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In dit nummer 

 Voorwoord 

Agenda 2016 
10 januari  - Nieuwjaarsreceptie  15.00 uur 
29 januari  - Clubavond   17.00 uur 
26 februari - Clubavond   17.00 uur 
25 maart  - Clubavond   17.00 uur 
15 april  - A.L.V.     20.00 uur 
17 april  - Opening seizoen  16.00 uur 
5 mei  - Hemelvaartstocht 
12 mei  - Pinkstertocht 
11 juni  - Sloepentocht 

Te koop: ZGAN en nauwelijks gebruikt….Te koop: ZGAN en nauwelijks gebruikt….Te koop: ZGAN en nauwelijks gebruikt….Te koop: ZGAN en nauwelijks gebruikt….    
 
Volgens kenners hebben we de ergste dip van de 
lopende crisis achter de rug. De aandelenkoersen 
staan nog wel onder druk vanwege de Chinese  
economie, VW kan miljardenclaims tegemoet zien 
vanwege sjoemelsoftware, de rente blijft historisch 
laag, de Grieken zijn nog niet uit hun financiële  
lijden verlost en de werkeloosheid in ons kikker-
landje blijft aan de te hoge kant. Maar daar tegen-
over staat dat de consument, u en ik dus, weer ver-
trouwen krijgt in onze economie. Alleen jammer dat ik dat in de krant moet 
lezen en dat nog niet bij mijzelf had ontdekt. Maar het gaat beter, zegt men. 
De Miljoenennota laat wat ruimte voor cadeautjes en om een beetje dichter bij 
huis te blijven; de markt voor tweedehands schepen trekt weer aan als we de 
berichten van de branchevereniging HISWA mogen geloven. Goed nieuws voor 
alle particulieren die hun schip te koop hebben staan, de schepenmakelaars die 
hun brood verdienen met bemiddeling en de werven voor nieuwbouw die met 
smart wachten op doorstroming op de tweedehands markt.  
 
En dan hebben wij als watersporter eindelijk een nieuwe tweedehands of een 
nieuwe nieuwe gekocht, dan ligt die keurig gepoetst in de box, dan is het zover 
dat de Gerrit Hiemstra’s van deze wereld mooi watersportweer aankondigen 
en wat doen we dan? We laten onze aankoop gewoon tussen de palen liggen. 
Wij beloven onze nieuwe aanwinst eeuwige trouw maar bedrijven de liefde 
met haar slechts mondjesmaat. Het afgelopen jaar voer ik met regelmaat rond 
met een kuip vol visite en dan is een rondje via de Ringvaart en de Braassem 
naar de Wijde Aa een voor de hand liggend traject als Alphen gestremd en de 
Drecht tijdelijk niet bevaarbaar is. Je valt dan in herhaling met dat rondje Wijde 
Aa maar dat deed elke visite aan boord ook. Iedere keer werd me gevraagd bij 
het passeren van weer een volle haven: ”Waarom varen al die schepen niet?”  
Ik moest ze het antwoord schuldig blijven en gaf er maar een draai aan: “het is 
woensdag en ondanks het feit dat de watersport vergrijst moeten de meeste 
schippers doordeweeks werken”. Lastiger werd het toen ik in het weekend 
weer dezelfde vraag voor mijn kiezen kreeg.  
Het begint ook buitenstaanders op te vallen dat het niet-gebruiken van onze 
pleziervaartuigenvloot ernstige vormen begint aan te nemen. Een oude wijs-
heid leert ons dat het hebben van de zaak het einde van het vermaak inluidt.  
We kunnen niet ontkennen dat dit ook lijkt op te gaan voor onze botenvloot. 
Zelfs in het hoogseizoen, terugkerend van een vakantie op het water, met de 
zon aan de hemel en een windje waar echte zeilers van dromen is de plas uit-
gestorven. Tegen de skyline van Aalsmeer, met de Watertoren prominent in 
beeld, zie je slechts één wit zeiltje, één voor anker liggend motorbootje en een 
paar gele zeiltjes van een zeilschool. Verder is er geen schip op het water.  
 
Gelukkig trekt de economie weer aan en als er tweedehandsjes te koop wor-
den aangeboden zijn de meeste inderdaad ZGAN en nauwelijks gebruikt. Laat 
het niet zover komen, geniet op het water en bedenk goede (vaar)voornemens 
voor het komend jaar. De redactie wenst u een zonnig, gezond en voorspoedig 
watersportseizoen 2016 en vaar wel!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Luuk Raaman   
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A.L.V. 11 december 2015              

 
De ALV van 11 december j.l. had een 
feestelijk tintje. Het is niet alleen de tijd 
van het jaar, maar ook de onderwerpen 
op de agenda: geen moeilijke besluiten, 
veel positieve informatie en natuurlijk: 
het uitreiken van de prijzen en bekers.  
Natuurlijk werd er in deze vergadering 
wel goedkeuring gevraagd voor de be-
groting en de tarieven voor 2016. De 
financiën van de vereniging zien er ge-
zond uit. Het onderhoud aan de ledenle-
ning in 2015 is zeer succesvol geweest: er 
is voor euro 23.000,— aan nieuwe obliga-
ties uitgeschreven, terwijl veel leden hun 
lening hebben doorgerold naar een lager 
rentepercentage. De kapitaalslasten van 
de vereniging zijn daardoor aanzienlijk 
gedaald. Het bestuur had eerder beloofd 
om het tientje herstelfonds voor de leden 
af te schaffen indien de ledenlening zou 
slagen en daar stemde de vergadering 
uiteraard met vreugde mee in. Er zijn de 
laatste tijd veel vragen en opmerkingen 
geweest over de faciliteiten van het club-
gebouw. Met name de douches en toilet-
ten zijn niet meer up-to-date en ook het 
onderhoud kan beter. Daarom heeft het 
bestuur besloten om een werkgroep in te 
stellen die naar een totaal plan van aan-
pak kijkt voor het clubgebouw, zodat we 
uit de modus van incidentele aanpassin-
gen komen. De verwachting is dat daar in 
de voorjaars-ALV al voorstellen uit ko-
men. Wat betreft het onderhoud van de 
sanitaire voorzieningen erkent het be-
stuur dat verbetering nodig is. Niet alleen 
betreffende het dagelijkse onderhoud, 
maar ook bij evenementen waarbij onze 
voorzieningen al gauw overbelast wor-
den. De vergadering was wel zeer tevre-
den over de kwaliteit, de gastvrijheid en 
de sfeer die met de inrichting van de 
Brasserie in het clubhuis is gekomen. Alle 
lof voor de pachter en haar team. Een 
belangrijk onderwerp was ook de Eredivi-
sie Zeilen, die besloten heeft om voor 
2016 de Westeinder in het wedstrijdsche-
ma op te nemen. WV Nieuwe Meer trekt 
daarin samen op met WV Aalsmeer, wel-
licht in de vorm van een vernieuwde 
WZW. Volg de ontwikkelingen via 
nieuwsbrief en website. Wat ook aan 
orde kwam was de toekomst van ons 
clubblad “Over&Weer”. Luuk Raaman 
heeft een bijzondere prestatie geleverd 
door vier keer per jaar een O&W van 36 
of zelfs 44 pagina’s van hoge kwaliteit af 
te leveren. De vereniging is hem daarvoor 
veel dank verschuldigd en het is jammer 
dat hij niet in de vergadering is om deze 
dank ontvangst te nemen. In de toe-
komst moeten we met beperktere midde-
len  omgaan,  hetgeen  betekent dat  op- 

nieuw moet worden vastgesteld wat een 
haalbare frequentie en omvang is. Ook 
de inzet van nieuwe media kan worden 
geïntensiveerd om de band met de leden 
te onderhouden. 
Het winterwerk toont een lange lijst van 
projecten die allen al in een vergevorderd 
stadium van realisatie zijn, zoals het ver-
nieuwen van de kop van de C-steiger, het 
vernieuwen van de jollensteiger en het 
overkappen daarvan voor de rescues. Er 
worden nog klusdagen georganiseerd in 
februari. Nadere informatie volgt via de 
Nieuwsbrief. 
De uitreiking van de prijzen begon dit 
jaar met een novum. Allereerst werd een 
“Oeuvre-prijs” uitgereikt aan Marth Lub-
ben, die de oudste vrouwelijke schipper 
met eigen schip in de haven is.  
De feestelijke prijsuitreiking van de be-
kers en trofeeën leverde verder de vol-
gende winnaars op: de Trouw Beker, voor 
effectieve communicatie, ging naar Face-
book Jeugd en de Minerva Cup, voor een 
belangrijke bijdrage aan de vereniging, 
naar Ernst van Werkhoven wegens zijn 
activiteiten in het jeugdzeilen. Voor de 
Fred Fennema Mijlenmakers trofee waren 
weer velen genomineerd, maar uiteinde-
lijk ging de prijs voor Motorboten dit jaar 
opnieuw naar Jan en Agnes Klein, deze 
keer vanwege hun bijzondere tocht via 
Lille naar Duinkerken. De uitreiking van 
de trofee voor zeilers had dit jaar een 
bijzonder tintje: Dominik Lenk werd met 
zijn bijzondere Mini Transat de terechte 
winnaar. Hij woont echter in Hamburg en 
om de trofee toch te kunnen uitreiken 
werd er een Skype verbinding tot stand 
gebracht die op het grote scherm door 
iedereen te volgen was. Op deze wijze 
kon Fred Fennema de prijs ”virtueel” aan 
Dominik overhandigen. Eervolle vermel-
dingen waren er voor Lotte Ketelaar, de 
familie Stokman en Bert Scherpenhuijzen 
en Petra Immerzeel. 
Het was een goed bezochte, feestelijke 
vergadering die na afloop de leden nog 
lang in het clubhuis hield om gezellig na- 
en bij te praten. De volgende ALV is op 
vrijdag 15 april 2016. 

In de loop van 2014 hebben Wil en ik 
onze watersportambities onder de loupe 
genomen en na lang wikken en wegen 
hebben wij geconstateerd dat wij deze 
ambities moesten bijstellen. Het directe 
gevolg was de verkoop, begin 2015, van 
onze boot en de aankoop van een kleiner 
exemplaar.  Mede  als  gevolg  daarvan 
voelden wij de behoefte ander vaarwater 
te zoeken met een ligplaats dichter bij 
huis. Wij kwamen uit op de Kaag waar 
we lid zijn geworden van een andere  
watersportvereniging. Voor ons één van 
de redenen om ons lidmaatschap van de 
NM en onze ligplaats per 31 december 
2015 op te zeggen. Ik stop dan ook met 
de activiteiten die betrekking hebben op 
de productie van het clubblad  O&W.  
 
Ik wil Henk C. Jansen, Luite Koopmans, 
Jessica Wijsenbeek en Paul Hamelynck die 
zitting hebben in de huidige redactiecom-
missie en alle oud-redactieleden bedan-
ken voor de fantastische samenwerking 
gedurende de afgelopen 9 jaar. Ook de 
niet-redactie-leden,  zoals  Peter  Korbee 
voor de NM Jeugd, Jon Brakelé als auteur 
van de artikelen ”Schaapachtigheden” en 
Mark  Koopmans  met  zijn  leerzame 
”Berichten uit de Machinekamer” zorg-
den iedere uitgave van O&W voor inte-
ressante en leesbare kopij. Daarnaast wil 
ik alle NM leden die de O&W hebben 
voorzien van hele persoonlijke verhalen, 
ervaringen, reisverslagen met prachtige 
foto’s,  introducties  en  suggesties  over 
onderwerpen  en  hun  reacties  hierop. 
hiervoor bedanken.  
 
Het clubblad werd gemaakt onder het 
motto “voor leden, door leden” en door 
de geweldige inbreng van alle auteurs 
kon dit motto volledig worden waarge-
maakt. Alle O&W auteurs: Bedankt! 
 

  Luuk Raaman 
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Afsluiting seizoen 2015
Na een zomer met wisselvallige trekjes
was er niet te ontkomen aan de
traditionele afsluiting van het seizoen
2015 dat in het eerste weekend van
oktober plaats vond. En onder bijna
zomerse omstandigheden. Een weekend
dat begon met de vrijdagavondborrel op
het terras eindigde met de afsluiting op
zondagmiddag op datzelfde terras.

Natuurlijk wilde iedereen nog even
genieten van de prachtige weersom-
standigheden die door de meteorologen in
het vooruitzicht waren gesteld: een
onbewolkte hemel met veel zonuren, geen
drup regen maar, met het oog op de
zeilwedstrijden om de Bestuursbeker, een
beetje te weinig wind.

Zaterdag 3 oktober
Wie vrijdagavond niet naar de haven kon
komen, kwam in de loop van de zaterdag
richting Aalsmeer. De zaterdag werd door
menigeen gebruikt om de boot voor te
bereiden op de onvermijdelijke winterstop.
Kruiwagens met beddengoed, leeftocht en
aangebroken flessen drank werden van
boord gehaald. Een enkeling maakte nog
van de gelegenheid gebruik om nog even
te genieten van een volstrekt verlaten
Westeinder Plas.
De zaterdagavond begon dit jaar vroeg en
het terras is een prachtige hangplek voor
de oudere jongeren onder ons en na een
aanmaning van Inge zocht iedereen een
plekje aan de gedekte tafels om zich op
het door Albert bereidde captains dinner
te storten. Hoe je van simpele
ingrediënten iets aantrekkelijks kunt

maken moet u maar aan Albert vragen
maar de maaltijd was uitstekend.
Onderwijl maakten de twee leden van de
Jazzomatic 4 zich gereed voor hun
muzikale optreden en, met hetzelfde
concept als vorig jaar, werden de
tekstboeken links en rechts uitgedeeld
zodat iedereen de evergreens kon
meegalmen. Kortom een zeer geslaagde
avond met een fantastisch diner en meer
dan uitstekende muziek. Wat ons betreft is
dit concept voor herhaling vatbaar.

Zondag 4 oktober
De zondag begon onder een dikke wollige
grijze deken van mist die hardnekkig
boven de Westeinder Plas bleef hangen.
Het gebrek aan wind was er debet aan dat
de mist tot ver in de ochtend bleef hangen
en de start van de zeilwedstrijden om de
Bestuursbeker moest worden uitgesteld.
Om 11.30 uur kwam voor de zeilers het
verlossend woord en kon er tussen 12.30
uur en 13.00 uur worden gestart.

Bedrijvigheid alom en het startschip en de
zeilers zetten koers naar de plas waar een
mooie driehoek was uitgelegd. De start
werd nog even vertraagd door een groot
peloton windsurfers dat met haar
wedstrijd dwars door de NM vloot koerste.
Maar uiteindelijk klonk het startsignaal en
gingen de 19 zeilboten van start in de
optrekkende mist en uitgelicht in een
flauw maar prachtig herfstzonnetje.
Terug op het terras was het de beurt aan
Jan van der Brink die als wedstrijdleider de
uitslagen van de zeilwedstrijd in de diverse
klassen bekend maakte. Er was wel sprake
van een fotofinish maar dit jaar mocht de
prestigieuze Bestuursbeker in ontvangst
genomen worden door Pim Stam.

Henny Essenberg kon de aanwezigen
daarna uitgebreid bijpraten over het
heden, het verleden en de toekomst van
onze vereniging. “Tegen alle trends in
groeit onze Jeugdafdeling en onze haven
ligt vol. Maar laten we ons optimisme een
beetje temperen want het aantal leden is
in de min. Wij kijken terug op een prachtig
seizoen met geslaagde voorjaarstochten,
successen bij onze jeugd, drukte bij de
CWO diploma uitreiking, succesvolle
clubkampioenschappen en het optidiner.
Sportiviteit op alle fronten maar het
wedstrijdzeilen verschuift van de NM naar
de WZW. Lotte Ketelaar zeilt met een 6
meter Kelt van Engeland naar IJmuiden en
Dominik Lenk gaat met een 6 meter de
Oceaan over. De Rond- en Platbodem
wedstrijden waren weer een groot succes
evenals het aantal bezoekers tijdens de
kunstroute. Daarom dank aan alle
hoofdrolspelers, bijrolspelers, figuranten
en toeschouwers. En niet in de laatste
plaats Inge en Albert die volgend jaar
weer de exploitatie van ons restaurant
voor hun rekening nemen. We kijken
terug op een culinair hoogseizoen. En
natuurlijk de rol van Remko als
Havenmeester. Met dank aan de plaats-
vervangend havenmeesters, leden van de
commissies en mede bestuursleden.
Bloemen voor Inge en Remko. Verder
vragen onze kroonjuwelen aandacht en
moeten hier en daar worden opgepoetst.
Het plan om het sanitair flink aan te
pakken begint vaste vormen te krijgen”.
Nadat Henny de plannen uitgebreid heeft
toegelicht luidde Luuk als vertrekkend
voorzitter van de Redactiecommissie de
bel en werd het seizoen 2015 gesloten.

Het Bestuur
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Het ambacht van: aankoop expert

De aankoop van een pleziervaartuig wordt
voor een belangrijk deel beïnvloed door
emotie. Je koopt alleen een schip waarop
je verliefd wordt en zoals bekend: liefde
maakt blind en dus gaat objectiviteit
verloren. Daarom is het aan te raden bij de
aankoop van een schip een expert in te
schakelen die heel rationeel het schip
tegen het licht houdt. Hij vertelt je wat de
staat van onderhoud is van jouw grote
liefde. Wij maken kennis met
aankoopexperts Gerard Duursma en
Rutger Versluijs.

Wie zijn Duursma en Versluijs
Duursma en Versluijs hebben een HBO
scheepswerktuigkundige achtergrond
waardoor expertise gewaarborgd is. Zij
zijn als volledig gecertificeerde experts
sinds 1997 aangesloten bij de branche
vereniging HISWA en verlenen hun
diensten tegen een vast en van tevoren
afgesproken tarief waardoor opdracht-
gevers niet voor verrassingen komen te
staan. Daarnaast zijn zij ook aangesloten
bij de Geschillencommissie waterrecreatie
die de belangen behartigt van de
consument.
Sinds de oprichting van het bedrijf hebben
Gerard Duursma en Rutger Versluijs al
enkele duizenden schepen gekeurd en
getaxeerd en beschikken hierdoor over
een zeer uitgebreide kennis van vele
scheepstypes. Bovendien hebben zij deze
kennis vastgelegd in een gedetailleerde
scheepsdatabank.

Meldings- en onderzoekplicht
Bij de aan- en verkoop van schepen is het
belangrijk om te weten dat verkopers een
meldingsplicht hebben. Om meerdere
redenen is het inschakelen van een HISWA
Qualified Yacht Surveyor®, die in staat is
een objectief oordeel te vellen over de
staat van onderhoud, aan te raden
waarmee de koper heeft voldaan aan zijn
onderzoeksverplichting.
Duursma & Versluijs hanteert daarbij het
standaard HISWA expertiserapport. Daarin
zijn alle te inspecteren onderdelen
opgenomen en worden de volgende
zaken beschreven in een schriftelijk
expertiserapport.

- onderwaterschip, diktemeting
- osmose onderzoek, vochtmeting
- romp boven de waterlijn
- dek, opbouw en kuip
- tuigage
- romp binnenzijde
- interieur
- technische Installaties
- gasinstallatie
- elektrische Installatie
- apparatuur
- stuurinstallatie
- voortstuwingsinstallatie
- proefvaart
- veiligheids- en reddingsmiddelen.

