen, trek rond als een nomadenstam met af 
en toe een boei als uitgangspunt en… een snoepje…. En als het warm weer is, vooral 
omslaan oefenen…. 
Nee, ik had aanvankelijk enige reserves tegenover het zeilen met kinderen, maar 
het tegendeel is waar: het is een feestje, iedere zondag weer en vooral met ‘onze’ 
kinderen die het afgelopen seizoen weer eens hebben laten zien dat ze heel erg hard 
op weg zijn, hele goede zeilers te worden!

Ernst: ‘Wat een seizoen! Het begon al vroeg met de wedstrijdgroep die heel graag wilde 
trainen voor de combi’s. Ze gingen er volledig voor en met mooie resultaten. Hier en daar een 
beker	gewonnen	en	een	grote	groep	had	zich	gekwalificeerd	voor	de	finale	combi!	Heel	goed	
gedaan. Sinds ik nu hoofdtrainer ben, zie ik iedereen zeilen. Wat zijn jullie allen goed gaan 
zeilen. Petje af!!! Ik heb jullie sprongen zien maken. Soms zag ik dat jullie moeite hebben met 
de overstag manoeuvre, maar na een paar tips van de trainers ging die bijna vlekkeloos. Ga 
zo door en laten we er volgend jaar weer zo’n mooi seizoen van maken. Misschien kunnen 
we jullie dan iets nieuws erbij leren naast ‘puntje, puntje’!



22  23

Alles en niks, van oerknal tot Higgs….

Op zondag 26 oktober j.l. verzamelde een
groot aantal leden en genodigden zich in
het clubhuis van de Nieuwe Meer om een
lezing bij te wonen over het ontstaan van
het heelal en wat daarna geschiedde.

Opmerkelijk enerzijds omdat dit op een
zondag geschiedde, niet zo gebruikelijk en
anderzijds, zoals onze voorzitter Henny
Essenberg bij de introductie van de spreker
Niels Tuning stelde, “omdat hij tevergeefs
geprobeerd had het raakvlak tussen
watersport en de Oerknal te vinden”.
Maar wat is er tegen om onze leden ook
eens te confronteren met niet steeds een
nautisch onderwerp maar met zo iets
wezenlijks als de oorsprong van ons heelal
waarvan wij onderdeel uitmaken.
Dr. Niels Tuning (toch ietwat raakvlak
omdat zijn moeder al jarenlang lid is van
onze vereniging) had op zich genomen om
ons iets bij te brengen over “alles en niks,
van de Oerknal tot Higgs”, in feite over de
wondere geschiedenis van ons heelal.

Niels is onderzoeker bij Nikhef, het
nationaal instituut voor subatomaire fysica
en uit dien hoofde ook betrokken bij het
onderzoek met de deeltjesversneller van
de Europese organisatie CERN in
Zwitserland. Daar doet hij onderzoek naar
de kleine verschillen tussen materie en
antimaterie.

Wat ooit ontstaan is uit een initiatief van
een aantal NM leden die de vrijdagavond
borrel promoveerde tot clubavond onder
het motto “leden koken voor leden”, is
uitgegroeid tot een niet meer weg te
denken winterseizoen fenomeen.

Op 31 oktober, de eerste van de vijf
clubavonden van het winterseizoen, werd
volgens traditioneel gebruik een
stamppottenavond verzorgd door Paul
Baumann en Matty Tol. Om 5 uur
druppelden de eerste leden binnen. Paul
en Matty waren in de keuken nog druk
bezig met het verwerken van 20 kilo
aardappelen, 6 kilo boerenkool en 6,5 kilo
zuurkool. De 20 rookworsten stonden te

Hij doceert ook aan de Universiteit van
Amsterdam en de Technische Hogeschool
Delft. In een boeiende voordracht werden
ingewikkelde onderwerpen tot hun
essentie teruggebracht in voor ons leken
meer of min herkenbare begrippen. Hij
nam ons mee op reis, van het ontstaan
van het heelal, 13,8 miljard jaar geleden,
de evolutie daarna en het uiteindelijke lot
van het heelal.

In de deeltjesversneller in Geneve worden
de omstandigheden onderzocht die kort
na de Oerknal hebben geheerst. Ons werd
duidelijk gemaakt dat het heelal een
stabiel geheel vormt, iets wat in het
verleden door Einstein al als
“kosmologische constante” werd
gedefinieerd. Maar minder constant werd
het toen de vorm van het heelal ter sprake
kwam. Een juiste voorstelling daarvan te
maken is onmogelijk en ook de geleerden
tasten daarover in het duister. Aan de
hand van een gepresenteerd plaatje
daarover werden mogelijke vormen
getoond. Die kan open, vlak of gesloten
zijn en ook de uiteindelijke grootte is niet
na te gaan.
Verteld werd dat ons universum versneld
uitdijt en alle sterrenstelsels daarin ook.
Wetenschappers definiëren dat verschijnsel
als inflatie. Op een vraag uit de zaal of het
bekende steelpannetje, de Grote Beer, er

Wellen en de 40 (halve) speklapjes en de
gebakken bloedworst werden warm
gehouden. De maaltijd viel in de smaak en
door de 35 aanwezigen werd er 2x soms
3x opgeschept.

De eerste aanblik van het clubhuis op 28
november was adembenemend. Prachtig
gedekte tafels, met dank aan Matty en
Paul, en schitterende door Elsbeth
getekende menukaartjes. Elsbeth en René
Gorter hadden de keuken in beslag
genomen ons te verrassen met hun
culinaire hoogstandjes resulterend in een
prachtig uitgeserveerd vier gangen diner.
Ooit genoten van een trio van Bawykov
zalm, een paddenstoelen soepje, couscous

over een tijdje anders uitziet, werd door
de inleider bevestigend geantwoord. Maar
tot onze geruststelling, dan zijn wij weer
10 miljard jaren verder. Ik denk dat de
meeste Nieuwe Meerders vóór de lezing
overigens het begrip inflatie meer
economisch zouden betitelen.
Uiteraard kwam ook het Higgs-deeltje ter
sprake. Al lang geleden vroeg een aantal
wetenschappers zich af hoe alle andere
deeltjes aan hun massa kwamen. De Britse
natuurkundige Higgs kwam tot de
conclusie dat er een “missing link” moest
zijn maar, dat een dergelijk mechanisme
bestond was nog niet aangetoond.

Overigens leerden wij, zonder massa zou
ook het mensdom niet bestaan want
zonder massa schieten alle deeltjes met de
lichtsnelheid kriskras door elkaar. In de
deeltjesversneller van Cern is zeer onlangs
bewezen dat een dergelijk Higgs-veld
bestaat.
Het was leuk om uit de vragen uit de zaal
te kunnen constateren hoe men zich een
voorstelling van zaken probeerde eigen te
maken en Niels reageerde daar op een
open en spontane wijze op. Ook als hij het
antwoord schuldig moest blijven. Een ding
werd wel duidelijk., er is nog veel te
onderzoeken en nog lang niet alle vragen
over het ontstaan van ons universum zijn
beantwoord.
Uit de reacties van een aantal van onze
leden bleek dat men de lezing zeer op prijs
had gesteld. Het heeft in ieder geval
bijgedragen aan meer kennis over hoe het
heelal is ontstaan en, meer recent, hoe
belangrijk de vondst in 2012 was van
“gods particle”, het Higgs-deeltje.

En laat nu juist afgelopen week de Paus uit
Rome hebben verklaard dat God en de
Oerknal niet in tegenspraak met elkaar
zijn. Ik moet eerlijk bekennen dat ik
tijdens het verhaal af en toe het spoor
bijster was. En hoe was dat bij de andere
aanwezigen?

Simon Borensztajn

à la “Le Figaro” en een dessert van
handgemaakt ijscuypje en Apple crip. De
43 (!) NM leden die op deze avond zijn
afgekomen hebben een geweldige avond
beleefd. Het wachten is nu nog op nieuwe
NM leden die op vrijdagavond hun
clubhuis weten te vinden.

Lijkt het maar zo of wordt de lat iedere
keer hoger gelegd? Laat het potentiële
koks niet afschrikken. Het maakt niet uit
wat er op tafel komt, het gaat er om met
wie je om de tafel zit. En dan ben je op
deze vrijdagavonden aan het juiste adres.
Vrijdag 30 januari en 27 februari mag u
vast in de agenda zetten.

Redactie

Clubavonden 2014

VVV excursie door historisch Aalsmeer
Bijna 40 leden hebben zondag 9
november onder een mooie najaarszon
een prachtige rondleiding gekregen langs
de historische plekken van Aalsmeer. Een
mooie gelegenheid om beter kennis te
maken met "het dorp" van onze haven.

Wie kon dat beter doen dan Joost
Hoffscholte, burgemeester van 1985 tot
2007. Destijds beschermheer en sinds jaren
samen met Miekje, lid van onze
vereniging. Enthousiast vertelde hij over de
geschiedenis van het dorp en de sappige
anekdotes ontbraken niet.
De VVV-wandeling is een initiatief van
Constantijn Hoffscholte en de wandeling
begon in zijn "Boekhuis" in de Zijdstraat
met een korte inleiding. In dit pand was
vroeger het postkantoor gevestigd. Een
kolossale brandkast in de winkel herinnert
daar aan.

