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B Steiger Clubavonden Pachter 2015
In het najaar van 2013 is een begin
gemaakt met de renovatie van de B
steiger. Na het verwijderen van de eerste
dekdelen bleek dit geen overbodige luxe.
Het achterste deel was begin 2014 gereed
en na afloop van het vaarseizoen 2014 is
het voorste gedeelte onderhanden
genomen.

In het jaarverslag van de haven-
commissaris elders in deze O&W leest u
meer over de renovatie van de B steiger.
Er is in de wintermaanden heel veel werk
verzet en ook zijn de nodige materialen
verwerkt om er weer een zo goed als
nieuwe steiger van te maken. Eén ding
staat als een paal boven water: wij kunnen
er de toekomst mee in.

Om alle klussen nog deze winterperiode af
te kunnen ronden is er in het weekend van
7 en 14 maart nog volop geklust door een
groep enthousiaste DHZ’ers. Zij hebben
een dagje de handen uit de mouwen
gestoken om de haven weer helemaal in
orde te maken voordat het nieuwe
seizoen begint.

De werkzaamheden begonnen om 9.30
uur en om 16.00 uur zetten ze er een weer
een streep onder. Voor de koffie, lunch en
de borrel na afloop werd gezorgd. Het
was druk en gezellig en er is veel werk
verzet.

Eén van de zaken die in het meest in het
oog springt is de geheel
vernieuwde kinderspeelplaats
met rubberen tegels, een
nieuw hekwerk en een nieuw
speeltoestel. Kom naar het
openingsweekend en
bewonder alle resultaten van
de inspanningen van de
DHZ’ers.

Met dank aan alle vrijwilligers
die hun bijdrage hebben
geleverd om er voor te zorgen
dat onze haven er vóór het
seizoen 2015 weer “Spic en
Span” uitziet!

Bob Bakker

Tijdens de wintermaanden staat het leven
binnen de NM niet stil. Tal van activiteiten
vinden dan plaats zoals lezingen, cursussen
en niet op de laatste plaats de
clubavonden die op de laatste vrijdag van
iedere maand plaatsvinden. En zoals
gebruikelijk onder het motto: “leden
koken voor leden”.

“Het gaat er om met wie je om de tafel
zit, niet wat er op tafel staat”. Ondanks
het feit dat dit gegeven helemaal waar is
doen we hiermee de koks tekort die op
vrijwillige basis allerlei culinaire
hoogstandjes op tafel hebben getoverd.
Eind oktober: Matty Tol en Paul Baumann
met een oerdegelijk stamppot menu. Eind
november: Elsbeth en René Gorter met
een prachtig 4 gangen verrassingsmenu.
(Google even Bawykov zalm om te weten
wat je hebt gemist) Eind januari: Jessica
Wijsenbeek en Frits Haak met een heerlijke
kaasfondue en Matty Tol met een pasta-
maaltijd. Eind februari namen we culinair
afscheid van Arieda en John de Kooker.
Een jaar lang hebben zij zich ingezet om
het ons naar de zin te maken. Die avond
deden ze dat opnieuw met een luxe
buffet.
De clubavond van maart is verzet naar
zaterdag 4 april en dan maken we kennis
met onze nieuwe exploitant Inge en haar
partner Albert. Kortom, heerlijke
winteravonden in onze sfeervolle
huiskamer.

Paul Baumann

Op 16 november stuurde het Bestuur een
email aan alle leden met de boodschap
dat de familie De Kooker niet in staat was
de samenwerking met de NM te
continueren. Het Bestuur is geslaagd in
haar zoektocht naar een nieuwe
exploitant en heeft op 25-1-2015 een
overeenkomst getekend.

Even voorstellen: Inge van Broekhoven, de
nieuwe exploitant van ons clubhuis.

Het bestuur is bijzonder verheugd u te
kunnen voorstellen aan de nieuwe
exploitant van ons clubhuis: Inge van
Broekhoven. Inge zal met haar partner
Albert Pielanen vanaf de start van het
seizoen op 1 april aanstaande de scepter
zwaaien in ons clubhuis. Inge en Albert
exploiteren op dit moment de Brasserie
Lairesse in Amsterdam, met Inge als
gastvrouw-bedrijfsleidster en Albert als de
chef-kok. Inge en Albert hebben een grote
ervaring in de Amsterdamse horeca, onder
andere in Restaurant-Brasserie Luden in de
Spuistraat en later in hun eigen Brasserie
Pielanen op de Rozengracht. Vanaf 2011
werken zij in het Memphis hotel, waar zij
het beheer voeren over het restaurant,
Brasserie Lairesse.

Voordat Inge in de horeca werkzaam was
is zij onderwijzeres geweest in de
onderbouw van basisschool Het Palet-Zuid
in de buurt van Amstelveen. Inge en
Albert wonen in Amstelveen en hebben

twee opgroeiende
tienerdochters.
Wij wensen Inge van
Broekhoven en Albert
Pielanen veel succes bij
onze vereniging.

Wij kijken uit naar de start
van het nieuwe
vaarseizoen met twee
enthousiaste beheerders
van ons restaurant en
onze keuken. Lees een
uitgebreid interview elders
in deze O&W.

Wim Rietveld

Jazz aan de Poel, zondag 1 maart 2015

Van de Facebook pagina van Katelijne

In samenwerking met Cultureel Café
Bacchus was WV Nieuwe Meer, voor het
tweede jaar op rij, gastheer voor zangeres
Katelijne van Otterloo met haar trio.

Op 1 maart trad zij op, samen met Wolf
Martini op gitaar en Bas van Otterloo op
bas, tijdens een intieme, sfeervolle,
dynamische “feelgood” zondagmiddag-
voorstelling.

Vrijdag 3 juli 21.00-23.00 uur

Met de jazzoptredens van vorig jaar en
het optreden van 1 maart is de toon gezet
voor een prachtige traditie en er staat
weer een tweetal aantrekkelijke jazz
evenementen geprogrammeerd: zondag 5
april as. van 16.00 – 18.00 uur en het
weekend van 3, 4 en 5 juli.

Over de invulling van het programma van
paaszondag 5 april wordt u binnenkort
door middel van de Nieuwsbrief
geïnformeerd. Tijdens het jazzweekend zal
er met een optreden op vrijdagavond,
twee optredens op zaterdag en een
optreden op zondagmiddag voldoende
ruimte zijn voor een keur aan jazzartiesten
om dit weekend op een aantrekkelijke
manier vorm te geven.

De afspraken voor alle artiesten zijn zo
goed als rond en staan borg voor een
spetterend jazzweekend.

Tussen het aanbod aan jazznummers was
er ruimte voor een aantal Franse chansons.
Het clubhuis was deze zondagmiddag
even omgedoopt tot jazzclub. Met de
ervaring van vergelijkbare optredens uit
voorgaande jaren was het duidelijk dat dit
optreden druk bezocht zou worden. Meer
dan 100 aanwezigen aan NM-leden en
inwoners uit Aalsmeer die de oversteek
met het pontje hebben ontdekt.

Zaterdag 4 juli 16.00-18.00 uur
21.00-23.00 uur

Met, onder voorbehoud, optredens van
Saskia Laroo, Warren Bird, Pieter en Jacco
van Santen, Herman Nijkamp, Michael
Varekamp en Bernhard Berkhout.

Bedankt allen die gisteren naar ons
concert zijn komen luisteren! Het was echt
een “volle bak” waar je altijd op hoopt.
Kreeg een allerliefst bericht van één van
de aanwezigen:

"Hallo Katelijne, wij hebben vanmiddag
genoten van je optreden in de Jachthaven
“Nieuwe Meer”, samen met je man Bas en
Wolf Martini! Ik heb je na afloop niet
meer gesproken maar wilde je dit nog wel
even laten weten. Je hebt een prachtige
stem, een heerlijke sprankelende
uitstraling, en een fantastische chemie
samen met je mede-muzikanten. Het is
een genot om naar te luisteren en te
kijken. Ik houd je site voortaan vaker in de
gaten om je optredens te volgen en ben
benieuwd naar je CD! Ik hoorde van Wolf
dat jij speciaal benadrukte om vooral de
Hoyer-gitaar even voor het voetlicht te
brengen. Dank je wel daarvoor! Ik vind
het een verademing om je warme,
menselijke persoonlijkheid te mogen
meemaken. Houd dat vooral in ere, hoever
je daarmee ook nog op de ladder mag
stijgen. Dat is goud waard. Nogmaals dank
je wel."

Een Facebook fan

Zondag 5 juli 16.00-18.00 uur

Het volledige programma zal in april
bekend gemaakt worden. Gezien het
succes van zondag plannen we ook een
“Jazzopdehaven’ op Paaszondag 5 april
van 16.00 - 18.00 uur. De naam van de
artiest is nog niet bekend maar zal ook via
de Nieuwsbrief worden gecommuniceerd. .

De toegangsprijs: uw gift aan de
musici.

Het clubhuis is open voor NM-leden en
niet-leden. Dus alle liefhebbers van
jazzmuziek uit Aalsmeer en omgeving en
bijvoorbeeld de leden van andere
watersportverenigingen zijn deze dagen
van harte welkom in ons clubhuis om
genoemde jazzevenementen bij te wonen.
In de O&W van 15 juni a.s. zullen wij u op
de hoogte brengen van de details van het
weekend van 3, 4 en 5 juli.

Henny Essenberg
Paul Baumann

Jazz op de haven 5 april en 3, 4 en 5 juli 2015
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Agenda ALV 10 april 2015

Vanaf 19.30 uur is de Penningmeester aanwezig om vragen betreffende het financiële jaarverslag te beantwoorden.

1. Opening
2. Vaststellen definitieve agenda
3. Notulen Algemene Leden Vergadering van 12 december 2014. De notulen zijn in te zien of te downloaden op onze

website *)
4. Ingekomen stukken
5. Bestuursmededelingen
6. Vaststellen jaarverslagen 2014 van alle commissies
7. Nieuws uit de commissies en werkgroepen: mededelingen en mutaties
8. Financieel jaarverslag 2014 van de Penningmeester

Het financieel jaarverslag is vanaf 27 maart in te zien of te downloaden op onze website. *)
9. Rapportage van de Kascontrolecommissie over 2014
10. Vaststelling jaarrekening 2014
11. Decharge Kascontrolecommissie en benoeming nieuwe commissie
12. Bestuurssamenstelling en mutaties

Aftredend volgens schema zijn:
 De Secretaris, de heer W. (Wim) Rietveld. Wim stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar.
 De Clubcommissaris, de heer P. (Paul) Baumann. Paul stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar.
Het bestuur stelt voor om:
 de heer W. (Wim) Rietveld te herbenoemen tot Secretaris
 de heer P. (Paul) Baumann te herbenoemen tot Clubcommissaris
Tegenkandidaten voor bovengenoemde bestuursfunctie kunnen schriftelijk worden aangemeld bij de Secretaris tot
uiterlijk 5 dagen voor de aanvang van de vergadering en dienen schriftelijk te worden ondersteund door 10% van alle
stemgerechtigde leden. Deze voordracht dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring dat de kandidaat bij
verkiezing zijn/haar functie wil aanvaarden.
Tevens ontstaat een vacature voor de bestuursfunctie van Wedstrijdcommissaris omdat Esther Bos-Dijkstra haar functie per
datum ALV beschikbaar stelt. Kandidaten voor de bestuursfunctie Wedstrijdcommissaris worden verzocht zich te melden
bij de Secretaris.

13. Pacht clubhuis – Nieuwe pachter
14. Beleid:

 Terugblik ALV december 2014 (aankoop water, voortgang ledenlening, aankoop clubboten)
 Toekomst WZW en zeilactiviteiten

15. Faciliteiten
 Resultaat steigerrenovatie

16. Rondvraag.
Wij nodigen u graag uit om uw eventuele vragen alvast te mailen naar: secretariaat@wvnieuwemeer.nl

17. Sluiting.

Na afloop van de vergadering kan er onder het genot van een hapje en een drankje worden vooruitgeblikt op het nieuwe seizoen.

Wim Rietveld, Secretaris

*) Ga hiervoor naar onze website www.wvnieuwemeer.nl en klik op "Inloggen Leden", daarna inloggen. U vindt de notulen en
het financieel jaarverslag onder "Besloten pagina's / Algemeen / Ledenvergaderingen". Als u geen inloggegevens beschikbaar
heeft kunt u een bericht sturen aan secretariaat@wvnieuwemeer.nl met opgave van uw e-mailadres. U ontvangt dan uw nieuwe
persoonlijke inloggegevens per e-mail.

Het Bestuur van Watersportvereniging Nieuwe Meer nodigt hierbij alle leden van de
vereniging uit voor de Algemene Leden Vergadering te houden op vrijdag 10 april
2015 in het clubhuis van onze vereniging te Aalsmeer. Aanvang 20.00 uur.

Jaarverslagen 2014

Dit was het derde jaar van mijn
secretariaat en mijn ervaring is dat je ieder
jaar denkt: nu zal het wel iets rustiger,
stabieler, overzichtelijker worden en aan
het eind van het jaar kijk je toch steeds
weer terug naar een rumoerig, bewogen
jaar. Het wordt nooit meer rustig. De
wereld draait door.
In 2013 schreef ik op deze plek dat alle
zeilen moesten worden bijgezet om het
schip van de vereniging voort te stuwen en
dat de crisis voelbaar invloed had op het
ledenbestand. Die trend zette zich ook in
2014 voort, hoewel een netto afname van
het ledenbestand met zeven leden toch
nog wel meevalt. Het is nu wel voor het
eerst dat we aan het begin van een
nieuwe seizoen geen wachtlijst meer
hebben voor ligplaatsen in de haven.
Nieuwe boten zijn nog welkom!

Ledenbestand
In 2014 hebben we gelukkig een flinke
instroom van nieuwe leden gezien,
waaronder een aantal gezinnen met
kinderen, mede aangetrokken door onze
succesvolle aanpak van het jeugdzeilen.
Daar stond in de tweede helft van het jaar
toch ook weer een flink aantal
opzeggingen tegenover. Eind 2014
hadden wij een totaal van 551 leden en
begunstigers. Dat is zeven minder dan in
2013. Positief is dat het aantal jeugdleden
met tien is toegenomen.

Het jaar 2014 was weer een jaar dat bol
stond van de activiteiten in en rondom het
clubhuis.
Tot eind maart is er hard gewerkt aan een
spoelruimte naast de keuken en ook de
bar werd aangepast. De nieuwe pachters
Arieda en John de Kooker met hun
kinderen Brian en Danny hebben hierin
het hele seizoen tot tevredenheid
gewerkt. Deze verbouwing kwam tot
stand met medewerking van Wim Maat,
Bernard Klok, Remko Rietveld, Hans Tol,
Bob Bakker en Paul Baumann.

E-Captain
Ons administratieve systeem E-Captain
heeft zich ook in 2014 weer bewezen als
onontbeerlijk voor een juiste, tijdige en
volledige bedrijfsvoering. Elke wijziging
werkt integraal door in de
ledenadministratie, het botenbeheer, het
ligplaatsenbeheer en de boekhouding.
Ook wordt het systeem gebruikt om
nieuwsbrieven te sturen en het clubblad
op het juiste adres te krijgen. Daarnaast
kunnen leden inloggen om hun eigen
persoonlijke en financiële gegevens te zien
of te wijzigen, of de agenda in te zien.

Bestuur
Het bestuur heeft in 2014 tien keer
vergaderd, bijna altijd voltallig en in goede
atmosfeer. Zoals gebruikelijk zijn er twee
ledenvergaderingen gehouden, te weten
op 12 april en 14 december. Het jaarlijks
overleg met commissie-
vertegenwoordigers heeft zoals
gebruikelijk plaatsgevonden in het najaar,
deze keer op 30 oktober. In de ALV van
december zijn belangrijke besluiten
genomen ten aanzien van aankoop van
water, aanschaf van boten ten behoeve
van het jeugdzeilen en de ledenlening.
Voor enkele onderwerpen is advies
gevraagd aan onze ereleden.

Watersportverbond
Ook in 2014 praatten we weer mee op
landelijk en regionaal niveau. Bij het
Watersportverbond waren leden van onze
vereniging vertegenwoordigd in de
Controleraad, de Commissie van
Deskundigen en als
regiovertegenwoordiger in Regio West.
Het bestuur was aanwezig bij meerdere
vergaderingen van het
Watersportverbond.

De nieuwjaarsreceptie op 5 januari was
druk bezocht en omdat er toen nog geen
nieuwe pachter was werd de bar bediend
door enkele leden terwijl Afiya Chang voor
de catering had gezorgd.

In de wintermaanden januari, februari,
maart en december had de WZW
(Westeinder Zeil Wedstrijden) 5
matchraces vanuit ons clubhuis
georganiseerd. Alle zondagen werden
druk bezocht door de deelnemende teams
en een enkele toeschouwer.

Op 31 januari was de eerste clubavond van
het nieuwe jaar. Marjan en Wim Rietveld
samen met Ans en Roel Willemze hadden
voor 35 gasten een heerlijke Franse
maaltijd bereid. De volgende clubavond
was op 28 februari waarbij Ineke en Bob
Bakker mosselen hadden gekookt voor 42
personen.

Communicatie
Ook in 2014 is het clubblad Over&Weer
weer vier keer uitgekomen. Daarnaast is
de Nieuwsbrief het belangrijkste
communicatie vehikel: met de Nieuwsbrief
wordt snel ingespeeld op de activiteiten en
ontwikkelingen. Ook de website wordt
regelmatig door de leden geraadpleegd, al
was het maar omdat het de ingang naar
het leden-portal is.

Commissies
In 2014 hebben weer meerdere
activiteiten plaatsgevonden welke zijn
georganiseerd door de diverse commissies.
In het voorjaar zijn de traditionele tochten
voor de zeilboten, motorboten en sloepen
georganiseerd, in augustus het
midzomerfeest en uiteraard bracht
Sinterklaas eind november weer zijn
traditionele bezoek aan de haven.

Nieuw dit jaar was het Nieuwe Meer Jazz
Weekend begin juli, dat niet alleen goed
door de leden bezocht werd, maar ook
veel bezoekers trok van over de pont. Dit
was eveneens het geval met de Kunstroute
eind september. Beide evenementen
steunden de doelstelling om de drempel
naar ons restaurant te verlagen.

In de commissies heeft een aantal mutaties
plaatsgevonden, waarvoor wederom leden
spontaan bereid zijn gevonden om de
taken over te nemen. De inzet van vele
vrijwilligers heeft het in ook in 2014 weer
mogelijk gemaakt om alle geplande en
ongeplande activiteiten uit te voeren.

Wim Rietveld, secretaris

De dag dat de nieuwe pachter met vrouw
en kinderen werden voorgesteld aan de
leden op 28 maart verzorgden zij een
Griekse maaltijd voor 61 gasten. Op 31
oktober werden de traditionele boeren- en
zuurkool met worst en speklapjes verzorgd
door Matty Tol en Paul Baumann, terwijl
de laatste clubavond op 28 november een
Franse maaltijd werd geserveerd voor 41
deelnemers door Elsbeth en René Gorter.

Martin Hendriksma
hield op 25 januari een
presentatie over zijn
boek “Lutine”, een
fregat dat in 1799
verging voor
Terschelling met
duizenden kilo’s goud
en zilver waarvan een
deel nog steeds niet is
teruggevonden.

Secretaris Algemene Zaken

Clubhuiscommissie
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De vrijwilligersborrel op 8 februari,
waarvoor 100 personen waren
uitgenodigd werd matig bezocht, maar
degenen die er waren hebben genoten
van de drankjes en hapjes.
De nieuwe pachter met zijn brigade
gingen officieel van start op 1 april met
het beheren van het restaurant en bar.
Naast het clubhuis hebben zij ook nog een
chocolaterie in Sassenheim. Ondanks dat
zij hun best hebben gedaan, bleek het niet
haalbaar om twee zaken naast elkaar te
hebben, derhalve hebben zij in het najaar
besloten om hun activiteiten bij onze
vereniging neer te leggen.

De opening van het seizoen op 13 april
was druk bezocht. Onze beschermvrouwe,
de burgemeester van Aalsmeer mevrouw
Jobke Vonk-Vedder was daarbij ook
aanwezig. De winterklussers werden nog
een keer extra bedankt, de nieuwe
pachter met zijn vrouw en kinderen
werden geïntroduceerd en de jubilarissen
in het zonnetje gezet.
Helaas was er voor de koningsborrel op 25
april weinig animo, er werd o.a. een
oranjebitter geschonken en voor de
liefhebbers waren er ook nog lekkere
hapjes.

Op 9 mei was een wijnproeverij en 40
personen hebben na het proeven van 21
soorten wijn een keuze gemaakt voor de
huiswijnen, een witte Chardonnay en een
rode Shiras.

De Westeinder Haven Week begon op 29
juni. Onze vereniging heeft zich
geprofileerd door van 4 tot en met 6 juli
een Sail Jazz Weekend in het clubhuis te
organiseren in samenwerking met Bacchus.

Als U dit leest is de B-steiger geheel
vernieuwd. Dit was een hele klus, maar het
is ons gelukt om het aantal steigermeters
uit te breiden en toch binnen de begroting
te blijven. Om U een idee te geven wat er
aan materiaal verwerkt is:
- Ongeveer 1600 manuren (jongeren van
Ons Tweede Thuis, incl. havenmeester),
- 850 meter Azobe-balken,
- 4.000 kilo beton,
- 300 kilo ijzerwaren (bouten, moeren,
schroeven, etc.),
- 500 meter buis (thyleen en PVC)

Het clubhuis stond open voor leden en
niet-leden. Opgetreden werd door
Katelijne van Otterloo met Popjazz, het
kwartet Michael Varekamp en Deborah J.
Carter. De 4 uitvoeringen werden zeer
druk bezocht er werd zelfs gebruik
gemaakt van een veiligheidsdienst.

Vanaf 22 tot en met 24 augustus vond het
midzomerfeest plaats. Vrijdagavond de
nachtwedstrijden, zaterdagmorgen
activiteit voor de jeugd, ’s middags de
puzzeltocht, daarna een lopend buffet en
een feestavond met een prima band. Door
het slechte weer met harde wind, regen en
hagel ging het nachtelijke uitstapje voor
de jeugd niet door en er werd uitgeweken
naar het jeugdhonk. Veel ouders namen
deel aan de feestavond. Gelukkig was het
weer zondag aanmerkelijk beter waardoor
de viswedstrijd en de aquaspelen voor de
jeugd door konden gaan. ’s Middags, in
het zonnetje, de matchraces voor de jeugd
en ouderen. Er was veel belangstelling.