Optioneel zijn zaken als compressiemeting,
endoscopisch onderzoek en het nemen
van een smeeroliemonster.

De aankoopkeuringen worden onder de
HISWA algemene voorwaarden voor
expertise uitgevoerd en de expertise-
rapporten worden door alle financiers en
hypotheekverstrekkers geaccepteerd, zijn
te gebruiken voor de verzekering van
schepen en geven een indicatie over de
waarde van het schip.

Taxatie
Hierbij ligt het accent op de
waardebepaling van het schip. Uiteraard
bestaat de mogelijkheid om een taxatie te
combineren met een aankoopkeuring.
Schepen waarvoor een aankoopexpertise
en taxatie is uitgevoerd komen bij diverse
verzekeringsmaatschappijen een korting
op de premie in aanmerking. Taxaties
kunnen noodzakelijk zijn voor financiering,
oversluiten of afsluiten van verzekeringen,
bij boedelscheiding, aan- en verkoop en bij
overlijden indien het object deel uit maakt
van een nalatenschap.
Voor het verkrijgen van een hypotheek
moet het vaartuig in het kadaster
ingeschreven staan. (Redactie: zie pagina
31 van O&W 466 van september 2015).

Casco expertise
Duursma & Versluijs beschikt over
verschillende ultrasone meetapparaten. Zij
is het eerste en het enige bureau in
Nederland dat met dit geavanceerde
apparaat werkt. Anders dan met praktisch
alle andere diktemeters worden de echo’s
uit het materiaal weergegeven. Dankzij
deze techniek is het mogelijk om de exacte
materiaaldikte van het casco door
verflagen heen te meten. Het weg slijpen
van een goede verflaag is dus niet meer
nodig.
Stalen geklonken casco’s worden op de
werf in- en uitwendig geïnspecteerd en
vervolgens met een flinke hamer geklopt.
Het casco wordt ook ultrasoon gemeten.
Alle klinknaden worden nagelopen op
nagelziekte, alle huiddoorvoeren worden
geïnspecteerd, de schroef wordt bekeken
en de schroefasspeling wordt gemeten,
het roer en de stuurinrichting
gecontroleerd. De kathodische be-
scherming wordt beoordeeld. Eventueel
worden de diktes van de coating en
plamuur gemeten. Deze handelswijze
geldt ook voor stalen gelaste en
aluminium casco’s.
Houten casco's worden beoordeeld
afhankelijk van de bouwaard en
bouwwijze. Het roer en de stuurinrichting
worden gecontroleerd. De kiel- en
stevenbevestiging wordt indien mogelijk
beoordeeld. Bij polyester casco’s wordt de
romp-dek verbinding gecontroleerd. Het
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onderwaterschip wordt gecontroleerd op
osmose en delaminatie. Duursma &
Versluijs beschikt over verschillende
soorten vochtmeters waarbij het vocht-
gehalte in het laminaat van polyester
schepen nauwkeurig vastgesteld kan
worden. Zelfs als een schip net uit het
water komt, zijn ze in staat om
betrekkelijk betrouwbare metingen te
verrichten. Dit heeft als voordeel dat het
schip niet een paar dagen van te voren uit
het water hoeft voor een inspectie.

Motor expertise
De gehele voortstuwingsinstallatie kan
uitgebreid onder de loep genomen
worden. Dus alles wat met de
voortstuwing te maken heeft, zoals
elektrische bedrading, meters en
instrumenten, de bediening van de motor,
het gehele uitlaatsysteem, brandstoftanks,
aandrijving, stuwdruklager, homokineet,
etc. Teneinde de voortstuwingsinstallatie
goed te beoordelen, kan een motor-
prestatie- en conditiemeting worden
uitgevoerd. Hierbij wordt varend onder
vollast of voor de wal op driekwart
vermogen met eigen instrumenten en
monitors een aantal metingen en
observaties verricht. Deze observaties
hebben betrekking op meting van:
- uitlaatgastemperatuur per cilinder
- carterdruk
- koelwatertemperatuur
- smeeroliedruk en –temperatuur.

Aanvullend kan de compressie gemeten
worden. Indien de verstuivers hiervoor
verwijderd worden is het bovendien
mogelijk om met een endoscoop de
cilindervoeringen en de kleppen te
bekijken. Maar voor een dergelijke
kijkoperatie moet wel een goede
aanleiding zijn. Soms kan het nodig zijn
om een smeeroliemonster te nemen om
aanvullende informatie over de conditie en
het slijtageproces van de motor te
verkrijgen. Dat is alleen mogelijk als een
aantal gegevens bekend zijn zoals het
merk en soort smeerolie, het aantal uren
dat de motor met deze olie gedraaid
heeft, de omstandigheden waaronder de
motor gedraaid heeft.

Technische Installatie expertise
“Met name als je kijkt naar elektra op
oudere schepen dan kom je vaak een
rommeltje tegen. Het gebruik van
kroonsteentjes, het gemis aan tekeningen
waarop het systeem duidelijk in kaart is
gebracht, knip- en plakwerk van draden
maakt het systeem risicovol. Dit geldt niet
alleen voor oudere schepen maar ook voor
nieuwere schepen die door de eigenaar
zelf zijn afgetimmerd. Kopers zien dat
meestal niet maar voor ons is het duidelijk
dat niet-werfgebouwde schepen vaak
minder van kwaliteit zijn”.

Gasinstallatie expertise
“Ook hier zie je nog steeds dat er ruimte is
voor verbetering. Er varen ondanks alle
adviezen nog steeds schepen rond die
geen goede gasbun hebben, waar
verdroogde gasslangen worden gebruikt
en waar een kooktoestel aan boord is
zonder thermische beveiliging. Natuurlijk is
een gasdetector noodzakelijk maar als die
piept is het kwaad al geschied en staat er
dus gas in het laagste punt in het schip.
Veel schippers realiseren zich niet dat
aardgas lichter is dan lucht en wegwaait
maar dat propaan en butaan zwaarder
zijn dan lucht en dus naar het laagste punt
zakt en er nooit meer uitkomt. Wij merken
wel dat schippers zich steeds meer bewust
zijn van de risico’s”.

Tuigage expertise
“Zeilers denken vaak dat zeilen heel veel
jaren meegaan en realiseren zich niet dat
ze na een jaar of zeven technisch versleten
zijn. Natuurlijk is dat afhankelijk van
gebruik, vaargebied en vaar-
omstandigheden. Vaar je alleen op de
Westeinder met windkracht drie of ga je
de zee op met weer en wind. Dat maakt
natuurlijk een groot verschil maar zeilen
hebben niet het eeuwige leven”.

Proefvaart
Als watersporter denk je natuurlijk dat het
maken van een proefvaart met een schip
dat gekeurd wordt het leukste onderdeel
van de keuring is. Rutger: “Nou nee, ik zit
dan in het motorruim en kijk naar alle
kritische punten van de voortstuwing. Wat
doet de motor bij volle belasting, hoe
reageert de keerkoppeling, wat hoor je
aan de motor, hoe hoog loopt de
temperatuur op bij verschillende
toertallen, wat doet de oliedruk, hoe is het
met de schroefas, homokineet en het
stuwdruklager, etc. Verder krijg ik een
algemene indruk van het schip als het
vaart en dat geeft ook de nodige
informatie over stabiliteit en koers-
vastheid. Al varend kom je er achter wat
de vaareigenschappen zijn en zeker bij
oudere schepen of bij zelfbouw is dit een
belangrijk punt van aandacht”.

Crisis
“In de watersport doet zich het fenomeen
voor dat jongeren niet meer in staat zijn
een eigen schip aan te schaffen. Was het
in het verleden nog mogelijk een extra
(aflossingsvrije) hypotheek af te sluiten op
een woning met overwaarde, tegen-
woordig staan huizen financieel onder
water en zijn aflossingsvrije hypotheken
uit den boze. Het gevolg is een gebrek aan
eigen middelen en dus worden minder
nieuwe schepen verkocht. Combineer dit
gegeven met het feit dat een grote groep
ouderen hun schip te koop hebben liggen
en veel kwaliteitsschepen naar het
buitenland verhuizen en je kunt wachten
op problemen bij botenbouwers en havens
die in de nabije toekomst een deel van
hun markt zien wegvallen”.

Garantie
“Wij kunnen na een onderzoek geen
garantie geven dat een schip de komende
jaren probleemloos zal rondvaren. Ons
onderzoek is een momentopname en wat
vandaag goed is kan over een paar
maanden toch aan vervanging toe zijn. Wij
hebben een brede kijk op de algehele
kwaliteit van het schip. Zie ons als een
huisarts. En om die vergelijking door te
trekken, wie vandaag gezond is kan over
een week ernstig ziek zijn”.

Uit de praktijk
“Natuurlijk maken we van alles en nog wat
mee in de dagelijkse praktijk. Een schip
met ernstige putcorrosie is onderwater
even geplamuurd om de problemen te
verdoezelen, een niet-RVS schroefas van
45 mm dikte waarvan nog maar 25 mm
dikte resteert, een in de romp
geïntegreerde brandstoftank met
condenswater onderin waardoor de romp
ter plaatse zo dik is als een krant,
gedelamineerde roerbladen die op
afbreken staan, RVS tanks die roesten en
gaan lekken omdat de naden niet goed
zijn gelast, slechte kiel-romp verbindingen,
standpijpen met daarop de afsluiters die
zwaar gecorrodeerd zijn, rompplaten waar
je, bij het bekloppen met een hamer,
zonder moeite doorheen gaat en
teakdekken die zijn gekit maar waarvan
de delen volledig losliggen.
De verkopers zijn vaak oprecht verbaasd
omdat zij zelf ook nooit gemerkt hebben
iets er aan hun schip mankeert. Wij kijken
altijd de positieve kanten van het schip en
de keuring. Vaak is het zo dat met een
paar kleine ingrepen de kopers nog heel
lang plezier kunnen hebben van hun
nieuwe aanwinst. Reparaties zijn meestal
voor rekening van de verkoper dus met
een keuring kan je een hoop ellende en
extra investeringen voorkomen”. Kijk voor
meer informatie op: www.duursma.info.

Luuk Raaman
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Cool
Van tijd tot tijd komt tante Zus op bezoek.
Ze loopt, nog altijd kittig, naar de tachtig
en is nooit getrouwd geweest, maar beslist
geen ouwe taart. Hoewel niet altijd door
het leven verwend, heeft ze een
ontwapenende humor die aan Erica
Terpstra doet denken.

Op zichzelf is een bezoek van haar dan
ook geen bezoeking. Maar dit keer zou
het in de vakantie vallen die we uiteraard
op het water doorbrachten. En dat zag ik
niet helemaal zitten. Of eigenlijk: helemáál
niet. Tante Zus aan boord deed te veel
denken aan: “je tante op een houtvlot”.
Maar het was volop zomer en stralend
weer. Zonde om alleen voor háár naar de
stad te gaan. Nadat ik tantetje had
opgehaald, autorijden heeft ze nooit
geleerd, en met de trein komt ze meestal
op een verkeerde bestemming aan wat
écht niet de schuld van de spoorwegen is,
installeerden we haar op een schaduwrijk
plekje voor onze caravan en voerden haar
koffie met koek terwijl we bijgepraat
werden over geboortes, sterfgevallen en
verbroken relaties.

Toen de familieberichten afgewerkt waren
en het gesprek begon te stokken riep ik
met gespeelde geestdrift: “Wat denkt u
van een eindje varen tante? Op het water
is het lang zo warm niet als hier”. Tante
keek alsof ik een oneerbaar voorstel had
gedaan, maar tot mijn verbazing stemde
ze toe, aarzelend, en op voorwaarde dat
we niet “zo eng scheef” zouden gaan.

Het moest dus motorvaren worden. Maar
nou ja, als we eenmaal op het water
waren kon je altijd nog zien.... Niet zonder
moeite werd tante aan boord gehesen.
Eenmaal gezeten, met haar rug stijf tegen
de kajuit, hield ze zich met zoveel kracht
aan het potdeksel vast dat haar knokkels
wit werden. Het was duidelijk dat ze nu al
spijt had. Maar ze zat in het schuitje en
moest mee, want ik was zo verstandig
geweest los te gooien voor ze zich
bedenken zou.

Buiten de haven bleek de wind inderdaad
lekker fris te zijn, maar wel aan de pittige
kant. Dicht langs de wal sturend, om
geschommel zo veel mogelijk te vermijden,
wees ik onze passagier bijzondere punten
in het landschap aan alsof ik gids was op
een rondvaartboot. Veel viel er helaas niet
te bewonderen en het interesseerde haar
zo te zien geen bal. Maar dat veranderde
toen die surfer in beeld kwam. Afgezien
van een haarlint had hij alle knellende
kleding afgelegd. Bloot als een
pasgeboren kind, maar iets groter, raasde
hij plotseling voorbij. Tante keek het
verschijnsel met open mond na. Weliswaar
valt er ook op de beeldbuis van genoeg
blotigheid, en alle opwinding die ermee
gepaard kan gaan, te genieten, maar ik
verdenk haar ervan dat ze die in
maagdelijke onschuld dadelijk weg zapt.
Bovendien was deze Chippendale “live”,
welgeschapen en bijna onder handbereik.
“Kan dat zomaar?” hijgde tante toen ze
weer op adem was gekomen. We

verzekerden haar dat er weinig kwaad in
school. Het gevaar iets af te knellen op
een surfplank is klein. De oorzaak van alle
opwinding was intussen door de wind
gegaan. Ver achterover hangend kwam
hij, nu met zijn voorkant, rakelings langs
ons heen. De ruit in het zeiltje omlijstte
zijn markante lichaamsdelen op treffende
wijze.

Tante Zus liet het potdeksel los en sloeg
een hand voor haar mond. “Dat ik dit nog
mee mag maken”” riep ze. “Op mijn
leeftijd!”
De tocht verliep verder zonder problemen.
Maar verkoeling heeft hij niet gebracht.

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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je kijkt, je voelt, je luistert

en je ruikt maar

met proeven moet je
voorzichtig zijn…

Boordboek: Keurmeester van je eigen schip

Ieder van ons heeft wel eens een keer, of
vaker, voor de beslissing gestaan om een
boot te kopen. Hetzij nieuw, hetzij
tweedehands. Of heeft misschien moeten
beslissen tussen repareren of afstoten.
Wat is dan allemaal relevant? Hoe
ingrijpend is het en hoe duur? Beslis je dat
allemaal zelf of haal je er toch maar een
vakman bij? (zie pagina 6 en 7 van deze
O&W: het ambacht van aankoop expert)

In hoeverre is de verkoper, ondanks zijn
meldplicht, te vertrouwen? En de
verzekeringsman? Er zijn onder ons leden
die je rustig als zo`n vakman kan
beschouwen. De meesten echter zijn
gewoon volbloed amateurs. Dan heb je
van die mensen als de
Engelsman Dag Pike,
een gewezen kapitein
op de grote vaart, maar
inmiddels na twintig jaar
een zeer ervaren expert
als het gaat om het
keuren van zowel zeil-
als motorjachten. In het boek
“Keurmeester van je eigen schip” loopt hij
systematisch met je, van romp naar dek,
van motor naar aandrijving, leidingen,
doorvoeren, mast en tuigage, elektrisch
systeem, interieur en nog wat zaken door
je boot heen.

Hij stelt vast hoe een en ander gemaakt
kan zijn en wat er aan kan mankeren. Of
het deugt of niet stel je dan vast door te
kijken, te voelen, te luisteren en te ruiken.
Met proeven moet je voorzichtig zijn. De
hulpmiddelen bestaan uit een hamertje en

een kleine priem. En een verrekijker als je
de top van de mast wilt inspecteren. Een
bootsmanstoeltje kan ook natuurlijk. En
dan nog een spiegel op een stok, een
camera, zaklamp, hard borsteltje,
krabbertje, laddertje. Je moet overal bij,
aan, op, in, onder kunnen komen en dan
nog blijft regelmatig een en ander buiten
het zicht. Een probleem bij dit soort
benaderingen is dat je moeilijk kan
beschrijven wanneer “veel“ echt te veel is,
en hoe je voorkomt dat de emotie het
wint van het verstand. Je houdt tenslotte
toch van die ouwe schuit. Of van de
droom als het om de aanschaf van een
andere boot gaat. Maar ja, voor welke
keuzes geldt dat niet?

Het boek staat vol foto`s. Vaak van roest,
lekkages, barsten, scheuren, troep….. Geen
enthousiasmerend gezicht terwijl het vaak
niet eens om een echt probleem gaat.
Omdat de schrijver een Engelsman is heeft
veel van de inhoud van het boek te maken
met de omgeving waarin gevaren wordt:
met zout water en zee, aan de grond
lopen met alle gevolgen van dien voor
kielaanhechting bij zeilboten, roer of
schroef en spiegel bij motorboten,
afhankelijk van of het een water-
verplaatser dan wel een snelvarende
planeerder betreft.

Van de lezer wordt verwacht dat als het
daadwerkelijk op keuren aankomt het één
ander losgehaald en gedemonteerd moet
worden, waarvoor je in dat geval wel
toestemming van de eigenaar en/of de
makelaar moet hebben. Het is een flinke
klus waarvoor je redelijk fit en actief moet
zijn. Maar, zegt Pike, het kan ook heel
dankbaar werk zijn en het voelt goed als

je jouw boot van
binnen en van buiten
kent. Als je wilt
aankopen heb je na
een keuring een goed
idee waar je aan
begint. Aan ieder
hoofdstuk als Mast en

tuigage, Elektrisch systeem, Interieur
enzovoorts is een checklist toegevoegd.

Het laatste hoofdstuk omvat een
tienminutenkeuring wanneer je met
eigenaar of makelaar rond de boot loopt
voor een eerste indruk. Zo’n checklist ziet
er voor dat geval als volgt uit:

1. staan de romp, de mast en de kiel
in één lijn,

2. zijn de rompoppervlakten glad en
vloeiend,

3. is het motorruim schoon en vrij
van lekkage en olie,

4. zijn de slangen, doorvoeren en de
verbindingen in orde,

5. zijn het dek en het kajuitdak
solide,

6. is er geen duidelijke schade aan
de schroef en het roer,

7. ruikt het interieur fris,
8. zijn er binnen geen tekenen van

lekkage,
9. is er sprake van corrosie op

metalen rompen,
10. zijn de mast en tuigage in goede

staat,
11. zit de elektrische bedrading goed

vast en is er geen sprake van
corrosie,

12. trekt het fineer binnen krom en
vertoont het golvingen.

Termen als “goede staat, in orde, lekker”,
zijn multi-interpretabel, maar in ieder
geval heeft het de aandacht!
Het boek omvat met zijn 200 bladzijden
een heel scala aan zeil- en
motorbootvariaties wat tot enige drukte
en gespring leidt . De vertaling vertoont
hier en daar de effecten van de eigen taal
in het wereldje taal dat de watersport is,
maar daar is volgens mij allemaal wel door
te komen. Een nuttig boekje. Maar bij
twijfel altijd een expert in de arm nemen.