De rondwandeling
Vervolgens kwamen we aan bij het "oude
Raadhuis" een monument uit de 18e eeuw
met een bijzondere wapensteen in de
gevel: de leeuw met de paling. In de
"goeie oude tijd" kwam hier het
gemeentebestuur bijeen en na de
doorgaans korte vergaderingen vonden de
notabelen de weg naar de gelagkamer van
het naastgelegen "Wapen van Aalsmeer".
De Nederlands Hervormde dorpskerk uit
de 16e eeuw is het oudste gebouw in
Aalsmeer. Vroeger gelegen midden in het
dorp maar door de afkalvingen aan de
westzijde nu aan de rand van het dorp.
Bijzonder fraai onderhouden en met een
prachtige inrichting. De kerktoren was en
is nog steeds eigendom van de gemeente
en diende vroeger als uitkijk en
waarschuwingspost voor branden. De
windvaan op de top is ook geen haan
maar de gemeenteleeuw! (zonder paling).

Romeinen in Aalsmeer?
Aan het einde van de Zijdstraat (eigenlijk
het vroegere begin van de straat) bij het
"kanaal" kon Joost met ingehouden trots
maar zichtbare spijt ons erop wijzen dat
het land aan de kant van de
Haarlemmermeer vroeger Aalsmeers
grondgebied was. (Redactie: lees hierover
de details op pagina 9 Boordboek: het
Ringvaartgevoel). Om het nog spannender
te maken schijnen er ook rond het dorp
sporen uit de Romeinse tijd gevonden te
zijn. Terug richting haven kwamen we bij
Korenmolen de Leeuw, nog steeds vol in
gebruik en op begane grond is de winkel
met de meel- en bloemproducten. Een
bezoek waard! Alleen al over de renovatie
van de molen kan je een boek schrijven.
Aan de tocht mocht de Historische Tuin
niet ontbreken. Leo Bertoen, voorzitter
van de stichting schetste en toonde ons
de geschiedenis van de Aalsmeerse
planten- en bloemen kweekcultuur, de
trots van Aalsmeer.

De Tuin trekt veel bezoekers van buiten
Aalsmeer en wordt binnenkort uitgebreid
met een theetuin.

Na afloop werd er uitvoerig nagepraat aan
de bar en tijdens de overheerlijke stoofpot
in ons clubrestaurant en konden we Joost
en Constantijn bedanken voor hun
voortreffelijke rondleiding. Een middag
Meer Aalsmeer!

Henny Essenberg

Bron: Noord-Hollands archief
De naam Aalsmeer wordt voor het eerst
vermeld in 1133 in een oorkonde waarin
gravin Petronella, weduwe van de
Hollandse graaf Floris de Dikke, enige
inkomsten en landerijen gelegen in
‘Alsmar’ schenkt aan het vrouwenklooster
te Rijnsburg. In latere bronnen wordt
Aalsmeer op diverse manieren geschreven;
Aelsmer, Alesmar, Alesmare, Ailsmair,
Alsemaria en Aelsmeer. Over de herkomst
van de naam Aalsmeer wordt verschillend
gedacht: het meer van Al, het Allesmeer,
het meer met elzenbossen of het meer dat
rijk is aan aal. De Aalsmeerders zelf
houden het op de laatste betekenis
getuige het gemeentewapen van Aalsmeer
met zijn klimmende leeuw die een aal in
zijn poten houdt.

De Hervorming en de Tachtigjarige Oorlog
zijn niet onopgemerkt aan Aalsmeer
voorbij gegaan. Tijdens het beleg van
Haarlem door de Spanjaarden rond 1572
probeerden de Aalsmeerders, aan de zijde
van Willem van Oranje, de Haarlemmers te
bevoorraden met turf en vis. Het kwam
hen duur te staan. Het Spaanse
opperbevel stuurde een strafexpeditie
naar Aalsmeer. Het dorp werd geplunderd
en in brand gestoken. Na het vertrek van
de Spaanse troepen namen de
hervormingsgezinden in Aalsmeer op hun
beurt wraak. De katholieken moesten hun
Sint Petrus- en Pauluskerk afstaan en
voortaan genoegen nemen met een
schuilkerkje in een boerderij aan de
Oosteinderplas.

De explosieve groei van Amsterdam tijdens
de Gouden Eeuw had een gunstige
uitwerking op de omgeving. Dagelijks
begaf zich vanuit Aalsmeer een sliert
schuiten beladen met turf, vis, groenten en
fruit richting Amsterdam, waar de lading
op de markt verkocht werd. Tegelijkertijd
ontdekten de Aalsmeerders een nieuw gat
in de markt: het kweken van bomen en
heesters voor de riante tuinen achter de
Amsterdamse grachtenhuizen en voor de
buitenplaatsen van deze gefortuneerde
grachtenbewoners langs de Amstel, de
Vecht en in Kennemerland.
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Winnaar Mijlenmakerstrofee: Dirk van West
We vertrekken op donderdag 24 juli
vanuit IJmuiden of nee, ik vertrek samen
met m’n broer uit Aalsmeer op de
zaterdag ervoor. Het zou een tropische
dag worden. Via Haarlem naar IJmuiden
en dan door naar Den Helder, dat was het
plan. Alvast een eindje op streek maar het
pakt anders uit.

De proloog
In Heemstede kunnen we niet verder. De
Schouwbroekerbrug en Waarderbrug in
Haarlem zitten vast vanwege de hitte. Dan
maar overnachten bij jachthaven
“Apenrots”. Bij het manouvreren voel ik
dat het roer even schaaft langs de keien
van de oever van het weiland (..). Het is zo
warm dat we zwemmen ter verkoeling. De
volgende dag is de ergste hitte voorbij en
draaien de bruggen snel om de
vastgelopen vloot zo goed mogelijk weg
te werken. Ik besluit niet verder te gaan
dan de Seaport marina en laat het Den
Helder plan varen.
De oversteek
Donderdag om 18.00 uur is het inschepen
en een saté bij Zilt aan Zee. Het is nog
steeds warm en de wind is NNO 3. Onze
koers naar Peterhead is 325°. Beter kan
het niet. We verlaten IJmuiden rond 20.30
uur en besluiten noordelijker te varen om
“hoogte” te winnen. De eerste nacht
verloopt rustig. We lopen vanaf 22.00 uur
wacht. Dus 4 uur op, 4 uur af. Wie zijn we:
Robert Hooykaas (mijn wachtmaat) heeft
in 2004-2005 rond de wereld gezeild,
Fastnet race, etc. Team B(ay watch); vast
bemanningslid Jan Willem de Groot voor
wie geen zee te hoog is en Peter
Philippens, oud Laser kampioen van het
eerste uur althans als we zijn verhalen
mogen geloven.
We varen langs de olie-
en gas-
productieplatformen.
Veel licht en activiteit.
We passeren de scheepvaart- route van en
naar Hamburg. Onze eerste nacht en dag
op zee verlopen voorspoedig, we varen
gemiddeld 5 knopen. In de 2de nacht
komen op zaterdag omstreeks 4.00 uur de
mistbanken die zijn voorspeld. Vanaf dat
moment varen we in onze eigen wereld.
Het is potdichte mist, er is niets te zien,
ook niet op de radar. Verder geen
geluiden behalve die van onszelf en een
enkele vogel. Gelukkig zijn we nu in een
deel van de Noordzee waar nauwelijks
scheepvaart is. Na de adventure-maaltijd

van Beversport verdwijnen de mistbanken.
We zijn dan ongeveer ter hoogte van de
grens tussen Engeland en Schotland, 130
mijl uit de kust. De wind wakkert aan als
we op zondag om 2.00 uur de wacht
wisselen. We trekken het eerste rif erin.
Enige tijd later hoor ik de jongens het
tweede rif erin trekken. De wind is
gedraaid naar NW en we kunnen nu niet
meer de koers varen. Langzaam maar
zeker leveren we onze hoogte in. Het gaat
regenen en het wordt kouder. Aan het
begin van de ochtend krijgen we een paar
windshifts, dan neemt de wind af en

draait terug naar de
NO hoek. Aan het eind
van de ochtend van
dag 3 klaart het vanuit
het noorden op en zien

we voor het eerst weer land. We zijn nu
ongeveer ter hoogte van Aberdeen. Tegen
de middag zijn we dwars van de haven
van Peterhead. We besluiten er echter nog
een nacht aan vast te plakken om zo
direct door te varen naar Inverness. Het
wordt nog een hele mooie zeiltocht op de
Moray Firth, warm en met de wind van
achteren. Op maandag rond 6.00 uur
naderen we Inverness. Exact om 8.00 uur
ankeren we voor de sealocks van het
Caledonisch kanaal na 85 uur op zee, 430
mijl vanaf IJmuiden. Even voor het idee:
dat is net zo ver als van IJmuiden naar het
zuid Britse Falmouth of de afstand
Falmouth – La Coruna. Ter oriëntatie:
Inverness ligt op de zelfde hoogte als
Gotenborg.
Wat hebben we onderweg gezien op de
Noordzee? Olie- en gasindustrie, een paar
coasters, een verdwaalde veerboot en een
paar vissers. Tot Peterhead hebben we
geen jachten gezien maar wel twee keer
een hele school dolfijnen die ons
minutenlang gezelschap hield toen we het

“zwaar” hadden. Sommige dolfijnen
schuurden zich langs de punt van de boot:
heel bijzonder.