De Nieuwe Meer maakte deel uit van de
Kunstroute op 20 en 21 september. De
kunstenaars die exposeerden waren Annet
Bartels met sieraden en
gebruiksvoorwerpen van rubberbanden

En dan te bedenken dat dit allemaal over
de pont naar de overkant moest.
Verder werd de bestrating voor het
clubhuis opgehaald en opnieuw gelegd, de
vlaggenmast verplaatst naar de kop van
het terras en alle lantaarnpalen voorzien
van energiezuinige lampen (dit scheelt ons
€ 750,- op jaarbasis). Ook willen wij de
vernieuwde kinderspeelplaats voor de
opening van het seizoen klaar hebben met
andere rubberen tegels, een nieuw
speeltoestel en een nieuw hekwerk
rondom.

en Carlijn Lotte Bartels met gebreide
schilderijen. Mede doordat de Rond en
Plat ook onze haven aandeed was het een
drukte van belang.
4 oktober het sluitingsdiner met
captainsdinner waaraan 60 personen
deelnamen, afsluitend met 2 muzikanten
die een aantal meezing evergreens ten
gehore brachten. Op 5 oktober afsluiting
van het seizoen met ’s morgens de
bestuursbeker zeilwedstrijden, ’s middags
de prijsuitreiking en een afsluitend woord
door de voorzitter, waarna de bel werd
geluid voor het einde van het seizoen.
Verrast waren de leden over het voorstel
van de pachter om op 17 oktober een
Griekse avond te organiseren, 30 personen
namen eraan deel.
In het najaar waren er nog de volgende
activiteiten:
- Alles of niks, van oerknal tot Higgs, op
26 oktober een voordracht van Niels
Tuning over de wondere geschiedenis van
het heelal.
- Voor 40 leden een bijzondere
dorpswandeling op 9 november langs de
historische plekken van Aalsmeer met als
gids Joost Hoffscholte die enthousiast
vertelde over de geschiedenis van het
dorp. Na afloop werd er een stoofpot
geserveerd in het clubhuis.
- Sinterklaas was het clubhuis niet
vergeten en kwam op 22 november 35
kinderen verrassen met prachtige cadeaux.
Het clubhuis was helemaal vol met ouders,
opa’s en oma’s. De organiserende leden
waren Manon de Vries, Barbara
Rubenkamp, Rolph Olthoff en Karin van
Zwijndrecht.

Omstreeks begin december zijn er
advertenties geplaatst voor een nieuwe
exploitant, eind december waren er 29
reacties. In het jaarverslag over 2015 zult u
kunnen lezen hoe dit is afgelopen.

Paul Baumann, clubcommisaris

Het jaar 2014 was voor de vereniging een
goed seizoen, een haven die bijna vol lag
en belangrijk meer passanten dan
voorheen.

Ook het komende seizoen liggen we
praktisch vol. De was- en droogautomaat
is veelvuldig gebruikt en ook een van de
redenen voor passanten om een dag
langer te blijven.

Bob Bakker, havencommissaris

Havencommissie

Terug in de tijd... De jeugd van de Nieuwe
Meer ging op 9 februari op onderzoek uit
naar de historie van het zeilen in het
Scheepvaartmuseum. Hoogtepunt van de
dag was uiteraard de virtuele sloepenrace
die vooraf ging aan de zeereis door de
historie. Dapper doorstond iedereen (soms
dicht aangeklemd tegen papa of mama)
deze woelige reis vol zeeslagen, stormen,
zinkende boten en gelukkig ook op het
einde onze grote zilveren medaille
winnaars in de 470-klasse, Lisa & Lobke. En
toen wisten ze meteen weer waarvoor ze
dit jaar gingen trainen. De talenten waren
wakker geschut en hoe ze het ervan af
brachten lees je hieronder.

Poetsen & Klussen
De dag na het traditionele begin van het
jeugdzeilseizoen, het Optidiner, was de
klusdag. Deze dag is inmiddels volledig in
de kalender geïntegreerd. Zowel aan het
begin als aan het einde van het seizoen
komt de jeugd (en ouders) naar de
Nieuwe Meer om te poetsen en te klussen.
Waarom we dit zo belangrijk vinden? Op
deze manier leren de kinderen hoe ze om
moeten gaan met het materiaal en dat
ook zij hiervoor verantwoordelijk zijn.

Groeien en nog beter worden
Dat jeugdzeilen leuk is bij de Nieuwe Meer
wordt opgemerkt. Steeds meer nieuwe
jeugdleden (met ouders!) melden zich aan
en daar zijn we blij mee. We hadden dit
jaar vier trainingsgroepen: de beginners-,
de gevorderden-, de wedstrijdgroep en,
samen met de WVA, de RS Feva & Laser
groep. En natuurlijk waren er weer voor
de allerkleinsten spetterdagen
georganiseerd om kennis te kunnen
maken met het zeilen.
De wedstrijdgroep ging al vroeg van start,
want die had een vol combiprogramma
voor de boeg. Die start was best
spannend, want we waren nog naarstig
op zoek naar trainers. Maar... als een
geschenk uit de hemel kwam Fleur ons
enthousiaste trainersgilde, bestaande uit:
Geert, Douwe, Lotte Knegt, onder
aanvoering van Ernst, versterken.
Later sloot Lotte Ketelaar ook nog aan en
waren we weer compleet. Vanuit de WVA
zetten Ernst Jan en Tim zich vol in voor de
RS Feva en Lasergroep. De JZC is blij en
vooral trots op dit team, dat ook dit jaar
de kinderen weer enthousiast maakte voor
het zeilen en op een hoger plan wist te

krijgen. Ook zelf maakte het team een
mooie ontwikkeling door, door het volgen
van de rescuecursus, het behalen van
vaarbewijzen en vooral het ‘train-de-
trainer’ concept, met dank aan een
groepje zeer actieve en ervaren ouders!

Wedstrijden
Zoals gezegd, het combi-jaar was volle bak
voor met name de wedstrijdgroep die op
alle zeven combiwedstrijden acte de
presence gaf. Dat leverde dan ook meer
bekers op dan ooit. Maar liefst zes
talenten mochten deelnemen aan de
landelijke finale in Hoorn! Jammer genoeg
zijn er voor de RS Feva en Laser minder
combi’s te varen, omdat er niet altijd
voldoende deelname is, dus dat wordt de
uitdaging voor 2015. Mooi om te zien
waren dit jaar alle aanstormende talenten.
Niet alleen in de wedstrijdgroep, maar ook
bij de gevorderdengroep wisten ze al
bekers binnen te slepen tijdens de combi’s.
Tijdens de jeugdkampioenschappen kreeg
zelfs de beginnersgroep de
wedstrijdsmaak flink te pakken. Kortom,
de andere verenigingen kunnen hun borst
nat maken in 2015, want de Nieuwe Meer
jeugd komt er weer aan!

Matchracen
Naast de combi’s en de laagdrempelige,
altijd gezellige vrijdagavondwedstrijden,
hadden we dit jaar ook een primeur: het
Matchracen. Midden in maart, het was
echt nog berenkoud, ging een groep
dappere jeugdige zeilfanaten proeven aan
het matchracen. De Snowball organisatie
had een speciale dag voor de jeugd van de
Nieuwe Meer en de WVA georganiseerd.
Toen de kids eenmaal aan boord stapten
van de snelle racebakken (2blue26) met
schippers Geert en Jan Willem, was de kou
al gauw vergeten. De taken werden
verdeeld en na afloop waren ze eerder nat

van het zweet dan van het water. En niet
te vergeten, ze straalden allemaal van oor
tot oor! Voor herhaling vatbaar. En dat
gebeurde tijdens het midzomerfeest, waar
een combinatie van jeugd en trainers
(Bram, Douwe en Lotte) de oudere cracks
het nakijken gaven.

Jeugdevenement & Midzomerfeest
Het weer was dit jaar niet de grootste
vriend van het jeugdevenement. Er was
zoveel regen voorspeld, dat de tenten in
de zakken konden blijven en het
jeugdhonk tot slaapzaal omgetoverd
moest worden. Voor het Midzomerfeest
betekende dit een welkome aanvulling op
de dansvloer met losgeslagen ouders.
Nieuw element dit jaar was het fort van
Aalsmeer, alwaar we toch droog konden
barbecueën en waar het vooral héél erg
eng was. Met name voor de oudste jeugd,
tot groot vermaak van de kleinsten. De
dikke muren van het fort waren niet
bestand tegen het gegil van deze groep
pubers, toen zij hun weg in het donker
door de spinnenwebben, skeletten en
spookgeluiden moesten vinden. De
volgende dag regende het gelukkig tijdens
de aquaspelen, zodat die goed nat
verliepen en de naam van het evenement
eer werd aangedaan.

Jeugdcommissie en Jeugd Zeil Commissie
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Het matchracen was een mooie en
waardige afsluiting van dit weekend. Voor
de oudere jeugd werd dit jaar een aparte
dag georganiseerd. Met een van de
zeilschool gehuurde catamaran maakte zij
de Westeinder onveilig. De spetters vlogen
eraf en de hamburgers na afloop vonden
gretig aftrek.

En hoe werd dit alles mogelijk gemaakt?
Allereerst natuurlijk door de inzet en het
grote enthousiasme van de kinderen.
Want, zonder kinderen, geen jeugdzeilen!
En natuurlijk ook met de hulp van de
trainers en de ouders die zich ingezet
hebben als walouder of vrijwilliger bij een
van de evenementen. En tot slot, de Jeugd
Zeil Commissie: Mariken (voorzitter), Nico,
Peter, Adrienne, Hans en de zeer ervaren
nieuwkomer Anne Claire!

De verenigingsboten
Onze jeugd en jongere trainers hebben de
verenigingsboten in 2014 goed gebruikt.
De Optimisten, Lasers 4.7 en de RS Feva’s

Het jaar 2014 was voor de
“wedstrijdafdeling” van de Nieuwe Meer
wederom een interessant jaar.
Binnen de wedstrijdcommissie heeft Pieter
Verloop het stokje overgenomen van
Frank Dekeling en hebben Jorn Jurgens en
Jan van den Brink zich enthousiast bezig
gehouden met het volgen van
verschillende verbondscursussen.

Daarnaast hebben zij binnen de WZW en
tijdens de Rond en Plat extra ervaring als
wedstrijdleider opgedaan. Op de haven
hebben we het zogenaamde
‘regattacenter’ ingericht (naast de
zeilenloods) om zo alle ondersteunende
materialen als boeien, gewichten en
dergelijke beter te kunnen opruimen en te
behouden. Een bekend fenomeen is helaas
het feit dat er binnen WV Nieuwe Meer
steeds minder deelnemers aan de start van
de wedstrijden verschijnen. Ook afgelopen
jaar was dit wederom het geval.

De zogenaamde evergreens als de
Openingswedstrijd, de Bestuursbeker en
de Nachtwedstrijd blijven genoeg
deelnemers trekken, maar de onderlinge
wedstrijden, de vrijdagavondwedstrijden

zorgen voor de nodige aanwas van
nieuwe jeugdleden en ouders en voor een
goede doorstroming! Mooi om te ervaren
dat het jeugdbeleid goed werkt en de
verenigingsboten steeds beter worden
ingezet en onderhouden. Meer jeugd
vraagt om meer materiaal. Door het succes
hebben we wel steeds meer volgboten en
RIB’s nodig om de veiligheid te
waarborgen. De grotere verenigingsboten,
voornamelijk gebruikt door de
volwassenen (Laser Standaard, Flytour,
Marieholm), voldoen aan de behoefte,
maar trekken zonder een geld kostende
marketing campagne nog geen extra
leden aan. Ook blijkt het type boot voor
het aantrekken van meer leden belangrijk
te zijn en zolang we onvoldoende budget
hiervoor vrij kunnen maken, zullen we het
met de Flytour en Marieholm doen. Deze
Marieholm met binnenboordmotor blijkt
wel een positieve aanwinst, al is deze
langkieler voor het wedstrijdzeilen en
matchracen minder geschikt. Dank aan alle
deelnemers, de vlootbeheerders en met

en de singlehanded werden maar matig of
niet bezocht. Verschillende redenen als
timing, het weer, het geringe aantal
deelnemers, maar ook de soms iets te
fanatieke deelnemers werden als redenen
aangedragen. Nu is er natuurlijk niets mis
met fanatisme in de zeilsport (want wie
wil nu niet een wedstrijdje winnen..?)
maar als dit leidt tot niet op te lossen
discussies en zeilers die hierom niet meer
mee willen doen, leidt dit toch tot een
wrange nasmaak.

name Karel en Remco! Allen, wederom
bedankt voor jullie inzet, enthousiasme en
fijne samenwerking!

Robert van Werkhoven, Jeugdcommissaris
Mariken Koole, voorzitter JZC

Bijlage: Belangrijkste uitslagen combi en
jeugdkampioenschappen
De toppers van de Combi Amsterdam:
Combi A: Merten 4e, Combi B: Annemijn
11e , Combi C: Hester 1e, Tom 3e, Mila 7e,
Lune 9e
Uitslagen van onze zeilers tijdens de
landelijke finale in Hoorn: Combi A:
Merten 15e, Combi B: Annemijn 28e,
Combi C: Hester 9e, Tom 13e, Mila 18e,
Lune 31e
Uitslagen Jeugdkampioenschappen 2104:
1, 2 , 3 resp. goud, zilver, brons
Wedstrijdgroep:1. Hester, 2. Merten 3.
Annemijn
Gevorderden: 1. Jochem, 2. Ivar, 3. Marijn
Beginners: 1. Nienke, 2. Norbert, 3. Noa

Gelukkig hebben we een enthousiaste club
jeugdleden, waaronder zeker de oudste
leden zich steeds meer van hun beste
wedstrijdkant laten zien!
Naast hun opkomst tijdens de
vrijdagavondwedstrijden, was zeker ook
zondag 24 augustus een hele mooie dag!
Onder leiding van Jan van den Brink werd
er die dag een uitstekende matchrace serie
gevaren, die uiteindelijk gewonnen werd
door Bram, Lotte en Douwe. De matchrace
wisselbeker is aan hen overhandigd.

Wedstrijdcommissie

We hopen deze volgend jaar weer aan de
gelukkige winnaar van de matchrace serie
uit te kunnen delen. Uiteindelijk is de
vrijdagavondserie dit jaar gewonnen door
Remco Jurgens.

Nadat de WZW in 2013 een nieuwe
richting was ingeslagen, is 2014 in alle
opzichten geen makkelijk jaar geweest.
We begonnen het jaar voortvarend met de
Snowball Matchracing series; een nieuwe
serie matchraces waar verschillende teams
(waaronder 2 van NM) aan meededen.

De ballotagecommissie kwam in 2014 op
zeven zondagen bijeen om alle kandidaten
te ontvangen. Er waren geen negatieve
adviezen, zodat de vereniging 16 nieuwe
leden, 14 gezinsleden en 16 jeugdleden
kon begroeten. Hieronder vindt u de
ontwikkeling van het aantal nieuwe leden
over de laatste tien jaar:

Het grootste deel van de nieuwe leden in
2014 zijn dagrecreanten met meestal een
aanvraag voor een ligplaats voor een open
zeilboot, een sloep of een kleine
motorboot. De sterke punten van onze
vereniging, waarop de nieuwe leden
afkomen, zijn jeugdopleidingen, de haven
en het clubhuis met haar gezellige sfeer.
Het gaat de meeste nieuwe leden om
varen en vriendschap, wedstrijdzeilen
wordt weinig genoemd. Velen stappen
over van een minder gezellige
commerciële haven naar meer gezelligheid
bij een vereniging.
Met name in gemeente Aalsmeer worden
ook veel nieuwe leden gecharterd door
mond tot mond reclame door de jeugd
zelf op de scholen.

Het jaar ging verder met verschillende
grote evenementen op de agenda: een
rescuecursus, de Draken wedstrijden,
natuurlijk de Combi, het Klasse
kampioenschap van de FJ, het Nationaal
Regenboog evenement tijdens de
Westeinder Waterweek en het NK
Regenbogen. Terugkijkend op afgelopen
jaar, kan ik zeggen dat de wedstrijden
wederom erg goed georganiseerd zijn
vanuit de WZW. We hebben veel positieve
reacties ontvangen omtrent de hoge
kwaliteit van wedstrijdorganisatie.

Daarom zijn we in de gelukkige
omstandigheid dat we veel jonge ouders
met kinderen als nieuwe leden hebben
mogen verwelkomen.

Wat dit jaar weer opviel is dat mensen
terugschrikken van het ouderwetse woord
“ballotage”.

Sommigen schikt het af en zijn daardoor
zenuwachtig voor een gesprek en
sommigen vragen zich openlijk af of dit
nog wel mag?

In overleg met het bestuur hebben we
daarom besloten de nieuwe leden uit te
nodigen voor een gesprek met de
“toelatingscommissie”. Persoonlijk ben ik
nog meer voorstander om het gesprek
gewoon een “kennismakingsgesprek” te
gaan noemen. Dit maakt de drempel voor
nieuwe leden lager.

Uit het nieuwe ledenbestand blijkt dat de
watersport aan het veranderen is van een
hoofdhobby, waarbij mensen bijna op hun
boot wonen, naar een activiteit voor erbij.

Aan de andere kant heeft de organisatie
een grote wissel getrokken op een vaste
groep vrijwilligers en bleek het WZW
draagvlak binnen de verschillende
verenigingen minder dan verwacht. Voor
2015 hopen we dan ook dat er
duidelijkheid komt in het commitment van
de verschillende verenigingen en dat we
op positieve voet verder kunnen gaan.
Ik schrijf dit verslag daags na de
‘zeilersmiddag’ waarbij Dominik Lenk een
presentatie gaf over zijn weg naar de Mini
Transat. Maar, erg belangrijk voor de
toekomst van het wedstrijdzeilen binnen
WV Nieuwe Meer, hebben we ook een
mooie discussie gehad met betrokken
leden over de huidige status en te nemen
richting van de wedstrijdorganisatie.
Terugkijkend op 2014, hebben we weer
wat lessen geleerd. We hopen u in 2015
een mooi afgestemde wedstrijdkalender
aan te kunnen bieden die u weer triggert
om naar de haven te komen.
Gezellig een potje zeilen met elkaar, daar
draait het allemaal om, toch?

Esther Bos-Dijkstra, wedstrijdcommissaris

Dit heeft ook consequenties voor de
drukte op de haven, bij minder weer zal
het hierdoor langzaam maar zeker stiller
worden op de haven. De dagjesmensen
blijven dan thuis.
De bezetting van de ballotagecommissie is
sinds begin 2014 niet meer gewijzigd.

Karel de Graaff, voorzitter

Ballotagecommissie

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Leden 16 23 14 31 16 32 13 20 18 14 16
Gezinsleden (50%) 10 16 12 26 11 0 0 0 8 8 14
Jeugd- en studentleden 5 5 2 18 2 13 2 7 11 12 16
Totaal 31 44 28 75 29 45 15 27 37 3433 46
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zoals op de schoolplaten van

Jetstes maar nog steeds
geen allochtonen in
onze jachthavens….

Een overdenking: Makkum versus Mekka

Teugkomend van de Waddenzee met de
”Seeduyf” vonden wij een plek in de
Gemeentehaven van Makkum. Niet te
druk gelukkig en met een vrij uitzicht
richting de ondergaande zon.

Langs de steiger liggen mooie oude
klippers die dienst doen als een soort
kindervakantiekamp en zo kijk je naar een
apenrots die bevolkt wordt door
luidruchtige tieners. Kinderen die ieder op
hun eigen manier hun plaats proberen te
verdedigen in de rangorde aan boord. Een
boeiend schouwspel. Ze zijn, opvallend
genoeg, allemaal blond. Geen allochtoon
kind te zien. Het stoeit
en speelt door elkaar
heen. De schipper, met
een ruige rode baard en
een paardenstaart, zit
op het achterdek in
gesprek met een sterk
gelijkende vrouw. Beiden een flesje bier
aan de mond. Vrijbuiters, dat kan je goed
zien. Het past ook bij het plaatje. Het zou
een beeld kunnen zijn van een oude
schoolplaat, uitgegeven in de jaren '50 of
'60 door de Uitgeverij Maatschappij J.B.
Wolters N.V. te Groningen.

De ondergaande zon kleurt het geheel
verder naar rood en ik zie vervolgens een
kennelijk allochtone man op de steiger
aankomen in de richting van de klipper.
Een mooie donkere kop met dito baard.
Zijn vrouw loopt op enige afstand achter
hem aan, getooid met een strakke
hoofddoek en gekleed in een lang
gewaad. De man houdt stil bij de klipper
en steekt zijn ene hand in zijn zak met de
andere hand schermt hij zijn ogen af tegen
de laagstaande zon. Hij staat zo enige
minuten de enorme masten te
bewonderen en zijn ogen schieten van
links naar rechts over het klassieke schip en
haar lijnen. Hij roept iets naar de schipper
wat lijkt op “een mooi schip meneer”. De
rode schipper knikt en bedankt hem voor

het compliment met een knik en een
handgebaar. Dan schuifelt de donkere
man richting het schipperspaar en er
ontstaat een gesprek. Ik kan het slecht
horen maar het wordt mij wel duidelijk
dat hij een liefhebber is. In gebrekkig
Nederlands vertelt hij dat hij thuis ook een
zeilschip had. Maar helaas moest hij huis
en haard verlaten vanwege de komst van
een nieuw bewind. De man raakt
zichtbaar geëmotioneerd als hij doorgaat
met vertellen. De schipper luistert
aandachtig en wenkt hem om aan boord
te komen. De man twijfelt even maar stapt
toch de loopplank op, zijn vrouw

achterlatend op de
steiger. De schippers-
vrouw echter maakt
gebaren naar zijn
vrouw om ook aan
boord te komen maar
de donkere man wuift

dat weg met een handgebaar. Nou, daar
heeft de schippersvrouw dus geen
boodschap aan en schiet de vrouw te hulp
bij het aan boord komen. De rode schipper
leidt de donkere man inmiddels over zijn
schip tussen de blonde kinderen door die
ongestoord dóór ravotten. De vrouwen
raken met elkaar in gesprek waarbij het
wel duidelijk is dat ze elkaar niet echt
goed begrijpen, maar dat schijnt geen
enkel probleem te zijn. Er ontstaat toch
iets van een contact en een dialoog.

Ik sla het tafereeltje gade en bedenk me
dat de wereld om ons heen momenteel
snel verandert. Die oude schoolplaat met
zoete beelden is allang niet meer actueel.
Ons straatbeeld is drastisch gewijzigd. Wij
doen ons stinkende best om de integratie
een handje te helpen. Dat lukt ons soms
wel maar ook vaak niet. De dagelijkse
berichtgevingen in de media vertroebelen
ons beeld en ambitie over wat we voor
ogen hebben. Nederland is toch groot
zat? Ruimte genoeg en we zijn altijd al
een gastvrij volkje geweest. Altijd een

smeltkroes van rassen en religies. Alleen nu
weten we daar even geen raad mee. Wij
worden bij voortduring op het andere
been gezet.

De rode schipper loopt het gehele schip
over met de donkere man en de beide
vrouwen sluiten zich aan bij die
rondleiding. Dat geeft enige commotie
onder de spelende kinderen die niet
gewend zijn aan dit plaatje. De
volumeknop gaat direct 5 slagen naar links
en met belangstelling en verwondering
slaan ze het gezelschap gade, hangend in
het want onwennig over dit nieuwe beeld.
Na een kwartiertje en met veel geschud
van handen verlaten de donkere man en
zijn vrouw de klipper. Ze lopen over de
steiger weer terug. Zijn vrouw weer, zoals
het blijkbaar hoort, op gepaste afstand
achter hem aan. Op de apenrots is de rust
wedergekeerd en het gekakel wordt
hervat. Alles weer gewoon. Alles weer
blond. Alles weer Hollands. Alles weer
”Makkum like”. Alles weer zoals de
schoolplaten van Jetses.

Het is toch een opvallend beeld dat er nog
steeds geen allochtone mensen zichtbaar
zijn in onze jachthavens en watersport-
verenigingen, terwijl er een geheel nieuwe
generatie hier geboren is. Waarom is dit
zo? Is dat genetisch bepaald? Maar stel
dat die verandering er toch komt en die
komt, geloof me, en het zichtbaar en
merkbaar wordt dat er niet alleen blònde
koppies over de steigers rennen, hoe gaan
we daar dan mee om? Oei, dat is een
lastige hoor! Omtrekkende bewegingen
maken en in de ontkenningsfase? Elitaire
watersportverenigingen zijn er nog steeds.
Ballotagecommissies zullen hun vragenlijst
moeten aanpassen. Aspirant-leden zullen
wellicht informeren of er Halal-voedsel te
krijgen is in de kantine of het restaurant. Is
er wel een gebedsruimte aanwezig met de
mogelijkheid om met je gezicht naar
Mekka te bidden? In bikini in de kuip
liggen zonnen of aan dek in de haven?
Aanstootgevend gedrag zou men kunnen
denken, dus niet doen? Aanpassen die
ouderwetse schoolplaat. Maar komt het er
ook van? Of schuift het beeld zo langzaam
op dat we het niet bewust gaan merken?