ISBN:9789064106064, auteur Dag Pike,
Paperback, Uitgever: Gottmer Uitgevers
Groep BV. Prijs euro 19,95

Paul Hamelynck
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Sinterklaas op de haven 

Hij had beloofd om te komen maar het Hij had beloofd om te komen maar het Hij had beloofd om te komen maar het Hij had beloofd om te komen maar het 
blijft toch altijd spannend of hij komt en blijft toch altijd spannend of hij komt en blijft toch altijd spannend of hij komt en blijft toch altijd spannend of hij komt en 
of hij dan ook nog op tijd is. Je weet het of hij dan ook nog op tijd is. Je weet het of hij dan ook nog op tijd is. Je weet het of hij dan ook nog op tijd is. Je weet het 
maar  nooit  en met die kou en natte maar  nooit  en met die kou en natte maar  nooit  en met die kou en natte maar  nooit  en met die kou en natte 
sneeuw was het zondag 22 november sneeuw was het zondag 22 november sneeuw was het zondag 22 november sneeuw was het zondag 22 november 
toch best een gure dag voor een heilige toch best een gure dag voor een heilige toch best een gure dag voor een heilige toch best een gure dag voor een heilige 
man op leeftijd. man op leeftijd. man op leeftijd. man op leeftijd.     
    
Maar  liefst  41  kinderen  en  ruim  80 
papa’s, mama’s, opa’s en oma’s hadden 
zich verzameld in het clubhuis in afwach-
ting van Sinterklaas. Er werd natuurlijk 
volop gezongen en uiteindelijk werden ze 
niet teleurgesteld. Sinterklaas en zijn vier 
zwarte Pieten kwamen per (bij)boot naar 
de haven van WV Nieuwe Meer en geluk-
kig was er nog een passantenplekje vrij 
om af te meren. Voor hetzelfde geld ligt 
de haven vol en zit er voor Sinterklaas 
met zijn Pieten niets anders op dan door 
te varen. De natte sneeuw, de gure wind, 
de hagelbuien en de kou gooiden geluk-
kig geen roet  in  het eten  en  Sinterklaas    

Clubavonden: ”leden koken voor leden” 
Met ”leden koken voor leden” kent de 
NM clubavondenformule inmiddels  een 
lange traditie en, net als in voorgaande 
jaren, namen ook dit jaar Matty Tol en 
Paul Baumann op 30 oktober de keuken 
over van Albert om een mooi stamppot-
buffet  voor  te  bereiden.  Boerenkool, 
zuurkool, worst, spek en gebakken bloed-
worst overgoten met fantastische sauzen 
van Albert die op de achtergrond toch de 
handen uit de mouwen had gestoken.  
Met 39 liefhebbers die op dit buffet wa-
ren  afgekomen was deze  eerste club-
avond een gezellige reünie van NM leden 
die, na de eerste maand van het winter-
seizoen, elkaar  het  nodige  hadden  te 
vertellen  over winterberging, antifouling,  

motoronderhoud, poetsen en hun eerste 
voorzichtige  plannen  voor  de  zomer-
vakantie 2016.  
Op vrijdag 27 november was het de beurt 
aan Albert die Goulash van de nek van 
het Gaasterlands kruidenvarken op tafel 
zette. Met 44 deelnemers was het weer 
een druk bezochte en geslaagde club-
avond die ook in 2016 een vervolg zal 
krijgen. Voor nieuwe leden zijn de club-
avonden van 29 januari, 26 februari en 25 
maart 2016 een uitgelezen gelegenheid 
om op een gezellige manier kennis te 
maken met andere NM leden.  
Voor deze clubavonden zijn we nog op 
zoek naar vrijwilligers die het aandurven 
hun culinaire kunsten te etaleren.   

NM naar werf  van Bierenbroodspot 
over het wel en wee van de werf, de mili-
eueisen, de grote brand en de naaste 
buren.  Al snel werden de leden getrak-
teerd op wijn, bier, jenever en diverse 
hapjes. De werf mag zich verheugen op 
een aantal grote klanten voor het onder-
houd  van o.a. de rondvaartboten van 
Lovers en politie- en gemeenteschepen. 
Ook  onderhouden  zij  woonarken  met 
een stalen onderkant. De documentatie 
met foto’s, loonboeken uit de oude doos 
en dankbetuigingen was indrukwekkend. 
Na het bezichtigen van de loodsen en de 
werkplaatsen namen de leden om ca. 
15.00 uur afscheid van de familie Bieren-
broodspot. 
O.l.v. van Robbert en Janine Reijn, zij 
wonen schuin tegenover de werf, volgde 
een wandeling over het Prinseneiland en 
Bickerseiland. Met verve vertelden zij over 
de buurt en bezienswaardigheden  op  de  

Op 8 november 2015 bezochten 34 leden 
van  de  NM  de  Scheepswerf  Bieren-
broodspot  aan de Vierwindenstraat  te 
Amsterdam. De 150 jaar oude scheeps-
werf is gelegen op het zogenaamde Rea-
leneiland. Samen met Prinseneiland en 
Bickerseiland behoren ze tot de westelijke 
eilanden van Amsterdam. De geschiede-
nis van dit prachtige oude havengebied 
gaat terug tot begin van de 17e eeuw. 
Voor velen een niet zo bekend gedeelte 
van Amsterdam met monumentale pan-
den en pakhuizen. De westelijke eilanden 
liggen tussen het IJ en de spoorlijn ter 
hoogte van de Haarlemmerdijk. De werf 
is nog steeds in gebruik en wordt thans 
geleid door weer een generatie Bieren-
broodspot. De ontvangst was om 13.30 
uur met koffie, thee, fris en koekjes. De 
reeds  gepensioneerde  Piet  Bieren-
broodspot vertelde op humorvolle wijze   

kon  rekenen  op  een  warm welkom in 
een drukbezet - en aangenaam clubhuis. 
In het hele grote boek van de Sint, waar-
in alles staat over alle kinderen in Neder-
land, kon de Sint natuurlijk ook van alles 
terugvinden over de NM jeugd. Ze moch-
ten allemaal even naar voren komen om 
de Sint een handje te geven en een ca-
deautje in ontvangst te nemen. Natuurlijk 
waren het de vier Pieten die pepernoten 
en snoepgoed uitdeelden aan alle kinde-
ren die het ook dit jaar weer verdiend 
hadden omdat ze allemaal heel lief en 
heel gehoorzaam waren geweest.  
Nadat Sint iedereen even had toegespro-
ken,  alle  cadeautjes waren uitgedeeld, 
alle snoepgoed en pepernoten was rond 
gestrooid moest Sinterklaas en zijn Pieten 
weer halsoverkop vertrekken omdat over-
al in het land kinderen op hem wachtten. 
Ralph, Manon,  Barbara en Karin bedankt 
voor jullie organisatie en Sint en Pieten 
voor hun dankbare werk.  

    

eilanden. Uiteindelijk kwamen de leden 
terecht bij het eetcafé ’t Blaauwhooft op 
het Hendrik Jonkerplein.  Na borrel  en 
bittergarnituur bleven 16 leden ook eten, 
een  gevarieerd  menu  van  uitstekende 
kwaliteit  en  gunstige  prijs.  Omstreeks 
20.00 uur ging men huiswaarts na een 
zeer geslaagde middag en avond. 
 

Henny Essenberg en Paul Baumann        
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De Ronde van Vlaanderen

De winter is de tijd om plannen te maken
voor het komende vaarseizoen. Nadat we
vorig jaar naar Parijs waren geweest
(1.600 kilometer en 197 sluizen) wilden we
het dit jaar wat rustiger aan doen.

Een van onze eerste tochten met de
Cygnus ging naar België om precies te zijn
de Westhoek. De Westhoek (er bestaat
een Belgische en een Franse Westhoek) is
gelegen in de West-Vlaamse arrondisse-
menten Diksmuide, Ieper en Veurne en het
Franse Duinkerken. Om heen en terug niet
dezelfde route te varen moeten we ook
een gedeelte door Frankrijk. Voor het
gedeelte door Frankrijk moet een nieuwe
kaart aangeschaft worden; de Fluviacarte
14 NORD PAS-DE-CALAIS. De Guide de
Plaisancier van vorig jaar, de Franse
Wateralmanak, kunnen we nog wel
gebruiken. Zoveel zal er niet veranderd
zijn. Het globale vaarplan wordt heen
langs de kuststreek met in het achterhoofd
om bij goed weer een deel over zee te
gaan met een bezoek aan Blankenberge,
waaraan we goede herinneringen hebben
uit ons zeilverleden. De terugtocht gaat
dan meer landinwaarts via Kortrijk.

Vrijdag 19 juni. We starten onze tocht.
Onze eerste bestemming is Rotterdam,
waar we zoals gebruikelijk afmeren bij de
WV Oud Delfshaven. Een kleinschalige
haven doch erg gastvrij. Het grote

voordeel is dat je boven op de dijk
(Schiemond) de tram kunt nemen richting
het centrum. Na wat inkopen gedaan te
hebben op de markt gaan we naar de
Markthal. Het is vandaag (zaterdag) de
dag van de architectuur en de Markthal is
één van de monumenten die te bezoeken
is onder deskundige leiding. Helaas zijn we
te laat om ons nog in te schrijven. Maar
daarom niet getreurd. De Markthal is ook
zonder rondleiding een bezichtiging
waard. Wat opvalt is dat het meer eten en
drinken is dan een echte markt. Maar het
gebouw op zich is al de moeite waard om
te bekijken. De zondag blijven we ook nog
in Delfshaven. Het is koud en het regent.
We maken een wandeling. Via de
Erasmusbrug lopen we naar Hotel New
York. Daar wat gedronken en bij
Humphreys gegeten. Terug naar de boot
voor een borrel tegen de kou. Gelukkig
werkt de verwarming goed.

Maandag 22 juni. We vertrekken richting
Biesbosch. Althans dat is het plan. In het
logboek schrijft Agnes: “Regen, koud,
regen, koud, regen”. Met dat weer heb je
niets te zoeken in de Biesbosch. We
besluiten dan ook door te varen naar
Dinteloord via de Amer, Mark en Dintel.
Die dag 9 uur gevaren en totaal 98
kilometer afgelegd. In Dinteloord kun je in
het centrum afmeren en de winkels zijn
vlak bij om boodschappen te doen. De
volgende dag op de fiets naar
Steenbergen. Bij de plaatselijke visboer de
eerste nieuwe haring geproefd. Uitstekend
van kwaliteit maar een ietsje te koud.
Hadden toch even moeten wachten met
opeten.

Woensdag 24 juni. Via Volkerak en
Oosterschelde varen we naar het Veerse

Meer met als doel om via Vlissingen de
Westerschelde over te steken naar
Terneuzen of bij mooi weer naar
Blankenberge. Blijven een paar dagen
liggen op het Veerse Meer en brengen een
bezoek aan vrienden in Wolphaartsdijk.
John en Petra hebben daar een
watersportwinkel en er valt altijd wel wat
te kopen.

Zondag 28 juni. Omdat we wat langer op
het Veerse Meer zijn gebleven dan de
bedoeling was is het inmiddels gelet op
het tij beter om via Hansweert over te
steken naar Terneuzen dan via Vlissingen.
Via het Kanaal Gent-Terneuzen bereiken
we in de middag Sas van Gent waar we
overnachten. Bij het afmeren krijgt Agnes
het aan de stok met de (Belgische)
havenmeester. Aan de overkant is ook een
steiger; lekker in de zon en dichter bij de
winkels. Die zijn echter gereserveerd voor
leden. Anders moeten we maar weg gaan.
Daar hebben we ook geen zin in. In ieder
geval een reden om hier nooit meer terug
te komen. De volgende dag varen we naar
Gent om aan de “Ronde van Vlaanderen”
te beginnen. We meren af aan de Lindelij
nadat we eerst nog een krakkemikkig
sluisje, de Brusselse Poortsluis, moeten
passeren. De sluis wordt door een
vrouwelijke sluiswachter nog met de hand
bediend. Tot overmaat van ramp zijn ze
daar ook nog met de weg bezig. Het is
een grote stofboel. Niet goed voor de
gezondheid. Na het afmeren gaan we de
stad in.

Dinsdag 30 juni. Het is prachtig weer. De
zon schijnt. Ideale omstandigheden om
over de Leie te varen. De Leie wordt ook
wel de Belgische Vecht genoemd. De rivier
kronkelt door het landschap en link en
rechts staan prachtige landhuizen. Niet zo
oud en markant als langs de Nederlandse
Vecht, maar zeker de moeite waard. De
tuinen zijn schitterend aangelegd en goed
onderhouden. Na een mooi tocht meren
we af in Deinze langs een nieuwe kade
met alle voorzieningen en nog gratis ook.
Op een van de vele terrasjes gaan we wat
drinken. De volgende ochtend eerst naar
de markt om boodschappen te doen
waarna we onze tocht vervolgen. Het
tweede gedeelte van de Leie is minder
mooi dan het eerste. Het wordt die dag
extreem warm met een temperatuur van
35 graden en kans op onweer. Op de Sint
Baafssluis moeten we voor euro 40,--- een
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vignet kopen dat recht geeft om tot eind
september door Vlaanderen te mogen
varen. In de middag meren we af in
Kortrijk in de oude tak van de Leie. Een
aantal jaren geleden is er een omleiding
gemaakt buiten de stad om. Hierdoor
moesten er een aantal nieuwe bruggen
komen. Er werd een wedstrijd
uitgeschreven met als resultaat een aantal
zeer fraaie, moderne bruggen. Die avond
komt onze zoon Jean-Paul aan boord en
blijft slapen. Hij heeft de volgende
ochtend om 9 uur een afspraak in Kortrijk.

Donderdag 2 juli. We vertrekken uit
Kortrijk richting Franse grens. In het
nieuwe gedeelte van de Leie wordt het
scheepvaartverkeer met lichtseinen
geregeld. Het is een smalle geul en
beroeps kunnen er niet tegelijk door.
Eenmaal buiten Kortrijk zien we in de
verte donkere wolken die niet veel goeds
beloven. We besluiten om te keren en
terug te varen naar Kortrijk. We brengen
een bezoek aan de stad, waaronder het
nieuwe winkelcentrum “K’. Ziet er
fantastisch uit. Die dag blijft het droog en
ook geen onweer. Wel veel wind. De
volgende ochtend toch maar verder. In de
sluis van Menen moeten we ons melden.
Wat blijkt. We zijn in Wallonië en dat is
geen Vlaanderen. Opnieuw papieren
invullen. Het enige voordeel is dat je in
tegenstelling tot Vlaanderen niet hoeft te
betalen. Afgemeerd in Deulemont aan een
primitief steigertje zonder voorzieningen.
Het stadje stelt niet veel voor. We worden
wel opgevreten door de muggen. De
volgende ochtend vertrekken we naar de
Lys, de Franse Leie. Na 10 minuten varen
komen we ineens bij een sluis die ik niet
had verwacht. Hoe kan dat? Na enig
gepuzzel blijkt dat we gisteren te ver zijn
doorgevaren en de haven die we wilden
aandoen voorbij zijn gevaren. Dus
rechtsomkeert op zoek naar de ingang van
de Lys. We zijn nu in Frankrijk en op de
eerste de beste sluis, Armentières, word je

geacht een vignet te kopen. De
sluiswachter noteert naam boot en
eigenaar en zegt dat we in Duinkerken
een vignet moeten kopen bij het kantoor
van de VNF Voies Navigable de France, de
Franse waterwegbeheerder. Pas de
problème. Die problemen beginnen wel bij
de volgende sluis in Merville. Storing en
geen mens te bekennen. Een tweede boot
meert af en later nog een derde. Eind van
de middag komt de sluiswachter ons
melden dat de brug kapot is, wat wel
vaker het geval is. Misschien dat de brug
morgen draait. Een van de boten keert om
en vaart terug.

Zondag 5 juli. De volgende ochtend
worden sluis en brug toch bediend en
kunnen we onze tocht voortzetten. De
vrouwelijke sluiswachter gaat met ons mee
naar de volgende sluizen. Daar wacht ze
ons op om onze lijnen aan te nemen en de
sluis te bedienen. Na de laatste sluis op de
Lys nemen we afscheid van haar en komen
nu op groter water, het verbindingskanaal
Duinkerken-Schelde. De eerste de beste
sluis die we hier tegen komen is Les
Fontinettes met een verval van maar liefst
14 meter. Gelukkig zijn we de enige in de
sluis en er zijn drijvende bolders. Die liggen
echter ver uit elkaar. Te ver om met twee
lijnen vast te kunnen maken. Agnes zit
voorop met een lijn om de bolder. Komt er
een mannetje uit een raam hoog boven
ons en roept: “Plus de
corps, plus de corps”.
Agnes buigt wat meer
voorover; meer lichaam,
meer lichaam. Het
mannetje begint weer
te roepen. Agnes buigt
nog meer voorover.
Frans blijkt dan moeilijker dan we dachten.
In plaats van corps bedoelt hij meer plus
de corde, plus de corde, meer touw, meer
touw. Met meer touw zakken we veilig 14
meter omlaag. Bij het uitvaren van de sluis
zien we rechts nog restanten van de oude

sluis. Deze sluis bestond als zo vele uit die
tijd uit twee bakken die elkaar in
evenwicht hielden. Het is nu een museum.
In een van de bakken ligt nog een spits,
een oud type vrachtschip. Deze spitsen
hadden allemaal een standaard maat en
alle sluizen waren hierop gemaakt 38.50
bij 5.05 meter. Een spits paste er precies in.
Heb je nu de pech dat er een spits voor je
vaart dan moet je bij elke sluis wachten. Er

kan niemand meer bij.
Inmiddels is het gaan
regenen en we besluiten
door te varen naar
Duinkerken. Volgens de
almanak is er in
Duinkerken in de stad
een haven. Niet

goedkoop, maar dan heb je ook wat
(denken we). Het is morgen mijn
verjaardag en een heerlijk etentje in een
of ander restaurant lonkt. Op de sluis in
Duinkerken waar we moeten betalen voor
ons vignet is niemand te zien. Het is
zondag, dus gesloten. We varen door naar
de haven. In de almanak staat aangegeven
dat je moet afmeren aan pontons.
Aangekomen vergaat je elke lust om daar
af te meren. De pontons zijn bezet door
thuislozen, clochards en ongure types, die
daar in hutten hun huisvesting hebben
gemaakt. Aan de andere kant van het
water ligt wel een boot afgemeerd. Wij
hebben er toch geen zin in en besluiten
door te varen richting België. Voordat we
Duinkerken uit zijn moeten we eerst nog
door een krakkemikkige sluis met
zelfbediening middels een schakelaar die
aan een lijn langs de muur hangt. Je kunt
er ook nauwelijks vast maken.
Met enige angst wachten we af wat er
gaat gebeuren. Komt er zo direct een
stortvloed aan water naar binnen?
Gelukkig valt het mee. Na een paar
kilometer varen komen we bij een brug
die niet wordt bediend. Het is immers
zondag. Gelukkig is er een steiger waar we
kunnen afmeren. Echter geen restaurant in
de wijde omgeving te bekennen.
Noodgedwongen gaan we over op onze
noodrantsoenen.

