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Van de Redactie
Als je in de winter niet kan zeilen zoek je
wat anders in dit geval het schip van de
woestijn maar ik moet zeggen dat zeilen
comfortabeler is.
De opening van het seizoen zit er voor mij
alweer op met het rondje Noord-Holland.
Helaas veel moeten motoren maar met de
regen viel het mee en ook de dolfijnen die
wij zagen(geen 1 april grap)maakten het
een mooie openingstocht.
In maart 2018 heeft Marius zijn functie neergelegd. We zullen zijn humor als voorzitter
missen maar we hebben wel weer een andere gevonden. Jan Salverda VZB noem ik hem:
Voorzitter Zonder Boot.
Dit jaar wordt weer een jaar vol met activiteiten Eerst de bekende hemelvaart tocht maar
met andere bestemmingen. Een rondje dijk in juni en een week of twee later naar Engeland
Najaars bijeenkomst met natuurlijk de 4uurs tocht/wedstrijd. Gelukkig hoeven wij niet onze
best meer te doen om Marius te laten winnen. Je ziet de messen worden nu alweer geslepen.
De inschrijfformulieren staan achter in het blad, maar via onze internet site gaat het
makkelijker.
Het gaat dus weer een mooi jaar worden. Veel leesplezier.
Jeroen Haagsman
Sigmagic