Caledonisch kanaal
We meren af in de Seaport marina in
Inverness. Het is zonnig en ruim 25 graden.
Na hoognodige persoonlijke verzorging
Inverness in voor de lunch. Geen
bijzondere stad. Wel koop ik wat Davidson
Clan souvenirs in de tartan shop. Mijn
betovergrootmoeder was getrouwd met
een Davidson……… Nu wacht ons het
Caledonisch kanaal. Eerst een viertal
sluizen achter elkaar, te beginnen met de
“Muirtown staircases”. Dan nog een sluis
en wat bruggen en we varen op Loch Ness.
Het is er groener dan ik had verwacht. We
hebben de wind vol tegen. Halverwege
het meer gemiddeld rond de 25 knopen.
Op de motor komen we ’s middags aan in
Fort Augustus. Een leuk toeristisch dorpje
met pubs gebouwd rondom de staircases
(5x). Na een prima avond met live music
volgt een ochtendje schutten en varen we
verder over Loch Oich en Loch Lochy en
meren af voor de Neptune staircases (8x)
in Banavie. De omgeving is schitterend, de
Schotse hooglanden. De bergtoppen zijn
gehuld in mist en op Ben Nevis zien we
wat plekken met sneeuw.

Oh mist rolling in from the sea.
My desire is always to be here.

Oh Mull of Kintyre…
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Mull of Kintyre
De volgende dag nemen we afscheid van
Peter net voordat we via de Sealocks in
Corpach het Kanaal achter ons laten. We
varen over Loch Linnhe naar Oban. Een
leuke stad aan een hele mooie baai. De
marina ligt aan de overkant van Oban op
het eiland Kerrera. Het is 1 augustus, het is
zeer mooi weer. Ik besluit de bemanning
een rustdag te geven om bij te komen van
het harde bestaan op zee. We maken een
wandeling over Kerrera die uitmondt in
een slopende tocht van 5 uur….. Helaas
had ik mijn Franse sluipers aan. Die
kunnen de vuilnisbak in.
Het oorspronkelijk plan om ook door het
Crinan kanaal te varen laten we schieten.
We hebben het even gehad met sluizen en
bruggen. In plaats van het schiereiland
Kintyre door te snijden besluiten we er om
heen te varen. We gaan naar het eiland
Gigha dat ligt aan de westkant van Kintyre.
Aan het begin van de middag gaat het
regenen. We gaan aan een mooring liggen
in de baai tegenover het Ardminish hotel.
Blazen snel het bootje op voor drinks en
food. We raken in gesprek met twee
Schotten die ons nog wat waardevolle tips
geven voor onze “west coast sailing”.
De volgende dag ronden we de Mull of
Kintyre. Het is goed weer met goed zicht
en we zien de Noord-Ierse kust. Na de
Mull draaien we noordwaarts richting het
eiland Aran dat midden in de Firth of
Clyde ligt. Hier liggen we aan een mooring
in de baai bij het dorp Lamlash, een hele
mooie baai beschut door Aran en Holy Isle.
Verder een prima pub waar we naar de

sluiting kijken van de Commonwealth
games onder genot van een heerlijke
Oban single malt.

The Wild Rover
Op advies van de Schotten varen we de
volgende dag over de Kyles rond het
eiland Bute en meren af in Rothesay.
Vergane glorie, behoorlijk verpauperd. We
eten aan boord en gaan voor een drankje
nog even de wal op. We belanden in het
Glenarm hotel. Er staan 4 touringcars voor
de deur maar als we door het immense
hotel lopen zien we bijna niemand. We
nemen een drankje aan de bar die
vervolgens direct sluit. Als we willen blijven
kunnen we boven nog verder door. We
gaan naar boven en komen in een
bomvolle zaal met Britten op leeftijd. Op

het podium in een blauw licht (Blue velvet,
Dennis Hopper) staat een zesderangs
artiest met gitaar en speelt de favourites
van het publiek…o.a. The wild rover. Het is
of we in een film terecht zijn gekomen.
Het bier is aangelengd met water……

Royal Troon
Naar Troon (spreek uit Troenn) een mooie
zeildag. De faciliteiten zijn uitstekend. We
zijn net voor de bui binnen. Op woensdag
spelen we nog een rondje golf op Barassie
voor de helft van de prijs op Royal Troon.
Nog altijd een aardig bedrag maar zeer de
moeite waard. Het weer blijft heel mooi.
We spelen in polo, korte broek had
gekund. De “mannen” gaan na twee
weken van boord. Vrijdag 8 augustus
komen mijn broer Wout en schoonzus Jose
aan boord voor een week. Ik maak schoon
schip en bereid me voor op de komende
dagen. Wat gaat het weer doen nu orkaan
Bertha de Atlantische Oceaan oversteekt?

Big Bertha
Op zaterdag merken we er nog weinig van.
Een mooie zeildag van Troon naar
Cambeltown op Kintyre. Zondag is het
minder weer met minder goed zicht. In de
ochtend, bewolkt, motregen, geen wind
en dus op de motor. We zien een schip
met een vreemde vorm. Het lijkt wel op
een rots met een vuurtorentje (..) maar
het vaart. Ik zet de radar aan, niets te zien.
We komen dichterbij…het is een
onderzeeër. Hij vaart een tijdje met ons op,
waarschijnlijk om ons uit het zuidelijk
gelegen schietterrein te houden.
Een deel uit de BBC weather forecast
12.00 BST Sunday the 10th of August:
“district Irish Sea Gale W-NW 7 expected
soon“ en verder…. “German Bight severe
NW gale 9 perhaps storm 10 later”. Alle
honken bezet in Cuxhaven zo denken wij,
alle hens aan dek op Helgoland.
Eindelijk gaat het wat harder waaien en
worden de golven hoger. Van de dichtbij
gelegen Noord-Ierse kust is nog niets te
zien. Binnen een half uur waait het boven
de 25 knopen en zelfs even boven de 30
maar niet veel meer dan dat gelukkig. We
reven en rollen de fok in. Dan zien we de
schoorstenen van Larne, zoals aangegeven
in de pilot en een veerboot die Larne
lough binnenvaart. Het is inmiddels
somber en het regent hard. We gaan

liggen aan een mooring, blazen het bootje
op en gaan naar de kant. We worden
allervriendelijkst ontvangen in de bar van
de Larne sailing club. De barman brengt
ons met de auto naar de plaatselijke “Van
der Valk”.
De volgend ochtend hebben we nog een
lichte botsing met een kleine motorsailor.
Blijkbaar was bij het draaien van de
stroom en/of wind de ruimte op de
mooring niet voldoende. Gelukkig geen
schade. We besluiten vroeg te vertrekken
naar Bangor, de jachthaven van Belfast.

Rory McIlroy
De vorige avond won golfer Rory McIlroy
de vierde major van het jaar, de USPGA. In
de ochtend daaropvolgend komen we aan

in Bangor op een steenworp afstand van
Holywood, de geboorteplaats van Rory.
Alle kranten staan vol over zijn zege in de
VS. We gaan een rondje golf spelen op de
plaatselijke club. Aldaar allemaal jonge
jongens die in de voetsporen willen treden
van hun held. Het gesprek van de dag in
Noord-Ierland, wel overschaduwd door
een bericht dat bij een GP14 zeilwedstrijd
op Strangford lough 20 zeilers te water
zijn geraakt na een paar zware windstoten
(37 knopen). Helaas enkele gewonden.
Toch een beetje Bertha.

De volgende dag varen we verder langs de
kust naar Portaferry. Een mooie zeildag.
We weten dat we stroom tegen krijgen bij
de monding van Strangford lough. Het is
springtij! Er staat 6 knopen stroom tegen,
we halen net 1 knoop over de grond. Het
lijkt wel wildwater kanoën. Gelukkig
neemt de stroom na ruim een uur varen
langzaam maar zeker af en bereiken we
de marina. De havenmeester, met slechts
drie voortanden, geeft ons de code van
het hek. Alle havens in de UK en Ierland
zijn beveiligd met hekken en codes, soms
ook te openen met een mobiel nummer.

De volgende dag staan we vroeg op om
de stroom mee te hebben naar de
volgende haven: Carlingford lough. Dat
lukt uitstekend. We hebben 2 tot 3
knopen stroom mee maar wel wind tegen.
Er staan steile golven van 3 meter hoog in
de lough. We hakken en stampen er ons
door heen. Gelukkig blijft de motor op z’n
plek staan…. Carlingford lough is
schitterend, onze eerste haven in Ierland.

Dublin - Baile Átha Cliath
Howth ligt aan de noordkant van Dublin.
Een mooie jachthaven die we bereiken na
weer een top zeildag, fris maar zonnig. De
wind staat inmiddels uit de NW hoek. Een
zuidwaartse koers en de hoge wal geven
het gevoel van de Westeinder maar dan
heel stil. Pas in de buurt van Howth wordt
het drukker met dagzeilers. Vanuit
Malahide komt er een hele ploeg naar
buiten als het water daar voldoende
hoogte heeft bereikt.
In Howth wissel ik voor de laatste keer van
bemanning. Wout en Jose stappen af en
Paula komt aan boord voor de laatste 125
mijl. We vertrekken zaterdag gelijk naar
Dun Loaghaire aan de zuidkant van de
baai bij Dublin. Het is net bezeild met 20
tot 25 knopen wind. We meren af en het
gaat harder waaien. Goede timing. De
haven is maar voor een derde gevuld. Er
liggen ook jachten aan de ketting (crisis!)
zo horen we later. We gaan naar de Royal
Irish Yacht Club voor een Guinness.
Klassiek, stijlvol en erg Brits (..).