En ik? Wat doe ik als die donkere man
langs ons schip loopt en een compliment
geeft? Ik weet bijna zeker dat ik in
gesprek raak en hem thee aanbiedt en
dringend vraag of hij zijn vrouw ook
meeneemt. Ja….dat zal wel even wennen
zijn. Maar het beeld schuift wel op. Maar
nu nog even niet, denk ik, als ik een slok
van mijn heerlijke biertje neem in de kuip
in Makkum tegen de achtergrond van die
mooie klipper en de ondergaande zon. Ik
schik het kussen onder mijn hoofd en leg
mijn benen weer op de kuiprand. Onzin.
Niks Mekka, gewoon Makkum.

Luite Koopmans

Inge en Albert zullen doorgaan met
uitvoeren van het beleid van het
Bestuur om het restaurant niet
besloten te houden. De sfeer van onze
watersportvereniging zal behouden
blijven.

Het Bestuur

Clubhuisexploitatie in handen van Inge

Het bestuur heeft de aankondiging al via
diverse kanalen kenbaar gemaakt. Inge
van Broekhoven zal met haar partner
Albert Pielanen vanaf de start van het
seizoen op 1 april de scepter zwaaien in
ons clubhuis.

Inge en Albert kunnen bogen op een
ruime ervaring in de horeca. Inge, geboren
in 1969 te Hoevelaken en Albert, geboren
in 1952 te Amsterdam, exploiteren op dit
moment de Brasserie Lairesse in
Amsterdam, met Inge als gastvrouw-
bedrijfsleidster en Albert als chef-kok. We
laten Inge aan het woord.

Horeca ervaring
Sinds mijn twintigste jaar werk ik in de
horeca. Destijds parttime, als bijbaantje
naast mijn studie aan de TMS voor Mode
en kleding, bij Restaurant Brasserie Luden
in de Spuistraat. Hier heb ik in de jaren ‘89
tot en met ’96 de kneepjes van het vak
geleerd. Aanvankelijk in de bediening van
het restaurant en later als bedrijfsleidster
van de Brasserie. Bij Luden ontmoette ik
Albert die daar als patissier kwam werken.
In de loop van de jaren heeft Albert zich
opgewerkt tot chef-kok. Een avond met
200 couverts was geen uitzondering. In
1996 zijn wij ons eigen restaurant
begonnen aan de Rozengracht in
Amsterdam, “Brasserie Pielanen”. Dit
restaurant hebben wij gevoerd tot 2004 en
wegens omstandigheden werden we
gedwongen te stoppen met deze Brasserie.

Albert is toen gaan werken voor een
cateringbedrijf in Overveen en ik ben, op
mijn drieëndertigste jaar en met twee
kindjes van zeven en vijf jaar, de
schoolbanken weer ingegaan. Deeltijd
Pabo in 3 jaar.
Van 2006 t/m 2011 ben ik werkzaam
geweest op de basisschool Palet Zuid in
Amstelveen, waar ik voornamelijk in de
onderbouw heb lesgegeven. Dit deed ik
met heel veel liefde en enthousiasme.
Nadat Albert in 2011 weer zelfstandig
ondernemer besloot te worden, met het

aangaan van
een pacht-
overeenkomst
met hotel
Memphis in

Amsterdam
Zuid, ging het
horecabloed

weer stromen.
Dit had alleen
kans van
slagen als
Albert zich
volledig kon
concentreren

op het koken
en de bedrijfs-
voering hem
uit handen
was genomen
Zodoende ben

ik hem in 2012 in die rol gaan bijstaan.
Brasserie Lairesse is tot op heden onze
verantwoordelijkheid. Wij verzorgen de
ontbijten voor de hotelgasten, zakelijke
lunches als die zich aandienen en diners
voor zowel passanten als hotelgasten. Een
doelgroep is ook de Stadsdorpen Zuid en
Vondeldorp, waarmee wij een bescheiden
buurtfunctie hebben door bewoners, vaak
alleenstaanden, samen te brengen voor
een “Sharing Dinner”, een diner bestaande
uit een compilatie van diverse voor- en
hoofdgerechten, waar ieder zijn eigen
keus in maakt. Het is een sociale manier
van eten en men heeft volop keus voor de
vegetariër, de vis-
en/of vleesliefhebber.

Albert werkt met
dagverse producten
en daar waar
mogelijk ook
biologisch vlees,
groenten en
aardappels. Naast al
dit lekkere eten voeren wij ook biologische
en ‘Vin Nature’ wijnen. Wijnen die geen
sulfieten en andere conserveringsmiddelen
bevatten. Keuze hebben vinden we
belangrijk. Daarom laten we de gast
kiezen uit verschillende (huis)wijnen. En
dan bedoel ik niet de kleur, maar soorten
per kleur (behalve rosé). Daarnaast
hebben we verschillende soorten bieren en
jenever.

Affiniteit met de watersport
Als kind en tiener ben ik altijd erg
enthousiast bezig geweest met water. Als
kind heb ik altijd veel gezwommen, ook
op wedstrijdniveau, en in de
zomermaanden deed ik veel aan
windsurfen. Later werd dit badminton.
Sport vind ik belangrijk. Voor jong en oud.

Toekomst
Voor de (chef)kok maakt het gelukkig niet
uit of hij sportief is of niet. Hij kookt voor
iedereen met evenveel liefde. Van bitterbal
tot stoofgerecht. Voor het komende

seizoen van WV Nieuwe Meer willen we
knallen! Albert en ik willen de leden, vanaf
27 maart tot einde van het seizoen half
oktober, verwennen met een lekkere
menukaart vol gezonde gerechten. Keuze
variërend van huisgemaakte soep tot
dagschotels en van een seizoensgerecht
tot een mooie biefstuk. En met
huisgemaakte sauzen uiteraard en
natuurlijk komt er niets uit een pakje.

Voor de kinderen zal er ook volop keus
zijn. Zeker op de zaterdag als er zeillessen
gegeven worden. Tijdens deze uren zullen
de ouders ook terecht kunnen voor koffie,
thee en wat lekkers zoals soep, tosti’s en
salades.
In eerste instantie zullen wij ons richten op
de leden van de vereniging. Met alle
activiteiten die er georganiseerd worden
zullen wij enthousiaste culinaire
ondersteuning geven. Daarnaast willen wij
proberen om de lokale bevolking binnen
te krijgen. We zouden het clubhuis zoals
dat nu bestaat graag aantrekkelijk maken
voor potentiële nieuwe leden. Zeker met
dat mooie terras op de voorsteven!

In de wintermaanden, vanaf eind oktober,
hopen wij dan open te kunnen blijven op
de meest aantrekkelijke avonden.
Uiteraard voor de leden van de NM, maar
ook voor de dorpsgenoten. Albert en ik
hopen een naamsbekendheid op te
bouwen en de loop naar het pontje
'wereldberoemd' te maken voor alle

inwoners van
Aalsmeer en daar
buiten.

Brasserie Nieuwe
Meer zal een
thuishaven moeten
zijn voor de

bootliefhebber,
voorzien van een

bar en restaurant waar gastvrijheid en
kwaliteit voorop staan.

Eerste kennismaking op 4 april
Op zaterdag 4 april aanstaande zullen
Albert en ik kennismaken met de
clubleden. En de leden kunnen ons
eventueel vragen stellen, maar hopelijk
zijn de meeste vragen wel beantwoord na
het lezen van dit stuk in O&W. Op deze
avond willen wij ook een tipje van de
kokssloof oplichten en een aantal kleine
proeverijtjes neerzetten voor bij de borrel.

Op 30 maart krijgen wij de sleutel van het
clubhuis overhandigd en met het
ontvangst nemen van de sleutel begint
voor ons een uitdagende fase om alle NM
leden in het clubhuis van dienst te kunnen
zijn. We hebben er zin in!

Met vriendelijke groeten van Inge en
Albert

Inge van Broekhoven
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Het ambacht van: scheepstimmerman

In de voorgaande uitgaven van O&W
werd de bouw van een stalen casco
beschreven en het conserveren ervan.
Logische vervolgstap is een bezoek aan de
scheepstimmerlui die de volgende fase, in
het proces van de bouw van een compleet
schip, voor hun rekening nemen. Wij gaan
op bezoek bij PJ Jachtbetimmering in
Woudsend bij twee jonge ondernemende
vakmannen die in 2002 als twintigers voor
zichzelf zijn begonnen als
scheepstimmerman.

Wij worden op een koude februari-
ochtend hartelijk welkom geheten door
Patrick Adema en Jelle Sinnema die hun
naam hebben verbonden aan hun bedrijf
PJ Jachtbetimmering. Nieuwsgierig kijken
we eerst even rond in de goed
geoutilleerde werkplaats met alle
apparatuur, gereedschap en materialen
die nodig zijn om een kaal casco van een
warm scheeps interieur te voorzien. Op de
dag vòòr ons bezoek heeft een nieuw,
leeg en strak gespoten Vedette casco van
12,30 meter de plaats ingenomen van een
compleet betimmerd schip dat diezelfde
dag op transport is gegaan naar Ter Aar
waar de techniek zal worden ingebouwd.

De start en wat eraan vooraf ging
Op 2-2-2002, de dag dat Willem Alexander
en Maxima elkaar het jawoord gaven,
werd PJ Jachtbetimmering opgericht.
Patrick en Jelle kennen elkaar vanuit de
LTS-bouw periode en de MBO opleiding

scheepstimmerman. Met vier dagen
praktijkstage en één dag theorie per week
en een gezonde dosis enthousiasme en
doorzettingsvermogen legden zij de basis
voor hun huidige bedrijf. Nog geen 20 jaar
oud hadden Patrick en Jelle al ervaring
opgedaan in loondienst bij een
scheepswerf, waar zij verantwoordelijk
waren voor de betimmeringen. Helaas
ging hun werkgever failliet en kwamen zij
min of meer noodgedwongen in de
verleiding voor zichzelf te beginnen. Uit de
failliete boedel werden de machines en
gereedschappen overgenomen en 2-2-
2002 was de dag waarop zij als PJ
Jachtbetimmering van start konden gaan.

Voor hun eigen klantenkring voeren zij
werkzaamheden uit zoals complete
renovaties, het leggen van teakdekken,
nieuwbouw betimmeringen voor sloepen
en schepen, het op maat maken en
aanbrengen van Corian bladen en
daarnaast werken zij voor Vedette
Jachtbouw in de nieuwbouw van schepen.
Inmiddels hebben beiden in totaal een
kleine 100 nieuwbouwprojecten achter
hun naam staan en gezien hun jonge
leeftijd mag je dat een prestatie noemen.

Voorbereidende fase
Zodra een casco bij JP wordt afgeleverd
wordt dit casco volledig waterpas
geplaatst. In principe is de waterlijn
waterpas maar het inwendige van het
schip is bepalend. De vloerspanten liggen
waterpas evenals de dorpel van de entree.
Hiermee kan zowel in de lengte- als in de
breedterichting het schip waterpas gezet
worden. Daarna wordt de hartlijn van het
schip bepaald. Een kaal en leeg casco heeft
voor het gevoel de grootte van een
balzaal. Groot, lang, breed, ruim en diep.
Vanuit de kuip leidt een ladder naar de
spantenvloer. Maar voordat er ook maar
één vinger naar de betimmering wordt
uitgestoken wordt het casco zorgvuldig
ingepakt met allerlei beschermmateriaal
om te voorkomen dat er beschadigingen
ontstaan. Dik kunststof over de kuiprand,
bekleding op de kuipvloer, karton op dek
en dak en de entree van de verhoging
naar de kuip wordt ruim ingepakt met
hout en kunststof. Zorgvuldigheid voor
alles luidt het motto.
Op de dag van ons bezoek is Hans van
Veen van Vedette Jachtbouw zelf
aanwezig om een aantal zaken onder
handen te nemen. De waterleiding die

onder de vloer verdwijnt wordt gelegd, de
boegschroef wordt geplaatst, tanks die
achter de betimmering verdwijnen worden
geplaatst en er wordt ongeveer 500 meter
kabel getrokken. De dagen dat Hans van
Veen aan boord druk is met de
voorbereidingen spannen Patrick en Jelle
zich in om voor het schip dat de
werkplaats inmiddels verlaten heeft de
laatste losse componenten af te maken.
Entreedeurtjes, kuipluiken, etc. worden
afgemaakt en kunnen met Hans van Veen
mee naar Ter Aar.

De eerste fase van de betimmering
Eigenlijk is de allereerste fase van
betimmeren een uitgebreid gesprek met
de klant. Natuurlijk heeft die klant zijn
wensen aan de bouwer kenbaar gemaakt.
Echter, uit ervaring van zowel bouwer als
scheepstimmerman weten zij nog
praktische zaken aan te reiken die
uiteindelijk zorgen voor een mooier en
praktischer eindresultaat. Nadat alle
wensen op papier zijn gekomen kunnen
Patrick en Jelle aan de slag.

Stap 1 is het leggen van de permanente
(werk)vloer. Deze vloer wordt in zijn ruwe
vorm zonder afwerking over de
horizontaal liggende spanten gelegd en
wordt later bekleed met de definitieve
afwerklaag. Het grondhout kan tegen de
spanten worden gemonteerd en steenwol
isolatie met aluminium folie rug of PUR
schuim isolatie wordt (tot voorbij de
waterlijn) aangebracht. Isoleren tot (ver)
onder de waterlijn heeft geen zin omdat
het staal onder water binnen en buiten
dezelfde temperatuur heeft waardoor

geen condens kan ontstaan. Na het leggen
van de werkvloer, het aanbrengen van het
grondhout en de isolatie kan gestart
worden met de volgende stap in het
proces van betimmering dat in totaal 6 tot
7 weken in beslag neemt.

Isoleren, bekleden en hoofdschotten
Stap 2 is het aanbrengen van isolatie in de
vorm van kurk tegen de opbouw en het
plakken van vinyl als afwerking tegen de
opbouwwand. Een klusje dat zich
eenvoudig laat beschrijven maar dat met
veel geduld, kennis en ervaring moet
worden uitgevoerd. Als je de vorm van de
opbouw bekijkt dan zie je dat de lengte
langs het plafond van de opbouw een
geringere afmeting heeft dan de lengte
van de opbouw op dekhoogte. Een

knappe klus om dit materiaal zo te rekken
dat het zowel aan de bovenzijde als aan
de onderzijde van de opbouw strak en
onbeschadigd geplakt is. “De weekmakers
in de lijm zorgen ervoor dat het materiaal
zich makkelijk laat verwerken maar risico
op scheuren is er natuurlijk altijd. Nadat de
lijm gedroogd is zit het strak tegen de
opbouwwand. Het is ons in al die jaren
gelukkig maar één keer overkomen dat we
opnieuw moesten beginnen”.

Daarna kan worden begonnen met het
plaatsen van de hoofdschotten in het
schip. Van de meeste schotten hebben ze
bij PJ inmiddels mallen die grotendeels
aansluiten bij de maten van het schip. Op
deze mallen wordt de exacte maat en
juiste model van de hoofdschotten
aangetekend. Buiten het schip wordt in de
werkplaats de mal overgenomen op de
platen die als hoofdschot worden
gebruikt. Het zal geen verbazing wekken
dat Patrick en Jelle met 20 jaar ervaring in
staat zijn de schotten strak te laten
samenvallen met de vorm van de romp.
Omdat de vloer waterpas ligt is het
eenvoudig om de schotten haaks en
vertikaal te plaatsen waardoor er tussen
de schotten onderling ook kloppende
verhoudingen en afstanden zijn te meten.

Nadat de schotten zijn aangebracht
kunnen de wanden worden betimmerd.
De rondingen in de lengterichting van het
schip worden gevolgd met de beplating en
het monteren ervan geschiedt uit het zicht
zodat in een compleet afgetimmerd schip
geen enkel bevestigingsmiddel zichtbaar is.

Meestal vindt er in deze fase van de
betimmering nog weer een keer overleg
met de klant plaats zodat zij ook kunnen
ervaren hoe het schip er uit ziet nu de
schotten geplaatst zijn. Veranderingen in
de wensen en eisen kunnen nu nog
eenvoudig worden doorgevoerd.

In een eerdere fase heeft de klant al een
keuze gemaakt tussen de diverse
houtsoorten en soort betimmering. Kiezen
ze voor teak, kersen of een andere
houtsoort en gaat de voorkeur uit naar
kasten met een haakse hoek of een ronde
hoek, liggende vlam in het hout of een
staande vlam, opdekdeurtjes of deurtjes
die in de betimmering liggen, een modern
interieur of een klassiek scheepsinterieur,
een Frans bed of langsbedden. Alles kan.
Een goedkope bouwwijze of een dure
bouwwijze kennen ze bij PJ niet. “Wij
kennen geen goedkope bouwwijze want
zoals wij het schip aftimmeren ziet het er
altijd mooi en rijk uit. En alles wordt
afgetimmerd met dikke massieve lijsten”.

Meubels maken en plaatsen
Stap 3 in de bouwfase is het uittekenen,
berekenen en maken van de banken,
keuken en kasten. Deze meubels worden
aan boord gemeten, in de werkplaats
worden de onderdelen gezaagd en aan
boord gemonteerd. “Het zou makkelijker
zijn om ze buiten het schip samen te
stellen en ze als geheel aan boord te
brengen maar de toegangsdeur is
simpelweg te smal om ze binnen te
krijgen”.
De rolverdeling is inmiddels duidelijk. “De
één wil meters maken en de ander vindt
het leuker om de priegelklusjes te doen.
En we werken naar het midden naar
elkaar toe. De ☺één begint in het 
vooronder en de ander begint achterin. Zo
hebben we de ruimte en zitten we niet in
elkaars vaarwater”.

De ronde hoeken van de betimmering, in
welke houtsoort dan ook, worden kant en
klaar aangeleverd. Deze worden op maat
gemaakt en moeten naadloos aansluiten

met de staande schotten van de
betimmering. De nauwkeurigheid
waarmee dat gebeurt doet vermoeden dat
plaat en hoek uit één geheel bestaan maar
schijn bedriegt. “Het zijn twee delen die
met beukenhouten lamello’s worden
verbonden”. Lamello’s zijn ovaalvormige
“biscuitjes” en de lijm zorgt ervoor dat de
lamello’s een beetje uitzetten waardoor de
constructie oervast zit. “Omdat wij de
inkeping voor de “biscuitjes” buiten de
boot op de werkbank frezen kan er geen
oneffenheid op het oppervlakte ontstaan.
Iedere oneffenheid tussen plaat en hoek
is voelbaar en zichtbaar en als we het
schuren gaan we door de fineerlaag heen
en dat is onacceptabel. Dus als zo iets zou
gebeuren (maar dat stadium zijn we
voorbij) dan zouden we het opnieuw
doen”.

Uit de staande wanden en wandjes voor
de kasten zijn met behulp van een
invalcirkelzaag de deurtjes gezaagd.
Natuurlijk komen de deurtjes weer op de
juiste plaats in de betimmering terug om
er voor te zorgen dat de vlam in het hout
netjes doorloopt. Maar voordat de
deurtjes worden gemonteerd worden ze
langs de kopse kanten eerst afgewerkt
met massieve lijsten. Ronde hoek aan de
lijst, uitsparingen frezen voor sloten en
scharnieren en de deurtjes zijn klaar om
ze, als één van de laatste klusjes,
zorgvuldig in te hangen.

Massief lijstwerk
“Lijstwerk is altijd van dik massief hout van
dezelfde soort als de betimmering. In de
boot maken we ze pas en tekenen aan
waar de ronde hoek moet komen die we
buiten de boot op de freesbank
aanbrengen”. Massief lijstwerk dat een
grote hoek moet overspannen wordt met
de lintzaag uit een massief stuk hout
gezaagd, aangebracht en gefreesd zodat
ook deze overgangen van recht naar rond
volkomen naadloos zijn.

Natte cel
Vanwege de noodzakelijke duurzaamheid
wordt de natte cel met een kunststof
betimmerd. Het betimmeren gaat als
volgt: “Een wasbakmeubel bijvoorbeeld
wordt eerst in een ruwe vorm getimmerd
en daar worden dan met 3 mm.
buigtriplex ronde hoeken aan gemaakt.
Die ronde hoeken en de liggende delen
worden dan weer bekleed met 0,9 mm.
dik formica en waar nodig ook weer
afgetimmerd met massief lijstwerk. Het
formica wordt eerst aangebracht op de
staande delen waarna het met de
schuurmachine wordt geschuurd zodat het
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naadloos aansluit met het liggende vlak.
Daarna wordt het liggende vlak bekleed
en in de vorm gezaagd. Met een
schuurpapiertje worden de contouren
geschuurd zodat de overgangen tussen
liggende en staande delen naadloos aan
elkaar aansluiten”.
Op de zelfde manier worden de
douchecabine, de wand van de opbouw
en de bekleding van de achterwand
bewerkt. Uiteraard worden sparingen voor
wasbakje, kranen, etc. ook in dit stadium
aangebracht.
In het schip dat nagenoeg compleet is
afgetimmerd ontbreekt nog een plafond.
Deze delen met messing en groef worden
als laatste onderdeel gemonteerd. “In
schepen tot en met 10 meter worden de
plafonddelen dwars aangebracht om
visueel een grotere breedte te creëren. Bij
schepen met een grotere breedte doen we
ze in de lengte”. Op de plekken waar de
plafondspots zijn gepland, en waar in de
voorbereidende fase door Hans van Veen
al de kabels zijn getrokken, worden de
gaten in de plafondplaten geboord. Ook
hierover is in de fase voorafgaand aan de
bouw uitgebreid met de klant van
gedachten gewisseld over het lichtplan in
het schip. De vloer wordt voorzien van de
definitieve toplaag zodra binnen alle
werkzaamheden zijn afgerond.

Helemaal klaar? Nee, zeker niet
De meeste werkzaamheden zijn verricht
maar er moet nog tijd worden
geïnvesteerd in de details die Jelle voor
zijn rekening neemt. Maar dan moet het
schip eerst op transport naar Ter Aar. Bij
een Vedette Cabin met patrijspoorten kan
het schip worden vervoerd zonder eerst de
ramen te monteren. Natuurlijk worden alle
poorten en luiken afgeplakt en ook de
kuip beschermd tegen weer en wind zodat
het schip ook deze fase van de bouw
onbeschadigd overleeft. Bij de Vedette
typen met ramen zoals de Salon
uitvoeringen worden de lijsten rond de
ramen in Woudsend gelakt en ook de

ramen geplaatst. Ieder risico op inwateren
tijdens transport moet worden
voorkomen.
In Ter Aar wordt het houtwerk gelakt. De
scharnieren en de slotjes worden door Jelle
gemonteerd, de deurtjes worden
ingehangen, de laatjes worden afgesteld
en de natte cel moet worden gekit. En als
die klusjes zijn gedaan kan in Ter Aar
worden gestart met het aanbrengen van
de techniek aan boord. De laatste fase
voordat de champagne tegen de romp van
de Vedette kan.