Zet uw ervaring op papier, en stuur uw foto’s naar de
redactie of naar Ifc@Casema.nl Het is van harte welkom!
Natuurlijk wilt u zelf ook een bijdrage leveren aan ons clubblad. Het hoeven niet per se lange
literaire werken te worden een aantal regels is ook goed. Denk bijvoorbeeld aan OEPS: dat
ging net goed of WAT IK NU WEER MEEGEMAAKT HEB
Kopij voor de volgende Flitsen, indien mogelijk in Word - Times New Roman inzenden /
mailen voor de volgende Flitsen, liefst voor 22 oktober aan het redactie adres. Illustraties en
foto’s graag aanleveren in JPG format of indien mogelijk gelijk verwerken in de tekst.
Voor leden is er ook de mogelijkheid om een advertentie te koop aangeboden of gevraagd
kosteloos te plaatsen. Inzenden naar het redactieadres of per e-mail naar Jend@casema.nl
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Van de Voorzitter
Vorig jaar tijdens de ledenvergadering van de Internationale Friendship Club benaderde het
bestuur mij met de vraag of ik voorzitter zou
willen worden van deze mooie vereniging. Zo, dat
was een vraag. Ik gaf aan dat ik daar eens goed
over wou nadenken. Immers, we zijn nog niet zo
heel lang lid maar de belangrijkste overweging om
het niet te doen is dat wij geen boot (meer)
hebben.
En zeg nu zelf. Als je op de steiger staat of
wanneer je een bijeenkomst van de IFC bezoekt
dan gaat het (in ieder geval met de kerels) veelal
over grote tochten en technische verhalen over
lamineren, roerpennen, kielophanging, verstaging,
brandstofpompen, luiken enz. enz. En als je dan
zelf geen boot hebt is dat gesprek toch anders. Het
voelt alsof je er net niet helemaal bij hoort. Ik snap
heel goed dat dit waarschijnlijk meer mijn eigen
gevoel is dan dat het de bedoeling is maar toch….
Ik heb dit soort gevoelens met de vertrekkende
voorzitter besproken. Marius en ik hebben in de afgelopen winterperiode een paar keer
gebeld. Hij gaf aan dat het volgens hem geen enkel probleem zou zijn. Ik heb hem gevraagd
om toch hier en daar eens te peilen hoe daarover zou worden gedacht.
Ergens in december kreeg ik een telefoontje van Marius. Toevallig liepen wij met vrienden in
Hindelopen. De boodschap luidde dat de peilingen hadden opgeleverd bij de leden geen
belemmering zou zijn voor mijn voorzitterschap van de vereniging IFC. Het was nu aan mij.
Ik moest een beslissing nemen en het liefst een beetje snel want de ledenvergadering zat er
aan te komen. Ik heb er nog eens met Tineke over gesproken en ook met zwager en schoonzus
(Imko en Jannie). Het resultaat van al deze overwegingen was dat de leden mij tijdens de
ledenvergadering van maart jl. hebben benoemd.
Dank voor dat vertrouwen beste leden.
Misschien is het goed om me deze eerste keer in de Flitsen wat nader voor te stellen:
Ik ben in 1955 geboren in Balk, gemeente Gaasterland, de plaats waar de friendships werden
gebouwd. Na de nodige vooropleidingen heb ik een opleiding aan de sociale academie
gevolgd in Leeuwarden waar ik Tineke heb leren kennen. We zijn getrouwd en hebben 3
prachtige dochters en ondertussen 1 kleinzoon. In 1991 verhuisden we van Leeuwarden naar
Haaksbergen omdat ik een baan gevonden had bij een woningcorporatie in Enschede. We
wonen nog steeds (met veel plezier) in Haaksbergen en ik werk nog steeds in de
woningcorporatiebranche. Een prachtige baan omdat we daadwerkelijk een maatschappelijke
betekenis hebben.
We kochten in 2007 onze eerste (en laatste) friendship 26. We doopten de boot ENVIN met
een verwijzing naar het woord eindelijk en het woord wijn (en als je wilt ook nog naar de vin
van een vis). Op de achtersteven prijkte trots “Haaksbergen” alhoewel er in deze omgeving
met geen mogelijkheid gezeild kan worden. In 2015 hebben we het bootje weer verkocht.
Door omstandigheden werd zelfstandig zeilen wat lastiger.
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We wilden wel graag lid blijven van de IFC. Jannie
en Imko (schoonzus en zwager) zijn ook lid en wij
zeilen tot ons grote genoegen veel met hen.
U weet nu een beetje beter wie de nieuwe voorzitter
is van de prachtige vereniging IFC.
U mag best weten dat ik het lid zijn van het bestuur
van de IFC spannend vind. Maar, het is een mooi
bestuur met mooie mensen. Een bestuur waar de
vereniging blij mee mag zijn. Immers, als je ziet wat
er allemaal georganiseerd wordt door onze
vereniging is dat hartstikke mooi.
Maar wat mij vooral bijzonder aanspreekt is de (in
ieder geval voor het oog….) goede band tussen de
leden. Bij ieder evenement lijkt het één grote
familie: er wordt gekust en warme handdrukken
gegeven. Er worden verhalen verteld en er wordt
ook geluisterd zodat iedereen ook aan bod kan
komen.
Ik vind het hartstikke mooi om bij de vereniging IFC betrokken te zijn.
Ik hoop op een prachtig zeilseizoen met vele mooie tochten en dito ontmoetingen.
Jan Salverda.

Even een waarschuwing
Ivm het natuur project Trintelzand is het gehele Enkhuizerzand verboden gebied deze zomer
(binnen gearceerd gebied)
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Bezoek aan het bedrijf SchaapShipCARE Lelystad op 3 februari 2018
Om 13.00 uur werden ca. 35 leden van de IFC welkom geheten door Gerard Daniëls in de
kantine van SchaapShipCARE.
De heer Leen Schaap presenteerde zijn bedrijf dat zich richt op onderhoud, reparatie, stalling
van jachten en op nieuwbouw en ontwikkeling in composiet materiaal.
In 1977 is Schaap begonnen met het ontwerpen en vervaardigen van surfplanken en heeft