Ierse vissers
Na de eerste verwaaide dag van de hele
vakantie vervolgen we onze tocht naar
Arklow, 40 mijl zuidelijk vanaf Dun
Loaghaire. Vandaar is het dan weer 55 mijl
naar Kilmore quay. In de ochtend zie we
een groot aantal vissersboten op een
kluitje. In een straal van nog geen mijl zijn
10 vissersboten druk bezig met de vangst.
Precies op onze route langs de ondiepten.
Een wonderlijk tafereel, ik dacht eerst aan
een blokkade.
Kilmore ligt net voorbij de zuidoost punt
van Ierland aan de Keltische Zee. Er is zon
en er zijn buien. Er is één bui die ons een
half uur gevangen houdt en daarna klaart
het weer op. Kilmore is een pittoresk
vissersdorp aan de zuid Ierse kust. Er is een
hele aardige havenmeester. De Ieren zijn
sowieso heel aardig en behulpzaam.

De Suir en de Barrow
De laatste zeildag is aangebroken. Nog

een klein stukje naar de monding van Suir
richting Waterford. Het lijkt een mooie
zonnige dag te worden met wind maar
het wordt grijzig en windstil.
Vanaf de monding is het 3 uur varen naar
Waterford. Het is adembenemend mooi.
Ook passeren we de vertakking van de
Barrow rivier. Daar ligt het einddoel van
de tocht: New Ross Boatyard. Waterford is
de vierde stad van Ierland, niet heel
bijzonder, maar de marina ligt centraal.
Hier maken we schoon schip en maken we

de boot al voor een deel winterklaar. Een
gek idee nog voor het NM Midzomerfeest.
Op vrijdag 22 augustus varen we de
Barrow op naar de boatyard. Twee hele
vriendelijke broers en Denise, de “girl at
the office”. Het is tijd voor de antivries,
aftanken etc. De tassen van boord, de
boot het water uit. Er is een klein hapje (2
cm) uit het roer. Micheal brengt ons naar
de B&B maar laat ons eerst nog even een
New Ross zien. New Ross (Ros Mhic Thriúin)
ligt op dezelfde hoogte als Bloemendaal
aan Zee. De B&B is gezellig met Margaret,
Ger en oma. Ger brengt ons de volgende
dag naar het busstation in Waterford.
Daar nemen we de bus naar Cork.

Op zondag 24 augustus 6.00 uur vliegen
we terug naar Amsterdam. Het NM
Midzomerfeest is in volle gang

De viswedstrijd……… gaat nog even door
mijn hoofd.

Dirk van West



28 29

Matchracen 2014-2015

Op 16 november jl. is voor de tweede
maal dit jaar de WZW Snowball Match
Racing serie van start gegaan. De finale
vindt plaats op 22 maart 2015.

Matchracen is een duel tussen twee gelijke
boten en er kan er maar één winnaar zijn
die als eerste weet te finishen. Er wordt
een korte baan gevaren in boten van het
type J22 en Randmeer, die door WZW
worden gehuurd van WV Aalsmeer en WV
Schiphol.

Via het Watersportverbond is bij de
Internationale Zeilfederatie (ISAF) Grade 5
aangevraagd. Wat dat betekent is dat de
deelnemers in Groep A (J22) hun positie
op de wereldranglijst kunnen verbeteren.

Inspirerend overleg: voorzitters en de
wedstrijdcommissarissen van de 7
Watersportverenigingen van de WZW en
het WZW bestuur. Hier de highlights.

Het gaat goed met de WZW. we zijn er
nog lang niet, maar Keulen en Aken zijn
ook niet op één dag gebouwd. Feit is wel
dat we kunnen terugkijken op een
kwalitatief goed en vooral gezellig seizoen
2014 waar iedereen van genoten heeft.
Dit geldt voor de zeilers als ook de vele
vrijwilligers die hebben meegewerkt om
alle evenementen in goede banen te
leiden. Nieuwe initiatieven als de Snowball
Match Races waren een schot in de roos!

Vele zeilers van onze verenigingen hebben
teams gevormd en één of meerdere dagen
meegezeild tezamen met een aantal teams
van buiten, o.a. uit Loosdrecht en de
Ouderkerkerplas. “Vooral zo doorgaan!”
was de unanieme en enthousiaste

Het programma ziet er als volgt uit:
Datum Gastvereniging
18 januari WV Schiphol
8 februari ASK vereniging
22 februari ASK vereniging
8 maart ASK vereniging
22 maart Wind Surf Club Aalsmeer

De eerste start is alle dagen om 10.00 uur
en het programma loopt door tot rond
16.00 uur. Het wedstrijdveld wordt zo
uitgelegd dat de wedstrijden vanaf de wal
doorgaans goed te volgen zijn.
Direct op de matchrace-serie volgen de
evenementen voor de eenheidsklassen.
Uiteraard wordt u t.z.t. door middel van
de NM Nieuwsbrieven van alle details op
de hoogte gebracht.

conclusie. De 2014-2015 Snowball versie
vindt niet alleen plaats in Aalsmeer, maar
ook in Amsterdam. Jawel, drie van de
Snowballs gaan verzeild worden op de
Amsterdamse Nieuwe Meer. De
organisatie zal op de gezamenlijke
schouders rusten van de betreffende ASK
vereniging (WV’s Amsterdam, De Schinkel
en De Koenen), tevens gastheer van de
dag, en de WZW. Nu hopen op een
herhaling van die heerlijke zachte-zeil-
winter-zondagen. Meer info, aanmelden,
meevaren, team vormen, handje helpen
met de rescue, startschip of anderszins
info@westeinderzeilwedstrijden.nl ok kijk
op: www.westeinderzeilwedstrijden.nl.
WZW verenigingen hebben voorrang op
“buiten” verenigingen (met aanmelden
dan… op het water echter…!).
Ook op het gebied van opleidingen maakt
de WZW stappen: rescue-cursus vanuit
eigen huis: gericht op eigen WZW water
en vereniging.

Datum Naam evenement
28 en 29 maart Grand Prix d’Aalsmeer
4, 5 en-6 april Grand Prix d’Aalsmeer

ASK wedstrijden
Vrijheid Paaswedstrijd

18 en 19 april Grand Prix d’Aalsmeer
30 en 31 mei Combi Westeinder
26 t/m 28 juni Klasse Kampioenschap

FJ en Vrijheid
3 juli Nat. Regenboog E’ment
3 en 4 oktober ASK wedstrijden

Afsluiting seizoen 2015

De Grand Prix d’Aalsmeer waarmee we
het seizoen openen is uitgegroeid tot een
internationaal evenement voor voormalige
Olympische kielboten. Tijdens het eerste
weekend van de serie komen de Stars voor
de eerste keer in actie op de Westeinder.
Op 19 en 20 september sluiten we het
wedstrijdseizoen traditioneel af met het
bekende evenement voor Rond- en
Platbodemjachten. (zie verslag 2014 op
pagina 29 van deze O&W)

Voor het organiseren van al deze
wedstrijdseries zijn enthousiaste en goed
opgeleide vrijwilligers nodig. Hebt u nog
niet eerder meegeholpen aan de
organisatie van een door Westeinder
Zeilwedstrijden georganiseerd evenement,
maar hebt u daar wel interesse in of wilt u
een keer vrijblijvend komen kijken om te
zien wat het inhoudt, stuur dan een e-mail
naar info@westeinderzeilwedstrijden.nl

Esther Bos-Dijkstra

Ook de Basismodule Wedstrijd Organisatie
(BWO) komt eraan. Meer opleidingen
worden onder de loep genomen. Wensen
of handje hulp nodig met opleiden: mail of
bel jullie WZW.

Iedereen gezellige feestdagen gewenst!
(Namens de WZW) Geert Bakker

Het wel en wee van de WZW

Rond- en plat 2014

Met 29 deelnemers aan de Rond- en
Platbodem wedstrijden op zaterdag 20 en
zondag 21 september was het een goed
bezette wedstrijd die onder prachtige
omstandigheden kon worden verzeild.
Met 3 Lemsteraken, 5 Tjalken, 5
Zeeschouwen, 8 scherpe kajuitjachten en 8
scheepjes van onder de 7 meter bestaande
uit Tjotters, Boatsjes, 1 Fries Jacht en 1
GWS schouw was het een goed bezette
wedstrijd.

Anton Pieck-achtige plaatjes
werden ons voorgeschoteld
toen we op zaterdag vanaf
Leimuiden richting het
deelnemersveld voeren dat in
de buurt van de watertoren
een poging deed om er een
zeilwedstrijd van te maken. De
poging was in eerste instantie
echter gedoemd te mislukken
door een totaal gebrek aan wind. Maar de
foto op de cover van deze O&W bewijst
dat het wel een wonderschoon decor
opleverde toen een flauw zonnetje
verwoede pogingen deed door de mist te
prikken.

De wedstrijd werd door volledig gebrek
aan wind een uur uitgesteld en kon
uiteindelijk rond de klok van 14.00 uur
worden gestart. De wind kwam op dat
moment uit het zuidwesten in
tegenstelling tot de voorspelling van bijna
noord.

De deelnemers werden zondagmorgen
getrakteerd op heerlijk zeilweer met prima

wedstrijden onder een
windje van 4 Beaufort met
af en toe uitschietertje naar
een windje 5. Dat noopte
de organisatie met de kleine
scheepjes 's middag naar de
Kleine Poel te verhuizen om
daar onder iets meer
beschutte omstandigheden
te varen.