Andere specialismen van PJ
Eén ding is zeker: als je mooi werk wilt
leveren heb je goed gereedschap nodig.
Maar, goed gereedschap is nog geen
garantie dat het werk ook mooi wordt.
Daar heb je vakmensen voor nodig. Patrick
en Jelle hebben in de afgelopen 20 jaar de
kneepjes van het vak geleerd, hebben zich
de kennis eigen gemaakt en hebben
ervaring opgedaan. En meer. Zij hebben
zich ook geschoold in nieuwe technieken
zoals het werken met Corian en kunststof
teakdekken.
Naast het betimmeren van schepen zijn zij
in staat schepen te renoveren waarvoor
weer andere vaardigheden vereist zijn. Zij
leggen dekken met teakhout of kunststof
teak, maken corain aanrechtbladen in de
schepen en deinzen er ook niet voor terug
zelf te lakken en te schilderen.

Corian
Dit materiaal is een product dat gemaakt
is van een acrylpolymeer en een
afvalproduct van aluminium. Het is een
zwaar en hard materiaal dat oogt als een
steensoort maar kan verwerkt worden als
hout. Het kan worden gezaagd en
gefreesd maar “we moeten onze zagen
wel heel vaak laten slijpen”. Ook laat
Corian zich makkelijk verlijmen en kan
naadloos geschuurd worden. Corian staat
sjiek en is in een groot aantal kleuren
leverbaar. “Inmiddels hebben we al een
flink aantal schepen met Corian
aanrechtbladen afgewerkt”.

Teak dekken
Tegenwoordig is het knap lastig om teak
hout te vinden dat betaalbaar is en van
voldoende kwaliteit om er teakdekken van
te leggen. “Het is geen milieuvriendelijk
product en een kunststof teakdek kan in
teak kleur maar ook als vergrijsd teak
worden geleverd. Uiteraard is er nog een
tussenvorm van watervast multiplex met
teakhoutdelen. Het teakhout is minder dik
maar wel onderhoudsvrij en duurzaam.
Het leggen van een teakdek gaat in
principe op dezelfde manier ongeacht het
materiaal.

Met mallenfolie dat niet kan rekken, niet
kan krimpen en niet kan scheuren wordt
een mal gemaakt van het dek, de
kuipvloer of de kuipbanken. Daarna wordt
de mal op de werkbank gelegd en worden
de randen overgenomen in de vorm van
een zogenaamd lijfhout. Bij haakse
hoeken worden bij kunststof teakdelen de
stroken “koud” tegen elkaar gelegd en
met een frees wordt er een strookje weg
gefreesd. Dit strookje wordt opgevuld met
zwart en met een föhn vastgezet. De
zwarte kitnaden tussen de teakdelen
zitten aan de teak kunststofstrook vast en
worden op maat gemaakt, stuk voor stuk
tussen het lijfhout aangebracht en ook
met een föhn vastgezet. Daarna wordt op
het dek een watervaste en rekbare kit
aangebracht en het complete teakdek
ingebed in de kit. Met gewichten wordt
het dek aangedrukt en na een
voorgeschreven droogtijd is het dek
belastbaar.

Samenwerking
Samen met Hans van Veen van Vedette
Jachtbouw slagen Patrick en Jelle er in
prachtige producten te leveren in de vorm
van fraai betimmerde schepen die volledig
voldoen aan de eisen en wensen van de
klant. Dat ze in staat zijn kwaliteit te
leveren blijkt uit een tevreden
klantenkring en het feit dat ze een order-
portefeuille hebben die gevuld is tot na de
bouwvakvakantie.

En voor vragen kan je altijd even bellen
met PJ Jachtbetimmering. Je krijgt dan
altijd Jelle aan de telefoon. Want Patrick
maakt meters en Jelle doet het
priegelwerk. En neemt de telefoon aan.
Ook dat hoort bij hun werkverdeling.
Kijk voor meer informatie op:
www.pj-jachtbetimmering.nl
www.vedette.nu

Luuk Raaman

“Ben is een schrijf-

talent. Zijn avontuur

leest als een trein”
aldus Zeilen Magazine

Boordboek: Dat nemen ze je nooit meer af

Een van de leuke dingen van een
kajuitboot is dat het een bewegend huisje
is. Of het nu om een motor- of een
zeilboot gaat, de meesten van ons maken
in de vakanties tochten die een paar
dagen tot weken en soms meer dan een
maand kunnen duren.

Meestal comfortabel in je huisje met alles
bij de hand. In Nederland, of voor
sommigen verder weg over de grote
rivieren of de zee. Je maakt onderweg van
alles mee, lees daarvoor maar de verslagen
van onze Mijlenmakers in Over&weer. En
na afloop zit je weer in je vaste huis aan
de wal, dromend over de volgende keer.

Het kan anders. Ben en Annemiek Rutte,
jong, allebei een
redelijke baan, houden
van zeilen, maar nog
nooit overgezeild naar
Engeland, geen eigen
boot. Een paar jaar
geleden besloten ze niet
alleen te trouwen, maar
ook hun baan op te zeggen, hun huis,
inboedel en alles wat ze verder nog
hebben van de hand te doen. Te
verkopen, al of niet op een kleedje op
Koninginnedag of weg te geven op een
feestje, dat wil zeggen verplicht iets
meenemen als je naar huis gaat. Ze kopen
een dertig jaar oude Victoire 34 van tien
meter en besteden meer dan een jaar aan
het opknappen. Hoewel ze een
overweldigend aantal redenen hebben om
het niet te doen steken ze in IJmuiden van
wal om daar drie jaar later en ruim 35.000
zeemijlen verder weer terug te keren. “Dat
nemen ze je nooit meer af” is de conclusie
en de titel van het boek dat Ben Rutte
over de tocht heeft geschreven. Een
essentieel element is het beperkte
beschikbare budget en drie jaar lang geen
inkomen. Als het maar enigszins kan,
wordt er gezeild in plaats van op de motor
gevaren, geankerd in plaats van een dure

jachthaven, met zonnepanelen wordt in
de energie voorzien. Leven in - en met de
natuur. En geen haast. Weken lang op een
schaars bewoond eiland of lagune. Vissen
en snorkelen, klussen en wandelen. De
tocht gaat naar de Kaapverdische
eilanden, vervolgens de oversteek naar het
Panamakanaal. Dan naar Nieuw Zeeland,
ten noorden van Australië langs naar
Kaapstad en via de Azoren naar huis.

Dat wil zeggen, ze maken nog even een
omwegje door de Ierse zee en over Loch
Ness door Schotland omdat ze dat graag
nog wilden zien en er toch langs kwamen.
Met alleen deze tocht zo ongeveer werd
Dirk van West afgelopen seizoen winnaar
van onze Mijlenmakerstrofee! (Zie het

verslag van Dirk van West
in O&W 463 van
december 2014 op
pagina 25)
Het boek is heel soepel
en boeiend geschreven,
wat niet echt eenvoudig
is als je 25 dagen

onafgebroken met z`n tweeën in een toch
kleine boot een oceaan over vaart zonder
wat dan ook onderweg tegen te komen,
afgezien van walvissen, dolfijnen, tonijnen
en vissen om te eten. Met de
passaatwinden mee gaat alles ook redelijk
voor de wind, die overigens toch vaak nog
behoorlijk stevig is. Er zijn echter gebieden
waar het minder leuk is van windstilte tot
storm en bliksem en huizenhoge wilde
golven. Ze hadden er niet echt last van.
Ook de bezoeken aan (ei)landen en de
bewoners krijgen in het boek een
inspirerende beschrijving.

Er zijn van die boeken die je in één adem
uitleest. Logisch als er een spannend slot
aan zit, maar ook in dit geval was er de
nieuwsgierigheid hoe het verder ging. Ook
de neiging om Google Earth er min of
meer standaard naast te hebben. Je maakt
de reis gewoon mee. Voor de beschrijving

van de dagelijkse besognes als het om
voedsel, tuigage, de zeilen, apparatuur
enzovoorts gaat helpt het als je ook zelf
een boot hebt en tochten hebt gemaakt.
In geen verhouding uiteraard wat de
lengte van de tocht betreft, maar de boot
is van een soortgelijk formaat. De Victoire
van tien meter was wel een “klein“ schip
maar deed niet onder voor de toch nog
velen die dezelfde route bevoeren en in de
havens en via de radio onderling contact
hadden. En laten we wel wezen “onze”
Dominik doet dit soort dingen met slechts
zes en halve meter en in z`n eentje. (Lees
in deze O&W het verslag van de lezing van
Dominik Lenk over zijn voorbereiding op
de Transat van 2015)

“Dat nemen ze je nooit meer af” is beslist
een leuk boek. Ook op internet is van alles
te zien en te lezen over deze tocht van
Ben en Annemiek Rutte. Ben houdt overal
in het land lezingen over hun avonturen.
Misschien wel weer iets voor de Nieuwe
Meer.

Ook de trailer van het
boek is het bekijken
waard. Scan de QR
code en neem een
voorproefje op het
boek. Auteur Ben
Rutte, Paperback 296
pagina’s, Uitgever

Gottmer Uitgevers Groep B.V. (Hollandia)
ISBN 9789064105760, Prijs € 14,95.

Paul Hamelynck



Sloepentocht 13 en 14 juni

"Ruiken aan de zee en snuffelen aan de stad"

Programma motorbotentocht 2015

Donderdag 21 mei: Van Aalsmeer varen
we via Haarlem naar het pittoreske
Spaarndam, waar we na aankomst een
drankje halen in café Spaarndam, waarna
u aan boord of elders kunt eten. U
ontvangt van ons nog een voorstel.

Vrijdag 22 mei: Na sluis Spaarndam varen
we via zijkanaal C naar het Noorzeekanaal
en naar de sluizen van IJmuiden en daarna
naar "Marina Seaport IJmuiden". Na
aankomst maken we een wandeling over
de zuidpier en gaan wat drinken bij
strandpaviljoen "Zuidpier". Aan het eind
van de middag gaan we naar restaurant
"The Dutch Admirals" voor een gezamenlijk
diner.

Zaterdag 23 mei: Na het verlaten van de
Marina passeren we weer de sluizen en
varen rechtstreeks naar de "City Marina
IJdock" in Amsterdam. In de middag
maken we een wandeling door de Jordaan
en bezoeken we het gezellige
Amsterdamse café "De Blauwe Pan". Na
terugkomst in de haven kunt u aan boord
of op eigen gelegenheid ergens gaan eten.
U ontvangt van ons nog een voorstel.

Zondag 24 mei: Vandaag hebben we een
programma in Amsterdam. We worden in
de haven opgehaald door de VIP
Watertaxi en maken een rondvaart met
het thema "Verborgen stad Amsterdam"
Het eerste uur varen we door de zeer
smalle grachten van het oudste
Amsterdam (rosse buurt) terug in de tijd.

Programma sloepentocht 2015

Zaterdag 13 juni: Palaver om 9.30 uur. De
tocht gaat naar de Nieuwkoopse plassen,
voor velen een bekende bestemming die
zaterdagmiddag eindigt bij Restaurant &
Hotel de Wateregeus. Bij de Watergeus

Een route waar geen rondvaartboot kan
komen en dus op voorhand al een unieke
belevenis. Na het eerste uur gaan we
verder te voet om de plekken aan te doen
waar de boot niet kan komen. We
passeren het oudste beroep, de oudste
kerk, de oudste straten en de oudste
huizen van Amsterdam.

genieten we van een mooie borrel en een
prachtig diner. De Watergeus heeft 11
kamers voor de overnachting, elders in
Noorden zijn aanvullend kamers ter
beschikking.
Zondagmorgen hebben we gezamenlijk
ontbijt bij de Watergeus en vertrekken we

Gedurende het programma vertelt de gids
over de kleine, stille getuigen van het hele
oude Amsterdam. Het laatste halfuur
wordt de tocht afgesloten met een
drankje aan boord. In de namiddag lopen
(of fietsen) we vanuit de Jachthaven naar
café 't Mandje voor een borrel. Daarna
gaan we voor het diner naar het
ertegenover gelegen restaurant
"Casablanca Variété". Tussen de gangen
door kijken we in een knus theatertje naar
een Variété programma.

Maandag 25 mei: Vanuit Amsterdam
varen we de voor de meesten van ons
bekende route via de Kostverlorenvaart,
de Nieuwe Meersluis en Ringvaart naar
Aalsmeer. Het lijkt ons gezellig om aan het
einde van de middag een afscheidsborrel
te drinken en samen een hapje te eten.

Uw aanmelding zo snel mogelijk insturen
(uiterlijk voor 1 april as) per e-mail naar:
hhooff@planet.nl of aan J. van den Hooff,
Van Merlenlaan 10 2101GE Heemstede.

Hans en Lucienne van den Hooff
Bert Scherpenhuizen en Petra Immerzeel

Hemelvaartstocht 13 mei 2015

om ongeveer 10.00 uur voor de terugreis.
De prijsuitreiking van de tocht is zondag
middag in het clubhuis. Het is voor
sloepenvaarders een klassieker wat betreft
de bestemming. Ik zal proberen daar nog
een variatie in te brengen en geef
natuurlijk iedereen de gelegenheid dat
ook te doen.

Vóór Edwin en ik met de Hemelvaartstocht
2015 aan de gang gingen heeft Edwin een
lijstje gemaakt van alle mogelijkheden.
Vele kwamen overeen met eerdere
tochten en waren dus per definitie goede
opties. Want we hebben bij mijn weten
nooit slechte tochten gehad, in ieder geval
niet als gevolg van handelingen door de
organisatiecomités.
Dat het weer wel eens roet in het eten
gooide waardoor zeilen soms moeilijk of
zelfs onmogelijk werd. Maar, het zal wel
prachtig voorjaarsweer worden, zonnetje,
lopend windje en zo! Hoe dan ook, dat
waar we invloed op hebben is allemaal
geregeld en wij hebben er het volste
vertrouwen in.

De kosten zijn geraamd op euro 150,--
euro per persoon. De voor mij
onvoorspelbare post drank heb ik daarin
niet begrepen. U bent vaardiger deze post
zelf te beheren. De kamers zullen in
volgorde van aanmelding worden
toegedeeld, snelle melders hebben dus
een kamer boven het restaurant. Meld je
aan door onderstaande gegevens naar mij
te mailen of op een andere manier toe te
sturen. De melding en kamertoedeling
noteer ik als definitief zodra u de
deelnemersbijdrage naar mij heeft
overgemaakt op banknummer NL69 INGB
0001377051 ten name van C.A.M. de Boo
te Aalsmeer.
Aanmelden graag vòòr 15 april. Voor
aanmeldingen die later binnenkomen kan
ik geen garantie meer geven voor de
beschikbaarheid van een kamer.

Indien u vragen heeft, bel mij op mijn
mobiele nummer: 06 53 34 80 85.

Kijk voor meer informatie op:
www.dewatergeus.nl

Graag onderstaande gegevens vermelden
bij uw inschrijving:

Traditiegetrouw vertrekken we op
woensdag 13 mei, na de briefing om
17.00 uur, om 18.00 uur naar onze
zustervereniging De Koenen en nemen de
Staande-mast-route door Amsterdam naar
de Houtmankade. Ik wil altijd graag ’s-
morgens wakker worden op een plek met
een toilet en een douche, dus ik vaar door
naar Durgerdam. Wellicht zijn er nog meer
liefhebbers om de voor mij toch altijd weer
bijzondere tocht over het donkere IJ, de
Oranjesluizen en de Schellingwouderbrug
naar Durgerdam mee te maken.
Vanuit de Houtmankade of Durgerdam
gaat de tocht op Hemelvaartsdag verder
naar Hoorn. In Hoorn zijn voor ons 10
ligplaatsen gereserveerd.

Naam schipper
Aantal personen
Aantal 2 persoonskamers
Aantal 1 persoonskamers (met toeslag)
Naam boot
Nummer mobiele telefoon

Kees en Dorry de Boo

We zullen langs de passantensteiger
dubbel moeten liggen. Ergens op een
steiger, laten we zeggen rond 16.00 uur
houden we onze Steigerborrel. Hoorn is
een prima plek om op een leuke manier de
avond door te brengen. De pachter van
het Restaurant bij de WSV in Hoorn heeft
ons gevraagd jullie te attenderen op de
mogelijkheid om tegen een redelijke prijs
goed te eten in zijn restaurant. Vrijdag de
15e varen we de wedstrijd. In ieder geval
vanuit Hoorn richting Volendam. In
Volendam zijn ligplaatsen voor ons
gereserveerd in de Marina Volendam.
Restaurant De Pieterman biedt
verschillende menu’s aan, o.a. het All You
Can Eat-menu, een bijzonder plezierige
manier om een geanimeerde avond met
elkaar door te brengen, met keuze uit zeer
veel voor- en hoofdgerechten. Daar
hebben we dus voor gekozen! Voor het
AYCE-menu is het wel gewenst om uiterlijk
17.45 uur in het restaurant aanwezig te
zijn, zodat het palaver voor de wedstrijd
ook wat vroeger zou kunnen zijn,
uiteraard ook weer afhankelijk van de
wind. En met het genoeglijk samenzijn bij
De Pieterman komt dan een einde aan het
georganiseerde deel van de tocht en
bepaalt ieder verder zijn eigen doel.
Vakantie, nog een paar dagen IJsselmeer,
of terug naar Amsterdam om ’s-nachts
weer via de Staande-mast-route terug te
keren naar Aalsmeer, naar de Nieuwe
Meer. We hopen op veel aanmeldingen en
als er vragen zijn, bel of mail ons en je
krijgt je antwoord. Op onze website vindt
u het inschrijfformulier.

Piet Stolk, piet@psad.nl, 06-5439 8682
Edwin Fennema,

edwinfennema@casema.nl, 06 18 11 82 61

16 17
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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

Tegen inlevering van deze ad-
vertentie ontvangt u als lid 

van de Nieuwe Meer € 5,00 
korting bij aankoop van een 

bikini of badpak!

(niet in combinatie met ande-
re acties, geldig t/m 31 mei 

2015)

Van der Schilden Lingerie
wenst u een zonnig vaarseizoen
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In O&W 463 van december 2014 is een
poging gedaan om iets aan duidelijkheid
te creëren daar waar het gaat om
vlagvoering op het water. Wat mag, wat
moet, wat is gebruikelijk, is er sprake van
een wet, een voorschrift of een instructie.
Een reactie van één van onze NM leden
over het varen met onderstaande vlag
(met Koninklijke toestemming) was
aanleiding tot verdieping in de materie.

In een bericht dat we in de mailbox van de
redactie vonden lazen we dat, naast onze
gebruikelijke “driekleur”, een uitzondering
is gemaakt door onze Koning voor
onderstaande vlag. Onze Nederlandse vlag
zou, met een toevoeging van een
hoofdletter W in het wit en een gouden
kroon in het helder vermiljoen, door onze
Koning zijn gepromoveerd tot
watersportvlag.

Voordat je met een dergelijke vlag van wal
steekt bellen we eerst met het Ministerie
van Algemene Zaken en krijgen het advies
de vragen schriftelijk voor te leggen aan
het Kabinet van de Koning op het Paleis
Noordeinde. Ik leg de volgende vragen
schriftelijk aan ze voor:
1. Welke vlag is toegestaan op een
Nederlands pleziervaartuig.
2. Aan welke eisen moet deze vlag
voldoen.
3. Is er sprake van een verplichting om een
Nederlandse vlag te voeren of is hier
sprake van een voorrecht.
4. Is de vlag, met hoofdletter W en kroon,
een vlag die met Koninklijke toestemming
gevoerd mag worden als zogenaamde
watersportvlag zoals de leverancier
beweert.
Vrij snel ontvang ik een op geschept
papier vastgelegde reactie en lees dat de
vraag “in handen is gesteld van de
Minister van Infrastructuur en Milieu”. Een
e-mail bevestigt de ontvangst van het
verzoek met daarin de mededeling dat
deze vraag is doorgespeeld aan de
Inspectie Leefomgeving en Transport (?).
Niet veel later volgt de reactie. “U merkt
terecht op dat het een en ander geregeld
is in het BPR art. 3.03 dus moet ik u
hiervoor doorverwijzen naar
Rijkswaterstaat die als vaarwegbeheerder
in Nederland verantwoordelijk is voor de
uitvoering van het BPR”. RWS kan de
vraag niet beantwoorden maar zegde toe
de kwestie te onderzoeken en verwijst

door naar het Ministerie van Algemene
Zaken en via deze partij kom ik weer uit
bij de RVD. Echter, nog steeds zonder
antwoorden.

Een aantal zaken vallen op in deze
kwestie:
1. Een bekendmaking van de

Rijksoverheid over deze toevoegingen
in de Nederlandse driekleur is niet te
vinden.

2. Door het Kabinet van de Koning kon
niet worden bevestigd dat deze vlag
met Koninklijke toestemming mag
worden gevoerd.

3. Indien een toevoeging in een vlag is
toegestaan dan is het gebruikelijk dat
dit in het wit geplaatst wordt en niet
in de kleur. (denk aan KNMC vlag)

4. Deze vlag wordt ook geleverd met de
verkeerde kleur blauw en wordt door
de leverancier aangeduid als “oud
Hollandse nautische kleuren”.

Uiteraard heb ik de vragen ook
voorgelegd aan de leverancier van de
hiernaast afgebeelde vlag. In de
specificaties op zijn website lees ik: “Wij
hebben Koninklijke toestemming gekregen
voor het leveren van deze vlag”. “De vlag
is ontworpen op basis van de historische
voorschriften en gebruiken” en “uiteraard
kan deze fraaie vlag met de officiële
Nederlandse kleuren en Koninklijk logo
perfect worden gebruikt als vlag voor een
sloep of andere schepen”.

Het antwoord van de leverancier op de
vragen hoe het zit met de Koninklijke
toestemming is ontnuchterend en
beschamend tegelijk: “Het is geen officieel
wapen van het Koningshuis, maar een
logo dat door ons bedacht is, daarom is er
geen toestemming nodig van het
Koningshuis en mag iedereen het kopen
en er mee varen”.

Op dit moment lopen nog twee acties:
Mijn vragen liggen bij de “Nederlandse
Vereniging voor Vlaggenkunde” en van
RWS verwacht ik nog een reactie.

Eén ding is wel helder: duidelijkheid is er
nog steeds niet. Wel werd me in één van
de gesprekken verteld dat er geen
wetgeving is die ons als watersporter iets
verplicht als het gaat om de vlagvoering.
Als er al sprake is van een richtlijn heeft
deze het karakter van een instructie en
meer gewicht is er niet aan gegeven. “Ach
gewoon uw gezonde verstand gebruiken”,
was de nuchtere reactie van één van de
medewerkers van de RVD. En hierin zit
wellicht de oplossing van dit vraagstuk.
Gebruik uw gezonde verstand en vaar met
een Nederlandse vlag: helder vermiljoen
rood, helder wit en kobalt blauw. En
graag zonder één enkele toevoeging.
Wordt vervolgd.

Luuk Raaman

Sailmail Lotte
Half maart heeft Lotte het grootste deel
van haar zeilreis afgelegd en dus ook het
grootste deel van deze droom
verwezenlijkt.

Op 18 oktober is Lotte aan boord gestapt
van het Tall Ship Regina Maris en na een
week met trainingen aan boord vertrok
Lotte op 24 oktober vanuit Amsterdam
om in IJmuiden nog even haar familie uit
zwaaien. Dit was het begin van een zes
maanden durende zeezeilreis die Lotte
inmiddels tot in Panama heeft gebracht.