“water is alleen te
drinken als het

door een brouwerij
is gegaan”
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Maandag 6 juli. Verjaardag. We worden
vroeg gewekt door een vrouwelijke
brugwachter. Mag ik even uw vignet zien?
We vertellen dat we eerst niet door
konden varen omdat er een sluis gestremd
was. Vervolgens de toestanden in
Duinkerken. Al met al geen geld (vignet)
waard. Ze noteert naam en adres en
daarmee lijkt de kous af. We varen naar
Veurne. Van een van onze eerste tochten
(inmiddels 10 jaar geleden) herinneren wij
ons dat Veurne een moderne haven heeft
gefinancierd met geld van de Europese
Gemeenschap. Als tegenprestatie mag je
daar 2 dagen gratis liggen. Helaas is daar
niets meer van over. De haven ziet er
verwaarloosd uit en gratis is ook verleden
tijd. Vanwege mijn verjaardag willen we in
Veurne gaan dineren. Op de markt zijn
verschillende restaurants. Ons oog valt op
een restaurant met 1914-1918 menu.
Veurne ligt in de streek waar zich een
groot deel van de 1e wereldoorlog heeft
afgespeeld. Het menu wordt geserveerd in
mestings. Wie in militaire dienst is geweest
herinnert zich nog wel die aluminium
bakken met hengsel waarin je eten uit een
gamel werd gekwakt. Borden bestonden
niet. Het eten was goed maar niet
geweldig. Naast ons zat een stel ook te
eten. Hij had een stuk vlees dat zijn hele
bord bedekte. Côte de l’os. Een gerecht
wat blijkbaar zeer populair is in die streek.
Overal stond het op de kaart. Een
volgende keer ook maar eens proberen.

Dinsdag 7 juli. We vertrekken richting
Ieper. De sluiswachter van Veurne raadt
ons aan om als er plaats is in Fintèle te
gaan liggen. Als er tenminste plaats is. Er
kunnen drie of vier boten liggen aan een
klein steigertje. Je hebt daar een prachtig
uitzicht over de polder en
er zijn drie restaurants.
Keus genoeg. Gelukkig is
er plaats en meren we af.
Het uitzicht is inderdaad
prachtig. Tijdens de 1e
Wereldoorlog is dit hele gebied onder
water gezet als buffer tegen de vijand.
Van uit eten gaan komt niets. De
restaurants zijn allemaal op maandag,
dinsdag en woensdag gesloten. Zouden ze
het afgesproken hebben? De volgende
dag waait het hard en blijven we liggen.
Een fietstochtje naar een naburig dorpje
geven we snel op vanwege de harde wind.
We lopen nog wat door Fintèle en

bekijken een zogenaamde hooipiete. Dit is
een houten brug, waarvan de delen
weggenomen konden worden als er een
schip doorheen moest. Was wel even wat
werk.

Donderdag 9 juli. We besluiten om niet
heen en terug naar Ieper te varen maar
rechtstreeks naar Diksmuide. Wat een
verademing in vergelijking met Veurne.
Mooie steigers, goed sanitair en bovenal
aardige mensen. De haven wordt door
vrijwilligers van de watersportvereniging
de IJzervaarders beheerd. Op de fiets gaan
we naar een oorlogsmonument, dat
bestaat uit een stelsel van loopgraven. Op
foto’s is te zien hoe ellendig de
omstandigheden waren tijdens de 1e
wereldoorlog. In de IJzeren toren even
buiten het centrum van Diksmuide is
eveneens een tentoonstelling over de
oorlog. In grote letters staat buiten op een
steen “Nooit geen oorlog”. Hoe bedoel je.
Boven op de toren staat AVV VVK Alles
Voor Vlaanderen, Vlaanderen Voor Kristus.
Een bekende leuze van de Vlaamse
Beweging aan het begin van de 20e eeuw,
bekend om haar bedevaarten met later
een politiek tintje. Op aanraden van de

havenmeester gaan we
die avond eten in de
Pastorie, een
restaurant naast de
kerk. We bestellen
Côte de l’os. Met in het

achterhoofd die grote lap vlees vragen we
of het mogelijk is met elkaar te delen.
Geen enkel probleem. Buiten in de tuin
genieten we van een heerlijk diner en een
prachtige avond.

Zaterdag 11 juli. Feestdag van de Vlaamse
Gemeenschap. Een nationale feestdag in
Vlaanderen. Overal zijn festiviteiten. We
blijven echter niet liggen. Via de IJzer
varen we naar Nieuwpoort en vandaar
richting Oostende en Brugge. Het is geen
weer om over zee te gaan. Er staat te veel
wind. Vanwege de Nationale feestdag
worden de bruggen niet bediend. Zondag
varen we in konvooi naar Brugge. De
bediening van de bruggen gaat gelukkig
vlot. In de Dampoortsluis wordt het nog
even spannend. Twee “huurbakken” met
Engelsen kunnen maar moeilijk vastmaken.
Een Belg achter ons, die bekend is met de
sluis, maant hen toch goed vast te maken.
Met veel pijn en moeite lukt het al ligt een
boot achterstevoren. Maar goed ook dat
ze vast liggen. Het water stroomt met
grote kracht de sluis in. We meren af in
Brugge. Er is een braderie en Agnes wil

daar heen. Voor de “gezelligheid” ga ik
maar mee. De volgende dag regen, regen
en nog eens regen. Dan maar naar een
museum. Ons lijkt het biermuseum wel
iets. 6 biertjes proeven is bij de prijs
inbegrepen. Dat zit dus wel goed. Er
hingen een paar mooie spreuken. “Bier is
het antwoord; ik ben alleen de vraag
vergeten”. Of “Water is alleen te drinken
als het door een brouwerij is gegaan”.
Dinsdag 14 juli. We vertrekken uit Brugge
en gaan richting Gent. Onderweg komen
we nog twee eigenaardige bruggen tegen.
Een die bij opening als een soort hangbrug
zijwaarts uitzwenkt en een waarvan het
dek als het ware omhoog rolt.
Aangekomen bij de sluis in Evergem zie ik
de sluisdeuren voor ons neus dicht gaan.
Snel de marifoon gepakt en gevraagd of
we nog meekunnen. Tot mijn verbazing
gaan de deuren weer open en kunnen we
nog naar binnen varen. Bij het uitvaren
bedank ik via de marifoon de sluiswachter.
“O, geen probleem; graag gedaan” krijg ik
als antwoord. Klasse! Rond 13.00 uur
bereiken we het kanaal Gent-Terneuzen.
Hiermee is de Ronde van Vlaanderen
voltooid en zijn we weer terug op ons
uitgangspunt Gent. We hebben sinds we
vertrokken uit Aalsmeer 670 kilometer
afgelegd in 78 vaaruren. Terug in
Nederland varen we Sas van Gent snel
voorbij en meren af bij de
watersportvereniging Neuzen in
Terneuzen. Het is even zoeken waar de
haven precies ligt. Vanuit de haven ligt het
centrum vlak bij. Maar wat een
leegstaande winkels in de hoofdstraat.
Wellicht veroorzaakt door een gloednieuw
winkelcentrum vlak bij. De avond sluiten
we af bij de Griek.

Nawoord.
Na België gaan we nog enige tijd naar de
Grevelingen waar we de verjaardag van
onze kleinzoon Richter vieren en ook de
andere (klein)-kinderen weer zien. Van het
plan om een stuk over zee te varen is niets
terecht gekomen. De weersom-
standigheden waren op de beslissende
momenten niet gunstig. Donderdag 30 juli
zijn we na 6 weken weer terug in
Aalsmeer. Een maand later kregen we
toch nog een brief van het VNF waarin ze
om uitleg vroegen over onze vaart door
Frankrijk.
Nog wat cijfers. In totaal hebben we in die
6 weken 1.009 kilometer afgelegd, 40
sluizen, 110 draaiuren van de motor en
een verbruik van 340 liter diesel.

Jan en Agnes Klein

“bier is het antwoord;
ik ben alleen de vraag

vergeten”
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Elektra aan boord

Elektriciteit is onmisbaar aan boord. Er is
stroom nodig voor de startmotor, ver-
lichting, instrumenten en apparatuur zoals
radio, televisie en zelfs wasmachines.
Elektriciteit maakt het verblijf aange-
namer, maar vraagt wel om controle.

De brancheorganisatie HISWA heeft
samen Mastervolt en Victron de
“Controlelijst Elektrische Installaties”
ontwikkeld. Deze is bedoeld om een
installatie aan boord te laten controleren
door een erkend bedrijf. De controle is
altijd nuttig, maar komt zeker van pas bij
aan- en verkoop van een pleziervaartuig of
bij veranderingen in de installatie.
Een niet goed aangelegde of verouderde
elektrische installatie kan een bron van
ergernis en schade zijn en zelfs tot brand
leiden. Ervaring leert dat de eisen aan de
boordinstallatie steeds hoger worden. Er
worden meer en zwaardere stroom-
verbruikers aan gekoppeld. De elektrische
installatie aan boord heeft regelmatig
onderhoud nodig.

Centrale stroombron is de accu. Deze
moet vanzelfsprekend de juiste capaciteit
hebben voor zijn functie. De capaciteit
wordt aangegeven met ampère/uur (Ah).
Het zal duidelijk zijn dat een startaccu heel
anders wordt belast dan een accu die het
boordnet voedt. Accu’s worden uit het
zicht weggestopt, maar de plaatsing
vraagt wel aandacht.
• De accuruimte moet worden

geventileerd. Bij natte accu’s en gel-
accu’s kan tijdens het laden gas
vrijkomen.

• De accuruimte moet droog zijn en
boven het bilge niveau liggen.

• De accu’s moeten zeevast staan, met
maximaal 10 mm speling. Schuivende
accu’s zijn gevaarlijk.

• De accu’s mogen niet direct boven of
onder een brandstoftank staan.

• Een accu mag niet lekken. Tot 30º
helling mag er geen elektrolytverlies
optreden. Op een zeilschip geldt: tot
45º (met lekbak).

Accu’s verouderen helaas. Corrosie en
chemische verandering in de accu zijn
gewone ouderdomsverschijnselen en
worden beïnvloed door de frequentie van

het gebruik. Vroegtijdige veroudering
komt dikwijls door verkeerd gebruik. Dat is
te voorkomen. Let daartoe op de
volgende punten:
• Opstelling. Als de accu in de warme

motorkamer staat, veroudert de accu
sneller dan op een koele plaats.

• Te vaak ontladen. Dieper ontladen
dan aangegeven, (meestal niet meer
dan 50%) versnelt veroudering.

• Niet opladen na gebruik. Laat accu’s
niet in lege toestand achter.

• Te snel laden. Een hoge laadstroom is
schadelijk; als vuistregel wordt een
laadstroom aangehouden van 20%
van de capaciteit. Gebruik altijd een
acculader die in de eindfase overgaat
op een druppellading.

• Te weinig of te veel laden. Te weinig
laden geeft sulfatering, te veel laden
geeft gasvorming.

• Niet volledig laden. Breng de accu
altijd weer goed op peil.

In de jaren ‘70 en ’80 was het niet
ongebruikelijk om de minpool van de accu
aan de romp vast te zetten en alleen voor
de plus een kabel te trekken. Dat is een
inmiddels achterhaalde werkwijze. Behalve
voor de startmotor is het niet toegestaan
om de romp stroomvoerend te gebruiken.
Massief koperdraad is niet toegestaan. Dat
gaat simpelweg snel stuk door de trillingen
in het vaartuig. Aan boord wordt soepel
draad gebruikt. Een kabelgoot is verreweg
de beste montagemethode, maar
leidingen mogen ook zonder goot worden
aangebracht. De afstand tussen de
bevestigingspunten is dan maximaal 300
mm. De mantel van de bekabeling moet
oliebestendig zijn en bestand zijn tegen
minimaal 70ºC. Zo moeten de leidingen
minimaal 50 mm vrij liggen van natte
uitlaten en 250 mm van droge uitlaten. De
bekabeling moet de juiste dikte hebben.
Installateurs gebruiken een tabel waarin

de juiste dikte (oppervlakte) is te herleiden
ten opzichte van het vermogen van de
apparatuur en het gebruik. Voor een
boegschroef (veel vermogen, kort gebruik)
ligt de situatie anders dan voor navigatie-
verlichting (weinig vermogen, lang
gebruik). Laat u adviseren over de
installatie. Een te dunne kabel geeft verlies
van vermogen, wordt warm en is
gevaarlijk. De bekabeling moet
herkenbaar zijn, zodat duidelijk is wat de
positieve draad en wat de negatieve. De
verbindingen moeten deugdelijk zijn, losse
kroonsteentjes of krimpkousjes zijn niet
toegestaan. De schakelpanelen moeten
toegankelijk zijn, en het moet duidelijk zijn
waarvoor de zekeringen zijn aangebracht.

Generatoren, walstroom, zonnepanelen,
acculaders, omvormers, en dergelijke
vormen samen de elektrische installatie
aan boord. Al deze appendages moeten
natuurlijk op elkaar zijn afgestemd en ze
moeten bij volle belasting veilig kunnen
functioneren. In een goed boordnet
worden veiligheidsmarges aangehouden,
de norm schrijft 120% voor. Als er een
walstroomvoorziening en een generator
aanwezig zijn, dan geldt dat een
parallelbedrijf verboden is. Er mag geen
dubbelschakeling aanwezig zijn.

Bedrijven met een Elektra Keurmerk zijn
erkend om de standaard controlelijst te
mogen gebruiken. Een lijst met erkende
bedrijven vindt u op www.hiswa.nl. Deze
bedrijven inspecteren het elektrische
systeem en beoordelen de deugdelijkheid
ervan. Na de inspectie ontvangt u een
ingevulde controlelijst en een certificaat.
Het unieke nummer van het certificaat
correspondeert met het nummer op de
controlelijst. De inspecteur controleert
onder andere de accu’s en de accuruimte,
de bekabeling en alle elektrische compo-
nenten. Hij toetst de installatie aan de
hand van de ISO normen die voor de Wet
Pleziervaartuigen ook gelden.

Op pagina 6 en 7 van deze O&W leest u
over de expertise van de aankoop experts
Duursma en Versluijs. Ook zij zijn in staat
om de elektrische installatie aan boord van
uw schip aan een grondig onderzoek te
onderwerpen. Lees het volledige artikel
inclusief de 10 gouden regels op
www.varendoejesamen.nl en klik op
“elektra aan boord”

Bron: Varendoejesamen
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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

Van der Schilden 
Lingerie wenst u 

verleidelijke
feestdagen en een 

mooi 2016



19

• 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!
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foto: Remco Rietveld
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De zee overleefd…….
Eindelijk is het zover, onze zomervakantie
2015 kan beginnen. We hebben dit jaar
gekozen om met de zeilboot naar Zeeland
te varen. Op een vrijdagavond om 17.00
uur vertrekken we met de boot naar
Gouda.

Helaas ging de brug voor de spoorbrug
niet meer voor ons open en wij varen een
stukje terug om aan de kade bij
Waddinxveen te gaan liggen. De volgende
dag varen we door naar Dordrecht,
Willemstad, Bruinisse, Ouddorp en Port
Zelande. Vanwege de harde wind die werd
voorspeld zijn wij in een haven gaan liggen
waar we wat met de jongens kunnen
doen. Jammer dat de andere 300 mensen
van het park dat ook dachten en daar
lagen we met zijn allen in het zwembad
hihiihihi.

Daarna de Oosterschelde, het Veerse meer
en Goes. Inmiddels was op 3 augustus het
ongeluk met de kranen in Alphen aan de
Rijn gebeurd en dachten we: “dat is in één
weekje wel opgeruimd”. Het einde van de
vakantie kwam in zicht de kranen en het
brugdek in Alphen aan den Rijn waren
nog steeds niet opgeruimd. Dan blijft er
maar één mogelijkheid over en dat is terug
naar Aalsmeer over zee via IJmuiden. Wij
lagen onderhand in Bruinisse en wij zijn
maar gaan winkelen in de plaatselijke
watersportwinkel. Ze hebben maar één
winkel en die watersportwinkel hadden
we net nodig.

Oké, daar stonden we dan. Wat hebben
we nodig om over zee te gaan. De
vriendelijke meneer van de
watersportwinkel kreeg eurotekens in zijn
ogen en liet zien wat we nodig hadden.
Daar komt het rijtje met benodigdheden,
marifoon, getijdenboek, zeekaarten en ja
je bent dan zo een paar euro verder.

Daar gaan we dan op naar Stellendam
waar onze opstapper, en goede vriend
met ervaring, aan boord kwam om met
ons de Noordzee op te gaan. O ja een

radarreflector moest nog even in
Stellendam worden gekocht en dan,
zonder ruzie te krijgen, ophangen in de
mast. Goede relatietest kan ik je vertellen
maar we hebben ook dat samen
overleefd.

Vrijdagochtend zijn we op tijd vertrokken
uit Stellendam en gaan de zee op. WAT
SPANNEND. Super wind en met 5.1
knopen voor de wind op naar
Scheveningen. Aanmelden bij de
Maasmond met de mededeling dat we
willen oversteken. We doen lekker iets wat
niet mag want we gebruiken de marifoon
en een marifoonbewijs hebben we nog
niet. Norbert, onze oudste zoon, was ook
mee en wat is hij een zeilbikkel. Rond
15.30 uur kwamen we aan in
Scheveningen: het geboortedorp van mijn
opa. Geweldig, onze jongste stond met
opa en oma op de havenhoofd. Wat is dat
leuk als je zo binnenkomt, maar wat een
golven lopen er tussen de havenhoofden.

’s Avonds lekker gegeten bij Visrestaurant
Simonis in Scheveningen en daarna
konden we ook nog naar het vuurwerk
kijken.

Het lijkt net of je heel ver weg bent op reis
maar wij waren maar 10 kilometer van ons
huis. Geweldig toch! Zaterdag om 8.30 uur
vertrokken we weer en hoog aan de wind
voeren we weer ongeveer 5.5 knopen en
het ging hard. Even dachten we dat wij bij
IJmuiden waren maar het was pas
Zandvoort. Rond 15.00 uur kwamen we
IJmuiden binnen. Pffff de zee overleefd.

Als beloning zag Norbert de boot van
team Brunel. Ed en Nicolette, onze
overburen uit de NM haven hadden ons
gespot op de webcam van IJmuiden. Ik
zou ze een app sturen als we bijna de
gracht van Amsterdam invoeren. Eindelijk
rond 18.00 uur kwam de gracht van
Amsterdam in zicht. Nicolette en Ed
kwamen bijna tegelijk met ons aan. Wij
met de boot, zij met de auto en met de
auto met een flesje wijn. “Omdat jullie
kanjers zijn”. Geweldig toch!

Wij zijn een ervaring rijker en misschien
volgend jaar Texel?

Groetjes Martijn, Adrienne,
Norbert en Jurgen Sas
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Veilig en vlug door sluis en brug

Varend door Nederland passeren wij als
watersporters vele bruggen en sluizen. Dat
kunt wij vlot en veilig doen als we
onderstaande regels en tips in acht
nemen.

Wat te doen bij bruggen?
• Blijf niet ronddrijven voor de brug,

maar meer af aan de wachtplaats.
• Voorkom hinderlijke golfslag.
• Sluit achteraan bij wachtende boten

en wacht uw beurt af.
• Volg altijd de instructies van het

bedienend personeel op.
• Als het druk is op de weg, worden de

boten verzameld en moet u even
wachten.

• Wanneer de lichten groen en rood
branden, is dat het teken dat de brug
spoedig opengaat. U kunt al in de
richting van de brug varen.

• Vaar als de brug opengaat en het licht
op groen staat vlot door en laat het
wegverkeer niet onnodig wachten.

• Geef eventuele tegenliggers die door
de brug varen voldoende ruimte.