Bokalen en schalen
Zondagmiddag de prijsuitreiking waarbij
de traditionele wisselprijzen werden
uitgereikt. De zilveren Blaker bestemd
voor de Lemsteraken, de zilveren
Lutgerina Smeltekop schaal voor de
Tjalken, de glazen bokalen voor de

Selfie
of
Zeilfie ?
De meer dan enthousiaste
deelneemsters aan de
damesclinic 2014.

Zeeschouwen en de kajuitjachten alsook
de nieuwe Stamboekwimpel geschonken
door de SSRP aan WV Nieuwe Meer tijdens
het 100 jarig jubileum in 2012. In deze
wimpel wordt elk jaar een kunstwerkje
geborduurd door de winnaar van de
groep met Tjotters. De vorige wimpel is te
bewonderen in de hal van ons clubhuis.
De uitslagen van deze wedstrijden vindt u
op onze website.

Protest en samen aan de borrel
Het is echt een apart slag deze rond- en
platbodem varende schippers en hun
bemanning. De ene dag nog stevig
discussiërend bij een protest omdat er
regels zouden zijn overtreden en
vervolgens na de wedstrijd bij elkaar aan
boord komen om stevig te proosten op de
goede afloop van een gezellig weekend.
Prachtig om te zien dat alle problemen
met een goed glas Beerenburg kunnen
worden opgelost.

NK Platbodem 2015
Zelfs een verzoek om de jaarlijkse NK
Platbodemwedstrijden in 2015 te willen
organiseren bereikte ons dit weekend en
dat is een pluim van jewelste voor de
organisatie. De reacties van de deelnemers
waren unaniem. Zowel van de zeilers van
de scheepjes onder de 7 meter als ook van
de grote schepen die op de Grote Poel
flink uit de voeten konden. Niet alleen de
omstandigheden werden gewaardeerd
maar ook de gezellige en ongedwongen
sfeer waar een grote groep NM
vrijwilligers debet aan is. Hun deelname
aan de organisatie van dit weekend mag
natuurlijk niet onvermeld blijven. Zonder
hen kan een dergelijke wedstrijd niet van
de grond komen. Vandaar dat onze dank
uit gaat naar: Carla, Ingrid, Jan, Olga,
Hans, Cecile, Fred, Lenie, Geert, Lotte, Piet,
Herman, Remko, Ed, Jan en Jorn.

Fokke DIjkstra

“Het blijft
een apart
slag deze

schippers……



Drukte bij de onderboei

Beste zeilvrienden,
Wat een feest om weer eens een paar
dagen de NK Regenbogen in september
mee te maken op de plas. Behoorlijk weer,
de kennis bijgetankt, veel geleerd en
opnieuw vastgesteld dat het
wedstrijdzeilen een geweldig leuk spelletje
is. Een kleine veertig boten die met
spinaker op voor de wind aan komen
stormen om gelijktijdig de benedenboei te
ronden is een waar spektakel waar je veel
van opsteekt.
Want dan is het van belang dat je de
regels kent en deze juist interpreteert. Nu
ben ik de laatste die zal beweren dat ik
daar volledig van op de hoogte ben, zodat
ik John maar eens heb gevraagd om aan
te geven hoe het precies zit. Want al is de
basiskennis er misschien wel, veel gaat nog
steeds op gevoel en ervaring welke ik lang
geleden tijdens het zeilen met Henk en
recenter met Bart heb opgedaan. Daarbij
steeds in het achterhoofd: al heb je
eventueel recht op ruimte dan wil dat nog
niet zeggen dat je die ook opeist. Kies
altijd de weg waarbij een aanvaring wordt
voorkomen. Eventueel dien je later een
protest in, of je hoort onder een biertje
(mijn voorkeur) het verhaal van je mede
zeiler aan om daarvan te leren. Vaak
genoeg zag ik zeilers die hun rechten niet
opeisten en de vrije ruimte opzochten en
uiteindelijk voorin eindigden. Degenen die
de fout ingingen draaiden hun rondje en
zeilden iets minder vrolijk verder. En
vergeet even niet, er bestaat naar mijn
weten geen andere sport waarbij een
deelnemer op eigen initiatief zijn straf
ondergaat. Stel je voor dat een voetballer
zelf beslist om het veld voor een aantal
minuten te verlaten omdat hij een fout
heeft gemaakt. Dat zou pas uniek zijn.
Nog veel zeilplezier toegewenst en John
bedankt voor je sublieme uitleg.

Fokke Dijkstra
Inleiding
Naar aanleiding van de observaties bij het
recente Regenboog kampioenschap op de
Westeinder is mij gevraagd iets te schrijven
over situaties bij de onderboei. Het toeval
wil dat ik voor de Noordzeeclub daarover
al iets zou gaan schrijven. Deze bijdrage is
deels daaraan ontleend.

In een eerdere bijdrage aan de nieuwsbrief
voor de Noordzeeclub ben ik ingegaan op
een aantal definities in de “Regels voor
Wedstrijdzeilen”. Zeilers zijn doorgaans

niet bekend met de exacte beschrijving
van bepaalde definities waardoor al snel
verwarring ontstaat. Ik licht er een paar
uit.

Definities onder de Regels voor
Wedstrijdzeilen 2013-2016

Merktekenruimte
Onder de huidige definitie gaat het (i) om
ruimte om naar het merkteken te varen
wanneer het de juiste koers van de boot is
om dicht naar het merkteken te varen en
(ii) om de ruimte die nodig is om de baan
te vervolgen.
Toelichting
Ruimte die nodig is om het merkteken te
ronden om de baan te vervolgen is
doorgaans minder dan de ruimte die je
nodig zou hebben om met een juiste koers
het merkteken te ronden. De boot die bij
een gijpboei een tactische ronding maakt
zou daarmee dus zijn recht op
merktekenruimte verspelen.

Ruimte
Ruimte die een boot nodig heeft onder de
heersende omstandigheden, met inbegrip
van ruimte om te kunnen voldoen aan zijn
verplichting op grond van de regels van
Deel 2 en regel 31, terwijl hij met goed
zeemanschap prompt manoeuvreert.

Toelichting
Bij het geven van ruimte aan een andere
boot moet voortaan rekening worden
gehouden met de verplichting van die
andere boot op grond van de regels van
Deel 2 (Wanneer boten elkaar
tegenkomen) en regel 31 (een merkteken
raken).

Vrij blijven
Een boot blijft vrij van een boot met
voorrang
(a) als de boot met voorrang zijn
koers kan zeilen zonder de noodzaak van
uitwijkende handelingen en,
(b) wanneer de boten een overlap
hebben, als de boot met voorrang
bovendien van koers kan veranderen in
beide richtingen zonder direct een
aanvaring te veroorzaken.

Het benedenwindse merkteken (boten
over gelijke boeg)

De situatieschets (tekening 1) toont een
herkenbare boeirondingssituatie bij een
benedenwinds merkteken dat aan
bakboord moet worden gehouden.
Omwille van de eenvoud zijn vier boten
afgebeeld. Er is sprake van een overlap
tussen alle boten in de situaties 1 t/m 4.
Het aantal boten doet er overigens niet
toe. De situatie kan zich ook voordoet met
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tientallen boten. De voorrangsregels
wijzigen daardoor niet; de complicatie om
de feiten vast te stellen wel!

De analyse is als volgt:
• Geel moet op grond van regel 11 (loef-
lij) als loefwaartse boot vrij blijven van
blauw, die op zijn beurt moet vrij blijven
van groen. Groen moet vrij blijven van
rood.
• Bij het binnenvaren van de zone is geel
de binnenliggende boot met recht op
merktekenruimte ingevolge regel 18.2(b).
Blauw moet merktekenruimte geven aan
geel; groen moet merktekenruimte geven
aan blauw en rood moet merktekenruimte
geven aan groen.

Kunnen de boten met merktekenruimte
nu onbeperkt hun gang gaan? Neen. Op
hen rust nog steeds de verplichting om vrij
te blijven. De bescherming onder regel
18.2(b) gebiedt hen om zo dicht mogelijk
langs het merkteken (en tussenliggende
boten) te zeilen op een afstand niet meer
dan nodig om de baan te zeilen. Wanneer
het volgende merkteken recht in de wind
ligt leert onze tekening dat geel zich aan
deze verplichting houdt. In situatie 5 vaart
hij hoog aan de wind. Blauw daarentegen
vaart niet hoog aan de wind. Wanneer
groen gaat loeven moet blauw oploeven
om vrij te blijven. Voor rood geldt

hetzelfde: als rood vanaf situatie 5 gaat
oploeven moet groen eveneens loeven.
Mocht dat niet lukken vanwege blauw dan
zou het in een protest zodanig kunnen
uitpakken dat blauw wordt
gediskwalificeerd omdat hij regel 11
overtreedt; groen gaat dan vrijuit omdat
hij door de overtreding van blauw niet kon
vrijblijven van rood.

Dit eenvoudige plaatje leert ons dus dat
de rechten en de verplichtingen van de
boten van situatie tot situatie verschillen.
In de tekening is daarom bewust een
verschil in onderlinge afstand getoond. Bij
een protestbehandeling is bijvoorbeeld
niet uit te sluiten dat groen in de situaties
3 en 4 te weinig merktekenruimte heeft
gegeven aan blauw en daarvoor wordt
gediskwalificeerd. Daarbij gaat het vooral
om de vraag of onder de omstandigheden
van het geval (wind, golven) voldoende
tussenruimte wordt gegeven.