Op 8 februari schreef Lotte: “In Panama
hebben we 5 dagen bij de Emberá
Indígenas gewoond. Ik heb heel erg
genoten van het verblijf bij de indianen. Ik
vind het heel gaaf om een andere cultuur
te ontdekken door er zelf letterlijk
middenin te staan. Om bij de indianen te
komen moesten we een stuk varen met
kleine bootjes. Eerst moesten we over een
muur klimmen en daarna tussen hoge
rotswanden door varen. We werden heel
hartelijk ontvangen en werden ingedeeld
in de hutjes”.

Een klein stukje uit een boeiend verslag.
Lees meer over de enerverende reis van
Lotte op http://www.lotteatsea.com/blog.

Redactie

Nationale driekleur (2) Dominik Lenk: voorbereiding Mini Transat
Op zaterdag 7 februari was het clubhuis
geopend en een grote groep zeilers van
de NM waren op de uitnodiging
afgekomen om te praten over de
zeilwedstrijden en het programma van
2015. Daarna was het de beurt aan
Dominik Lenk om zijn verhaal te vertellen
over zijn Mini Transat 2015 en zijn
voorbereiding hierop.

Je kunt niet anders concluderen dan dat
het een echt avontuur is om met een 6,5
meter bootje de Oceaan over te zeilen.
"Waarom doe je dit eigenlijk?”, was één
van de vragen aan Dominik en hij
antwoordde dat hij het eigenlijk ook niet
wist. Tot hij in zijn presentatie aankwam
bij de foto waarbij zijn 6,5 meter bootje
midden op zee over het water spoot.
“Daar doe ik het voor” sprak hij met
geestdrift in zijn stem. Een andere
vraagsteller vroeg zich af wat je tot
kanshebber maakt in de Mini Transat?
"Gewoon doorgaan waar anderen
ophouden!” En wat zijn volgende stap is:
met overtuiging en zonder schroom
antwoordde hij "De Volvo Ocean Race".

Nieuwe Meer lid Dominik Lenk,
woonachtig in Hamburg, nam ons
zaterdag 7 februari mee in zijn verhaal
over de voorbereiding van de bekende
MiniTransat race van Portugal naar
Guadeloupe die in september 2015 van
start gaat. Hij vertelde vol enthousiasme
en passie over zijn droom. De race zelf is
een uitdaging van de eerste categorie
maar ook de weg er naartoe is ook een
verhaal waard. Materiaal, training,
kwalificatiewedstrijden en natuurlijk het
bijeenbrengen van het benodigde geld
vragen een maximale inzet waarbij één
ding zeker is: zonder opoffering en 200%
toewijding ben je kansloos.

Wij volgden anderhalf uur lang ademloos
zijn ervaringen tijdens de voorbereidingen
en de sfeer van de MiniTransat. Een
verhaal vol humor en zelfspot. Met nog
één kwalificatietocht van 1000 kilometer
solo voor de boeg hoopt Dominik op
deelname aan het grote avontuur dat op
19 september 2015 van start zal gaan.
Dominik: “ik plan een tocht van Kiel naar
Helsinki vv want ik heb geen geld om weer
naar de Middellandse zee te gaan".

De middag, georganiseerd door Esther
Bos-Dijkstra, werd besloten met de
overhandiging van een bedrag van euro
463,-- voor Dominik, bijeengebracht door
NM leden inclusief een mooi bedrag van
de vereniging. Namens Dominik worden
de gulle gevers hiervoor hartelijk bedankt!
Uiteraard zal Dominik ons op de hoogte
houden van de verdere ontwikkelingen. In
de O&W van juni zullen we weer
uitgebreid stilstaan bij de komende
voorbereidingen van deze monstertocht.
Kijk voor informatie op:
www.dominiklenk.com.

Henny Essenberg
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Combi Westeinder op 
zaterdag 30 en zondag 31 
mei 2015

De voorbereidingen voor de 
Combi Westeinder 2015 zijn al 
weer een poosje in volle gang. 
Deze wordt al jaren door onze 
vereniging samen met de WV 
Aalsmeer georganiseerd. De 
Combi is een uitgelezen mogelijkheid voor de jeugd om ervaring in het 
wedstrijdzeilen op te doen. De harde kern van jeugdzeilers doet hier 
aan mee voor het klassement, en de beginners voor de ervaring. Zonder 
vrijwilligers komt dit evenement echter niet van de grond. Vandaar een 
oproep om u aan te melden als vrijwilliger. Al kan u maar een paar uur 
besteden, u hulp is welkom. Denk daarbij aan helpen bij parkeren, bar, 
rescue, wedstrijdleiding of beschikbaar stellen van uw boot als start- 
of finishschip. Elke hulp is welkom. De nadruk voor parkeren ligt rond 
07:30-11:00. De rest is over de beide dagen verspreid. Bij aanmelding 
kunt u aangeven wanneer u beschikbaar bent en waarvoor.  Help mee 
dit bijzonder gezellige 
evenement tot een 
succes te maken. Meld u 
zo spoedig mogelijk aan 
op combiwesteinder@
gmail.com .  

Alle helpende handen 
zijn welkom dus ook 
die van je broer en zus, 
opa en oma, oom en 
tante enz. enz. 

jeugd

Jaarprogramma 2015 Jeugd
WV Nieuwe Meer

S=Spetters, B=Beginners, G=Gevorderden, W=Wedstrijd, R+L=RS Feva en Laser

Training

Datum Feestdagen/vak S B G W R+L Jeugdactiviteiten / combi's Nieuwe Meer / WZW activiteiten

zo 29-03 MatchRace-J-22 clinic met WVA bij NM, 11+
zo 12-04 1 1 opening seizoen NM 

za 18-04 15:00 optuigles, informatie en opti diner
zo 19-04 2 2
vr 24-04 vrijdagavondw. (1)
za 25-04 combi Vinkeveen (oneven): R+L training
zo 26-04 1 1 3 3 combi Vinkeveen (oneven): R+L training borrel NM 17 uur
zo 03-05
za 09-05 combi Loosdrecht (even): W, R+L onderlinge wedstrijden
zo 10-05 moederdag 2 2 4 combi Loosdrecht (even): W, R+L; ouderdagregatta
za 16-05 DYR
zo 17-05 3 3 4 DYR
vr 22-05 vrijdagavondw. (2)
za 23-05 combi Haarlem (oneven): L
zo 24-05 pinksteren 1 4 4 5 5 combi Haarlem (oneven): L
ma 25-05 pinksteren combi Haarlem (oneven): L
za 30-05 combi Westeinder (even): allen
zo 31-05 combi Westeinder (even): allen
za 06-06 jeugdevenem, combi Vlietland (oneven): L damesclinic
zo 07-06 jeugdevenem, combi Vlietland (oneven): L onder voorbehoud: Matchracen
za 13-06 combi Nieuwkoop (even)
zo 14-06 5 5 6 6 combi Nieuwkoop (even)
za 20-06 combi Braassem (oneven):R+L,W,G onderlinge wedstrijden
zo 21-06 vaderdag combi Braassem (oneven):R+L,W,G
vr 26-06 vrijdagavondw (3)
za 27-06 combi Muiden (even):W,R,L
zo 28-06 6 6 combi Muiden (even): W,R,L
vr 03-07 regenboogevenement: met vlet  kijken
za 22-08 plankjeszeilen, puzzeltocht, buffet, feest
zo 23-08 einde midden viswedstrijd,aquaspelen MR-J-22 (incl 1 WVA jeugdteam)
vr 28-08 vrijdagavondw (4)
zo 30-08 2 7 7 7 7
zo 06-09 8 8 8
vr 11-09 vrijdagavondw (5)
za 12-09 finale combi Hoorn:W pramenrace
zo 13-09 9 9 9 8 finale combi Hoorn:W
zo 20-09 9 rond-en platbodem, kunstroute
vr 25-09 finale vrijdagavondwedstrijd
zo 27-09 10 10 10 10 clubkamp.+diploma's+diner
za 03-10 sluitingsdiner 17 uur
zo 11-10 klusdag jeugd
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belangrijk: bewaar dit goed!
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Winteractiviteit

Eindelijk was het zover de 
winteractiviteit kwam er weer 
aan en er lag dit jaar weer 
geen ijs op de plas, dus was 
er een binnen activiteit. Dit 
jaar moesten we allemaal 
verzamelen bij glowgolf om 
11:00. Glowgolf is indoor 
midget golf met hele gave 
lichten. We verdeelde de 
groep in tweeën de meiden 
tegen de jongens en toen 
ging het beginnen. We gingen 
golven je witte shirt gaf licht 
dat was wel cool. Nadat we 
alle banen hadden gehad 
kregen we patat en wat te 
drinken. De winnar in de 
meiden groep was Hester en 
bij de jongens was het Rogier 
zij kregen een mooie prijs. 
Om 14 uur was het afgelopen 
en gingen we allemaal weer 
naar huis. 

Groetjes Norbert Sas

jeugd
facebook: 
zeilteam westeinder

Nieuwe Meer jeugd, zijn jullie klaar 
voor het nieuwe zeilseizoen !
 
De jeugd zeilcommissie ( JZC ) is alweer 
druk bezig met de voorbereidingen voor 
het nieuwe seizoen. Wij hebben in elk 
geval niet stilgezeten deze winter. Voor 
het komende seizoen hebben we een leuk 
programma samengesteld (zie kalender in 
dit blad).Wij hebben veel zin om weer van 
start te gaan en hopen jullie allemaal weer 
te zien ! 
Wij zijn heel blij dat we Ernst van 

Werkhoven als hoofdtrainer hebben. Met alle kennis van Ernst leggen we 
een goede basis. Ernst heeft enthousiaste plannen en ideeën en zal ook 
regelmatig meegaan naar de combi wedstrijden. Het is belangrijk om de 
kinderen tijdens en na de wedstrijd feedback te geven en dit ook weer in 
de trainingen te verwerken. Verder zijn ook Fleur, Douwe, Geert, Lotte & Lotte 
weer van de partij ! De RS-Feva - en Laser groep zal weer samen met de WVA 
getraind worden. Maar.............we zijn ook nog op zoek naar trainers voor onze 
optimistengroep ! Als je iemand weet geef het dan snel door aan ons ?
 
Ouders met trainingservaring en/of een vaarbewijs zullen wij vragen om 
als back-up voor de trainer te fungeren. De focus ligt dit seizoen op 
het beter maken van de trainer om er zo voor te zorgen dat we ook in 
de toekomst kunnen rekenen op de inzet van enthousiaste trainers. Het 
uitje naar GlowGolf Aalsmeer was een mooie start van het seizoen. Want, 
behalve de zeiltrainingen organiseren we weer een paar leuke activiteiten, 
zoals de aquaspelen, het jeugdevenement, de vrijdagavondwedstrijden, de 
jeugdclubkampioenschappen en natuurlijk gaan we ook matchracen met de 
J22 ! 
 
Alle jeugdleden die bij ons bekend zijn hebben inmiddels alle informatie 
met een inschrijfformulier ontvangen. Mocht je niets ontvangen hebben of 
wil je je nog aanmelden, stuur dan een email naar: jzc.wvnm@outlook.com . 
Wij kunnen ons ook goed voorstellen dat je eerst nog wat meer informatie 
wilt hebben ? Mail ons gerust of kom 18 april naar de informatiemiddag en 
het optidiner. Leuk ! Dan kunnen we ook gelijk kennismaken. 
Wij zullen ook dit seizoen weer onze 
uiterste best doen om u goed te (blijven) 
informeren, via de mail, de nieuwsbrief, 
de Over&Weer, de website en ja, ook via 
de social media !
 

De JZC voor 2015 bestaat uit: Nico Stokman 
(voorzitter). Peter Korbee, Hans Tijsma, Adrienne 
Sas en Anne Claire Eggermont.
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Texan Style
Frederik Spreen zeilde op 9 en 10 oktober
2014 de Harvest Moon Regatta, een
offshore zeilwedstrijd van Galveston naar
Port Arasas, Texas, USA.

Afgelopen najaar heb ik een aantal
maanden gewerkt in Houston, Texas ter
ondersteuning van een projectteam van
het lokale kantoor van het bedrijf waar ik
voor werk.
Om ook wat van het land te zien en naast
het werk ook nieuwe mensen te leren
kennen ben ik vrij snel na mijn aankomst
in Texas, op 27 augustus 2014, er op uit
getrokken om wat van de mogelijkheden
in Texas te onderzoeken. Bovenaan mijn
bucketlist stond uiteraard zeilen op
Texaanse wateren en de Golf van Mexico!
Ik had op Google wat adressen van
jachthavens en watersportclubs gevonden
en ben vervolgens op een mooie zondag
in september op goed geluk richting de
kust gereden. Min of meer bij toeval
kwam ik al vrij snel terecht bij de
Lakewood Yacht Club, een op het eerste
gezicht erg deftige en niet zo’n
laagdrempelige vereniging. Bij de
bemande toegangspoort meldde ik mij
keurig aan en vroeg of ik wat informatie
kon krijgen. Na enige aarzeling van de
portier werd mij uiteindelijk toegang
verleend en kon ik even rondrijden (in
Texas is alles een behoorlijk stuk groter
dan in Nederland, zo is de haven ongeveer
tien keer zo groot als de Nieuwe Meer)
over het haventerrein. Vervolgens heb ik
mij gemeld op het kantoor. Naast het
restaurantpersoneel heeft de haven
ongeveer 15 betaalde medewerkers, waar
ik zeer gastvrij werd ontvangen en ik alle
informatie kreeg die ik nodig zou kunnen
hebben. Het meest interessante voor mij
was uiteraard de evenementenkalender en
zo leerde ik al snel dat er in september,
oktober en november nog een aantal
zeilwedstrijden gehouden zou gaan
worden. Mijn doel was als bemanningslid
één of meerdere wedstrijden mee te
varen.

Lakewood Yacht Club
In de weken daaropvolgend heb ik een
gastlidmaatschap van de vereniging
verworven, mede dankzij een mooie
aanbevelingsbrief van de Nieuwe Meer.

Met medewerking van de zeer
behulpzame PR dame van de vereniging
werd ik uitgenodigd om deel te nemen
aan de safety briefing van de vereniging
voor de Harvest Moon Regatta, een van
grotere evenementen die de vereniging
organiseert. De Harvest Moon Regatta
(HMR) is een
offshore race van
Galveston naar Port
Aransas over een
afstand van 150
nautische mijlen
(NM). Op deze safety
briefing, wat een
belevenis op zich zelf
was, (de vereniging
nam er 6 uur de tijd
voor om de race toe
te lichten, met de
nadruk op wat er
eventueel fout zou
kunnen gaan) waren
de meeste schippers
aanwezig. Al snel
werden mij diverse
opstapmogelijkheden aangeboden en had
ik de luxe positie dat ik kon kiezen uit vier
schepen. De keuzes liepen nogal uiteen
van een sportieve J-105 tot een
comfortabele maar minder snelle
Jeanneau en diverse Island Packets. Na een
gesprek met de schipper van de J-105, Bill
Lakenmacher, volgde ik mijn sportieve
zeilershart en koos ik voor J-105. De J-105
is een 34 ft wedstrijdzeiljacht, een
eenheidsklasse en is in Amerika erg
populair voor “round the cans” races. Voor
de langere afstanden zijn ze behoorlijk
Spartaans, de inrichting is minimaal, er is
geen stahoogte en door het lage vrijboord
zeilt de boot erg nat. Maar de
zeileigenschappen zijn uitstekend en door
het relatief lage gewicht en het grote
zeiloppervlak kan de boot op ruimere
koersen planeren.

J-105 Radiance
Nu was het natuurlijk ook wel een beetje

spannend om zo
maar met vier

onbekende
mannen op een
onbekende boot
in onbekende
wateren te gaan
zeilen. Diverse
vragen heb ik
mijzelf uiteraard
gesteld: Hoe is de
mores aan boord?
Is de taal mogelijk
een probleem?
Hoe zorg ik dat de

wederzijdse
verwachtingen

duidelijk worden? Om maar met schipper
Bill te spreken: als je een offshore
wedstrijd gaat varen neem je geen
onbekende bemanningsleden mee en ga
je geen nieuwe nog niet gebruikte

zeilen aanslaan. Maar de klik met de
schipper was goed, ik had de mogelijkheid
om voor de wedstrijd de boot even te
besnuffelen en dat gaf mij voldoende
vertrouwen in een goede afloop. Ook had
de schipper blijkbaar voldoende
vertrouwen in mij om mij zonder

“proefvaart” aan boord te nemen. Het viel
mij overigens op dat Nederlandse
(zee)zeilers een uitstekende reputatie
hebben want het waait er immers altijd en
is de Noordzee geen gemakkelijk water.
In de weken voorafgaand aan de race
moest ik uiteraard mijn persoonlijke
zeiluitrusting nog op orde brengen,
gelukkig had ik een lifevest en
bootschoenen meegebracht uit Nederland
en de rest heb ik daar aangeschaft. Door
de lokale omstandigheden, het water is 24
graden C en de luchttemperatuur is tussen
de 25 en 35 graden C, had ik niet zo veel
nodig, een licht zeilpak en wat nylon-
polyester kleding was voldoende.
Donderdag 11 oktober was “racing day”.
Om 9.00 vertrokken wij vanuit de
jachthaven naar de startlijn voor de kust
van Galveston, een tocht van 35 NM. Onze
klasse start, de racing class, was om 15.00
uur. Na een goede start, als 3e over de
startlijn, ging alles in een rechte lijn
richting de finish.
Daar zat ik dan aan boord met vier
onbekende mannen voor een nachtelijke
zeilwedstrijd. Zij kenden elkaar goed,
zeilden al jaren met elkaar, en ik moest
mijn positie zien te vinden als nuchtere
Nederlander. In het begin had ik best wat
problemen om de communicatie goed te
begrijpen, er werden veel grappen
gemaakt en het was mij niet altijd even
duidelijk wanneer het serieus of
lolbroekerij was. Door uitleg te vragen als
ik twijfelde of instructies te herhalen kreeg
ik zekerheid over wat er gezegd werd en
naarmate de tijd verstreek ging het steeds
soepeler. Met een zuidelijke wind was de
finishlijn bezeild (schijnbare windhoek
ongeveer 60 tot 70 graden). De wind was
aan het eind van de middag matig, tijdens
de nacht nam deze toe tot vrij krachtig,
ongeveer 17 tot 20 knots. Dit betekende
een natte reis, de deal was dat de

bemanning zoveel mogelijk aan de hoge
kant in het gangboord zou zitten om de
boot zo vlak mogelijk te trimmen. Een
duidelijk wachtsysteem was er niet, de
enige afspraak was dat er om het uur van
stuurman gewisseld werd. Een tweede
man zat in de kuip voor de zeiltrim en de
andere drie bemanningsleden zaten in het
gangboord. Dus was ik binnen drie uur na
de start tot en met de laatste vezel van
mijn onderbroek doorweekt, het was even
wennen. Beter werd het niet, maar door
de hoge lucht- en watertemperatuur was
het niet koud, hooguit oncomfortabel.

Aangelijnd ‘s nachts slapen in het
gangboord, waarbij je regelmatig een golf
over je heen krijgt is een bijzondere
ervaring kan ik jullie verzekeren. De race
ging voorspoedig, in het donker komt er
altijd wel een aantal extra uitdagingen bij
zoals koersbepaling, zeilwisselingen,
andere schepen (vooral “schrimpboats”,
garnalenvissers wie kent ze niet uit de film
Forest Gump), vermoeidheid en dergelijke.
Eigenlijk was er maar één echt gevaar en
dat zijn de lokaal beruchte ‘unlit
structures’, onverlichte olieplatforms of
andere obstakels in de Golf van Mexico. Al
meer dan 50 jaar wordt er veel olie
gewonnen in de kustwateren van Texas.
De oudere platforms, veelal buiten
gebruik, zijn in slechte staat van
onderhoud en van veel van de platforms is
het zelfs niet meer duidelijk wie de
eigenaar is. Daardoor waren er op onze
route tientallen obstructies en betekende
dit dat er altijd minimaal twee paar ogen
naar voren moesten kijken.

Gelukkig was het zicht goed, onbewolkt
en volle maan. Tijdens de wedstrijd zijn er
gelukkig geen ongelukken gebeurd. Door
de voorlijke wind konden we tijdens de
race jammer genoeg niet spinakeren.
Alleen tijdens de laatste paar mijl naar de
inport finish kon de kite omhoog, zodat
we met 14 knopen, na 20 uur varen, over
de finishlijn stoven. Het resultaat: 8e plaats
van 27 boten in onze klasse.

Een Rum Cola op de goede afloop
Aangekomen in Port Aransas hebben we
de boot opgeruimd, de boot van binnen
en van buiten helemaal afgespoeld, zeilen
opgeruimd en onze intrek in een lokaal
appartementencomplex genomen. Port
Aransas is een relaxte badplaats met ruime
stranden, leuke restaurantjes en levendige
bars. Dus genoeg te doen en te zien voor
een paar dagen. Ons gezelschap van vijf
mannen werd uitgebreid met vijf dames,
drie partners en twee dochters wat de

feestvreugde aanzienlijk verhoogde. Aldus
volgden twee heerlijke dagen van lekker
eten, beetje lummelen op het strand en op
zaterdagavond cocktailparty met
prijsuitreiking en live muziek. In de zwoele
avondlucht smaakte de rum-cola
uitstekend, was het heel goed om met
diverse zeilers te praten en op de
dansvloer ons bloed sneller te laten
stromen.

Met de auto of camper zo het strand op
Uitzonderlijk volk toch die Amerikanen:
gemakkelijk in de omgang en ontzettend
gastvrij. Ook vond ik het geen probleem

om naast de gebruikelijke smalltalk een
gesprek aan te knopen over meer
essentiële zaken van het leven.
Zondagmorgen was de terugreis gepland,
er was van tevoren afgesproken dat we de
boot terug zouden varen met vier man. Na
een hartelijk afscheid van de rest van het
gezelschap, vertrokken we met z’n vieren
vanuit Port Aransas terug naar Galveston.
Na een voorspoedige terugreis met
windsnelheden van 5 knots tot 35 knots
(maximale bootsnelheid 17 knots)

kwamen we op maandagmorgen weer
terug in de thuishaven. Een andere
wedstrijdboot, de Jeanneau die een keuze
van mij had kunnen zijn, was minder
fortuinlijk: bij het ronden van de pier bij de
ingang naar Lake Galveston werd een
navigatiefout gemaakt. De gevolgen
waren desastreus: de boot werd op de
pier gezet, de bemanning is met een
helikopter van boord gehaald en de boot
is door de golven over de pier heen
geslagen waarna ze is gezonken. Dat
laatste gaf binnen de vereniging nogal wat
opschudding en weer blijkt dat (zee)zeilen
niet ongevaarlijk is.

Na de Harvest Moon Regatta heb ik ook
nog een dag mogen wedstrijdzeilen op
een J-109. Dit was tijdens de J-Fest South
West, een “round the cans” serie op
Galveston Lake. Tijdens mijn verblijf in
Texas ben ik erg onder de indruk geraakt
van de diverse J-Boats en in Amerika zijn
de diverse J-klasses erg goed
georganiseerd. De oprichter en eigenaar
van J-Boats, Rod Johnstone, zeilt jaarlijks
mee en doet regelmatig persoonlijk de
prijsuitreikingen. Hoewel er het hele jaar
gezeild kan worden in Texas, is het
wedstrijdseizoen na begin november
afgelopen en heb ik na de J-Fest niet meer
gezeild.

Inmiddels ben ik ook weer teruggekeerd in
Nederland en kan ik terug kijken op
uiteindelijk een mooi zeilseizoen en een
bijzonder leuke en leerzame ervaring in
the Lone Star State!