• Kies na de brug meteen weer
stuurboordwal.

• Kunt u onder een gesloten brug door,
ga dan onder het juiste brugdeel door
en let altijd goed op tegenliggers,
vooral beroepsvaart.

Op afstand bediende bruggen
Niet op elke brug zit een brugwachter.
Een brugwachter bedient soms met behulp
van camera’s op afstand verschillende
bruggen. Meer bij zo’n op afstand
bediende brug af binnen het bereik van de
camera’s. Zo kan de brugwachter zien dat
er schepen zijn die de brug willen
passeren. Melden via de marifoon,
mobieltje of via de meldknop kan
natuurlijk ook.
Bij het naderen van een beweegbare brug
moet u de snelheid verminderen en mag u
geen andere boten inhalen, tenzij de
brugwachter iets anders zegt. Afmeren bij
de wachtplaats mag u alleen doen om te
wachten op brugbediening. U mag er
bijvoorbeeld niet overnachten.
Een half geopende brug waarvan het licht
nog op rood-groen staat mag nog niet
worden gepasseerd. Wacht met doorvaren
totdat het licht op groen staat.

Wat te doen bij sluizen?
• Blijf niet ronddrijven voor de sluis

maar meer af aan de wachtsteiger.
• Voorkom hinderlijke golfslag.
• Sluit achteraan bij

wachtende boten en wacht
uw beurt af.

• Volg altijd de instructies van
de sluismeester op.

• Hang aan beide zijden van
uw schip voldoende
stootwillen.

• Wacht voor rood licht. Vaar
pas een sluis in, als dat is
toegestaan.

• Wanneer de lichten groen en
rood branden, is dit het
teken dat de sluis spoedig opengaat.
Zorg dat u startklaar bent om de sluis
in te varen.

• Geef de scheepvaart die de kolk
uitvaart de ruimte.

• Schepen moeten de sluis invaren in
volgorde van aankomst. Bij sluizen
waar de beroeps- en recreatievaart
samenkomen, vaart beroepsvaart het
eerste de sluis in, tenzij de
sluismeester anders aangeeft. Dit
gebeurt omwille van veiligheid en
vlotheid. Voor recreatievaart geldt:

wacht met invaren totdat de
beroepsvaart de trossen vast en
schroeven uit heeft.

• Vaar in de sluis zover mogelijk door
naar voren en sluit goed aan. Houd
wel voldoende afstand tot de
beroepsvaart, de sluisdeur en waar
nodig tot de waterinlaat.

• Maak uw schip met voldoende
landvasten vast. Zorg dat ze niet klem
komen te zitten. Vier ze tijdig bij
zakkend water en haal ze tijdig aan
bij stijgend water.

• Trossen vast? Schroeven uit!
• Luister tijdens het passeren van een

sluis uw marifoon uit, maar maak er
niet onnodig gebruik van. Ook op een
klein schip kunt u zich via de marifoon
melden bij de sluismeester en
aanwijzingen krijgen voor het

schutten.

Op wachtsteigers zit doorgaans
een meldknop voor wie geen
marifoon aan boord heeft.

Samen schutten
Het passeren van sluizen vraagt
extra aandacht. Zowel beroeps-
als recreatieschippers moeten bij
een sluis binnen een beperkte
ruimte manoeuvreren. Dat vereist
oplettendheid en communicatie

met elkaar en met de sluismeesters. Het is
zaak rekening met elkaar te houden,
zodat de sluispassage vlot en veilig
verloopt. Voordringen is natuurlijk uit den
boze, wacht op uw beurt. Houd u aan de
regels.

Veilig en vlug door sluis en brug? Ken de
regels en houd rekening met de andere
vaarweggebruikers.

Bron: Varen doe je samen
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Onderkoeling
Te water raken is een duidelijke aanleiding
voor onderkoeling, maar ook op het droge
kan onderkoeling optreden. Het kan zich
bij buitenactiviteiten altijd voordoen, zoals
bij surfen en zeilen. Plotselinge weers-
veranderingen kunnen hieraan ten grond-
slag liggen

Cold-shock
Het grootste gevaar van onderkoeling is
dat het sluipend verloopt. Het grootste
gevaar van te water raken is cold-shock.
Dit is een oncontroleerbare, op hyper-
ventilatie lijkende ademhaling. Men kan
het gevoel krijgen dat de luchtweg is
afgesloten en voelt hevige pijn. Ook kan
cold-shock ervoor zorgen dat men onder
water onbedwingbaar moet ademen.
Mede hierdoor treedt een plotselinge
versnelling van de hartslag op en een
toename van de bloeddruk. Dit kan leiden
tot een hartstilstand. De cold-shock fase
duurt enkele minuten. Juist op dit soort
momenten is een goed reddingvest
levensreddend doordat dit het gezicht
boven water houdt.

Wat gebeurt er bij onderkoeling
Ook al merken we dit niet, ieder mens
verliest voortdurend warmte en maakt
voortdurend warmte aan. Wanneer de
warmteafgifte groter is dan de aanmaak,
zal de lichaamstemperatuur dalen. In het
water raakt je lichaam ongeveer 20 keer
sneller warmte kwijt dan in lucht en hoe
kouder het water, hoe sneller het proces
verloopt.
Zodra de lichaamstemperatuur beneden
35°C daalt, spreekt men van onderkoeling.
Het eerste stadium van onderkoeling is
kippenvel en daarna gaat het lichaam rllen
en treedt er soms agitatie op. In een
volgend stadium wordt de patiënt suf en
sloom, gaat hij slechter presteren.
Coördinatie en beoordelingsvermogen
nemen af. Omdat de spraak verward kan
raken, kun je de indruk krijgen dat de
patiënt dronken is. De spieren kunnen
verstijven waardoor het lastig wordt een
reddingsmiddel te pakken of een
lichtkogel af te schieten. Beneden 32°C zal
bewusteloosheid optreden en rond 28°C
veroorzaakt de lage lichaamstemperatuur
een spontane hartstilstand. Toch zijn er
onderkoelingslachtoffers bekend die tot
ruim onder deze temperatuur zijn
afgekoeld, gered zijn en toch hersteld zijn
zonder daarvan nadelige gevolgen te
hebben ondervonden.

Geen hartslag
Omdat bij onderkoeling de bloedvaten van
de huid en spieren in armen en benen
vernauwen, is er bijna
geen hartslag te voelen.
Zo kan de indruk
ontstaan, dat het
slachtoffer is overleden. In
sommige gevallen is dit
echter niet zo! De dood
kan pas met zekerheid in

een ziekenhuis worden vastgesteld en
alleen als de patiënt eerst is opgewarmd.
“Niemand is dood tenzij warm en dood”.

Hoe kun je onderkoeling voorkomen
Onderkoeling kan worden voorkomen
door goede kledingkeuze en de juiste
uitrusting. Een isolatiedeken in combinatie
met een deken zijn noodzakelijke
hulpmiddelen, mits op de juiste wijze
gebruikt. Dikke plastic vuilniszakken zijn
echter ook al effectief. In het water koel je
20 keer sneller af dan buiten het water.
Hoe verder je lichaam uit het water blijft,
hoe beter het is. Redding-boeien of
wrakhout kunnen je redding betekenen
als je daardoor gedeeltelijk uit het water
kunt blijven. Anderzijds zal water in een
reddingvlot de afkoeling versnellen.

Voorkom onderkoeling
• Draag voldoende warme kleding
• Draag kleding met goede ventilatie
• Draag een goedgekeurd reddingvest
• Zorg voor persoonlijke noodsignalen
• Let op de eerste symptomen: rillen,

sufheid, verward spreken, stijfheid.

Overlevingskansen in water
Er is geen wetmatigheid bij de overlevings-
kansen in water. Onderstaande tabel is
een schatting. De werkelijke overlevings-
tijd hangt af van factoren zoals lichaams-
bouw, onderhuids vet, gebruik van alcohol
of medicijnen, kleding, geslacht, wind-
snelheid, golfhoogtes en conditie.

Raak je te water
• Ga niet zwemmen
• maak je zo klein mogelijk.
• Raak niet in paniek, denk positief

Wat doen als iemand onderkoeld is
Horizontaal verplaatsen. Bij een drenkeling
die lang in het water heeft gelegen heeft
wordt gedurende enkele uren steeds meer
vocht weggedrukt wat via de nieren wordt
afgescheiden en is dan sprake van een
verstoord evenwicht in de bloedsomloop.
Dit merk je pas op het moment dat je het
slachtoffer verticaal uit het water haalt.
Door de zwaartekracht en drukver-
mindering verplaatst het koude stroperige
bloed zich naar de ledematen. Het toch al
zwak functionerende hart zal deze
verandering niet kunnen bijhouden en
daardoor kan er een circulatiestilstand
ontstaan. Door het slachtoffer horizontaal
uit het water te halen wordt dit enigszins
voorkomen.
Een aanspreekbaar slachtoffer dat zelf een
beker kan vasthouden, mag wel warme,
liefst goed gesuikerde, dranken innemen
en begeleid onder een niet te warme
douche. Kleed het slachtoffer niet uit,
tenzij in een beschutte en verwarmde
ruimte en als je daarna het slachtoffer ook
met droge kleding kan aankleden.

Wat niet doen als iemand onderkoeld is
Probeer een bewusteloos slachtoffer nooit
iets te drinken te geven. Geef nooit
alcoholische dranken. Alcohol verwijdt de
bloedvaten en kan juist daling van de

temperatuur tot gevolg hebben.
Beweeg een onderkoeld
slachtoffer zo weinig mogelijk,
behandel het lichaam als dat het
van glas is gemaakt.
Deze informatie is door de KNRM
verschaft. Wordt donateur!
www.knrm.nl

Water-
temperatuur Wetsuit Gekleed Zwemkleding

0° C 15 minuten 9 minuten 2 minuten
5° C 3 uur 1 uur 0,5 uur

10° C 9 uur 3 uur 1 uur
15° C 12 uur 5 uur 2 uur
20° C 15 uur 8 uur 4 uur
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Rond en Plat wedstrijden 2015

Op zaterdag 19 en zondag 20 september
organiseerde WV Nieuwe Meer in
samenwerking met de WZW de “Rond- en
Plat 2015” wedstrijden. Een fantastisch
schouwspel op de Westeinderplassen.

De eigenaren van traditionele Rond- en
Platbodemjachten zoals Tjalken, Tjotters,
Lemsteraken, Boeiers, Boatsjes, Friese
Jachten, Open schouwen, Kajuitschouwen
en Staverse Jollen waren van harte
uitgenodigd deel te nemen aan het
gezelligste evenement op de Westeinder.
Ook eigenaren van scherpe kajuitjachten
streden mee om de prijzen.

Waar voor je geld
Dat de organisatie niets aan het toeval
heeft overgelaten mag blijken uit het feit
dat voor deelnemende schippers een
opstapbemanningspool van geschikte
zeilers in het leven is geroepen die tijdens
de wedstrijden graag hun diensten
aanbieden op schepen met een
onderbezetting. Verder was er voor de
deelnemers het nodige geregeld en zo
konden zij rekenen op:
- Gratis ligplaats vanaf maandag 14

september tot en met zondag 20

september in onze jachthaven,
- Vanaf woensdag de 16e de

mogelijkheid voor een lunch of menu
in ons clubhuis,

- De traditionele Bikkelbankborrel,
- Een schippersmaaltijd op zaterdag,
- De “Startprijs” op zondag voor de

beste starters per klasse,
- Traditionele en felbegeerde

wisselprijzen.

Programma
Zaterdag 19 september
08.00 - 10.00 Registratie deelnemers
10.00 - 10.30 Palaver voor schippers
12.00 - 15.00 Lange baan zeilwedstrijd
17.00 - 19.00 Bikkelbankborrel
19.00 - 21.30 Schippersmaaltijd
Zondag 20 september
08.30 - 09.00 Palaver voor schippers
10.00 - 12.00 1e Korte baan wedstrijd
12.30 - 13.00 Drijvende lunch
13.00 - 15.00 2e Korte baan wedstrijd
16.00 - 16.45 Prijsuitreiking

Wedstrijdwater
De organisatie had bepaald dat bij een
stevige wind voor de kleinere schepen een
baan uitgelegd zou worden op de Kleine
Poel. Zover kwam het echter niet omdat
de weergoden de zeilers goed gestemd
waren en er onder ideale omstandigheden
gezeild kon worden. Voor de grotere
schepen en de Kajuitjachten werd bepaald
dat de baan onder alle omstandigheden
op de Grote Poel zou worden uitgelegd.

Bekers en prijzen
Jaarlijks wordt gestreden om diverse
wisseltrofeeën. De Zilveren Blaker voor de
Lemsteraken, de Lutgerina Smeltekopprijs
voor de Tjalken, de O.G. Ter Gast
Memorial voor Zeeschouwen, de Stam-
boekwimpel voor Ronde Jachten (klein
hout), de Dr. C. Nooteboom prijs voor
open hout en GWS Schouwen en de WZW
wisselbeker voor Scherpe kajuitjachten.

Het water op
De zaterdag wedstrijden werden onder
een fraaie zon verzeild met als absoluut
hoogtepunt de Bikkelbankborrel waar
voor een paar aantrekkelijke flessen
Beerenburg de juiste bestemming werd
gevonden. Spontaan werd er door
bemanningsleden van diverse schepen
gemusiceerd en zij bleken ook nog over
een aardig repertoire te beschikken. De
organisatie moest helaas ingrijpen omdat

in het clubhuis het captains dinner stond
te verpieteren.
De zondag begon bijna windstil maar na
verloop van tijd trok de wind aan met als
gevolg prima omstandigheden voor de
deelnemende schepen. Worden de regels
niet in in acht genomen en komt er
hommeles van, dan is er, na een protest,
altijd een biertje of een glas Beerenburg
om de problemen op te lossen.

De wisselprijzen zijn dit jaar uitgereikt aan:
Scherpe jachten Hans Verdel
Lemsteraken Richard Pannekoek
Tjalken Jos van Galen
Zeeschouwen Frans Hamers
Ronde jachten Dirk Slijper

Met dank aan alle 23 vrijwilligers die
spontaan hun diensten hebben
aangeboden om van dit evenement een
groot succes te maken. Denk daarbij aan
bijwerken deelnemers site WZW, het
verzorgen van de lunchpakketjes, de leden
van het wedstrijdcomité, tot het
verwerken van de uitslagen. Ook niets dan
lof voor een zeer gewaardeerd captains
dinner verzorgd door de Brasserie van
Inge en Albert.

Namens Comité Rond en Plat
Fokke Dijkstra
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NM en WZW Zeilersnieuws

De Eredivisie Zeilen is voor clubs een
uitkomst. ,,Een betere manier om het wij-
gevoel te creëren is er niet”, zegt Fons van
Gent, voorzitter van R.R. & Z.V. Maas en
Roer. Zijn collega, penningmeester Henk
Kuiper van WSV Flevomare denkt er
hetzelfde over. ,,Het kostte wat moeite
zeilers te vinden, maar dat zal volgend jaar
heel anders zijn.”
Testevenement

Op 2, 3 en 4 oktober 2015 vond er een
testevenement van de Eredivisie Zeilen
plaats. Dit testevenement was bedoeld om
het concept aan de Nederlandse markt te
presenteren. De nadruk lag bij dit
testevenement op de deelnemende
watersportverenigingen, potentiële
partners en sponsoren.
Het werd een zo compleet mogelijk
evenement met 45 spectaculaire races.
Korte wedstrijden, dicht bij de wal,
Nederlands beste zeilers en identieke
boten. Dat alles werd gecombineerd met
begrijpelijke uitleg, digitale animaties en
online registratie en dit stond garant voor
spektakel op het hoogste niveau. Het
evenemententerrein bevond zich op de
Esplanade boulevard te Almere.
Van 2 t/m 4 oktober was het Weerwater
in Almere het decor voor de eerste
speelronde van de Eredivisie Zeilen. Tijdens
dit testevenement streden 18 toonaan-
gevende verenigingen om het eerste
landskampioenschap voor verenigingen.
Terugkijkend is de organisatie zeer
tevreden over het testevenement, dat
ruim 2.500 bezoekers trok. Het team van
WV Uitdam pakte na drie dagen en bijna
40 korte wedstrijden de landstitel 2015.

Nacra clinic
Op 10 oktober organiseerde de WZW in
samenwerking met Nacra een clinic voor
jeugdzeilers onder de 19 van de
deelnemende WZW verenigingen. Onder
begeleiding mocht de jeugd varen in de
Nacra F-15 en Nacra F-16. Er was ook een
Nacra F-20 met hydrofoils aanwezig
waarop de jeugdige zeilers om beurten
mee aan boord mochten om te ervaren
wat het is om, net als America’s Cup
zeilers, sneller dan de wind over het water
te vliegen. Voordat ze het water opgingen
gaven ervaren Nacra zeilers een briefing.
De jeugd liet zich niet afschrikken door de
technische praatjes en gingen met veel
enthousiasme het water op en kwamen
nog enthousiaster van het water af.

Op pagina 17 van deze Over&Weer vindt u
een verslag van Annemijn Stokman, een
van de jeugdige NM zeilers, die aan deze
clinic heeft deelgenomen.

Match racen op de Westeinder plas
De Snowball Winterserie Matchracen is
een serie Grade 5 matchraces die
georganiseerd wordt door de WZW.

Per evenement kunnen zich maximaal 7
teams inschrijven waarbij een team moet
bestaan uit 3 of 4 bemanningsleden. De
evenementen zullen plaatsvinden op
Westeinderplassen bij Aalsmeer

De Snowball Winterserie 2015-2016 is
bedoeld voor schippers met matchrace-
ervaring. Er zullen per evenement
maximaal 7 schippers worden uitgenodigd.
Er zal rond de matches veel aandacht
worden besteed aan terugkoppeling naar
de zeilers om de zeilers in de gelegenheid
te stellen zo veel mogelijk te leren van de
situaties die ze zijn tegengekomen tijdens
hun match. Daarnaast zal er na ieder
evenement een debriefing worden
georganiseerd waarin situaties kunnen
worden besproken.
De wedstrijden worden gevaren in boten
van het type J22. Deze worden ter
beschikking gesteld door Westeinder
Zeilwedstrijden.

Het programma van een evenement
bestaat uit het varen van een volledige
round robin, eventueel gevolgd door een
finale. Voor en na het zeilen zal via een
briefing en debriefing veel aandacht
worden besteed aan de tactiek en de
regels van het matchracen.

Kijk voor meer informatie op:
http://westeinderzeilwedstrijden.nl of de
ingesloten brochure over dit onderwerp.



31

Tecla @ Sail Amsterdam 2015
Het is vrijdag 21 augustus als ik na school
naar de Cacaohaven te Amsterdam
vertrek. Ik heb met Jet, stuurvrouw op de
Regina Maris van School at Sea,
afgesproken dat ik twee dagen kom
helpen op de Tecla. De Tecla is een oude
haringlogger uit 1915 en eigendom van de
familie van Jet, een familie van
professionele zeilers.

Tijdens SAIL Amsterdam vaart de Tecla
twee keer per dag met gasten langs alle
imposante Tall Ships in en rond de IJ-
haven. Mijn vader brengt me van Uithoorn
naar Amsterdam en vanuit de auto zie ik,
als we het Noordzeekanaal naderen, al
een groot aantal masten die steeds
dichterbij komen. Ik voel weer die kriebels
in mijn buik die ik ook had toen ik de
Regina Maris voor het eerst zag liggen!
Nadat ik ben afgezet wandel ik langs de
vele prachtige schepen aan de kade en na
een paar meter zie ik de Tecla liggen.