Het benedenwindse merkteken (boten
over verschillende boeg)

De volgende situatie (tekening 2) doet zich
eveneens vaak voor. Boten naderen over
verschillende boeg het benedenwindse
merkteken. Bij het binnenvaren van zone
door geel is er sprake van een overlap
tussen alle boten. Die overlap blijft

bestaan tot en met situatie 5 met dien
verstande dat in die situatie geen overlap
meer bestaat tussen rood en groen.

De analyse is als volgt:
• Blauw moet in eerste instantie vrij
blijven van geel op grond van regel 10
(stuurboord-bakboord).

• Blauw moet ook vrij blijven van groen
op grond van regel 11 (loef-lij), maar
zodra geel een hindernis vormt moet
groen ruimte geven aan blauw om hem
vrij te laten blijven van geel.

• Nadat blauw en groen zijn gegijpt
(sitautie 3) moet groen vrij blijven van
blauw (regel 11).

• Geel heeft als lijwaartse boot voorrang
op blauw, maar mag op grond van regel
18.4 niet verder aan het merkteken voorbij
zeilen om te gijpen en daarna zijn juiste
koers te varen. Geel mag de andere boten
dus niet ’wegbrengen’ in deze situatie.

Volgens de tekening voldoet geel aan
deze verplichting. Wanneer het zou gaan
om een merkteken van een gate (twee
onderboeien op gelijke hoogte) geldt
regel 18.4 overigens niet en zou geel in
zo’n situatie dus wel verder mogen
doorvaren!
• In situatie 4 zijn blauw en groen weer
van boeg veranderd door een gijp
manoeuvre. Blauw moet vrij blijven van
groen, maar groen moet blauw wel
merktekenruimte geven. Blauw moet op
zijn beurt merktekenruimte geven aan
geel.
• Vanaf situatie 4 is rood de lijwaartse
boot. Groen moet vrij blijven van rood
maar rood moet wel merktekenruimte
geven aan groen.
• Vanaf situatie 5 is er geen bescherming
meer van merktekenruimte. Zie de analyse
hiervoor wanneer de lijwaartse boot gaat
loeven.

Slotopmerking
Situaties bij boeirondingen vormen veel
gesprekstof en leiden vaak tot schade. De
voorbeelden illustreren echter de
beperkingen van de voorrangsboten,
hetzij doordat de loefwaartse boten
merktekenruimte hebben dan wel doordat
er door voorrangsboten tijdig moet
worden gegijpt om het merkteken te
ronden.

Fotogeniek is het allemaal wel!

John Borsboom
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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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Nieuws, info en achtergronden
Verkoop gebruikte jachten stijgt
Branchevereniging Hiswa komt met het
bericht dat het aantal verkochte gebruikte
jachten toeneemt. Uit onderzoek blijkt dat
een voorzichtig herstel zich lijkt af te
tekenen. De cijfers van de eerste twee
kwartalen van 2013 en 2014 werden
vergeleken en de markt lijkt zich, met een
groei van 10%, naar een voorzichtig
herstel te bewegen. Verkopers hanteren
reële verkoopprijzen en dat bevordert de
doorstroom op de verkoopmarkt. Of het
van de eerste kwartalen ook van invloed is
geweest op de verkoopcijfers is niet
bekend. Het is afwachten wat de cijfers
over het derde kwartaal te vertellen
hebben. Bron: Hiswa/ANWB

Vaarbewijs of VBO Watersport Certificaat
Het BPR schrijft voor dat een schip alleen
mag worden gevaren door een persoon
die daartoe bekwaam is. Een schipper aan
het roer van een schip met een lengte van
meer dan 15 meter of een maximale
snelheid van meer dan 20 kilometer per
uur moet in het bezit zijn van een Klein
Vaarbewijs. Echter, een groot deel van de
Nederlandse pleziervaartvloot voldoet niet
aan beide eerdergenoemde criteria dus
hoeft de schipper niet in het bezit te zijn
van een Klein Vaarbewijs. Voor deze groep
schippers is het lastig om aan te tonen dat
zij bekwaam zijn om op een verantwoorde
manier met een schip te varen.
VBO watersportopleidingen introduceerde
onlangs het Watersport Certificaat en is
volgens VBO speciaal ontwikkeld voor
deze groep schippers dat toch veilig wil
(leren) varen. Het Certificaat mag niet
gezien worden als een alternatief voor het
Klein Vaarbewijs.
Het Vamex-bestuur is zeker niet gelukkig
met dit initiatief en is van mening dat een
“nep vaarbewijs” ongepast en ongewenst
is en een negatieve invloed kan hebben op
het aantal schippers dat een Klein
Vaarbewijs zou willen halen.

Het gevaar bestaat dat door dit soort
commerciële initiatieven misvattingen
ontstaan bij de watersporters.
Het is aan de opleiders van alle CWO
erkende Opleidingsinstituten om aan hun
cursisten een certificaat te overhandigen
om aan te geven dat hij/zij een cursus met
goed gevolg heeft doorlopen. Meestal
worden in deze opleidingen ook de
vaartechnische vaardigheden onderricht
en blijft het niet beperkt tot de theorie
alleen.
Het Watersportverbond, KNMC en andere
partijen laten in een gezamenlijke
persverklaring weten niets te zien in een
nutteloos Watersport Certificaat. Het
verantwoordelijke Ministerie van
Infrastructuur en Milieu liet weten "not
amused" te zijn..

Winnaar Nationale Motorbootvaren prijs
Rijkswaterstaat (RWS) met het project
Varen Doe Je Samen (VDJS) is winnaar
geworden van de Nationale
Motorbootvarenprijs 2014. Deze werd
uitgereikt aan Theo van de Gazelle, plv.
directeur RWS.
Het project VDJS is de gezamenlijke
inspanning van een aantal partijen dat
direct betrokken is bij de beroeps- en de
recreatievaart. “De impuls, het opstellen
van een convenant en de financiering om
deze samenwerking aan te gaan zijn de
stuwende en doorslaggevende bijdragen
van RWS” aldus het juryrapport. De
inspanning gedurende de afgelopen jaren
om het Nederlandse vaarwegennet op een
veilige manier toegankelijk te maken voor
beroeps- en (motorboot) recreatievaart is
de reden om de Nationale
Motorbootvarenprijs 2014 toe te kennen
aan RWS. www.varendoejesamen.nl

Met de verenigingsvlet naar SAIL 2015?
De ex-bestuurder van de SAIL Amsterdam
organisatie en voormalig ING directeur
Hans Verkoren heeft aan Burgemeester
Van der Laan van Amsterdam een brief
gestuurd waarin hij waarschuwt voor een
financieel debacle van SAIL 2015. Dit
vanwege de mogelijke aanvraag van
miljoenen extra subsidie die hard nodig
zijn om alle bekende klippers volgend jaar
de sluis van IJmuiden binnen te laten
varen.
Verkoren was betrokken bij niet minder
dan zes SAIL edities in de rol van
penningmeester en voorzitter. De vrees
bestaat dat de huidige organisatie ernstig
achterloopt met de sponsorwerving.
Volgens de ex-voorzitter is inmiddels een
bedrag van euro 1,5 miljoen uitgegeven
aan staf- en externe consultantskosten
onder andere voor het laten ontwerpen
van een nieuw SAIL logo bestaande uit
een letter A in de vorm van een zeilboot.
In een eerdere fase heeft de gemeente al
aangegeven geen aanvullende subsidies
ter beschikking te zullen stellen. Hierdoor
is de angst ontstaan dat het hele festijn,
dat van 19 tot en met 23 augustus 2015
voor de negende keer zal worden
georganiseerd, in het water zal vallen.

Ondanks het feit dat ook de huidige
penningmeester zich ook grote zorgen zou
maken over de financiële situatie ligt de
organisatie volgens de huidige voorzitter
voor op het schema van 2010.
Hopelijk kan de traditie in ere worden
gehouden en varen we toch nog een paar
keer met de verenigingsvlet tussen de
SAIL 2015 vloot.