Frederik Spreen
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Wedstrijdprogramma 2015
Datum Wie Wedstrijd
22 maart WSVA (WZW) Snowball Matchracing Series (finale)

28-29 maart WZW Grand Prix d' Aalsmeer
29 maart WVNM Clinic Matchracen

4 tot 6 april WZW Grand Prix d' Aalsmeer
12 april WVNM Openingswedstrijd

18-19 april WZW Grand Prix d' Aalsmeer
22 april WV Aalsmeer Woensdagavond wedstrijd (www.wvaalsmeer.nl)
25 april WVNM Onderlinge wedstrijd (einde middag)
29 april WV Aalsmeer Woensdagavond wedstrijd (www.wvaalsmeer.nl)
6 mei WV Aalsmeer Woensdagavond wedstrijd (www.wvaalsmeer.nl)

13 mei WV Aalsmeer Woensdagavond wedstrijd (www.wvaalsmeer.nl)
20 mei WV Aalsmeer Woensdagavond wedstrijd (www.wvaalsmeer.nl)
23 mei WVNM Onderlinge wedstrijd (einde middag)
27 mei WV Aalsmeer Woensdagavond wedstrijd (www.wvaalsmeer.nl)

30-31 mei WVA / WVNM (WZW) Combi Westeinder
7 juni WVNM Matchracen

10 juni WV Aalsmeer Woensdagavond wedstrijd (www.wvaalsmeer.nl)
17 juni WV Aalsmeer Woensdagavond wedstrijd (www.wvaalsmeer.nl)
24 juni WV Aalsmeer Woensdagavond wedstrijd (www.wvaalsmeer.nl)
27 juni WVNM Onderlinge wedstrijd (einde middag)

26-28 juni* WZW Klassen evenement FJ, FD, Contender, Draken
1 juli WV Aalsmeer Woensdagavond wedstrijd (www.wvaalsmeer.nl)

3 tot 4 juli* WZW Teamzeilevenement Aalsmeer, Alkmaar, Muiden (Draken)
11 juli WVNM Onderlinge wedstrijd (einde middag)
12 augustus WV Aalsmeer Woensdagavond wedstrijd (www.wvaalsmeer.nl)
19 augustus WV Aalsmeer Woensdagavond wedstrijd (www.wvaalsmeer.nl)
21 augustus WVNM Nachtzeilwedstrijd
23 augustus WVNM Matchracen
26 augustus WV Aalsmeer Woensdagavond wedstrijd (www.wvaalsmeer.nl)

28-29 augustus WZW Nationaal Kampioenschap Vrijheid
29 augustus WVNM Onderlinge wedstrijd (einde middag)
2 september WV Aalsmeer Woensdagavond wedstrijd (www.wvaalsmeer.nl)
9 September WV Aalsmeer Woensdagavond wedstrijd (www.wvaalsmeer.nl)

12 september WVNM Onderlinge wedstrijd (einde middag)
19-20 september WVNM (WZW) Rond, Plat en Scherp

4 oktober WVNM Bestuursbekerwedstrijd

* Onderdeel van de Westeinder Waterweek

In bovenstaand programma staat de laatste wedstrijd uit de Snowball Matchracing Series. De prachtige foto’s van eerdere wedstrijden
uit deze serie zijn te vinden op het flickr account van de WZW op https://www.flickr.com/photos/116496867%40N08/.
Het verslag van de presentatie van Dominik Lenk van 7 februari 2015 vindt u op pagina 21 van deze O&W.

De weg naar de wedstrijdkalender van 2015

Zoals u in het jaarverslag elders in deze
Over&Weer kunt lezen, is 2014 wederom
een bewogen jaar geweest voor de
wedstrijdafdeling van de Nieuwe Meer.
Het tanende aantal wedstrijdzeilers en de
opstartfase voor de WZW zette ons voor
verschillende uitdagingen.

Zaterdag 7 februari heeft de
wedstrijdcommissie, naast een mooie
presentatie van solozeiler Dominik Lenk,
aangegrepen om eens met u te praten
over deze tendens en om eens te kijken
naar de mogelijkheden die u ziet.

Ervaring leert inmiddels dat een vragenlijst
en het behouden van wedstrijden als de
singlehanded niet het gewenste
deelnemersresultaat opleveren. Ook de
damesclinic wordt nu al 2 jaar matig
bezocht. Het lijkt wel steeds moeilijker om
naast deelnemers ook vrijwilligers te
vinden om de wedstrijden te organiseren.
De wedstrijdcommissie heeft al meerdere
keren meergemaakt een wedstrijd voor te
bereiden en dat er dan maar 3 boten
kwamen opdagen. Niet altijd even leuk en
motiverend kunt u begrijpen. Binnen de
wedstrijdcommissie werd dit tijdens de
laatste vergadering genoemd als “niet een
zinkend schip, maar wel een erg klein
schip”.

Gelukkig brengen nieuwe initiatieven als
de matchrace serie en de actieve jeugd
reuring en vergroten het enthousiasme
van het wedstrijdlievende Nieuwe Meer
lid. Wij waren positief verrast door de
opkomst tijdens onze “zeilersmiddag”.
Hier hebben wij bovengenoemde “issues”
besproken en de aanwezige leden een
(concept) kalender voor het seizoen 2015
gepresenteerd. Hierin hadden wij de
onderlinge wedstrijden van de kalender
gehaald, als ook de singlehanded en de
damesclinic. Na het succes van het
matchrace event afgelopen jaar willen wij
dit het komend jaar voorzetten, in
combinatie met een clinic en 2
“wedstrijddagen”.

Gelukkig waren de aanwezigen nuchter en
erg positief ingesteld en bleek dat:
- Men de vrijdagavondwedstrijden vaak
om tijdtechnische redenen niet haalt.
“Al lang blij dat ik thuis ben na een
drukke werkweek”. In plaats daarvan
zou een wedstrijdserie op de late
zaterdagmiddag wel uitkomst bieden,
en dat als een “onderlinge” voor alle
boten. De resultaten van deze serie
kunnen dan ook meegenomen worden
in de bestuursbekerwedstrijd.

- De evergreens (openingswedstrijd,
bestuursbeker en nachtwedstrijd)
gewoon moeten doorgaan.

- De woensdagavondwedstrijden van de
WVA (ook door het vaste concept) een
groot succes blijven.

- Men vindt dat de ratingen weer eens
goed onder de loep dienen te worden
genomen. Dit is begrijpelijk, alleen dient
dit wel ergens op gebaseerd te zijn. Op
dit moment worden er nog te weinig
wedstrijden gevaren om hier een
duidelijk oordeel aan te kunnen hangen.
Vindt u nog steeds dat het niet klopt,
geef het aan bij de wedstrijdcommissie
en zij zal het in overweging nemen!

- Het aantal deelnemers en de opkomst
naar de wedstrijden ook een duidelijk
kip-ei geval is; ben je bang dat er minder
zeilers zullen komen, is het dan nog wel
de moeite waard om zelf naar de haven
te gaan?

- Commitment vanuit de aanwezigen
zeker werd uitgesproken. Het van te
voren opgeven voor een wedstrijd en
hier rekening mee houden is akkoord..

Het resultaat kunt u terug vinden in de
wedstrijdkalender 2015 hiernaast. De
vrijdagavondserie is geschrapt en heeft
plaatsgemaakt voor een zaterdagmiddag
serie die 1x per maand plaats vindt. De
evergreens zijn blijven staan en de
matchrace serie is toegevoegd. De
woensdagavondserie van de WVA blijven
wij communiceren, alsmede natuurlijk de
wedstrijden die worden georganiseerd
vanuit WZW verband. Ook hier blijft de
vraag naar een zogenaamde “SW Cup”
(een onderlinge wedstrijdserie tussen de
verschillende verenigingen) zeer relevant.

Vooral namens de wedstrijdcommissie wil
ik de aanwezigen bedanken voor hun
input en het delen van hun gedachten.
Aan de andere kant mogen wij nu ook
actie en commitment van u verwachten.
Binnen afzienbare tijd zal er een mailing

naar u worden gestuurd waarin u uw
beschikbaarheid en commitment als
deelnemer of organisatie kunt aangeven
voor de geplande wedstrijden. Deze
oproep zal meerdere keren terugkomen,
ook omdat wij gesteld hebben alleen met
een minimaal deelnemersveld van 5
schepen van start te gaan. Zijn er minder
inschrijvingen, dan heeft alle organisatie
helaas geen zin en zijn wij genoodzaakt de
wedstrijden te annuleren.

Vol frisse zin starten we dus aan het
nieuwe jaar; we hopen dat deze actie het
gewenste resultaat geeft en u ook weer
triggert om mee te doen.

Voor mij persoonlijk is dit het laatste
verhaal dat ik voor u schrijf als
wedstrijdcommissaris. Het invullen van
deze bestuursfunctie staat ter discussie;
ook voor de commissarissen vòòr mij was
het soms niet gemakkelijk om een
kandidaat te vinden. De wedstrijd-
commissie is onder leiding van Jorn
Jurgens een actieve club die uitstekend uit
zichzelf opereert. Het is dan ook maar de
vraag of het hebben van een extra
wedstrijdcommissaris (zeker met deze
tanende wedstrijdmodus op de haven) een
toegevoegde waarde geeft. De komende
tijd zullen wij dit als bestuur en commissie
verder bespreken.

Ik hoop u dan ook allen op de voorjaars
ALV te zien. Naast het van u afscheid
nemen als commissaris, hoop ik dan ook
met een gerust hart dit stokje over te
dragen aan mijn opvolg(st)er of u een
nieuwe opzet van de organisatie te
kunnen laten zien.

Esther Bos - Dijkstra



Volvo Ocean Race in Scheveningen (2)

Op het moment van schrijven van dit stuk
zijn de zes overgebleven zeilschepen in de
Volvo Ocean Race (VOR) op weg van
Sanya naar Auckland. In deze vierde van
de negen wedstrijden ligt Team Brunel,
met nog 4.271 mijl voor de boeg, op een
vijfde plaats en staat in het algemeen
klassement op een verdienstelijke derde
stek.

De negende en laatste race van de VOR
gaat van Lorient naar Gotenburg met een
stop in de haven van Scheveningen. Het
vertrek vanuit Lorient staat gepland op 17
juni met een verwachte aankomst in
Scheveningen rond 19 juni. Op 20 juni
vertrekken de schepen om 12.00 uur weer
vanuit Scheveningen in Le Mans-stijl. De
start vindt plaats in volgorde van
binnenkomst en met het (finishtijd)
verschil tussen de startende boten.

Bij Vesters Watersport te Scheveningen lag
een TOP Hypalon Lifeguard Rescueboat te
koop en hierover kan ik niets anders
zeggen dan dat deze er prachtig bij lag.

Ik was echt onder de indruk van de mooie
staat waarin deze RIB verkeerde. Zeer
verzorgd, goed onderhouden en zoals ik
het op dit moment kan inschatten een RIB
om jarenlang plezier van te hebben. Dit
wordt onze grootste en allermooiste en
deze RIB is een Formule 1 auto vergeleken
met ons alternatief. Een nieuwe BRIG F400

Als de zomerse weersomstandigheden in
juni het toelaten dan ligt de start- en
finishlijn tussen beide Scheveningse
havenhoofden. Het publiek heeft de
mogelijkheid bovenop dit spektakelstuk te
zitten. De klok tikt de seconden weg, de
spinakers worden gezet en na het
startschot zeilen de schepen een parkoers
voor de kust van Scheveningen, gevolgd
door de laatste mijlen naar de eindstreep
in Göteborg. Daar eindigt de negen
maanden durende zeilmarathon en op 27
juni vindt de prijsuitreiking plaats.

Voor de Nederlandse fans biedt de Haagse
pitstop een uitgelezen kans om vanaf de
havenhoofden, het strand, de boulevard
en aan boord van volgboten met eigen
ogen één van de meest extreme
oceaanraces van heel dichtbij te
bewonderen.

met 20 PK buitenboordmotor die
overigens ook nog eens een stuk duurder
bleek te zijn. Het zal duidelijk zijn dat mijn
keuze op deze Lifeguard Rescueboat is
gevallen en na overleg met de
beslissergroep is deze professionele RIB
aangeschaft.

Door de hoge gele buddyseat kunnen we
de WV Nieuwe Meer aanduidingen hier
goed op kwijt. En geloof me, het wordt
absoluut een plaatje.
Ondanks het feit dat de boot nog moet

Voor iedere echte zeilliefhebber is het
natuurlijk een must om deze zeilschepen
van dichtbij te bewonderen. Zowel voor de
kant liggend tijdens deze korte pitstop,
tijdens de Le Mans start en tijdens de race
voor de kust.

Voor belangstellenden is er een Race
Village waar bezoekers zich het leven aan
boord van een Ocean Racer kunnen
inbeelden in een levensgroot half model
van een VOR schip. Daarnaast is de Zr. Ms.
Groningen, een 100 meter lang
patrouilleschip van de Koninklijke Marine
dat in 2013 in dienst is gesteld, te
bezichtigen. Een groots VOR Festival
ontvangt op 18, 19 en 20 juni artiesten
zoals Anouk, Golden Earring, Di-rect en
Racoon.

Redactie

worden schoongemaakt zien de foto’s er
toch al fantastisch uit.

Robert van Werkhoven

Nieuwe RIB op de haven
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Snowball strikes again (vrijwilligersverslag)
18 januari 2015 7:00 uur, zondagmorgen.
De wekker gaat… Buiten 2 graden Celsius,
miezelregen. Wat een tijd, wat een
nattigheid, wat een hobby!

Na een douche en een snel ontbijtje ziet
de wereld er ineens heel anders uit: mooi
en gezellig: vandaag weer een Snowball
Matchrace! WZW vereniging WV Schiphol
is voor de eerste keer gastheer en laat zich
meteen gelden: een half uur eerder dan
gebruikelijk moeten we als wedstrijd-
comité present zijn; KLM-ers, “early birds”

7.45 uur, verzamelen bij WV Aalsmeer;
koffie, de eerste grappen en palaver met
het wedstrijdcomité en nemen we het
weer en de bijzonderheden van de dag
door. Daarna skippyballen, vlaggen,
ankers, lijnen, lijsten en toeter verzamelen
en distribueren over startschip en RIBs.
Vervolgens RIBs te water en J22’s
optuigen. Dan gaat de vloot los, op weg
naar WV Schiphol, circa tien minuten
varen.

8.30 uur, de walorganisatie van WV
Schiphol staat paraat: de koffie is lekker en
de soep en broodjes worst liggen klaar om
later warm uitgeserveerd te worden.

9.30 uur, palaver aan de zeilers: zes teams,
waarvan drie jeugdteams. Het duurt iets
langer dan gebruikelijk omdat de jeugd
het naadje van de zeilkous wil weten.

10.20 uur, eerste start, iets te laat, maar ja,
die jeugd… Het geheel loopt op rolletjes.
Na de wisselboot heel even bijgestuurd te
hebben gaat het nog sneller. Moet ook

want met matchracen tikt nu eenmaal de
klok. Er staat een gedecideerd windje:
knoopje of tien, langzaam afnemend naar
zes: ideaal voor jeugd en cracks. De 16
wedstrijden worden snel “afgewerkt” en
het loopt ook allemaal efficiënt en
soepeltjes. Eigenlijk zoals gebruikelijk bij
de WZW.

We staan vandaag met zijn drieën op het
startschip en ik doe de vlaggen en doe ook
wat hand- en spandiensten, zoals het
verleggen van een boei of die vergeten
maar broodnodige kan koffie halen.
Beurtelings gaan we met de reserve RIB af
en toe naar de wal. Even droogte en
warmte binnen snuiven. Hoewel.. hoe
koud of nat het weer ook kan zijn, “it’s
always summer on the inside” van mijn
zeilpak. Je blijft droog en warm met goede
kleding en laten we eerlijk zijn, als je
binnen staat en buiten de grauwe
nattigheid ziet lokt dat niet aan. Echter, ga
je goed beschermd gekleed naar buiten,
dan valt het altijd reuze mee. De drempel
zit slechts “tussen de oren”.

Ondertussen ben ik op de wal
aangekomen. Een uurtje toeven binnen in
het Kombuis van WV Schiphol: lekkere
soep drinken, broodje worst eten en even
babbelen met de binnen wachtende zeilers
en umpires.

Dan weer naar buiten en constateren dat
de laatste wedstrijden al gevaren gaan
worden.

14.00 uur, iedereen, starters, umpires en
zeilers zijn weer binnen in het Kombuis.
We zijn ruim op tijd klaar vandaag. De
uitslagen worden bekend gemaakt en er
wordt door de umpires gelegenheid
gegeven diverse wedstrijdsituaties en
zeilregels te bespreken. De zeilers springen
hierop altijd gretig in en een stevige
discussie wordt niet geschuwd. Vervolgens
nog wat geborrel en borrelpraat. Maar
dan is het schluss.

15.30 uur houdt een ieder het voor gezien
en gaat zijns weegs. Ook wij gaan weer
met de vloot terug. Nog even de boel
opruimen en na een korte comitéborrel
gaat iedereen weer ruimschoots op tijd
naar huis.

Al met al weer een mooie, gezellige dag
voor zeilers en vrijwilligers. Goed gezeild
en de organisatie was prima, zowel aan de
wal als op het water. Hartelijk dank WV
Schiphol!

Ook gezellig meedoen als vrijwilliger?
Zie: www.westeinderzeilwedstrijden.nl

Geert Bakker
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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

Tingietersweg 72
2031 ES Haarlem

Tel. :023-5401797
Mob. :06-54246249

info@tiekstra-scheepselektra.nl

www.tiekstra-scheepselektra.nl

Elektrotechnische installaties 
voor jachtbouwers en 
particulieren

OPM adv Tiekstra 90x185.indd   1 06-02-15   09:22
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Nieuws, info en achtergronden

Nieuwste navigatietechniek
Dr. Larry Myer, werkzaam als docent en
directeur bij het Centre for Coastal &
Ocean Mapping in New Hampshire, heeft
onlangs een video getoond aan het
Amerikaanse Congres over de laatste
mogelijkheden voor navigatie en
oriëntatie. De video geeft een aardige
animatie over wat er technisch nu al
mogelijk is. De bestaande navigatie met
behulp van GPS met projectie op een
platte kaart wordt gecombineerd met een

360 graden
panorama foto
en diepten en
ondiepten op
de te varen
route. Scan de
QR code en kijk
hoe onze
navigatie er in
de toekomst
uit zal zien.

Team Vestas Wind gestrand
Wouter Verbraak (39), de Nederlandse
navigator van de Ocean Race-zeilboot
Vestas die in december 2014 in de Indische
Oceaan op de klippen liep, heeft verklaard
dat de schipbreuk volledig zijn schuld is.
Verbraak, een ervaren zeiler die al twee
keer eerder meedeed aan de Volvo Ocean
Race om de wereld, heeft bij het
uitstippelen van de route de kliffen
volledig over het hoofd gezien op de
elektronische kaarten. Het rif, dat hoort bij
Caragos Carjados, een groep kleine
eilanden ten noord-oosten van Mauritius,
steekt voor een deel boven het water uit
en Team Vestas Wind voer er in het
pikkedonker met volle vaart bovenop. Of
Wouter Verbraak als navigator aan boord
blijft, is ook nog niet bekend. Schipper
Chris Nicholson heeft, zoals het hoort, de
volledige verantwoordelijkheid op zich

genomen. Hij is immers gekend in de route
die Verbraak voor ogen had, maar de fout
ligt bij de Nederlander.

Helft zeekaarten onbetrouwbaar (of niet)
“Op minstens de helft van de zeekaarten
in de wereld kun je niet blindvaren”. Dat
zegt een van de beste navigators van de
wereld, de Nederlander Marcel van Triest,
naar aanleiding van de schipbreuk van de
boot van het Deense Team Vestas op een
rif in december 2014 tijdens de Volvo
Ocean Race. Wat een rol bij het ongeluk
gespeeld kan hebben is volgens Van Triest,
die vijf keer aan de Volvo Ocean Race
meedeed, dat de gebruikte zeekaarten
mogelijk onnauwkeurig waren.

“Het is mogelijk dat die elektronische kaart
die ze gebruikten voor dat gebied
gebaseerd is op een kaart uit 1840. Een
groot deel van de wereld is tegenwoordig
nog steeds slecht in kaart gebracht”, aldus
Van Triest, die als walnavigator
momenteel vanuit Spanje het Abu Dhabi
Ocean Racing Team begeleidt
De Britse Admiraliteit heeft in de tijd van
het Britse Rijk met boten en lijnen op
honderdduizenden plaatsen op de wereld
de diepte gepeild. Maar dat is allemaal
gestopt aldus Van Triest.
Echter, voor eNav International heeft Ian
Russell een aantal relevante kartografische
en hydrografische zaken op een rijtje
gezet.
1. De kaarten waren niet te oud en de
wateren rond de eilandengroep waren vrij
recent nog opgenomen.
2. De eilandengroep staat correct op de
detailkaart BA 1881, maar ook voldoende
duidelijk op de overzichtskaart voor het
westelijk deel van de Indische Oceaan.
3. De officiële digitale kaarten van dit
gebied waren ook up-to-date en mogelijk
zelfs nog actueler dan de papieren versies.
4. De van de officiële kaarten afgeleide
commerciële kaarten waren ook actueel.
Discutabel is wel waarom de riffen en
eilanden pas na flink inzoomen zichtbaar
worden.
Jaren geleden werd als nadeel van
commerciële digitale kaarten gezegd dat
de makers nalieten of het erg moeilijk
maakten om te achterhalen van welke
datum de gebruikte bronnen zijn en tot
wanneer de gegevens zijn bijgewerkt. Dat
nadeel geldt voor enkele makers van
commerciële digitale kaarten nog steeds.

Blunder: Spoorbrug Máximakanaal te laag
De spoorbrug over het nieuwe
Máximakanaal bij Rosmalen is te laag.
Technisch manager Evert Aukema van
Rijkswaterstaat noemde de ontdekking
“een onaangename verrassing”. De brug
voor het treinverkeer tussen Den Bosch en
Oss is maximaal 4 centimeter te laag. Als
het aan Rijkswaterstaat ligt wordt de brug
opgehoogd, maar er wordt ook gedacht
aan een aanpassing aan de onderkant van
de brug. Volgens Prorail is bouwer Boskalis
verantwoordelijk. Boskalis onderzoekt de
herstelmogelijkheden. Schepen kunnen
vanaf december over het nieuwe kanaal
om Den Bosch heen, omdat het waterpeil
tijdelijk wordt verlaagd.
Koningin Máxima is uitgenodigd om het
kanaal op 5 maart officieel te openen.

Sluis Afsluitdijk vergroot
De Afsluitdijk bij Kornwerderzand krijgt
een grotere sluis voor luxe jachten en
zeegaande schepen. Bestemmingen als
Lemmer, Lelystad, Zwolle, Meppel en Urk
worden daardoor beter bereikbaar voor
de scheepvaart.
De ruimere sluis kost zo'n 75 miljoen euro
en wordt betaald door de provincies
Friesland, Overijssel, Drenthe en Flevoland
en een tiental gemeenten langs het
IJsselmeer. Noord- en Oost-Nederland
lopen nu nog grote kansen mis door de
beperkte afmetingen van de huidige sluis,
aldus de provincie Friesland. De nieuwe
doorgang moet in 2018 klaar zijn.