Aan het werk…
Aan boord word ik heel hartelijk
ontvangen door de familie van Jet. Ik krijg
mijn hut aangewezen en ga direct aan het
werk, want over ongeveer een half uur
komen de eerste gasten al aan boord! De
voorbereidende klusjes variëren van glazen
klaarzetten tot het dek schrobben en de
wc’s schoonmaken. Rond 18:30 komen de
eerste gasten aan boord. Ik vind het best
spannend om te varen op zo’n groot

evenement maar iedereen aan boord is
ontzettend vriendelijk, zowel gasten als
crew, dus al snel voel ik mij op mijn
gemak. Na het eerste rondje met drankjes
en hapjes gooien we de trossen los en
vertrekken we met een tiental schepen
vanaf het Noordzeekanaal richting het IJ.
Op het water is het echt heel druk: overal
varen schepen, groot, klein, mooi en lelijk
door elkaar. Ik word daar wel een beetje
nerveus van maar ga toch rustig door met
mijn werk. Mijn taak is om op de
bakboordkant van het schip te letten
zodat ik bij een dreigende aanvaring een
stootwil uit kan werpen. Ik let goed op en
heb het best druk met mijn taak maar
ondertussen geniet ik ook intens van het
uitzicht. Ik zie de grootste Tall Ships ter
wereld, maar ook kleine sloepjes die nog
net boven het water uit komen door een
net iets te grote hoeveelheid mensen aan
boord. Na een paar uur varen leggen we
het schip stil en genieten we samen met
onze gasten van de vuurwerkshow.
Daarna varen we in het donker terug naar
onze plek in de Cacaohaven, maken we
het schip schoon en trekken ons terug in
onze hut. De volgende ochtend krijgen we
heerlijke American Pancakes als ontbijt en
daarna gaan we ons voorbereiden op de
tochten van vandaag. We varen vandaag
twee tochten door de IJ-haven. Het is
prachtig weer en terwijl ik de gasten
gedurende de dag voorzie van hapjes en
drankjes geniet ik volop. De dag wordt
weer afgesloten met het vuurwerk.

Ik vind het varen heerlijk. De klotsende
golven tegen de romp, het ronkende
geluid van de motor en natuurlijk de
zeebenen die nodig zijn om je evenwicht
te houden bij onverwachte bewegingen
van het schip. Het leven aan boord van
een schip geeft me een warm en rustig
gevoel, ik vind het geweldig dat alles klein
en dichtbij is. Aan het einde van de
tweede avond drinken we nog een

drankje op het dek met de complete
bemanning, maar ik houd het niet lang vol
want ik ben hartstikke moe van deze twee
enerverende dagen.

Zondagochtend verlaat ik het schip al
vroeg omdat de Tecla door moet zeilen
naar Engeland voor een ander evenement.
Ik ga nog even snel langs bij ons School at
Sea schip de Regina Maris. Samen met een
aantal collega School at Sea-ers die ik op
de Regina tegenkom, neem ik nog een
kijkje op het schip van Team Brunel op de
NDSM werf. Vroeg in de avond besluit ik
huiswaarts te gaan, om lekker uit te rusten
van dit avontuur.

Ik wil graag de familie Sluik ontzettend
bedanken voor deze ervaring op de Tecla,
ik heb een geweldig weekend gehad en
enorm genoten van alles en iedereen.

Lotte Ketelaar
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Geschiedenis in een Nootedop

De familie Nooteboom is lid van de NM
sinds 1997 en vaart met regelmaat in hun
prachtige houten 6 meter lange Friese
Schouw de Nootedop. Sinds 1950 vaart de
Nootedop al mee met de Rond en
Platbodem wedstrijden en ook in het
weekend van 19 en 20 september was de
Nootedop van de partij.

De Nootedop is een zes meter schouw. De
scheepjes werden doordeweeks gebruikt
voor het vervoer van allerlei zaken, in het
weekend werden er vaak wedstrijden mee
gezeild. Daarvoor was het niet ongewoon
als een schip drie masten had, en drie
verschillende tuigen, die gebruikt werden
al naar gelang de windkracht. Ook was het
toegestaan om, in de totale bemanning
van maximaal vijf mensen, twee betaalde
krachten te hebben die tot taak hadden
om bij het overstag gaan de zakken zand
die als ballast dienden naar loef te
sjouwen. Toen mijn vader de schouw
kocht waren de haken waaraan de ballast
werd opgehangen in ieder boord nog
aanwezig.
Het vlak en de spanten van het schip
waren van eiken en de boorden van
grenen. Bij restauraties in de jaren zestig is
het vlak in het blik gezet en zijn de
boorden in 1967-1968 vervangen door
eiken. Het schip was toen formeel
eigendom van mijn moeder, mevrouw
C.M. Nooteboom-Teljeur.

Gekocht in 1950
Mijn vader kocht de schouw in 1950 in
Zevenhuizen bij de Kaag. De vorige
eigenaar had het schip vlak na de oorlog
in Urk gekocht van een visser die het als
nettenlichter gebruikte. Al voor de oorlog
was het voorzien van een verhoogd
voordek voor het gebruik op de Zuiderzee.
Het zeilnummer was 15K 84 van de familie
Kramer. Met behulp van modelbouwer
en oud-schipper Hazenberg (van de
Hazenberg modellen) haalden wij het
schip op en brachten het naar de Kralingse
plas.
In de eerste jaren voeren we zonder
motor. Mijn vader, toen directeur van o.a.
het maritiem museum Prins Hendrik, vond
dat we eerst moesten leren varen voordat
we een motor mochten gebruiken. Ik, de
oudste, en mijn tweede broer hebben in
die tijd heel goed geleerd om te bomen en
jagen (en sleepjes te krijgen). Daarna
heeft hij een oude, bronzen, 4 pk Penta
buitenboordmotor gekocht die
waarschijnlijk nog bij de invasie in
Normandië gebruikt was. In 1950 gingen
we met vakantie naar de Kaag en de
Braasem. Zoals ook later bij elke vakantie
ging mijn vader af en toe een paar dagen
naar het museum waar hij directeur was
omdat hij dat niet goed alleen kon laten.
Dat gaf een beetje rust, want met zijn
zessen slapen aan boord van een scheepje
van zes meter lengte en 1,80 meter

breedte is wel heel erg krap! Snel bleek er
wel het één en ander aan het schip te
mankeren. Vooral het boeisel was nogal
rot. Dat hebben we eerst gerepareerd met
vurenhout, omdat in die tijd er nog geen
grenen verkrijgbaar was. Die reparaties
moesten binnen tien jaar opnieuw
uitgevoerd worden omdat het vuren snel
verrotte. Voor de tweede reparatie
hadden we wel de beschikking over
grenen afkomstig van een sloopbedrijf. In
de eerste jaren voeren we ook veel op de
grote rivieren. Ook de Biesbosch, toen nog
een getijdegebied, was een goede
bestemming. We voeren de Maas op tot
Heusden en zelfs tot Den Bosch. Op de
Oude Maas was er toen nog een groot
verschil tussen eb en vloed. We hebben
een keer in de haven van Heinenoord
overnacht en moesten om 3 uur ‘s nachts
op om naar buiten te bomen waar we
voor anker de rest van de nacht
doorbrachten, anders zouden we zijn
drooggevallen. Ook Loosdrecht was een
bestemming. Heen gingen we via de
Nieuwkoopse plassen en het Woerdens
Verlaat en terug via het Amsterdam-
Rijnkanaal waarbij we grote delen hebben
gejaagd. Daarvoor hadden we een dunne
jaaglijn van 6o m lang aan boord. In 1953
brachten we de vakantie door in Friesland.
Toen hadden wel een buitenboordmotor.
De waterstand was in die zomer bijzonder
laag waardoor er geen vrachtverkeer was.
Op een avond hebben we het laatste stuk
voor de Grift (langs de Grebbeberg)
geboomd. Het was daar 1,20 meter diep!
Heen gingen we over de Lek en de Neder-
Rijn. Ergens voor Arnhem, waar een engte
was omdat er een brug gebouwd werd,
was de stroom te sterk, maar daar lag een
sleepboot die schepen stroomopwaarts
door een engte onder een brug door
sleepte. Op de rivier werd er, als er
vrachtvaart was, regelmatig gebruik
gemaakt van een sleepje door een
vrachtschip met een vriendelijke schipper.
Die kreeg dan bij het afscheid van mijn
vader een paar gulden voor de kinderen.
Na Arnhem gingen we de IJssel af, om bij
Zwolle af te slaan en via Zwartsluis naar de
Beulaker te gaan. In Zwolle ging mijn
vader van boord om het museum een
week te besturen. Ik was intussen de
schipper. We sliepen die nacht ergens in
Zwolle langs de kant. 's Ochtends maakte
mijn moeder gebakken eieren met spek,
voor het eerst in mijn leven dat ik die
proefde; het was heerlijk. Voordat we in
Giethoorn waren kwam mijn vader weer
aan boord. Op een nacht was er een lek
ontstaan doordat een gang in het vlak was
doorgerot. Mijn ouders, die op de bodem
sliepen, dreven op hun luchtbedden. In
Giethoorn zijn wij naar een punterwerf
van WIldeboer gegaan waar een plaat
ijzer over het lek geslagen werd. In de
daarop volgende winter is het rotte stuk
vervangen door een stuk eikenhout. Dit is
de jaren daarna verscheidene keren
herhaald. Ondertussen mat mijn vader een
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een punter op voor het museum. Door
Giethoorn varen kon niet zomaar, zelfs
niet om naar een werf te gaan. Wij
moesten de belasting betalen die voor
andere toeristen bij het kaartje voor de
rondvaart was inbegrepen.

Nieuwe mast en zeilen
In Friesland is mijn vader weer een tijdje
naar huis gegaan. Wij hebben daar in
Leeuwarden een oud-tante bezocht.
Ergens in Friesland scheurde de achterste
baan van het zeil dat nog van vlasdoek
was gemaakt. Bij Molenaar in Grou is er
een nieuwe achterste baan van katoen in
gezet. Molenaar vertelde ons dat het
oorspronkelijke zeil nog door hun voor
1880 was gemaakt en dat het schip door
Postma in Grou gebouwd was. Dat laatste
werd later door Heppie Stam, directeur
van de Eerste Friese zeilschool bevestigd.

In 1954 scheurde het oude zeil uit zijn
lijken. Mijn vader bestelde toen een
nieuwe mast, van 9 meter (2 meter langer
dan de oude) en een daarbij behorend
zeil. In die tijd zeilden we af en toe een
wedstrijd (vanaf 1950 elk jaar de WZW op
de Westeinder), maar ongemeten. Met het
oude zeil ging dat niet hard genoeg! Toen
ik, samen met een collega officier (ik zat
toen in militaire dienst) met harde wind in
het voorjaar van 1955 ging zeilen sloegen
we, hoewel geheel dichtgereefd, meteen
om met geheel gevierde zeilen! Daarop
werd er een paar honderd kilo ballast in
de vorm van oud ijzer, op de bodem
gelegd. Wij zijn daarna nooit meer
omgeslagen. Toen ik later het schip heb
laten meten was al dat zeil niet meer
nodig en heb ik de mast weer twee meter
korter gemaakt en de ballast weer
verwijderd. Na het overlijden van mijn
vader in 1967 heeft eerst mijn broer
Janjoost Nooteboom met het schip
gevaren tot hij in I970 een groter schip
kocht. Daarna ben ik met de Nootedop
gaan varen. In die tijd is door mij een
groot deel van het vlak vervangen nadat
het blik er af gesloopt was.

Bun voor buitenboordmotor
Het varen met een aan de spiegel
hangende buitenboordmotor had een
paar nadelen. Allereerst was de motor niet
alleen lelijk, maar ook erg kwetsbaar als er
in smal vaarwater gekruist werd. Dat heeft
er wel eens in geresulteerd dat ik,
omstreeks 1957, van de Kaag naar
Rotterdam ben gevaren zonder de motor
omdat de schroef een aanvaring met een
stenen wal niet had overleefd. Ook bleek
het op groot water niet mogelijk op de
motor te varen als er hoge golven waren.
Dan kwam de schroef boven water.
Daarom heb ik een plaatstalen bun
aangebracht voor een nieuwe motor.
Terwijl we eerst een buitenboordmotor
met een lange staart hadden, kocht ik
voor in de bun als opvolger van de nog uit
de oorlog daterende Penta een 3,5 PK
Yamaha. Hoewel het een kortstaart was,
stak de motor toch onder het diepste punt
van het vlak uit, om welke reden er een
verdiepte scheg moest worden
aangebracht die ik toen naar voren heb

doorgetrokken. Het schip was toen nog
niet ingeschreven in het stamboek en
criteria waren er ook nog niet. Bovendien
wist ik dat andere schouwen in die tijd
soms ook een doorlopende scheg hadden.
Later kreeg ik daar wel spijt van, omdat
het opkruisen in smal vaarwater, door het
langzamere draaien, veel moeilijker
geworden was.
In 1974 heb ik het schip aangemeld bij het
Stamboek waar het meteen ingeschreven
werd en het plaquette nummer 790 kreeg.
Ook is het schip toen gemeten voor het
zeilen van wedstrijden en kreeg het
zeilnummer 128 GD. Onmiddellijk daarna
heb ik meegedaan aan de reünie in Den
Helder (1974); vervolgens ook in Sneek
(1975) en Dordrecht (1976) en vele Friese
reünies. Bij het formeren voor het
admiraalzeilen op het Sneeker meer sloeg
een ander schip met zijn giek door onze
voorstag, wat een gebroken mast tot
gevolg had. Gelukkig had Pier Piersma in
Heeg een passende mast te leen, zodat we
toch weer terug naar Holland konden
zeilen. Het schip lag toen op het
Vennemeer. In de winter heeft Pier een
nieuwe mast gemaakt, die door een bode
is omgeruild voor de geleende mast.

Varend monument
Toen ik in 1986 een boeier kocht, ging
mijn jongste broer Sibout Nooteboom met

het schip varen. Op 21 december 2000 is
het schip geregistreerd als varend
monument onder nummer 1904. Er heeft
in de winter 2001-2002 ook een restauratie
plaats gevonden (beide berghouten en de
gangen daarboven werden vervangen
voor Dfl. 13.000,-). Toen is ook de scheg,
die verrot bleek, vervangen, nu door een
gelamineerde scheg. Helaas zag ik dat pas
het jaar daarop toen ik het schip op de
kant zag, want ik had de scheg er anders
af laten halen. In de zomer van 2002 heb
ik mijn boeier verkocht omdat die, in
verband met mijn leeftijd, te groot was
geworden. Daarna ben ik weer met de
Nootedop gaan varen. Het onderhoud
lieten we nu doen. Al enige jaren klaagde
de firma Molenaar, waar het schip in
onderhoud is, over de staat van het vlak.
Toen er uiteindelijk ook een rotte plek
ontstond in het neerbord aan de
bakboordszijde heb ik gevraagd het vlak
kaal te halen om de kijken hoe het er
uitzag. Uiteindelijk moest bijna het hele
vlak vervangen worden. Op aanraden van
Alexander de Vos heb ik daarvoor subsidie
aangevraagd bij het FONV. Dat was ook
de reden om in de historie van het schip te
duiken. Het was tevens een goede
gelegenheid de scheg voor zover die naar
voren liep weer te laten verwijderen.

Hans P. Nooteboom
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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

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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Gespecialiseerd in:
Roestvrijstaaldraad, 
verstagingen en zeerailing, 
alles op maat gemaakt.

Alle reparaties:
Stiksels, ritsen, ramen, 
zeilhuiken, rolfokhoezen, 
spatzeilen etc.
Reinigen Bootkappen - Zeilen

       Ligplaatsen:
            Zomer-, winterstalling
               en recreatielandjes

Openingstijden:www.furian.nlOpeningstijden:www.furian.nl
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Lijntjes en touwtjes

Aan boord struikelen we letterlijk en
figuurlijk over de lijntjes en touwtjes. Het
spul is in allerlei soorten, maten,
materialen en kleuren verkrijgbaar. De
lijnen die we aan boord gebruiken kunnen
gemaakt zijn van de ouderwetse
natuurlijke vezels of hypermodern kevlar
maar de meest gebruikte producten zijn
nylon, polypropyleen, polyester, dyneema,
spectra, twaron, vectran of PBO.

Welk materiaal voor welke toepassing
Als we voor de keuze staan om lijnen aan
te schaffen dan baseren we de keuze op
de toepassing er van. Het antwoord op de
vraag “waar gaan we het voor gebruiken”
is bepalend voor de soort en kwaliteit van
de lijnen. Als veiligheid de bepalende
factor is, bijvoorbeeld voor life-lines, dan
schaffen we het beste aan wat we ons
kunnen permitteren. We inventariseren de
specificaties, zoals fabrikant, datum van de
productie, samenstelling, breeksterkte,
belasting, gewicht en rek, en bewaren dit
zorgvuldig. Deze specificaties hebben
slechts betrekking op nieuwe lijnen en
uiteraard zijn gebruikte lijnen minder van
kwaliteit
Maak bij de keuze van de soort lijn
onderscheid in elastische lijnen en lijn
zonder rek. Kies bij toepassingen met een
schokbelasting zoals, anker- en sleeplijnen
en landvasten voor lijnen met meer
elasticiteit zoals nylon en polyester. Bij
statische toepassing zoals vallen,
kraanlijnen en staand want gebruiken we
voorgerekte lijnen of lijnen zonder rek
zoals spectra, dyneema en kevlar.

Natuurlijke vezels
De natuurlijke vezels worden tegen-
woordig nog slechts sporadisch gebruikt
en meestal op traditionele schepen. Lees in
de O&W van september 2013 het artikel
“het ambacht van touwslager” voor de
details van deze natuurlijke producten en

de wijze waarop deze producten worden
omgetoverd tot touw.

Synthetische vezels
De meest gebruikte synthetische vezels in
modern touwwerk zijn van polyamide
(nylon), polyester en polypropyleen. Als de
lijn droog is levert nylon het sterkste touw
op maar als natte lijn verliest het wat van
zijn sterkte. Nylon is elastisch maar blijft
niet drijven.
Materialen van polyester waaronder
dacron, terylene en vectra bestaan uit fijne
witte vezels. Toegepast in zowel geslagen
als gevlochten touw, is polyester bijna net
zo sterk als nylon en het behoudt zijn
sterkte zowel droog als nat. Het is soepel
en slijtvast en rekt ongeveer 50% minder
dan nylon en zelfs nog minder als het door
de fabrikant is voorgerekt.

Kunststof lijnen met een natuurlijke
uitstraling worden gemaakt van
polypropyleen. Het is een goedkoop
product dat ook gebruikt wordt voor
lijnen voor algemeen gebruik. De diverse
strengen van de lijnen worden gedraaid
van enkelvoudige vezels of dunnen draden
die een honingraat vormen. Om de
uiteindelijke lijnen een natuurlijk of
geteerde uitstraling te geven worden de
lijnen geverfd en geplozen.