Bron: Telegraaf

Nederland Waterland
Vanaf 4 december is de EO-serie
“Nederland Waterland” op NPO 1. In deze
8-delige serie vaart de kijker mee op een
unieke reis over de Nederlandse wateren.
Vijf weken lang is een cameraploeg van
zonsopkomst tot zonsondergang bezig
geweest met filmen. Regisseur Noud
Holtman: “Voor de opnames zijn de
modernste cameratechnieken toegepast.
We hebben zowel vanaf het water, als van
de kant, als vanuit de lucht, maar ook
onder water gefilmd.” Door de bijzondere
beelden, mooie muziek en de stem van
acteur Gijs Scholten-van Aschat krijgt het
publiek een unieke kijk op Nederland.
Holtman: “In 8 afleveringen varen we
dwars door Nederland; van de Wadden in
het noorden tot aan Zeeland in het
zuiden. Van het moderne Rotterdam tot
het oude Nijmegen. Elke aflevering
verkennen we een andere regio. Dat doen
we met de prachtige, 100 jaar oude
klipperaak De Catharina van Mijdrecht.”
De kijker zeilt over smalle sloten en brede
kanalen, over Maas en Waal, over Friese
en Utrechtse meren, door Overijsselse
moerassen en over Noordzee, Waddenzee
en IJsselmeer. Elke aflevering duurt één
dag, van zonsopkomst tot zonsondergang.
Ook komen Nederlanders aan het woord
die dagelijks met het water leven, doordat
ze ermee werken, eraan wonen of er
geliefden aan verloren.

bron: ANWB/EO

Vaarweg informatie
Op de website www.vaarweginformatie.nl
vindt u actuele informatie over de
beschikbaarheid van de vaarwegen.
Bijvoorbeeld over wijzigingen in
bedieningstijden van bruggen en sluizen,
geplande en ongeplande hinder en

werkzaamheden. Daarnaast is statische
informatie beschikbaar, zoals reguliere
bedientijden van Nederlandse bruggen en
sluizen en ENC’s (Electronical Navigational
Charts). Ook vindt u op deze portal
informatie over waterstanden, ijsgang en
zwemwater. De gegevens op deze site zijn
afkomstig van verschillende vaarweg-
beheerders. De Waterkamer van
Rijkswaterstaat verzamelt en verwerkt
deze gegevens. Informatie op maat via
gratis abonnement. Via “mijn

vaarweginformatie” op de website
www.vaarweginformatie.nl kunt u zich
abonneren op berichten. U geeft aan
welke specifieke informatie u wanneer,
hoe vaak en op welke manier wilt
ontvangen. Bijvoorbeeld, elk uur, of één
keer per dag informatie over het
IJsselmeergebied of de Waal, via sms en/of
via e-mail. Op “mijn vaarweginformatie”
kunt u uw eigen abonnement
samenstellen om informatie op maat te
ontvangen.

Nieuw Deltaprogramma
In Den Haag is in september het nieuwe
Deltaprogramma gepresenteerd. Het
Hoogheemraadschap is tevreden met het
nieuwe programma en de voorgestelde
beslissingen. Samen met o.a. de provincies
zijn de waterbelangen ingebracht. De
Deltavisie heeft ervoor gezorgd dat de
inbreng consistent en constructief is
geweest.
De kans op calamiteiten wordt steeds
kleiner. De waterveiligheid wordt naar een
nog hoger plan getild. Dit wordt
gerealiseerd door onder andere de
versterkingsprojecten bij Markermeer-
dijken, de Hoogwaterkering Den Oever en
de Waddenzeedijk Texel uit te voeren.
En vanaf 2017 gelden nieuwe normen.
Deze nieuwe normen gaan uit van de kans
op een overstroming en het gevolg van
een overstroming. Het is op dit moment
nog niet precies bekend wat de nieuwe
normen concreet betekenen voor
toekomstige dijkversterkingprojecten.
Zandige versterking van dijken, zoals bij
Petten en op Texel, heeft de voorkeur
vanwege de flexibiliteit.
Dat neemt niet weg dat het nog altijd mis
kan gaan bijvoorbeeld door zeer extreme
omstandigheden. Burgers hebben en
houden zelf ook een
verantwoordelijkheid. In de komende
jaren wordt nauw samengewerkt met
andere overheden ter bevordering van de
bewustwording, onder andere via een
nieuwe landelijke publiekscampagne “Ons
Water”. Daarnaast is ons land in droge

tijden afhankelijk van zoetwater uit het
IJssel- en Markermeer. Dat krijgt een
flexibel peil dat een goede wateraanvoer
uit die regio borgt. Een peilstijging van 1,5
meter, waarvan eerder sprake was, is niet
nodig. Rijkswaterstaat plaatst pompen in
de spuikokers van de Afsluitdijk waarmee
de afvoercapaciteit wordt vergroot.

Nieuwe app voor Volvo Ocean Race
Om op ieder moment op de hoogte te zijn
van het nieuws van de Volvo Ocean Race
(VOR) kan je nu de nieuwe VOR app
downloaden.
Deze app stelt de volgers in staat om
voortgang van de vloot met grote
nauwkeurigheid te volgen door middel
van de ingebouwde tracker op de
deelnemende schepen. De eigenaren van
de smartphone die deze app hebben
geïnstalleerd missen tijdens de negen
maanden durende marathon over een
kleine 40.000 nautische zeemijlen helemaal
niets. Alerts bevatten ”Breaking News”,
“Live Events” en “Position Reports” om
kennis te geven van elke spelveranderende
beweging, incidenten op het water en
racegebeurtenissen. De app is voor zowel
iOS als Android systemen ontwikkeld en is
per direct gratis te downloaden in de App
Store en Google Play. Kijk voor info op:
www.volvooceanrace.com

Voorwaardelijke straf beroepsschipper
De schipper van het vrachtschip dat in juni
2013 in Grou een ongeval veroorzaakte
heeft van de Rechtbank in Leeuwarden
een voorwaardelijke werkstraf van 120 uur
opgelegd gekregen. Het 110 meter lange
schip voer over het pleziervaartuig heen
waarbij beide opvarenden van het jacht
verdronken. De Rechtbank stelde dat de
schipper meer voorzorgsmaatregelen had
moeten nemen om op die manier een
dergelijk ongeval te voorkomen.

bron: ANP
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In Memoriam
Op 29 oktober jongstleden is ons lid
Marscha Kant-Boer op 40-jarige leeftijd
overleden. Zij is 2 jaar lid geweest van
onze vereniging.
Wij wensen Pieter, familie en vrienden
sterkte met dit verlies.

Het Bestuur
WV Nieuwe Meer

Van jongs af aan ben ik zelf opgegroeid
met watersport, want elke zomer was het
zeilen in Grouw. Later hadden we een
zeilschouw op Durgerdam en later ging de
familie over op een motorboot. Groot
gezin met 8 kinderen dus het was altijd
passen en meten! In 1991 kocht ik zelf een
tweemaster zeilschip en lag jaren in
Muiderzand. Dit schip heb ik helemaal
laten restaureren en verkocht ik in 1995,
want in 1996 verhuisde ik naar België waar
mijn vrouw Amanda in Brussel werkte.
In 1999 kochten wij een EllingE3 en voeren
er veel mee in Nederland, België, Frankrijk
(alle kanaaltjes tot de Middellandse Zee)
en Engeland, waar Amanda oorspronkelijk
vandaan komt.
In 2012 verhuisden wij met zoon (15) en
dochter (13) naar Nederland. Wonen in
Nederland betekent voor ons weer varen
en wij kochten de Blue Nomad van Karel
en Truusja, Via hen maakten wij ook
kennis met de Westeinder en de WV
Nieuwe Meer en haar reputatie. Wij kijken
nu al uit naar het nieuwe seizoen 2015 en
hopen de leden van de club te leren
kennen.
Pieter, Amanda, Mateo en Jessica de Jong

Het water trekt ons alle drie. Job zeilt al
een aantal jaren bij de zeilschool in
Aalsmeer, en is nu met surfen begonnen.
De afgelopen vier jaar hebben we bij een
andere jachthaven aan de Westeinder
gelegen.
Tijdens de zomervakantie in Zuid Frankrijk
kwamen wij de fam. Hoep tegen op onze
camping (Sanne en Job zitten bij elkaar in
de klas). Tijdens het borrelen hebben we
het natuurlijk ook over de Nieuwe Meer
gehad, en we kwamen er achter dat een
jachthaven ook meer kan bieden dan
alleen je boot er neer leggen. Voor Job
lijkt het ons ook super leuk , lekker zeilen
met zijn leeftijdgenootjes, en hij heeft een
rubberbootje die hij misschien ook hier in
de haven kan leggen. Voor ons is het ook
een aanwinst; naast het varen hebben we

ook het plezier van een gezellige
jachthaven waar, zoals we begrepen
hebben, ook het een en ander
georganiseerd wordt. Dus ook nog eens
leuk voor de sociale contacten.
Wij komen beiden niet hier uit de buurt.
Moniek woont al 18 jaar in Aalsmeer maar
komt oorspronkelijk uit Duiven. Marcel
woont hier 15 jaar en komt uit
Wervershoof.
We werken beiden bij OZ Planten en
hebben daar een commerciële functie;
Moniek verkoopt naar Rusland en Marcel
naar Italië. We hebben erg veel zin in het
komende watersportseizoen en u zult ons
zeker vaak zien in de haven.

Marcel, Moniek en Job Oostenbrink

Eerst hadden we een klein kajuitbootje. 10
Jaar geleden in december werd onze
dochter Marith geboren. De zomer daarop
voeren we met z’n 3-tjes. Anderhalf jaar
later werd onze zoon Julius geboren. Het
bootje werd te klein. We hebben toen
gekozen voor een sloep. Deze hebben we
naar eigen keuze in laten timmeren. In
april 2009 ging ie te water. Fantastisch!
Inmiddels hadden we 3 kinderen en de
sloep bood meer dan voldoende ruimte.
De hele kinderwagen kon mee aan boord.
We hebben zelfs 2 zomers gevaren met
een kinder-zwembadje aan boord!
We hoorden heel veel positieve verhalen
van vrienden en kennissen over de
vereniging Nieuwe Meer. Specifiek over
het feit dat er regelmatig activiteiten zijn,
dat er een hoop gezelligheid is en er
“leven” is in de haven. Nu onze kinderen
ouder worden hebben we daar ook
behoefte aan.