Het Groene Hart van Holland
Op de website www.groenehart.nl is een
nieuwe routeportal gelanceerd waarop je
diverse routes kunt bekijken en
downloaden op het gebied van varen,
wandelen en fietsen.
Uniek noemen de makers het ontsluiten
van vaarroutes en knooppunten van het
sloepennetwerk. Er staan inmiddels 70
routes online zoals de Hollandse
IJsselroute, de Krimpenroute en de Molen
Fietsroute Kinderdijk.
Het bekijken en kunnen downloaden van
routes is een groeiende behoefte van
bezoekers, aldus het Programmabureau
Groene Hart. Het gebied is bij uitstek
geschikt voor een vaar-, wandel- of
fietstocht, vanwege de vele knooppunten,
voorzieningen en een goede
infrastructuur.
Voorlopig is de inhoud nog aan de magere
kant. Slechts een vijftal kleine vaarroutes
zijn opgenomen naast de fiets- en
wandelroutes.

Schoon drinkwater aan boord
Het gebruik van water aan boord is niet zo
makkelijk als thuis. De opslag in een
schone tank combineren we met een
beetje inspanning (met voetpomp) of een
beetje stroom bij gebruik van een
waterpomp eventueel met hydrofoor. De
rubberen balg in het hydrofoor kan na een
paar jaar smerig worden en stilstaand
water kan een bron van een hoop
bacteriën zijn.
Tip: zet bij het verlaten van de boot de
pomp uit en de kranen open. De rubberen
balg zal dan het water uit de hydrofoor
lozen en er blijft nauwelijks water in
achter. Bij gebruik de leidingen even kort
doorspoelen en de kans op ellende is

verminderd. Hoe houdt u het water
schoon? Lees nog even het artikel van
Mark Koopmans in O&W 457 van mei
2013.

6 juni 2015, dag van de Watersport
2015 is hét feestjaar voor alle Nederlandse
watersporters. Ter ere van het 125-jarig
jubileum organiseert het Watersport-
verbond op zaterdag 6 juni 2015 een
landelijke watersportdag onder de
noemer: “de Dag van de Watersport”.

“Het doel van de Dag van de Watersport is
om de watersport te vieren, op de
vereniging, door jong en oud, top- en
breedtesport, om leden en niet-leden met
elkaar te verbinden en gezamenlijk een
gezellige dag te beleven! Voor alle
verenigingen een uitgelezen kans om de
deuren te openen, publiek te trekken,
thema’s als jeugd en veiligheid aan te
pakken of bijvoorbeeld gemeente-
raadsleden uit te nodigen op de
vereniging. Het zal in het teken staan van
feestelijke activiteiten, clinics en
demonstraties, toertochten en er zullen
leuke jeugdprogramma’s worden
georganiseerd”. Aldus een woordvoerder
van het Watersportverbond.

Scan de QR code en
kijk naar een kort
introductiefilmpje met
een uitnodiging voor
het 125-jarig bestaan
van het Watersport-
verbond.

Irenebrug Uithoorn gestremd
In de maand maart gaat Bouwbedrijf Dura
Vermeer de Irenebrug in Uithoorn over de
Amstel onderhouden. De bouwer is
gevraagd vóór de start van het
watersportseizoen de werkzaamheden af

te ronden, tenminste wat betreft de
stremming op de vaarweg. Er is in het
contract met de opdrachtnemer
opgenomen dat er een procedure nodig is
om eenmaal per dag de scheepvaart die
nog wel gebruik moet maken van de
bediening doorgang te verlenen. Het gaat
om de periode van maandag 9 maart t/m
vrijdag 27 maart aanstaande. In het
weekend (op zaterdag) wordt er niet
gewerkt, dus kan de brug volgens de
normale bedieningstijd geopend worden.

Minder doorvaarthoogte Drechtbrug
De huidige doorvaarthoogte van de brug
over de Drecht bij Leimuiden is 4 meter.
De brug wordt vervangen door een nieuw
exemplaar, omdat de N207 wordt
verbreed. De Gemeente Kaag en Braassem
heeft het bestemmingsplan zodanig
gewijzigd dat de Provincie de
doorvaarthoogte mag verlagen naar 3,15
meter. Het op hoogte houden van de brug

op 4,00 meter vergt een extra investering
van 1,7 miljoen euro. Vanwege het feit dat
circa 1 % van de passerende schepen een
doorvaarthoogte tot 4 meter nodig heeft,
is besloten deze 1,7 miljoen euro niet uit
te geven en de doorvaarthoogte te
beperken tot 3,15 meter.
De werkzaamheden starten in augustus
2015 en zullen naar verwachting voor de
start van het watersportseizoen 2016 zijn
afgerond. De Provincie Zuid Holland
bekijkt de mogelijkheden om tijdens de
bouw de brug te kunnen vervangen door
een Baileybrug of een ponton. De
doorvaarthoogte zal afhankelijk van de
gekozen oplossing maximaal 1 meter zijn.

Grote schoonmaak
In een zomervakantie van Aalsmeer, via de
Maas naar de Belgisch-Franse grens en via
de Belgische Kempen en Antwerpen weer
huiswaarts. Niet minder dan 60 sluizen
kom je tegen waar de lijnen niet schoner
van worden. Thuis even in een heet bad,
beetje Biotex erbij en de jacuzzi op standje
3. Herhaal dit een keer of 5 en ze zijn
weer kraakhelder. Nu het ligbad nog…...
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Het Drijfijzer toch nog verkocht
Dirk heeft zijn schuit toch nog verkocht;
en voor een mooi bedrag. Dat is, bij de
slapte van de botenmarkt, op zichzelf al
bijzonder. Maar wie het schip kent
begrijpt er helemaal niets van. Want er
worden, voor een appel en een ei, heel
wat betere schepen aangeboden.

Dirks knikspant bezat echter, behalve
plezierige eigenschappen als ruimte en
stahoogte, niet die van opvallende
schoonheid. Ze leek door een kinderhand
getekend, lag te hoog op het water en
miste elk sjeu, onverschillig van welke kant
je haar bekeek. Misschien dat het van
onderen af gezien nog iets lijken zou,
maar dat heb ik nooit geprobeerd.

Een vorige eigenaar had er met de nodige
zelfspot “Drijfijzer” op gezet. Met wat
goede wil zou je het een motorzeiler
kunnen noemen want zeilen kon ze met
ruime wind in elk geval. En voor aan-de-
windse rakken zat er een diesel in van een
sinds lang uitgestorven merk. In betere
tijden moet hij een vrachtwagen
voortbewogen hebben. Nu genoot hij van
een rustige levensavond. Rustig en roestig,
want door het lekwater dat altijd in het
motorruim klotste was hij reumatisch
geworden en moeilijk aan de praat te
krijgen. Ik heb zo’n startprocedure wel
eens meegemaakt. Het leek op de
lancering van een Saturnusraket. Na
vruchteloos en steeds ongeduldiger
gehannes met kabeltjes en schakelaars
greep Dirk vloekend een busje met een
explosief mengsel en spoot de inhoud
ervan in de daar blijkbaar voor bestemde
opening. Vreemd genoeg ontplofte de
motor niet. Wel ontstak hij in razernij. Hij
stootte machtige roetwolken uit en begon
zo snerpend te gieren dat je
trommelvliezen bol gingen staan. Keer op
keer heb ik me verbaasd dat het Drijfijzer
niet, al haar klinknagels verliezend, als een
schroothoop onder water verdween. Dat
gebeurde echter nooit tot verdriet van
andere watersporters die gedwongen
waren het geweld ruim tien minuten te
verduren. Pas dan was de motor warm
genoeg. De stilte die na het vertrek van
het Drijfijzer over de haven viel was
oorverdovend.

Het zal niemand verbazen dat de schipper
van zo’n lawaaiboot niet altijd vriendelijk
bekeken wordt. Bekendheid genoten Dirk
en zijn schip in elk geval wel. Toen hij dan
ook probeerde het te verkopen werd dit al
vlug bekend. “En Dirk, al iets gehoord?”
Vroegen we hoopvol, een week nadat de

advertentie verschenen was. “Nee” Dirk
schudde spijtig het hoofd. Het ging niet zo
vlot als hij gedacht had. Maar het zou wel
komen. “En, hoe is het met de verkoop?”
Informeerden we, voorzichtiger, een
maand later. Niet slecht. Er was al een
kijker geweest. Jammer genoeg lag de
boot erg ongunstig, direct om de hoek van
het schiphuis zodat de goede man
onvoorbereid oog in oog stond met de
massieve voorkant van het gevaarte. “Wat
een knoepert!” riep hij. En hij was
nauwelijks bereid om aan boord te
stappen en de royale kajuit te
bewonderen, het ruime vooronder en het
knusse kombuisje.

De tweede gegadigde behoorde tot de
brekers en bouwers. Nog maar net aan
boord begon hij al te wijzen wat hij
allemaal weg wou hebben om het door
scheppingen van eigen hand te vervangen.
Veel zou er niet overblijven maar Dirk
stond ijverig te knikken. Hij vond alles
goed als ie zijn geld maar kreeg. Helaas
stak ‘s bouwers vrouw een spaak in het
wiel. “Wou je hiermee de zee op?” riep ze.
“Bij de eerste golf mietert hij al om. Als je
maar weet dat ik dan thuis blijf”. Je zou
haast denken dat het weduwschap haar
minder bezwaarlijk leek dan het varen met
deze roestbak.

De derde belangstellende wilde zowaar
een proefvaart maken. Jammer genoeg
had de motor zijn dag niet. Ondanks Dirks
explosieve mengsel en dito taalgebruik
lukte het niet hem aan de praat te krijgen.
Zo sukkelde de zaak voort. Dirk bleef
adverteren, zonder zijn prijs te verlagen.
Maar niemand geloofde op den duur dat
het hem lukken zou.

Vorige week echter werden we bij
aankomst in Muiden verrast door een
bekend silhouet. Daar lag het Drijfijzer in
al haar lelijkheid. “Gezellig, vaar er eens
langs”, riep mijn vrouw en ze begon op
voorhand te zwaaien. De reactie was
echter lauw. Waarom, dat werd al gauw
duidelijk. De man bij het roer léék wel op
Dirk; dezelfde wilde baard; hetzelfde
wollen mutsje; maar hij was het niet. “O,
eh goeienavond”, riep ik toen we onze
vergissing ontdekten.” “Is Dirk aan
boord?” “Nee, die is er niet”. Toen, na
een korte stilte: “Ik heb het schip van hem
gekocht”. “Potdorie, dus het is…” Ik
stokte. Het is
hem toch
gelukt, had ik
willen zeggen.
Maar dat leek
bij nader
inzien niet erg
tactvol. Er viel
een verlegen
stilte. “Nou, u
hebt er mooi
ruim schip
aan”, kwam

mijn vrouw tussenbeide. Ze zou best in de
handel kunnen, samen met Dirk. “Och ja,
het heeft veel leefruimte”, zei de
nieuwbakken schipper. “Mijn vrouw is er
blij mee. Maar we wachten op een
monteur. De motor wil niet starten, weet
u”. Ik wist. En ik zag de hele ellende voor
me: het geknoei met halfvergane
klemmen, onhandelbare kabeltjes en
vastgeroeste schakelaars. Ik voelde hoe de
aanvankelijke geestdrift voor het nieuwe
schip over was gegaan in wanhoop. Dus
ben ik aan boord gestapt. Weliswaar is
techniek niet mijn sterkste punt maar ik
had Dirk een keer bezig gezien. Na enig
zoeken vonden we de plaats waar de
startknop had gezeten. Ook wist ik nog
waar je het helse mengsel in moest
spuiten. Gelukkig verscheen op dat
moment de monteur, de èchte. Was dat
niet gebeurd dan had ik dit verslag
vermoedelijk nooit op kunnen schrijven…..

Na een leerzaam halfuurtje hief het
Drijfijzer als vanouds haar strijdlied aan. En
nog een kwartier (voor het warm draaien)
later stoomde ze de haven uit; luidruchtig
op weg naar een onzekere toekomst.

De moraal? Wanhoop nooit als je een
schip verkopen wilt. Het kan lang of kort
duren, maar er komt altijd wel iemand die
nog gekker is dan jij. Vraag het Dirk maar.

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.
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Veilig langs een veerpont
Een veerpont is een vaartuig waarmee
fietsers, voetgangers en voertuigen water
kunnen oversteken. Een pont verbindt
twee punten op beide oevers en vaart
daarom dikwijls haaks op het vaarwater.
Lees hier hoe u met uw schip een pont
veilig kunt passeren.

Nederland telt ruim 200 veerponten. Een
deel daarvan vaart alleen in het
zomerseizoen. De veerponten worden
onderverdeeld in voet- en fietsveren
(uitsluitend ten behoeve van voetgangers
en fietsers) en autoveren. Ponten zijn het
varende alternatief voor vaste
oeververbindingen als een brug of tunnel.
Men kan ook onderscheid maken op basis
van het motorisch vermogen. Hier spreken
we dan over snelle en langzame
veerboten. Snelle veerboten kunnen een
snelheid bereiken van 40 tot 70 km per
uur, terwijl langzame veerponten hooguit
25 km (!) per uur halen.

Vrijvarend of niet-vrijvarend
Veel veerponten zijn vrijvarend, dat wil
zeggen dat ze zelfstandig kunnen
manoeuvreren. Dit in tegenstelling tot een
niet-vrijvarende veerpont die een kabel of
ketting als hulpmiddel gebruikt bij het
oversteken.

Niet-vrijvarende Vrijvarende
veerpont veerpont

Niet-vrijvarende ponten
Er zijn twee types niet-vrijvarende ponten
namelijk de kabelpont en de gierpont.
Een kabelpont is verbonden met een
staalkabel of ketting die tussen beide
oevers ligt, dus haaks op het vaarwater.
Doorgaans heeft een pont een motor als
aandrijving, maar kleinere kabelvoetveren
worden ook wel op de hand over
getrokken. Een gierpont is aan een
staalkabel of ankerketting bevestigd die in
het midden van de rivier is verankerd. De
kabel loopt vanaf de verankering via een
aantal kleine bootjes boven water naar de
pont. De gierpont vaart op de motor maar
benut tegelijkertijd de stroming en
‘zwaait’ aan de kabel naar de overkant,

met de verankering als een scharnierpunt.
Een gierpont is dus altijd te herkennen aan
de ankerbootjes. Deze schematische
weergave laat het principe van een
gierpont zien.

Snelle veerboten
Voorbeelden van snelle veerboten zijn de
waterbussen vanuit Dordrecht of de snelle
veren vanuit Gorinchem. Zij kunnen een
snelheid tot wel 40 km per uur behalen.
Als u op hetzelfde water vaart kijk dan
regelmatig achterom en blijf koersvast. De
snelle veerdiensten zullen daar op
anticiperen. Overigens zijn deze snelle
veerboten géén veerpont in de betekenis
van het BPR. Een snelvarende veerboot is
eigenlijk een passagiersschip.

Zo passeert u een pont
Als watersporter moet u om te beginnen
weten dat een klein schip voorrang moet
verlenen aan een vertrekkende, kerende
of overstekende veerpont. Zodra u in de
buurt komt moet u weten wat voor pont
het is: vrijvarend of niet-vrijvarend en
indien niet-vrijvarend, is het een kabelpont
of gierpont?
Als een kabelpont aan de oversteek
begint, komt de kabel of ketting strak te
staan. U moet vaart minderen en wachten
tot de pont de andere oever bereikt. Bij
een gierpont moet u goed opletten aan
welke zijde u gaat passeren. Zolang de
slagbomen openstaan, zal de pont niet
vertrekken en kunt u voorlangs passeren.
Sluitende of gesloten slagbomen zijn een
signaal dat de pont zal vertrekken. Met
het lichten van de klep, maakt een
veerpont ook een soort duikbeweging.
Daaraan is ook te zien dat de pont in
beweging komt en van wal steekt. Dan
kunt u beter wachten en vervolgens
achterlangs passeren. Doet u dat niet, dan
komt u in de fuik van de gierpont en de

ankerbootjes terecht. Dat kan een
vervelende situatie opleveren, zeker als u
stroomafwaarts vaart. De tijd om achteruit
te slaan of te draaien is dan beperkt en
een gierpont kan niet uitwijken of snel
stoppen. Let bij het passeren van een pont
die voor de kant ligt op het schroefwater.
De pontschipper houdt dikwijls de schroef
in zijn werk, om de veerpont tegen de wal
te drukken.

Wat zeggen de regels?
In het Binnenvaartpolitiereglement (BPR)
staan de regels die u in acht moet nemen
bij het passeren van een pont. In zijn
algemeenheid geldt: pas uw snelheid aan
in de buurt van een veerpont die in bedrijf
is, zodat hinderlijke waterbeweging wordt
voorkomen. Dat geldt zeker als u dit
verbodsbord ziet.

Verboden hinderlijke waterbeweging te
veroorzaken.

In het BPR/RPR artikel 6.23 “Vaarregels
voor veerponten” staat:
1. Een veerpont mag slechts vertrekken,
keren of het vaarwater oversteken, nadat
hij zich er van heeft vergewist dat dit
zonder gevaar kan geschieden.
2. Een veerpont mag bij vertrek, keren of
oversteken van het vaarwater
medewerking verlangen van een groot
schip.
3. Een klein schip moet voorrang verlenen
aan een vertrekkende, kerende of
overstekende veerpont.

Bron: Varendoejesamen. Deze informatie
is samengesteld door het Landelijk Veren
Platform. Info: www.varendoejesamen.nl

Redactie
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Antifouling: wat u mag en moet (weten)
In het voorjaar staat iedere watersporter
weer te trappelen van ongeduld. Na één
dagje met een aangename temperatuur
en een vrolijk zonnetje begint het te
kriebelen en willen we niets liever dan
weer de motor starten en vanuit de
winterstalling richting haven varen.

Wat mag en niet mag van het Ctgb
Natuurlijk eerst nog even wat
broodnodige klusjes afwerken en dan
mogen we weer. Eén van die
werkzaamheden die we met regelmaat
moeten uitvoeren is het smeren van
antifouling op ons onderwaterschip. Geen
leuk werkje maar wel nuttig en
noodzakelijk. Maar hoe staat het er
tegenwoordig voor met alle regels ten
aanzien van koperhoudende- en niet-
koperhoudende verf. Op 1-11-2014 is de
toelating op een aantal producten
vervallen. Maar met een nuancering.

We nemen contact op met het Ctgb. Deze
afkorting staat voor “College voor de
toelating van gewasbeschermingsmiddelen
en biociden” en we worden uitermate
geduldig en uitgebreid te woord gestaan.
De taak van het Ctgb is om te beoordelen,
volgens internationale afspraken en in de
wetgeving verankerde criteria, of
gewasbeschermingsmiddelen en biociden
veilig zijn voor mens, dier en milieu. Kort
en bondig. De website www.ctgb.nl
verschaft alle informatie ten aanzien van
haar werkterrein en activiteiten. In
Nederland mogen uitsluitend door het
Ctgb toegelaten antifoulings worden
verkocht en verwerkt. Uit milieuoogpunt is
de toelating van een groot aantal
koperhoudende antifoulings per 1-11-2014
verlopen. Deze verven mogen in
Nederland niet meer worden verkocht
en ook niet meer worden aangebracht
Ook kan het Ctgb het toepassingsgebied

van een wel toegelaten antifouling
beperken. Dit betekent dat die
betreffende antifouling uitsluitend mag
worden aangebracht op bijvoorbeeld
beroepsschepen. Deze antifouling mag
dan niet worden toegepast op plezier-
vaartuigen. Overtreding is een milieudelict
en wordt de overtreder zwaar
aangerekend.

Antifouling
Onderwaterverf kunnen we onderverdelen
in drie soorten:
1. harde antifouling
2. zelfslijpende antifouling
3. teflonverf

De harde antifouling scheidt langdurig en
gestaag de producten af die er voor
zorgen dat aangroei geen kans krijgt.
Hierdoor verliest de verflaag na verloop
van tijd zijn werking en zal de aangroei
onverbiddelijk toeslaan. Deze laag doet
zijn werk gedurende meerdere jaren. Er
blijft na jaren van gebruik echter een
harde laag over die overschilderbaar is
maar heeft als nadeel dat op het
onderwaterschip na verloop van tijd
laagdikte wordt opgebouwd dat ooit
verwijderd zal moeten worden. Het (nat)
schuren is een oplossing bij het regelmatig
aanbrengen van een nieuwe laag
antifouling.

Zelfslijpende antifouling gaat naarmate de
tijd verstrijkt compleet verloren. De
stroming in een haven of de
waterbeweging tijdens het varen zorgt
ervoor dat de zachte antifouling en de
aangroei van de romp geslepen wordt. Bij
een winterstalling op het droge wordt het
onderwaterschip met hoge druk gereinigd
en daarmee gaat de zelfslijpende
antifoulinglaag verloren. Voorafgaand
aan de tewaterlating zal een nieuwe laag
antifouling moeten worden aangebracht.

Teflon antifouling wordt meestal op
wedstrijdschepen toegepast. Met dit
product wordt een glad onderwaterschip
verkregen en de laagdikte is minimaal.

Per soort vaarwater bestaan verschillende
soorten antifoulings. Is het vaargebied
uitsluitend zoet water, of af en toe zout of
brak water, of langere tijd brak of zout
water, of meestal brak of zout en soms
zoet, stroomt het water in de haven rond
het schip en is de haven bekend met
sterke aangroei? De antwoorden op deze
vragen zijn medebepalend voor de soort
antifouling. De websites van de
leveranciers of de watersportwinkels
kunnen helpen bij het maken van de juiste
keuze.

Is antifouling duur? Ja en nee. Een pot
antifouling loopt aardig in de papieren
maar geen antifouling is waarschijnlijk
duurder. Een schip met forse aangroei in
de vorm van een baard of een dikke laag
mosselen zal in de toekomst problemen
krijgen. Voorbeelden zijn:
• Extreem brandstofverbruik (+40%),
• Grotere uitstoot van verbrandingsgas,
- Weerstand en dus snelheidsverlies,
- Wendbaarheid wordt minder,
- Aantasting van onderlagen en risico

op corrosie,
- Als gevolg van corrosie het schip

moeten voorzien van een compleet
nieuw verfsysteem,

- Bij polyester schepen versneld
optreden van osmose,

- Aantasting van de levensduur en
waarde van het schip.

Enkele tips en opmerkingen:
• Aluminium schepen mogen niet van

een koperhoudende antifouling
worden voorzien. Koper en aluminium
liggen elkaar niet goed.

• Controleer de overschilderbaarheid
van oude of onbekende verflagen.

• Breng altijd de juiste laagdikte aan.
Ter hoogte van de waterlijn en de
boeg mag het iets dikker zijn omdat
daar zonlicht, zuurstof en water voor
extra slijtage van het verfsysteem
zorgen.

• Schuur antifouling altijd nat. Het
schuurstof bevat biocide en andere

Bedenk dat het oppervlakte-
water in Nederland in

principe drinkwater is, dan
kan je daar niet zorgvuldig

genoeg mee om gaan.

ongezonde stoffen. Volg de
milieuvoorschriften en gebruiks-
aanwijzingen van de fabrikant op.

• Het gebruik van koolteer met PAK’s
(polycyclische aromatische koolwater-
stoffen) is al jaren streng verboden.

• Raadpleeg bij twijfel een professional
of lees documentatie van fabrikanten.

Wel of geen koperhoudende antifouling?
De wijzigingen die de laatste jaren zijn
doorgevoerd hebben het er voor de
watersporter niet makkelijker op gemaakt.
Antifouling is aan strenge milieuwetgeving
onderhevig. Kunnen we nog het juiste
product vinden in de schappen en mag het
nog over de toonbank en uiteindelijk
onder ons schip worden aangebracht?