Geslagen touw
Vezels worden tot garens gedraaid en
garen weer tot strengen, waarna de
strengen worden gedraaid tot lijnen. Drie-
of vijfstrengslijnen zijn soepel, zijn
makkelijk te splitsen en worden meestal
als landvast gebruikt.

Omvlochten touw
Omvlochten touw wordt op verschillende
manieren van vezels gemaakt. In het
midden zit een enkelvoudige, gedraaide of
gevlochten kern. Om deze kern is een

mantel aangebracht, die normaal
gesproken bestaat uit een weefsel van
acht of zestien garens. Voor het
bedieningsgemak zit hier soms nog een
gewoven buitenmantel omheen van
eveneens acht of zestien garens. De
gevlochten kern wordt meestal voorzien
van een mantel die bij een polyester lijn
voor zo’n 30% voor de rek- en breekkracht
zorgt. Het aantal mogelijke combinaties is
te groot om hier op te noemen, maar als u
er meer over wilt weten kunt u in de
betere watersportwinkels, op het internet
en in de catalogi van de fabrikanten prima
terecht. Door de steeds toenemende
kwaliteitseisen combineren fabrikanten
steeds vaker diverse soorten materialen bij
de constructie van touw. We zien dit met
name bij gevlochten touw in de
wedstrijdzeilerij.

Materiaalkeuze
De keuze van het materiaal hangt af van
het gebruik. Een val of schoot moet zo min
mogelijk rek hebben, terwijl een landvast,
anker- of sleeplijn juist wel moet rekken
om schokken op te kunnen vangen.
Hieronder de keuzemogelijkheden en hun
toepassingen.
Nylon bevat veel rek, maar de
breeksterkte neemt met 15% af als de lijn
nat wordt. Verder verhardt de lijn onder
invloed van UV-straling. Nylon wordt
vooral als landvast gebruikt.

Onderhoud
- Controleer op beschadigingen,
- Houd lijnen schoon,
- Toepassingen op zout water

regelmatig afspoelen met zoet water
en reinigen voordat de lijnen worden
opgeborgen,

- Voorkom kinken in de lijnen,
- In niet-gebruikte lijnen de knopen er

uit halen,
- Alle lijnen die worden opgeborgen los

ophangen zonder dat ze de grond
raken,

- Voorkom overmatige wrijving
waardoor vezels kunnen verbranden
en hun kracht verliezen,

- Lijnen niet over de grond slepen,
- Lijnen waar een kink in zit niet

belasten,
- Lijnen niet overbelasten waardoor

vezels kunnen beschadigen,
- Lijnen niet onnodig aan zonlicht

blootstellen.

Redactie
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Meervallen in de Westeinder plas

De Europese meerval (Silurus glanis) was in
Nederland zo goed als uitgestorven, met
uitzondering in de Westeinder plassen. De
meervalpopulatie daar is inheems en
waarschijnlijk genetisch uniek. Over het
gedrag van de meerval is relatief weinig
beschreven en bekend.

Meervalonderzoek
Het Hoogheemraadschap van Rijnland
heeft in samenwerking met Sportvisserij
Nederland onderzoek gedaan naar het
migratiegedrag van de meerval in de
Westeinder plassen. Doel van het
onderzoek was inzicht te krijgen in de
huidige populatiegrootte en de
habitateisen van de meerval. Aan de hand
van deze informatie zijn de Westeinder
plassen onderverdeeld in verschillende
deelgebieden. Om de onderzoeksvragen
te beantwoorden zijn twee onderzoeks-
methoden gebruikt:

1. Merk-terugvang methode
2. Telemetrie.

De meervalpopulatie wordt geschat op
1.700 exemplaren. Opvallend is het
ontbreken van volwassen vissen groter
dan 150 centimeter. De meerval maakt in
de Westeinder plassen gebruik van de
Grote Poel. De rietzudden spelen een
belangrijke rol als overwinteringsgebied en
schuilgebied voor de meerval op de
plassen. In de andere deelgebieden wordt
de meerval nauwelijks gevonden.

Grootste inheemse roofvissoort
Uit de resultaten blijkt dat de meerval een
duidelijk dag- en nachtritme heeft.
Aanbevolen wordt het habitat voor de
meerval, zoals rietzudden en oevers met
steenstort, in stand te houden en niet
altijd met een vooroever af te schermen.
De Europese meerval leek in Nederland zo
goed als uitgestorven, met uitzondering in
de Westeinder plassen. In dat gebied heeft
altijd een (kleine) populatie
standgehouden. De meerval is de grootste
inheemse roofvissoort van Nederland en is
de afgelopen decennia met een gestage
opmars bezig. Het herstel van de

meervalpopulatie levert een bijdrage aan
een evenwichtigere visstand en kan een
belangrijke rol spelen in het water- en
natuurbeheer. Daarnaast fungeert een
zich herstellende meervalpopulatie als
symbool voor een ecologisch gezond
watersysteem.

Vanaf de jaren ’90 neemt het aantal
meervallen toe, mogelijk door
uitzettingen, natuurlijke aanwas en
ontsnappingen uit kwekerijen. Hierdoor is
er kans op genetische vervuiling van de
unieke populatie.
De beroepsvisser op de Westeinderplassen,
Theo Rekelhof, geeft aan dat de populatie
de laatste tien jaar enorm toeneemt en hij
overal in de plassen meervallen vangt.
Voorheen was dit slechts op een paar
locaties. Over het gedrag van de meerval is
relatief weinig beschreven en bekend. Op
de Westeinder plassen wordt aangenomen
dat de meerval paait onder de rietzudden
welke karakteristiek zijn voor dit water.
Paaigedrag is echter nooit waargenomen
en gedocumenteerd. Daarnaast is
onduidelijk waar de meerval overwintert.
Trekken ze in de winter naar de diepere
delen van de plas of trekken ze naar de
aangrenzende Haarlemmerringvaart?
Onderzoekers moeten het antwoord
hierop schuldig blijven.

Doel en resultaat
Het Hoogheemraadschap van Rijnland
heeft als waterbeheerder vanuit de
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) de
verplichting om de waterkwaliteit van de
Westeinder plassen te handhaven dan wel
te verbeteren. Onderdeel van de
waterkwaliteit is een gezonde en
evenwichtige visstand. De meerval maakt
onderdeel uit van die visstand en is
daarmee van belang voor de beoogde
KRW-doelen. Bij een toenemende
populatie zal deze vis, als toppredator,
hierin een belangrijkere rol spelen.
De meerval is een schaduwminnende
vissoort die vaak een vaste rustplaats heeft
waar hij niet wordt gestoord. Dit bleek

onder andere uit het onderzoek van
Sportvisserij Nederland naar de Europese
meerval in de Maas waar de meervallen
voorzien van een zendertje altijd
terugkeerden naar een vaste rustplaats. In
dit geval waren dit meerdere sloopboten
die daar stilliggen. De meerval heeft dus
graag een zogenaamd “dak” boven zijn
hoofd en heeft één of meerdere vaste
schuil- en rustplaatsen. Verder heeft de
meerval een voorkeur voor een zachte
bodem waar ze zich kunnen ingraven.

Meerval volgsysteem
Het telemetrie onderzoek naar de
migratiebewegingen en het habitatgebruik
van vijf meervallen in de rivier de Ebro te
Spanje liet zien dat de meerval in het
voorjaar voornamelijk ’s nachts actief is.
Overdag verscholen de meervallen zich
voor langere tijd in schuilplaatsen. De
meervallen verlieten hun schuilplaats om
voedsel te zoeken om vervolgens weer
terug te keren naar een vaste schuilplaats.
Alle gezenderde meervallen vertoonden
een vergelijkbaar bewegingspatroon
gekarakteriseerd door beperkte migratie
met korte uitstapjes naar vaste locaties in
de buurt van hun vaste rustplaats. Omdat
de meerval het gehele jaar in één gebied
verblijft, onder meer voor te paaien en te
foerageren, wekt dit de suggestie dat ze
territoriaal zijn

Paaigebied
Over het paaigedrag van de meerval in
Nederland is weinig bekend. Er is
voornamelijk buitenlandse literatuur
beschikbaar. De paai begint volgens de
meeste referenties bij watertemperaturen
van 18 tot 20 graden Celsius in mei of juni.
Het tijdstip van de paai wordt bepaald
door de watertemperatuur en voedsel- en
milieuomstandigheden. De paai vindt vaak
in de avond plaats, wanneer de
watertemperatuur het maximum van de
dag bereikt heeft. De paai vindt bij
voorkeur plaats in de nacht en/of bij
regen. Zakt de watertemperatuur onder
de 16 graden Celsius dan treedt uitstel van
de paai op. Naast een verhoogde en
constante watertemperatuur speelt ook de
luchtdruk een belangrijke rol.

De Redactie wenst alle zwemmers op de
Westeinder plas veel plezier. Gegevens van
Hoogheemraadschap Rijnland.

Redactie
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"Voor wie niet tegen de

zee ken hebben we
pillen, maar natuurlijk

niet voor de mannen
met baarden"

Varen met de zeesleepboot Elbe

De dag na SAIL Amsterdam gaat de
stoere, in 1957 voor de firma L. Smit & Co
gebouwde zeesleepboot Elbe weer terug
vanuit IJmuiden naar haar thuishaven
Maassluis.  Een tochtje Nostalgia waarvoor
Henk Jansen en ondergetekende,
enthousiast gemaakt door een oude
schoolvriend  en nog ca 60 andere
belangstellenden, zich met veel plezier
hadden ingeschreven . 

Over de geschiedenis
van de Elbe, eind
vijftiger jaren de
sterkste en grootste
zeesleper ter wereld,
kan je een boek
schrijven. Google de
naam van dit stukje Hollands Glorie en je
bent een weekend zoet. Maar wij doen
hier verslag van een dag tussen trotse en
vakkundige vrijwilligers met een heden of
verleden in de scheepvaart.  Ruim 10 jaar
hebben ze gewerkt aan de restauratie van
 de Elbe en nu houden ze haar bekwaam
in de vaart en zijn zichtbaar trots op dit
boegbeeld van maritiem industrieel
erfgoed met zo'n illustere geschiedenis. En
deze vrijwilligers doen dat met liefde. Dat
is aan alles merkbaar. De kapitein, een
Rotterdamse zeeloods met kennelijk vrije

tijd voor deze hobby, maakte gelijk
duidelijk wat de rituelen waren. "Voor wie
niet tegen de zee ken hebben we pillen,
maar natuurlijk niet voor de mannen met
baarden"

De 2 karretjes (motoren) goed voor  4.000
PK worden in beweging gebracht en de
meester (machinist) bedient de oliespuit

alsof hij de bloemetjes
water geeft. Kenners
genieten van het geluid
en kijken hun ogen uit.
Buitengaats was één kar 
(karretje)  meer dan
voldoende om genoeg
voortstuwing te leveren
en ook nog goedkoper.

"Leen, ik hoor toch 'n kloppie" spreekt de
ene meester tegen de ander terwijl hij een
ouwe van Nelle draait. "Zuigerspeling"
antwoordt Leen met een blik alsof hij naar
Beethoven luistert en zich al verheugt op
de volgende onderhoudsklus van 4 weken.
Het had een reclamefilm kunnen zijn.

Ze hebben beide tientallen jaren op de
Schelde gevaren en kijken uit naar de
 tocht volgend jaar naar de Azoren waar
de Elbe jarenlang  voor Smit & Co op
station lag. Bij het woord Azoren gaan de

ogen glimmen! Het hele schip is
toegankelijk voor de passagiers met
stuurhut en machinekamer  als hoogtepunt
van speelgoed voor oudere heren.
Communicatie tussen Brug en Meester
gaat via de ouderwetse telegraaf maar
door de telefoon bij het verlaten van de
havenhoofden van IJmuiden klinkt het
"Leen we benne klaar met manoeuvreren,
ik zet 'm op vol en dan kan jij ‘m lekker
rustig opvoeren".  We blijven maximaal 5
mijl uit de kust vanwege de geldende
veiligheidsregels met zoveel passagiers.
Zandvoort, Noordwijk, Katwijk,
Scheveningen en de skyline van Den Haag
passeren ons. Zon, regen, oostenwind
oplopend naar windkracht 5 zorgen voor
afwisselende beelden en prachtige
vergezichten. We passeren  voorbij
Scheveningen tientallen schepen die in het
ankergebied wachten op hun nieuwe
opdracht. Ruim voor Hoek van Holland
komt de eerste loodsboot een kijkje
nemen naar deze Grand Dame en dit
tafereel volgt nog een paar keer. Zwierend
met hoge snelheid langszij en uiteraard
met passende  geluidseinen. Weten ze dat
onder de passagiers en bemanning
verschillende loodscollega's aanwezig zijn,
waaronder een 87-jarige veteraan die
weer in z'n eigen element is. De Elbe
nadert de ver in zee stekende Maasvlakte
en loopt de Waterweg op alsof ze nooit is
weggeweest. Vanaf de historische Elbe
kijken we naar de bijna futuristische
beelden van kranen, torens, centrales,
silo's en megaschepen op de Maasvlakte.
Tegemoet varende -  en oplopende
schepen geven een extra stoot op de
scheepshoorn als begroeting van de
oldtimer. Aan het einde van de middag
meren we af in Maassluis op de hoek van
de oude haven en de Nieuwe Waterweg
waar Smit vroeger z'n hoofdkantoor had.
Al met al een prachtige dag met een
lekkere zeegang, met een windje 4 tot 5,
een prima lunch en een heerlijk biertje.  En
dat voor een paar tientjes. Kijk voor meer
info op: http://www.zeesleperelbe.nl
Data ELBE
Lengte 58,05 meter
Breedte 11,22 meter
Diepgang 4,45 meter
Passagiers 80 dagpassagiers

12 passagiers over zee
Voortstuwing 2x Smit-M.A.N. RB 666
Vermogen 2 x 2.000 HP, nu elk 1.720

HP bij 275 omw. p.m.
Henny Essenberg
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Nieuws, info en achtergronden

Download de 'Varen doe je Samen!' app
De app geeft waardevolle informatie over
de veiligheid op het water.
Wat zijn de risicoplekken en waar moet je
op letten? De app biedt het laatste nieuws
van de “Varen doe je Samen!” website,
regionale informatie zoals de
knooppuntboekjes, een kennisquiz,
handige checklists en de mogelijkheid om
gevaarlijke situaties op de vaarroute te
melden. Wij adviseren de app middels WiFi
te downloaden. Daarna is de informatie
ook off-line beschikbaar.

Jachthaven.nl: Airbnb voor ligplaatsen
De verhuur van boten kennen we al
langer, Jachthaven.nl biedt particulieren
voortaan de mogelijkheid om ook privé
ligplaatsen voor boten online te verhuren.
Zo kunnen watersporters afmeren op
unieke locaties, terwijl ligplaatseigenaren
bijverdienen met hun gastvrijheid.
“Privé ligplaatsen werkt volgens het
Airbnb-principe, maar dan voor mooie
plekken aan het water. In Nederland zijn
duizenden ligplaatsen beschikbaar achter
huizen, in vakantieparken, restaurants en
bij romantische steigertjes, waar nu

niemand gebruik van maakt. aldus Bob
Hardus, online havenmeester van
Jachthaven.nl. “Wij willen varend
Nederland koppelen aan ligplaats-
eigenaren om zo ons waterlandschap nog
beter toegankelijk te maken voor
watersporters en toeristen”.
Jachthaven.nl is het grootste online
boekingsplatform voor jachthavens in
Nederland. Voor een gegarandeerd vlotte
afhandeling is er een samenwerking met
brancheorganisatie Hiswa.

Watersport decor voor horrorfilm
In augustus is in Friesland gestart met de
opnames voor een film waarbij zeilen en
het varen met motorboten het decor
vormen voor een horrorfilm. De locatie: de
Sneekweek. Regisseur Martijn Heijne
maakt een thrillerkomedie die zich afspeelt
tijdens de Sneekweek, het grootse
zeilfestival in Friesland. In de film, met als
titel “Sneekweek”, worden zes studenten
tijdens het zeilfestijn geteisterd door een
psychopaat.
De film wordt geproduceerd door Klaas de
Jong en Bernard Tulp, het duo dat eerder
verantwoordelijk was voor het epos
Michiel de Ruyter van Roel Reiné. De
horrorfilm moet begin 2016 in de
Nederlandse bioscopen te zien zijn.

Botlekbrug met kinderziektes
Een paar maanden gelden werd de
Botlekbrug opgeleverd, maar sindsdien is
er bijna om de dag wel wat aan de hand.
Dan werken de slagbomen weer niet of
blijft een brugdek hangen dat niet meer
naar beneden wil. Vrij snel na de
oplevering werd de 25ste storing gemeld.
De brug kon niet meer open waardoor
schepen die hoger waren dan elf meter
moesten wachten. De brug heeft in totaal
meer dan 250 miljoen euro gekost en
vervangt de oude Botlekbrug. RWS
noemde de grote hoeveelheid storingen
kinderziektes. De brug is in gebruik voor
het autoverkeer. Verkeer richting
Europoort maakt vanaf 1 november van
de nieuwe brug gebruik.

Gouden Koets te water gerestaureerd
De Koningssloep is vanaf 15 oktober weer
te bewonderen in het Scheepvaartmuseum
in Amsterdam.
De restauratie is voltooid. Met de inzet
van ruim 900 manuren, het schoonmaken
en opnieuw vergulden van 298 rozetten,
het gebruik van 1.150 blaadjes bladgoud,
het vervaardigen van 20 nieuwe riemen,
het restaureren van de vergulde
ornamenten en het baldakijn en het
gebruik van 115 liter verf is de
opknapbeurt van De Koningssloep, dankzij
de specialistische inzet van AkzoNobel,
voltooid.
“Het doel van de opknapbeurt was
tweeledig”, legt Oskar Brandenburg,
hoofd collectiebeheer, uit: ”De sloep
moest zowel vaarklaar als exposabel
worden gemaakt. De keuze voor
AkzoNobel als specialistische partner was
voor ons een logische. AkzoNobel heeft er
onder meer voor gezorgd dat de
binnenkant en de buitenkant van de romp
goed geconserveerd zijn voor de komende
jaren en dat de romp en de bilge zijn
geschuurd en geschilderd”.

Marifoonregistratie betalen
Vanaf 1 januari 2016 worden de ver-
goedingen voor de registraties van
marifoons weer opnieuw ingevoerd. Het
tarief voor 2016 bedraagt euro 31 per
registratie. Dit tarief geldt voor één
registratie, ongeacht het aantal
apparaten. Deze vergoeding baseert het
agentschap op zijn werkzaamheden voor
het geregistreerde frequentiegebruik.
Agentschap Telecom behartigt de
internationale belangen van deze groep
gebruikers, geeft registraties uit en houdt
het gebruikersregister bij. Bovendien
houdt het agentschap toezicht op het
gebruik van frequentieruimte.
Leest u het volledige bericht op
www.agentschaptelecom.nl
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Gemeente Aalsmeer controleert strenger
De gemeentelijke handhavers zijn gestart
met een intensief controletraject op te
lang afgemeerde motorboten en zeil-
boten. De handhavers van Aalsmeer
signaleerden de afgelopen jaren steeds
meer boten die te lang afgemeerd liggen
in bijvoorbeeld het prachtige gebied van
de Westeinderplas en de Bovenlanden. In
eerste instantie delen zij waarschuwingen
uit, die door middel van een brief op de
boten wordt achtergelaten. De eigenaren
wordt dan de gelegenheid gegeven om
hun boot weg te halen en af te meren op
een legale plek. Mocht bij een tweede
controle blijken dat de boot er nog ligt of
op een andere illegale plek afgemeerd
liggen dan wordt een proces-verbaal
(boete) uitgeschreven. Mocht dat nog niet
voldoende blijken dan wordt een
bestuurlijk handhavingstraject gestart.