Ik, Martin, zeil regelmatig met mijn neef
Gerben Nijholt, die inmiddels ook de
overstap heeft gemaakt naar de Nieuwe
Meer. Mijn neef en ik doen in de zomer
mee aan de woensdagavondcompetitie en
we hebben vorig jaar meegedaan aan de

rond- en platbodemwedstrijden. Daarnaast
hebben wij een paar keer geholpen op de
rescueboot. Wie zijn wij:
Martin Nijholt, bijna 40 jaar. Ik ben
werkzaam als relatiemanager sector team
bouw-industrie bij de ABN AMRO bank in
Amsterdam. Ik ben geboren en getogen in
Aalsmeer en heb in mijn jeugd veel
gesurft. Judith Zonnenberg, 44 jaar. Ik
werk als Global Implementations Manager
bij ATPI. Ik zorg ervoor dat klanten die
wereldwijd bij ons hun zakenreizen onder
gaan brengen een makkelijke overstap
maken van hun huidige reisorganisatie
naar ATPI. Sinds 1995 woon ik in
Aalsmeer. Marith Nijholt, bijna 10 jaar en
ik zit in groep 6 van de Jozefschool. Ik heb
een aantal kennismakingslessen gevolgd
op zeilschool Aalsmeer. Julius Nijholt, 8
jaar en ik zit op SBO de Dolfijn in
Uithoorn. Ook ik heb kennismakingslessen
gevolgd bij zeilschool Aalsmeer. Yorick
Nijholt, 6 jaar en ik zit in groep 3 van de
Jozefschool. Zeilen lijkt mij ook erg leuk!

Familie Nijholt

Sailmail vanaf de Regina Maris
Het leven hier aan boord is echt heel erg
tof. Om je heen gebeurt van alles. Ik loop
elke dag 2 keer wacht en we schrijven elk
uur in het logboek, geven onze positie aan
op de kaart, lopen elk half uur een rondje
om het schip te controleren en elk
kwartier gaat er iemand de motorkamer in
om de watermaker en motor te
controleren. Elke ochtend zien we een
prachtige zonsopgang en elke avond een
prachtige zonsondergang. ’s Nachts vormt
zich een ONTZETTEND mooie sterrenhemel
boven het schip. Daar kan ik echt uren
naar staren. Inmiddels zijn we weer
vertrokken uit Brest. Het was super leuk
daar, we hebben de stadsmuur een aantal
keer beklommen. Gisteravond zat ik een
docu te kijken toen we ineens een harde
klap hoorde. We dachten dat we een
verkeerde gijp maakten maar toen kwam
Thijs ineens binnen stormen: “de giek van
het grootzeil is gebroken”. Ik heb geen
idee hoe het gebeurd is, maar we zijn nu
onderweg naar Spanje om het te fixen en
zo snel mogelijk weer verder te kunnen
gaan naar Tenerife. Ik heb in tegenstelling
tot veel anderen nog steeds geen last
gehad van zeeziekte.

Lotte Ketelaar
www.lotteatsea.com
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Bericht uit de machinekamer: Antivries
Het is half december, de boten zijn aan
hun winterslaap begonnen en volgende
week gaat de winter van start. De
astronomische winter gaat, op het
noordelijke halfrond, op ongeveer 21
december van start en valt samen met de
kortste dag. Voor de komende 3 à 4
maanden zal aan boord het één en ander
tegen vorst beschermd moeten worden.

De (binnenboord)motor wordt gekoeld
met buitenwater. Dit loopt door de gehele
motor of door de warmtewisselaar. Het zal
hoe dan ook afgetapt, of doorgespoeld
moeten worden met antivries om te
voorkomen dat het motorblok kapot
vriest. Bij bevriezing zet water uit en de
toename van het volume met 9% is
voldoende om voor veel schade te zorgen.
Dit geldt voor het motorblok, de afsluiters,
het drinkwatersysteem, de boiler, etc.
Maar hoe belastend is in het voorjaar het
starten van al die motoren en het klaar
maken van onze schepen voor ons milieu?

Antivries
Om schade door bevriezing te voorkomen
kunnen deze onderdelen aan boord
worden behandeld met antivries. Maar
wat is antivries eigenlijk? Antivries verlaagt
het vriespunt van koelwater in motoren en
andere apparaten die warmte overdragen
zoals installaties voor verwarming,
ventilatie, koeling en airconditioning,
warmtepompen (chillers) en zonneboilers.
Antivries heeft bovendien de eigenschap
dat het “vettig” is en condensvorming
tegengaat in het uitlaatsysteem. Condens
kan corrosie veroorzaken en dat is nadelig
voor o.a. de kleppen en cilinders van de
motor die in open verbinding staan binnen
het uitlaatsysteem.

We kennen 2 soorten antivries:
1. Propyleenglycol (PPG) is een glycol,

een organische verbinding
gekenmerkt door de aanwezigheid
van twee hydroxyl groepen. De stof
komt voor als een reukloze en
kleurloze viskeuze vloeistof.

2. Mono Propyleenglycol (MPG) wordt
door de World Health Organization
gezien als niet-toxisch bij lage
concentratie en mag gebruikt worden
in cosmetica, geneesmiddelen en ook
in voeding.

We komen antivries ook tegen in de
natuur, bij winterharde planten en bij
dieren als de wijngaardslak, vlinders,
kikkers en vissen.

Giftige koelvloeistof
Koelvloeistof bestaat normaal gesproken
uit een mengsel van gedemineraliseerd
water met antivries. Antivries is de
verzamelnaam van middelen die worden
gebruikt ter bescherming van
vloeistofsystemen tegen vorst. De meest
gebruikte (blauwe) British Standard
antivries voor verbrandingsmotoren, wordt
geproduceerd op basis van Mono Ethyleen
Glycol (MEG) een zoet smakend maar
sterk toxisch middel.
Polypropylene glycol (PPG) heeft een
irriterend effect bij direct contact met de
ogen, en contact met de huid, met name
waar de huid dun of beschadigd is.

Veilig alternatief
Antivries op basis van Mono Propyleen
Glycol (MPG) ruikt naar zeep en wordt
met E nummer 1550 ook in voedings-
middelen gebruikt. Het is bruikbaar voor
vorstbescherming van motoren en
eventueel zelfs van drinkwatersystemen
ook al is het voor het laatste niet specifiek
geschikt. Op dit moment is antivries op
basis van MPG vaak twee tot driemaal
duurder dan antivries op basis van MEG of
PPG. Omdat dit gifvrije alternatief nog
slechts op kleine schaal wordt
geproduceerd is het duurder dan de
giftige variant. Natuurlijk is het niet leuk
om de onderhoudsfactuur nog
onaantrekkelijker te maken met deze
hogere kostenpost maar kiezen voor de
groene en naar dennenappels ruikende
antivries is maar een kleine bijdrage voor
een leefbaarder milieu. De prijs is 2 tot 3
keer duurder dan de bekende blauwe
antivries maar in totaal scheelt het slechts
tientjes en voorkomen we een hoop
ellende.

Bio-G12+XT koelvloeistof is een alternatief
dat sinds 2011 op de markt is maar waar
weinig over bekend is. Deze Bio-G12+XT
koelvloeistof en antivries is de eerste
koelvloeistof ter wereld die geschikt is
voor (bijna) alle motoren, niet giftig is en
ook volledig biologisch afbreekbaar. Het
beschermt tegen bevriezing tot
temperaturen van min 36° graden Celsius
en bevat milieuvriendelijke additieven.
Peter van Wees, van van Wees Oil en
producent van deze niet-toxische antivries,
kan zich flink opwinden over de
nonchalance waarmee het milieu door
watersporters belast wordt.

De gevolgen en risico’s
De schattingen lopen uiteen maar naar
alle waarschijnlijkheid gaan, van de
519.000 schepen in Nederland, er ruim
250.000 tot 275.000 vorstvrij de
winterstalling in. Met 5 liter antivries voor
de motor, en 5 liter voor watertanks en
toilet komen we op 10 liter per schip en
een eenvoudige rekensom leert dat we als
watersporters per jaar ruim 2.500.000 liter
antivries gebruiken om onze schepen te
beschermen tegen vorst.
En zonder blikken of blozen en zonder er
bij na te denken vervuilen wij ons
oppervlaktewater met deze hoeveelheid
pure gif eenvoudigweg door het starten
van de motoren en het spoelen van tanks
en toilet. Natuurlijk ligt het aan de
concentratie van de gebruikte antivries als
we praten over de milieueffecten. Gaat
het om de pure antivries die 90 graden
Celsius vorst kan weerstaan of is het
aangelengde antivries die tegen 20 graden
Celsius vorst bestand is. In de pure vorm
praten we dan over “slechts” 500.000 liter.
Om deze plas antivries te vervoeren
hebben we 20 gemiddelde tankauto’s met
een capaciteit van 25.000 liter nodig.

Antivries is puur gif en belastend voor ons
leefmilieu. Het is dan ook niet zonder
reden dat het lozen van deze antivries in
het water wordt gezien als een
economisch delict en kan worden bestraft
met een torenhoge boete.

Tot slot
Ik ben, vanuit milieu- en gezondheids-
technisch oogpunt al enige tijd geleden
overgestapt op milieuvriendelijke Mono
Propylene Glycol (MPG). Ik vind het echt
betreurenswaardig dat ik menigeen zie
zeulen met kannetjes antivries en
koelvloeistof van o.a. Action en Gamma.
Enkel en alleen om zogenaamd kosten te
besparen maar deze kleine financiële
besparing laat wel ernstige gevolgen na
voor ons eigen leefmilieu. .

Mark Koopmans
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