Praktijk, mag het wel of mag het niet
Antifouling is een onderwaterverf dat een
schip beschermt tegen aangroei van
microscopische organismen, slijmalgen,
plantjes, schelpjes en mosselen door
middel van biocide maar geen
conserverende werking heeft. In het
recente verleden zijn de regels ten aanzien
van verkoop en gebruik
van antifouling
aangescherpt en later
weer versoepeld en
opnieuw aangescherpt.
De huidige situatie met
betrekking tot het
gebruik ervan lijkt vrij
onduidelijk. Om er achter te komen of een
type antifouling mag worden gebruikt kan
de website van het Ctgb worden
geraadpleegd.

Op het etiket van de betreffende verf
staat een toelatingsnummer afgedrukt.
Bijvoorbeeld Copper Cruise van Epifanes
met nummer 14301 N. Op de volgende
manier kan worden achterhaald of deze
antifouling in de watersport is toegestaan:
- kijk op: www.ctgb.nl
- klik op het kopje “toelatingen”
- kies “toelatingen”
- kijk rechts in het scherm en kies
- soort middel = toegelaten middel
- categorie = biocide
- PT code = PT21

In het linker deel van het scherm verschijnt
een lijst met 45 toegelaten producten
waaronder Epifanes Copper Cruise. Klik op
de naam Copper Cruise en alle gegevens
van het product verschijnen in beeld
inclusief “gebruikersvoorschrift” en uitleg
over bijvoorbeeld “nieuwe toelating”.
Onder nummer 14301 uit bovenstaand
voorbeeld staat vermeld: Copper Cruise
van Epifanes met een expiratiedatum van
de toelating 1-12-2021 zijnde een
antifouling behorend tot de categorie
biocide met 12,1 % koper te gebruiken als
aangroeiwerende verf op schepen in zout
en zoet water.

Epifanes Copper-Cruise is
één van de weinige
antifoulings die in
Nederland tot 2021 is
toegelaten. Copper-Cruise
is een effectief werkende
koper- en biocide
houdende antifouling op
basis van de nieuwste

koper release technologie voor optimale
koperafgifte. De nieuwe formulering geeft
een aanzienlijke verbetering in
aangroeiwering in vergelijking met
voorgaande conventionele antifoulings. De
efficiënt en effectief slijpende werking
gecombineerd met het harde, schrobbare
oppervlak maakt deze sterke antifouling
geschikt voor alle typen schepen varend
tot 50 kilometer per uur en biedt een
langdurig aangroeiwerende werking op
zoet, brak en/of zout water.

Theorie vastgelegd in wetten
Alle antifoulings moeten worden
beoordeeld en goedgekeurd door het
Ctgb voordat ze kunnen worden
toegelaten op de Nederlandse markt.

Toelating wordt alleen
verleend als de uitkomst
van een volledige milieu
risicobeoordeling heeft
bevestigd dat het
product veilig kan
worden gebruikt.
In de “Wet

gewasbeschermingsmiddelen en biociden”
(Wgb) is alles geregeld ten aanzien van de
toelatingsvoorwaarden van antifouling in
de watersport. Echter, deze wet geldt niet
meer en hiervoor is de “Verordening
gewasbestrijdingsmiddelen en biociden” in
de plaats gekomen. De inhoud van deze
verordening verwijst weer terug naar de
Wgb waardoor deze wet weer van
toepassing is.

Wat en op welke manier het ook is
vastgelegd, producten mogen niet
schadelijk zijn voor het milieu en geen
schade toebrengen aan de gezondheid
van de gebruiker. Vandaar dat een groot
aantal antifoulingproducten dat een te
hoog percentage koper (>40 %) bevat met
in gang van 1-11-2014 niet langer is
toegelaten. Dit geldt voor de pleziervaart
maar voor de beroepsvaart gelden
afwijkende criteria.
Van een beperkt aantal producten
(bijvoorbeeld Interspeed 12213 met 41 %
koper) is een procedurele verlenging
afgegeven tot 1-11-2015. Van deze
producten krijgt de leverancier de
mogelijkheid om argumenten aan te
dragen waaruit blijkt dat deze producten
geen milieuproblemen of dan
gezondheidsproblemen veroorzaken.
Wat de situatie zal zijn als deze tijdelijk
verlengde toelating op antifouling komt te
vervallen, is nog niet geheel duidelijk. Het

kan zijn dat de toelating met onmiddellijke
ingang vervalt en producten niet meer
mogen worden geleverd aan de
watersporters. Dan zou het kunnen dat
voor de gebruikers, die nog een restant
voorraad bezitten, een zogenaamde
opgebruiktermijn wordt gehanteerd.

Producenten zijn inventief en na het
verbod op antifoulings met een hoog
percentage koper kwamen producten op
de markt met zink oxide als alternatief
voor koper. Ook hier wordt nu naar
gekeken om te zien of, en zo ja in welke
mate, deze producten schadelijk zijn voor
mens en milieu.
In EU verband is wetgeving opgesteld om
koperhoudend producten te beperken.
Het is individuele lidstaten toegestaan
hiervan af te wijken. Omdat per land de
specifieke zaken kunnen verschillen
kunnen deze lidstaten strengere of minder
strengere regels uitvaardigen ten aanzien
van het gebruik van antifouling. Omdat in
Nederland al het oppervlakte water in
principe drinkwater is, gelden hier
strengere regels dan in landen waar dit
niet het geval is.

Controle, overtredingen en sancties
Controles zullen in eerste instantie zijn
gericht op de (groot)handel. Niet
toegelaten producten zullen niet meer
mogen worden verkocht en zullen uit de
schappen moeten verdwijnen. Het wordt
lastig als het gaat om producten die wel
voor de beroepsvaart zijn toegelaten maar
niet voor de pleziervaart. Om te
voorkomen dat particulieren de producten
voor de beroepsvaart verwerken zal in een
later stadium ook gecontroleerd worden
op jachthavens en bij winterstallingen.
Indien een particulier wordt betrapt op
het verwerken van een niet toegelaten
product dan mag het betreffende schip
niet te water worden gelaten en wordt
proces verbaal opgemaakt. Te water laten
is strafbaar en er zal een boete worden
opgelegd waarvan de hoogte wordt
bepaald door de Officier van Justitie.

(Dit artikel is samengesteld in overleg met
het Ctgd, de Inspectie Leefomgeving en
Transport, Wetterskip Fryslân en Epifanes,
met dank voor hun welwillende
medewerking) Luuk Raaman
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Rustende leden: Menno en Renée Nijkerk
Nu Renée en ik rustende leden van de NM
zijn, leek het een goed moment om terug
te kijken op ons watersportleven van meer
dan 55 jaar.

Middagje zeilpunteren
In 1958 ging ik met een vriendje zeilen op
de Nieuwe Meer plas aan het
Amsterdamse Bos in zijn 16M2 en dat was
een openbaring voor me. Een paar weken
later gingen we op zaterdagmiddag een
weekend naar de Westeinder plassen en
toen we zondagavond terugkwamen was
ik verkocht. Dit wilde ik ook. Mijn enige
ervaring tot dan toe was een middagje
met een zeilpunter bij Giethoorn. “Jongens
kunnen jullie zeilen?” vroeg de verhuurder
aan die 2 kwajongens van 16 en 17 jaar.
“Ja meneer” en daar gingen we. Geen
benul, we deden wat we anderen zagen
doen en vonden het met zo’n emmerzeil
een knullig gedoe.

De ellende die me nog te wachten stond
Ik had een baan en woonde nog thuis, dus
ik spaarde als een bezetene en kreeg het
jaar daarop een bedragje van mijn moeder
uit een erfenis en we gingen op zoek.
Anders dan de 16M2 kende ik niet en
zeilen kon ik evenmin maar met hulp van
mijn zeilende vriendje vonden we vrij snel
een vergrootte BM die aan mijn financiële
mogelijkheden voldeed. De boot lag
binnen in de loods bij Bobumo, een
jachtwerfje met haventje en winterstalling
vlak naast het sluisje naar de Bosbaan. Een
boot met het nummer 830 streepklasse in
het katoenen zeil. We waren allebei nog
zo naïef dat we de 16M2 kochten op het
droge binnen in de loods. Van de ellende
die me met dat schip nog te wachten
stond wist ik toen nog niets. Ik kocht er
een 2e hands Seagull buitenboordmotor
bij en na een aantal weekenden op de
Nieuwe Meer plas vond ik dat het tijd
werd om het grote water op te gaan. Dat
zou de eerste tocht naar Aalsmeer worden
waar we vervolgens jarenlang elk
weekend naar toe motorden. Het zeilen
kreeg ik redelijk snel onder de knie, met
hulp van een vriendinnetje die een
fanatieke zeilster was en geen boot had.

Onderhoud
Na het eerste winteronderhoud van
krabben, schuren, lakken, bronsbottom
smeren kwam ik er achter dat de boot zo

lek was als een mandje. In Loosdrecht
werd er een laag polyester onder de
bodem aangebracht, maar het volgende
seizoen was het weer mis. Gebreeuwd heb
ik, hars van binnen en behandelen met
speciale verf maar de oplossing werd pas
gevonden toen er aanvankelijk een nieuw
vlak onder gebouwd werd en een jaar
later een nieuwe huid boven de waterlijn.
Het jaar daarop bleek het dek ook niet
best te zijn en na verloop van een jaar of 5
had ik op de kielbalk, de kiel en mast,
gaffel en giek na een geheel nieuw schip.

Enthousiast maar geen benul van zeilen
Inmiddels was ik getrouwd en vond in
Renée een vrouw die enthousiast was over
het varen maar geen benul had van zeilen.
Bakboord, stuurboord, boeg en spiegel,
het waren even zoveel mysteries voor haar
maar gelukkig bleef ze het leuk vinden.
Toen onze zoon geboren werd in 1965 is
hij van het prille begin af aan in de
reiswieg meegenomen, niet meer zeilend
maar toerend op de motor en met flesjes
babymelk die verwarmd werden op een
CampingGaz-stel.

Het zal in dat zelfde jaar geweest zijn dat
we een ligplaats probeerden te vinden bij
de WV Nieuwe Meer, maar daar was geen
kans op en er was zelfs een wachtlijst. We
hebben het toen een jaar geprobeerd bij
de Hoge Wilgen/Drijfhuis, maar dat beviel
niet erg en we bleven toen maar elk
weekend heen en weer varen van de
Amsterdamse Nieuwe Meer naar
Aalsmeer. Toen inmiddels onze dochter
Henriëtte was geboren en ook in de
reiswieg meeging, terwijl zoon Alfred in
een tuigje rondkroop in de kuip, bleven
we vaak steken bij de Oosteinderplasjes
waar Alfred na een paar jaar zijn eerste
zeillessen kreeg in een schuimpolyester
Sunflower.

Zeilend tussen de A en B steiger
Omstreeks 1975 kocht mijn broer een
landje aan de Ringvaart, iets ten oosten
van De Vries Scheepsbouw. Hij had een
Vrijheid gekocht en onze twee boten
lagen daar goed en dichtbij de
Westeinder. Voor de kinderen kochten we

een FJ en zij werden in 1980 jeugdlid van
de Nieuwe Meer.
Ik herinner me dat er toen ook tegen de
regels werd gezondigd. In het eerste jaar
dat de kinderen hun bootje hadden
werden ze aangevaren toen ze aan het
aanleggen waren door iemand die zeilend
tussen de A en de B steigers zijn schip niet
onder contrôle had. Een flink gat in de
romp tot gevolg. De FJ moest naar de
bouwer om gerepareerd te worden.
Nadien hebben ze met meer succes dan
wij aan allerlei jeugdzeilwedstrijden
deelgenomen.
Het jaar daarop, in 1981, werd onze 16M2
verruild voor een Gildeboeier en meldden
wij ons ook aan voor het lidmaatschap van
de vereniging. Deze keer was er plaats en
we konden meteen met een ligplaats
terecht en hebben de afgelopen bijna 35
jaar met veel genoegen aan het leven van
de vereniging en op de haven
deelgenomen.

14 Nijkerken
Toen ik in 1984 of ’85 secretaris werd, heb
ik wat opgeruimd in het archief en kwam
ik mijn eigen aanmeldingsbrief van 20 jaar
eerder tegen. Wij waren inmiddels
allemaal lid geworden net als mijn broer
met zijn kinderen. Nadat ik onmiddellijk bij
hun geboorte onze 4 kleinkinderen ook als
lid aangemeld was er een aantal jaren lang
zo’n 14 Nijkerken lid van de NM hetgeen
soms wel eens tot wat verwarring
aanleiding gaf. Alfred en Henriëtte gingen
er in die jaren ook zelf met hun partner
maar zonder ons met de boeier op uit en
vooral Alfred bleef met zijn gezin het
zeilen trouw. Hij ligt inmiddels met z’n
Folkboat al jaren in Durgerdam.
Helaas kwam er aan ons actieve zeilleven
een einde en nadat wij ons een paar jaar
tot varen op de motor hebben beperkt
moest de beslissing vallen om de Vrouwe
Henriëtta te verkopen. Nu wij er aan het
einde van het vorige seizoen in geslaagd
zijn onze boot van de hand te doen
hebben we het actieve lidmaatschap van
de Nieuwe Meer, zoals ik aan het begin
van mijn verhaaltje al aangaf beëindigd
maar we hopen nog een aantal jaren als
rustend lid op de haven te komen.

Onze vereniging waar wij zo veel plezier
aan beleefd hebben, wensen we nog een
lang bestaan met enthousiaste leden toe.

Menno Nijkerk
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Pas op dat alle

producten die

worden gebruikt

siliconen-vrij zijn

Najaars- of voorjaarsklusje: poetsen
Natuurlijk varen wij als trotse bootbezitter
er weer netjes bij in het nieuwe seizoen.
De romp even schoongemaakt, kalk
verwijderd met een beetje schoonmaak-
azijn, goed nagespoeld met schoon water,
een beetje poets aangebracht,
uitgewreven en varen maar. Tips voor hen
die deze najaarsklus voor zich uit hebben
geschoven naar eind maart.

Blauw is stoer maar je ziet er alles op
De kleur en de ondergrond bepalen voor
een belangrijk deel hoeveel werk u er aan
heeft voordat de boot weer hagelnieuw is
en alle doffe plekjes zijn weggepoetst. Een
mooie donkerblauwe romp is stoer en
scheeps maar na een tochtje over de
Westeinder droogt de boeg wit op en
kalkaanslag is behoorlijk hardnekkig. Ook
de polyester boten met een witte gelcoat
willen na verloop van jaren vergelen onder
invloed van UV licht. Bovendien ben je met
een boot met een lichte romp na verloop
van tijd echt aan de beurt: kalkaanslag zie
je in eerste instantie niet dus kan je in de
veronderstelling leven dat het allemaal wel
meevalt met de kalkaanslag. Totdat het
gaat vergelen en dan wordt het poetsen,
poetsen en nog eens poetsen.

Poetsmiddelen in alle soorten en maten
Bij een gemiddelde watersportwinkel vind
je een ruim assortiment met verschillende
flessen en flacons met poetsprut. Als je af
moet gaan op de beschrijving op de
etiketten dan zal je geen keuze kunnen
maken omdat de een nog meer belooft
dan de ander. Ervaring van andere
watersporters is hier net zo belangrijk en
als je bootbezitters kent die tevreden zijn
over het uiteindelijke eindresultaat dan is
een dergelijk product zeker de moeite van
het proberen waard. Maar voordat we de
uiteindelijke wax kunnen aanbrengen
hebben we een knap lange weg te gaan
om de boot klaar te maken voor de
uiteindelijke poetsbeurt.

Stap 1: wassen
De eerste stap op weg naar een mooie en
toonbare boot is een flinke wasbeurt. Al
het vet en vuil, zand en kalk moet
zorgvuldig worden verwijderd. Kalk
verwijderen we met een niet-agressief anti-
kalkmiddel of gewoon een fles
spotgoedkoop schoonmaakazijn. Geloof
me: de kalk verdwijnt als sneeuw voor de
zon. Daarna mag de boot flink gesopt
worden met een speciale bootshampoo.
Gebruik ruim water en spoel de boot goed
na. Met een zacht-rubberen ruitenwisser
kan de boot makkelijk worden gedroogd.

Stap 2: doffe plekken polijsten
Met de hand doffe plekken op de romp
polijsten is onbegonnen werk. De plek
waar bijvoorbeeld een fender tussen de
wal en het schip zijn werk heeft gedaan
laat na verloop van tijd een doffe plek
achter. Handmatig verwijderen van die
plekken zal niet lukken. Een poetsmachine
biedt dan echt uitkomst. Je kunt
natuurlijk gelijk heel
diep in de buidel tasten
en de duurste kopen
die op de markt te
vinden is maar voor
amateur poetsers die 1
keer per jaar hun
bootje onderhanden
nemen is een goedkopere versie ook een
prima oplossing. Het is wel handig om na
te gaan of de poets- en polijstschijven na
verloop van tijd nog leverbaar zijn en een
variabel toerental op de poetsmachine is
eigenlijk een must.
Door gebruik te maken van een
poetsmachine met de juiste poetsschijf en
poetsmiddel kan je een minuscuul laagje
verf of gelcoat verwijderen. Schrik niet als
de poetsschijf de kleur van de ondergrond
aanneemt. De laagdikte moet voldoende
zijn om deze poetsbeurt te overleven.
Als je dit werkje regelmatig doet dan is de
hoeveelheid werk te overzien. Laat je het
jaren en jaren op zijn beloop dan is de
poetsbeurt een klus, ook als een machine
wordt gebruikt, waarvan de spierpijn
dagen zal aanhouden.

Nog een paar tips:
- breng wat poets- of polijstmiddel aan

op de poetsschijf, zet de schijf tegen
de romp waardoor het poetsmiddel
niet door de loods wordt geslingerd.

- voer het lage toertal een beetje op
maar laat de machine niet op een
maximaal toerental draaien om te
voorkomen dat de ondergrond te
warm wordt.

- plak met behulp van een paar stukjes
schilderstape vlakken af die stuk voor
stuk te behandelen zijn waardoor je
overzichtelijk werkt en niet het risico
loopt stukken te vergeten of twee
keer te poetsen.

- wrijf met een schone katoenen doek
de oppervlakten na die je met de
machine hebt gepoetst. Als de doffe
plekken nog niet helemaal zijn
verdwenen herhaal dan de poetsbeurt
in dat gebied totdat de romp zijn
glans weer terug heeft.

- poetsschijven kunnen meestal
gewassen worden zodat je ze een
volgende keer weer kunt gebruiken
en drogen is het meest eenvoudig
door ze even op de machine te
monteren en ze (buitenshuis) te laten
draaien.

Als de klus goed is uitgevoerd ziet de
romp er weer als nieuw uit en lijkt het of
er eerst een grauwsluier over de boot lag
die nu volledig is verdwenen.

Stap 3: in de was zetten
Met het polijsten is er nog niet een
beschermlaag op de romp aangebracht.
Deze laag is noodzakelijk als bescherming
tegen vuil, vet en kalk. Omdat de romp nu
spiegelglad is kost het niet veel moeite om
de romp in de was te zetten. Laat je goed
voorlichten over de soorten was die er zijn
en gebruik altijd een product dat

volkomen siliconen-vrij
is. Even met een
katoenen doek de wax
aanbrengen en met een
schone katoenen doek
uitwrijven. Het is geen
bezwaar als de doek
waarmee de was wordt

aangebracht een beetje vochtig is. Werk
het liefst in een beschutte omgeving en
vermijd direct zonlicht op de te
behandelen ondergrond.

Natuurlijk is het best zwaar werk, zowel
het polijsten met een machine als ook het
in de was zetten van de romp. Maar het
resultaat in de vorm van een zo goed als
nieuwe boot is de beloning voor een dagje
(of twee) pittige inspanning. De romp
glimt je tegemoet, is als nieuw en
beschermd tegen vuil en kalk.

Kosten
Als je de kosten van deze poetsbeurt op
een rijtje zet dan valt de schade achteraf
nog wel mee. Natuurlijk heb je een
eenmalige investering van de
poetsmachine en de poetsschijven hebben
ook niet het eeuwige leven. Daarnaast is
het zo dat een regelmatige poetsbeurt
voorkomt dat je, bij achterstallig
onderhoud, en veel tijd en veel geld moet
investeren om er weer een beetje
goedogend schip van te maken. Jaarlijks
even onderhoud plegen betekent dat je
met beperkte kosten wordt
geconfronteerd, per keer minder intensief
hoeft te poetsen en bovendien vaar je
ieder jaar met een nieuw schip.

En mocht het je allemaal teveel worden:
dan neem je gewoon een poetsbedrijf in
de arm.

Redactie

Bericht uit de (Thaise) machinekamer

Een Long Tail story: een verhaal met een
staart zullen we maar zeggen. Mijn vrouw
Ank en ik zijn in januari 2015 op reis
geweest door Zuidoost Azië. Thailand en
Cambodja om precies te zijn.

Na een vorstelijke vlucht in de Airbus 380,
waarbij we bijzonder genoeg een upgrade
hadden gekregen, kwamen we in Bangkok
aan. Een stad met ruim 10 miljoen
inwoners en een ongekende dynamiek van
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Fascinerend vond ik het om al die
ontelbare kraampjes en karretjes te zien
die etenswaren, fruit, brandstof, rijst etc.
verkopen en vervolgens weer handel
drijven met anderen. Een soort micro-
economietjes in een macro-gebeuren.

Waar ik ook ter wereld ben, ik ben altijd
geneigd het water op te zoeken. Gelukkig
dan ook stroomt er dwars door Bangkok
de Chao Phraya rivier. Geen aanrader voor
zwemmers, maar wel geweldig om naar

het voorbij varende verkeer op het water
te kijken. Behalve schuiten vol goederen,
die met behulp van gammele sleepbootjes
worden voortgetrokken, zie je ook veel

van de zogenaamde Long Tail boten
voorbij razen. Je hoort ze al vanuit de
verte aankomen met hun open uitlaten.
Geïnteresseerd als ik ben in diesel- en
aandrijftechniek, heb ik het eerste uur
gefascineerd gekeken hoe de schippers
bekwaam omgaan met een houten boot
van 10 meter lang, voortgestuwd door een
dikke zescylinder dieselmotor (vaak een
HINO) met daarachter een as van zo’n 4
meter met aan het einde een tweeblads
propeller.
De motor staat op een stalen beugel,
waarbij het evenwichtspunt net iets meer
aan de achterkant ligt zodat de schroef
merendeels in het water blijft tijdens het
varen, maar de stuurman niet te zwaar
hoeft te sturen. Zowel de gashendel als de
bediening van de keerkoppeling zitten aan
de helmstok, welke voorop de motor
bevestigd zitten. Een dikke turbo bovenop

de motor en een trompetvormige, open
uitlaat maakt het helemaal compleet. We
hebben zelf een paar keer gebruikt
gemaakt van een longtail, aangezien het
een snelle manier is om je te verplaatsen.
Een korte tocht met een kleine longtail,
voortgestuwd door een opgevoerde
benzinemotor was wel de meest
spectaculaire.

De meeste tijd hebben we eigenlijk in
Cambodja doorgebracht. Met highlights
als de Angkor Wat tempels in Siem Reap,
inheemse vissersdorpjes, de killing fields bij
Phnom Penh en de prachtig witte stranden
van de eilanden Koh ta Kiev en Koh Rong
Samloem. Om daar te komen maak je
regelmatig gebruik van LongTails,
weliswaar in een andere uitvoering dan de
Thaise versie. Een groot voordeel is dat je
op zeer ondiep water kunt varen, snel
plastic of touw uit de schroef kunt halen
(Er drijft namelijk slechts een paar miljoen
ton in Zuidoost Azie…) en qua onderhoud
heel makkelijk bereikbaar is.

Wat dat laatste betreft mogen ze van mij
in Nederland ook wel LongTails invoeren…

Mark Koopmans
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