zich, na het inzakken van die markt, gericht op schadereparatie. Het bedrijf heeft zich steeds
verder ontwikkeld en is sinds 2000 op de huidige locatie in Lelystad gevestigd.
alle voorkomende reparaties in polyester, epoxy en composiet kan het bedrijf aan, waarbij
alles (onzichtbaar) is te herstellen totdat de kosten hoger zijn dan de restwaarde van het schip.
Soms leidt dat tot stevige discussies met de verzekeringsmaatschappij en de ingeschakelde
schade experts. De composietbouw beperkt zich niet tot jachten maar strekt zich ook uit tot de
utiliteitsbouw zoals bruggen. Het bedrijf heeft ook een aantal spraakmakende megaklussen op
zijn naam zoals de bouw van de 2 VOR boten: ABNAMRO 1 en 2.
Na de introductie werd lang stilgestaan bij het osmoseverschijnsel en het verschil tussen
polyester en epoxy.
Osmose is een z.g. containerbegrip omdat er veel verschillende verschijningsvormen zijn. Van
oppervlakkige blazen in de gelcoat tot diepe beschadigingen van het laminaat.
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De eerste diagnose wordt gesteld door het vochtpercentage te meten in de romp.
Als de meter uitslaat, is de romp vochtig maar dat hoeft nog geen osmose te zijn omdat het
vocht beperkt kan zijn tot de primerlagen en antifouling. Nader onderzoek is dan nodig door
die lagen weg te krabben tot op de gelcoat of zelfs tot op het laminaat. Als dat ook nat is, is er
maar één goede behandeling: schoonwassen en drogen en dit herhalen totdat er geen vocht
meer wordt gemeten. Dit proces kan helaas maanden duren. Soms is het ook nog nodig om
het laminaat te repareren of een nieuwe laag laminaat aan te brengen.
Over het verschil tussen polyester en epoxy is veel te zeggen maar voor allebei geldt dat bij
reparatie gewerkt moet worden in een opbouw van meerdere dunnen lagen i.v.m. krimp.
Hoewel epoxy niet krimpt en polyester wel, is dit ook bij epoxy aan te raden. Los van het feit
dat epoxy ca. 5x duurder is, moet epoxy altijd worden afgedekt. Bij polyester hoeft dat niet
persé. Afdekken kan bij polyester met gelcoat, bij epoxy kan dat niet. Dat moet, na stevig
schuren, worden afgelakt.
Ook over het goed afdichten van boorgaten bij monteren van beslag e.d. bleek veel te zeggen.
Het is vooral belangrijk om sandwichmateriaal rond een gat ruim te verwijderen en die ruimte
af te dichten met (dikke) epoxy, de randen af te schuinen en goed af te kitten.
De vraag over poetswijze en poetsmiddelen werden beantwoord met het advies om dat
gewoon uit te proberen omdat het niet bij iedere boot hetzelfde uitpakt.
Tot slot werd duidelijk dat het bedrijf in staat is de exacte kleur van het schip samen te stellen.
Dat neemt ca. 3 uur in beslag en is dan ook niet goedkoop.

Alles bij elkaar was het een zeer interessante middag en de dank van Gerard Daniëls namens
de IFC aan de gastheer en gastdame was zeer terecht.
Om ca. 17.00 uur ging iedereen vol indrukken en tips weer huiswaarts.
Als nieuw lid van de IFC heb ik de bijeenkomst ervaren als prettig en leerzaam.
Ruud Kooger, Friendschip 25 IMPULS
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Advertentie
Beschrijving randmeer Libertas
Zeer mooie en complete Randmeer touring uit 2003.
Lengte: 6,5 m, breedte 2,1 m. diepgang 0,8 m.
Boot heeft elke winter op de kant gestaan onder een dekzeil en zeilen zijn binnen bewaard.
Onderwaterschip afgelopen winter behandelt (antifoulig) door jachtwerf Heeg.
Boot heeft vaste kiel en is gemakkelijk alleen te zeilen met het iets naar voren geplaatste
doorgestoken roer.
Rolreefinstallatie voor fok en Genua.
Wegtrailer uit 2007.
Boot staat op trailer in Woerden.
Uitrusting:
- Buitenboordmotor Yamaha 3 pk, in goede staat, nog gerepareerd najaar 2017
- Zeilen:
oud grootzeil en fok nog in redelijke staat
goede genuafok uit 2011
goed grootzeil uit 2013 met reefmogelijkheid
- kuipzeil, huik voor grootzeil, zwemtrap rvs, nieuwe hangbanden, helmstokverlenger,
fenders, peddel, anker
- 2 kunststof strandstoeltjes waarmee je comfortabel in de kuip kunt zitten
Vraagprijs: € 8.500,-