Overlast waterplanten Kagerplassen
Rijnland is dit najaar gestart met een
proef om de hinder van waterplanten in
Kagerplassen aan te pakken. De hinder
ontstaat doordat plantenresten in roeren
en schroeven van boten blijven hangen of
in koelsystemen terechtkomen. Rijnland
doet deze proef vanuit haar gedeelde
verantwoordelijkheid met gemeenten en
provincie na signalen van watersporters en
het Watersportverbond. De kwaliteit van
de Nederlandse wateren is de afgelopen
jaren sterk verbeterd. Daardoor wordt het
water helderder en komen er steeds vaker
waterplanten voor in meren en grotere
plassen. Vooralsnog blijft de proef beperkt
tot de Kagerplassen. Herman van der
Steen, regiovertegenwoordiger West-
Holland van het Watersportverbond: “De
plantengroei wordt een steeds groter
probleem voor de watersport. We zijn blij
dat Rijnland met deze proef zo alert
reageert op onze signalen en oog en oor
heeft voor onze belangen en zijn zeker
bereid ook mee te denken bij het zoeken
naar een structurele oplossing”.

Gedeelde smart = halve smart
Een paar jaar geleden wilde de
gemiddelde watersporter er niks van
weten, maar inmiddels komt er langzaam
aan meer animo voor gedeeld bootbezit.
Dat blijkt een enquête van de
Waterkampioen, die door bijna 1.900
watersporters werd ingevuld. De
belangrijkste reden om de boot te delen

Zeilen in Riool de Janeiro 2016
Het vervuilde water waar straks de
Olympische zeilwedstrijden in Rio de
Janeiro plaatsvinden, heeft een eerste
slachtoffer geëist. De Duitse zeiler Erik Heil
liep na het Olympic Test Event meerdere
zware infecties op. Heil (26) nam in Rio
samen met teamgenoot Plössel deel aan
de zeilwedstrijden in de 49er-klasse.
De zeiler ontdekte op zijn lichaam tal van
ontstekingen die bij zijn terugkeer naar
Duitsland enkel maar verergerden. Hij
zocht zijn toevlucht tot het Tropisch
Instituut in Berlijn en artsen lieten er geen
twijfel over bestaan. Heil bleek een zware
infectie te hebben opgelopen en moest zo
snel mogelijk onder het mes.
Op zijn benen waren liefst vijf
ontstekingshaarden terug te vinden, de
grootste met een omtrek van liefst acht
centimeter. De artsen gaan ervan uit dat
Heil de bacteriële infectie heeft opgelopen
door het contact met het vervuilde water
in de baai van Guanabara. In de
nabijgelegen haven van Marina de Gloria
vloeit afvalwater, afkomstig uit zieken-
huizen, rechtstreeks in de oceaanbaai.

Pontje Grecht uit de vaart
Het pontje over de Grecht tussen Woerden
en Zegveld is ook sinds kort uit de vaart
genomen. Diverse malen werd het
voetveer getroffen door vandalisme.
Volgens de gemeente kost het repareren
iedere keer ongeveer euro 15.000,--, iets
dat de gemeente nu teveel vindt worden.
De gemeente stopt nu met het herstellen
en wacht eerst of er eventuele daders
gevonden kunnen worden. Men gaat ook

of te verhuren is het drukken van de
kosten. Van de watersporters zonder boot
is 70 procent geïnteresseerd in watersport
en een eenvoudige manier waarop zij een
boot zouden kunnen huren van een
bootbezitter. Wie zijn boot niet wil delen
geeft als belangrijkste reden dat de boot
veel zelf gebruikt wordt.

op zoek naar een systeem dat wat minder
kwetsbaar is voor vernielingen.
Het pontje over de Grecht wordt veel
gebruikt door scholieren die vanuit
Zegveld een kortere verbinding hebben
met hun school in het noorden van de
gemeente Woerden.

Oude Rijn bij Julianabrug weer bevaarbaar
De stremming van de Oude Rijn in Alphen
aan den Rijn tussen de Heimanswetering
en de Gouwe is opgeheven. Sinds het
ongeval met de kranen op 3 augustus
2015 was de Oude Rijn volledig gestremd.
De stremming was nodig om het gebied te
onderzoeken en op een later moment de
ravage te kunnen opruimen. De kade ter
hoogte van het ongeval is beschadigd,
zowel onder als boven water. Een tijdelijke
damwand is geplaatst vóór de huidige
constructie om een goede bescherming
voor de oever te bieden.



 
    
Mutaties, club- en ledennieuws 

Nieuwe LedenNieuwe LedenNieuwe LedenNieuwe Leden    
Jasmijn Rubenkamp  Stommeerweg 78  1431 EZ Aalsmeer 
Piet Krop   Venneperweg 771  2152 MA Nieuw-Vennep 
Jacqueline Krop  Venneperweg 771  2152 MA Nieuw-Vennep 
Joey Krop   Venneperweg 771  2152 MA Nieuw-Vennep 
Perry Krop   Venneperweg 771  2152 MA Nieuw-Vennep 
Dieter Eschgfäller  Marnixstraat 303-HS  1015 WN Amsterdam 
Mirella Eschgfäller-Zubcevic Marnixstraat 303-HS  1015 WN Amsterdam 
Luka Eschfäller  Marnixstraat 303-HS  1015 WN Amsterdam 
Maximilian Eschgfäller Marnixstraat 303-HS  1015 WN Amsterdam 

De Commissie van Beheer van de WZW 
heeft samen met het bestuur besloten dat, 
na bijna 70 jaar, een einde komt aan de 
samenwerking tussen de verenigingen aan 
het Nieuwe Meer in Amsterdam en de 
verenigingen aan de Westeinder. De reden 
is de niet optimale samenwerking tussen 
de Amsterdamse en Aalsmeerse verenigin-
gen. Voor het einde van het jaar wordt de 
ontvlechting verder uitgewerkt. De 3 vere-
nigingen rond het Nieuwe Meer zullen 
hun eigen samenwerking en wedstrijden 
gaan organiseren. In Aalsmeer maken de 
vijf verenigingen een doorstart door onder 
de naam Westeinder Zeilwedstrijden en 
verandert er voor de buitenwereld niets. 
Er was veel lof voor het bestuur dat de 
laatste jaren de WZW opnieuw gestalte 
heeft gegeven en ook van de voorzitters 
van de uittredende Amsterdamse vereni-
gingen.              Hans Tol (Secretaris WZW) 

OpzeggingenOpzeggingenOpzeggingenOpzeggingen    
Bart Blom     31-8-2015 
Marjolein Blom-Schröder   31-8-2015 
Huib van Geffen    31-8-2015 
Ester Bos-Dijkstra    31-8-2015 
Aloy Bos     31-8-2015 
Hein Brand     13-9-2015 
Martijn Tol     15-9-2015 
George Brugman    15-9-2015 
Jan Brilleman     17-9-2015 
Joost Poelmann    21-9-2015 
Karlijn de Gooijer    1-10-2015 
Hans Verhey     1-10-2015 
Benthe Rubenkamp    4-10-2015 
Maaike Rubenkamp    4-10-2015 
Myrthe Rubenkamp    4-10-2015 
Lia Gramser     4-10-2015 
Wil Raaman     30-9-2015 
Luuk Raaman     30-9-2015 
IJsbrand Verdoes  31-12-2015 
Jaantje Verdoes  31-12-2015 
Cor Dijkhuizen  25-11-2015 

KNRM redt 100.000 mensen in noodKNRM redt 100.000 mensen in noodKNRM redt 100.000 mensen in noodKNRM redt 100.000 mensen in nood    
Sinds de oprichting in 1824 heeft de KNRM 
100.000 mensen uit noodsituaties op zee 
gered. Deze 100.000e redding vond plaats 
op dinsdag 15 september 2015 op het 
IJsselmeer ter hoogte van de haven van 
Enkhuizen. De geredde personen 
bevonden zich aan boord van een zeiljacht 
dat met een tros in de schroef stuurloos 
ronddreef. Het KNRM reddingstation 
Enkhuizen bracht het schip, met zes 
opvarenden aan boord, veilig terug naar 
de haven. 

Pleziervaartuig zorgt voor file op de A9Pleziervaartuig zorgt voor file op de A9Pleziervaartuig zorgt voor file op de A9Pleziervaartuig zorgt voor file op de A9    
Op de snelweg A9 van Alkmaar naar 
Amstelveen stond op 5 oktober 6 kilometer 
file tussen Beverwijk en Rottepolderplein 
door een ongeval met een plezierboot. 
Twee rijstroken werden gesloten vanwege 
de berging.  
Het vaartuig viel van een trailer en is tegen 
het eind van de ochtend van de weg 
gehaald door de hulpdiensten. Hoe de 
motorboot van de trailer heeft kunnen 
vallen is niet bekend maar wordt 
uitgezocht. Niemand raakte gewond. 

Rattenstaart vanwege windstilte Rattenstaart vanwege windstilte Rattenstaart vanwege windstilte Rattenstaart vanwege windstilte     
Op zondag 4 oktober werden de wed-
strijden om de Bestuurbeker gezeild. De 
wedstrijden werden uitgesteld door een 
chronisch gebrek aan wind en een dichte 
mist. In de loop van de middag stak er 
een klein windje op en konden de zeilers 
toch hun hart ophalen. Onder een mooi 
herfstzonnetje wist Pim Stam beslag te 
leggen op de Bestuursbeker. Zie verslag 
op pagina 3 van deze O&W.  ZwemparadijsZwemparadijsZwemparadijsZwemparadijs    

Tijdens de speech ter gelegenheid van de 
afsluiting van het zomerseizoen 2015 
maakte Henny Essenberg de plannen 
bekend van het nieuwe sanitair op de 
haven. Een aantal leden wenste niet te 
wachten op de nieuwe badgelegenheid 
en nam vanaf de B steiger een frisse duik 
in de haven. Binnenkort een glijbaantje 
en een duikplank voor deze senioren? 

OpzeggingenOpzeggingenOpzeggingenOpzeggingen    
Henk Jansen        6-10-2015  
Ute Jansen        6-10-2015 
Paul Blom           22-10-2015  
Fabian Blom      22-10-2015  
Bert Trompen        1-11-2015  
Rob van Liebergen     26-11-2015  
Max van Liebergen        26-11-2015 
Bram van Liebergen     26-11-2015 
Eva de Waal          26-11-2015 

OpzeggingenOpzeggingenOpzeggingenOpzeggingen    
Herman vd. Eerenbeemt        1-11-2015 
Marieke vd. Eerenbeemt-Bon       1-11-2015  
Willem vd. Eerenbeemt         1-11-2015 
Ben vd. Eerenbeemt         1-11-2015 
Carla van Berkel-Schouten      15-11-2015 
Pascal van de Loo       25-11-2015 
Wiene van de Loo        25-11-2015 
Fleurine van de Loo       25-11-2015 
Tineke Dijkhuizen-van Schijndel 25-11-2015  
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Bericht uit de machinekamer: Keerkoppeling
Ik heb nog wel eens te maken met vragen
en storingen bij keerkoppelingen. Maar
hoe werkt een keerkoppeling nu eigenlijk?

We beginnen met de schakelschijf-
koppeling, want dat is het eenvoudigste
keerkoppelingsysteem. Dit systeem zal je
veel tegenkomen in buitenboordmotoren
en saildrives met niet al te veel PK’s.

Kijk even mee naar de vergroting
hieronder van de keerkoppeling van de
motor hierboven. De verticale as is de
“inkomende” as, die verbonden is met de
motor. De horizontale as is de “uitgaande”
as, waar de propeller op gemonteerd zit.
Waar het nu allemaal om draait (haha !) is
dat het tandwiel op de inkomende as 2
horizontale tandwielen tegelijkertijd
aandrijft. De inkomende as en de 2
horizontale tandwielen draaien dus de
hele tijd wanneer de motor draait.
Belangrijk: de horizontale tandwielen
zitten niet op de uitgaande as
gemonteerd, maar ze draaien eromheen.
Die 2 tandwielen draaien dus vrij omdat ze
niet rechtstreeks verbonden zijn met de
uitgaande as.

OK. So far so good. Hoe gebeurt dan de
overbrenging van de inkomende as naar
de uitgaande as? Dat zie je op de foto’s
hieronder. Op de uitgaande as zit er een
zogeheten schakelschijf (of schakelmof)
(zie eerste foto hieronder, tussen de 2
horizontale tandwielen). Nu zit er

helemaal rondom de uitgaande as een
vertanding (2e foto hieronder, net links
van de schakelschijf). Zo’n vertanding heet
een “spibaan”. De binnenkant van de
schakelschijf (zie 3e foto) past op deze
spibaan. Dus, als de schakelschijf
ronddraait, draait ook de uitgaande as.

We zijn er bijna: De 2 horizontale
tandwielen zijn zo gemaakt dat de tanden
van de schakelschijf passen in gaten aan
de binnenkant van de tandwielen.
Hieronder zie je een vereenvoudigd
schema van een tandwiel (achteraan) en
een schakelschijf (vooraan) waarvan de
tanden aan de binnenkant weg zijn
gelaten. De tanden van de schakelschijf
hieronder zijn recht en passen in de
uitsparingen op het tandwiel (één zo’n
uitsparing zie je tussen de 2 pijlen). In de

schakelschijf hierboven zijn de tanden
schuin gemaakt, waardoor ze makkelijker
in de uitsparingen in het tandwiel glijden.
Aan de buitenkant van de schakelschijf zie
je een gleuf (zie foto hierboven): deze
gleuf is verbonden met de gashendel van
de boot. Door de gashendel in voor of
achteruit te zetten kan je dan de
schakelschijf heen en weer schuiven over
de spibaan van de uitgaande as, zodat de
schakelschijf ofwel in het ene horizontale
tandwiel kan grijpen, ofwel in het andere.
Het is ook die schakelschijf (niet de
tandwielen) die dat ratelend lawaai maakt
als je je gashendel niet snel genoeg vooruit
of achteruit zet. De tanden van de
schakelschijf schuren dan tegen de
uitsparingen van het tandwiel, zonder er
daadwerkelijk ook in te vallen. Zo’n
versnellingsbak heet in het Engels dan ook
een “crash gear”, omdat je met de
schakelschijf de propeller niet vloeiend in
versnelling zet, maar in versnelling “knalt”.

Samengevat: de inkomende as drijft beide
horizontale tandwielen aan die vrij lopen
rondom de uitgaande as. Je zet de
gashendel in versnelling, waardoor de
schakelschijf tegen één van de twee
tandwielen wordt gezet. Daardoor begint
de schakelschijf te draaien en via de
spiebanen op de uitgaande as, begint ook
die as te draaien. En hopla: je propeller
draait. Zoals je kan zien in de foto’s
hierboven draaien elk van de 2 tandwielen
een verschillende kant op, dus één van de
tandwielen is de vooruit-versnelling en de
andere is de achteruit-versnelling.
En ziezo, dat is het! in een volgend artikel
gaan we het hebben over andere soorten
keerkoppelingen, zoals die toegepast
worden in zwaardere scheepsmotoren.

Mark Koopmans
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Bestuursleden
voorzitter@wvnieuwemeer.nl
secretariaat@wvnieuwemeer.nl
penningmeester@wvnieuwemeer.nl
havencommissaris@wvnieuwemeer.nl
clubcommissaris@wvnieuwemeer.nl
jeugdcommissaris@wvnieuwemeer.nl
wedstrijdcommissaris@wvnieuwemeer.nl

Commissie- en werkgroepvoorzitters
ballotagecommissie@wvnieuwemeer.nl
jeugdzeilcommissie@wvnieuwemeer.nl
wedstrijdcommissie@wvnieuwemeer.nl
evenementencommissie@wvnieuwemeer.nl

Redactie clubblad/website
redactie@wvnieuwemeer.nl     
webmaster@wvnieuwemeer.nl

Havenmeester        
havenmeester@wvnieuwemeer.nl

Clubhuis (horeca)       
clubhuis@wvnieuwemeer.nl

Redactie

redactie@wvnieuwemeer.nl
Luuk Raaman
Luite Koopmans 
Jessica Wijsenbeek
Henk C. Jansen
Paul Hamelynck

webmaster@wvnieuwemeer.nl
Matty Tol    
Sybren Wille (nieuwsbrief)

Watersportvereniging 

Nieuwe Meer  
opgericht 10 mei 1912

Stommeerweg 2  -  1431 EW Aalsmeer  -  telefoon 0297-324589
info@wvnieuwemeer.nl  -  www.wvnieuwemeer.nl
Lid van het Watersportverbond
Deelnemer in de WZW (Stichting Westeinder Zeilwedstrijden)

Rabo 114 3808 05 IBAN NL27 RABO 0114 3808 05
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Voorzitter  Henny Essenberg
   tel. 0297-327698

Secretaris  Wim Rietveld
   Stommeerweg 121
   1431 EV  Aalsmeer
   tel. 0297-362639
   
Penningmeester Jan Nijstad    
   tel. 020-6406951

Havencommissaris Bob Bakker 
   tel. 0297-320805

Clubcommissaris Paul Baumann
   tel. 0297-327301            

Jeugdcommissaris Robert van Werkhoven 
   tel. 023-5272503
  
Wedstrijdcommissaris vacature

Ballotagecommissie 
Karel de Graaff, voorzitter
Jorn Jurgens
Cecile Smittenaar
Ingrid van de Geer
Hans Copper

Kascontrolecommissie
Hans Tol
Niek Smittenaar
Nicolette van Rutten

Wedstrijdcommissie 
Jorn Jurgens, voorzitter
Jan van den Brink
Pieter Verloop

Vertegenwoordigers WZW 
Hans Tol, secretaris
Geert Bakker, wedstrijdorgani-
satie en sponsoring
Kees de Boo, penningmeester

Commissies en werkgroepen

Vertegenwoordigers bij het 
Watersportverbond
Pieter Kole, voorzitter Con-
troleraad
John Borsboom, Commissie 
van Deskundigen, secretaris 
Zeilraad
Hans Tol, lid van het Regio-
team West-Holland

Jeugdzeilcommissie
Nico Stokman, voorzitter    
Peter Korbee
Adriënne Sas
Anne Claire Eggermont
Hans Tijsma
Vacature Materiaal en 
Faciliteiten

Comité Rond & plat 
John Borsboom, voorzitter 
Geert Bakker
Fokke Dijkstra 
Dirk Slijper

Ereleden

Tjapko van Bruggen
Fred Fennema
Kees Hoffman
Pieter Kole
Henk de Ruijter
Hans Tol
Jan Klein
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De volgende editie van Over&Weer (nr. 468) 
verschijnt: 15 maart 2016
De uiterste inleverdatum kopij is 21 februari 2016

Havenmeester: Remko Rietveld  telefoon: 06 27 62 19 98

Leden van Verdienste

Koen de Boo
John Borsboom
Fokke Dijkstra
Paul Hamelynck
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