Voor vragen of een bod:
Email: corvanschaik50@gmail.com
Tel. 06 19402143
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VERSLAG VAN DE SECRETARIS - JAAR 2017
Ledenadministratie

Ledenbestand: 133 leden per 31-12-2017
Nieuwe leden in 2017:
–
–
–
–

via internet
Via IFC-lid
Via vorige eigenaar
Via evenement

Opgezegd in 2017:
– Verkoop schip
– geen deelneming
– geen reden opgegeven

18(15)*
14
1
2
1

13 (13)*

Het gaat weer de goede kant uit.
Ook dit jaar zien we weer een
lichte groei van het aantal leden
ten opzichte van het vorig
verslagjaar. Inmiddels zitten we
weer op een ledental
vergelijkbaar met eind 2013.

10
1
2

Het ledenbestand is in 2017 met 5 leden gegroeid
*) De getallen tussen haakjes geven de mutaties aan van voorgaande verslagjaar

Diverse activiteiten
BESTUURSVERGADERING
In 2017 bestond het bestuur uit 6 leden: de voorzitter, penningmeester, secretaris plus 3
algemene bestuursleden. Het bestuur is in 2017, naast de evenementen, driemaal bij elkaar
gekomen. Veel zaken zijn via de mail afgehandeld.
I.F.C. MAILING
De IFC mailing is, net als andere jaren, voornamelijk gebruikt voor het herinneren aan onze
geplande evenementen en voor kopij voor de flitsen. Het blijft belangrijk dat de leden
eventuele wijzigingen van hun mail adres bij het secretariaat kenbaar maken om op tijd
geïnformeerd te worden over toekomstige activiteiten.
INTERNETSITE
De website wordt goed bezocht. De nieuwe website maakt het veel makkelijker artikelen en
foto’s te plaatsen. De actualiteit van de gepubliceerde informatie wordt daardoor steeds beter.
Het aantal keer dat een artikel of pagina opgevraagd is, wordt automatisch per artikel
bijgehouden en weergegeven. De aanmelding voor Evenementen wordt steeds vaker via de
website gedaan, wat de administratie voor de organisatoren makkelijker maakt.
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Digitale Flitsen
In dit verslag jaar is aan de leden de mogelijkheid geboden de Flitsen digitaal te ontvangen.
Het voordeel voor de leden is dat ze daarmee een “kleuren versie” van de Flitsen ontvangen.
Het voordeel voor de vereniging is dat ze hiermee porto kosten besparen. Porto kosten maken
een aanzienlijk deel van de begroting uit.
TECHNISCHE GROEPEN

Technische groepen:
Tips, adviezen & indrukwekkende reparaties

De technische groepen, met als
doel de technische kennis die
onder de leden aanwezig is, te
delen, bestaan nu 9 jaar.

Coördinatoren/ Moderatoren:
•
•
•
•
•
•
•

De coördinatoren begeleiden de
communicatie binnen de
groepen en zijn tevens de
moderators op het forum voor
hun scheepstype.

FS 22: Paul Weijers
FS 23: Vacature
FS 25: Louis Vink
FS 26: Wigle van der Meer
FS 28: Ricardo Smook
FS 33: Hugo de Groot
FS 35: Gerard Daniëls

De coördinator voor de FS 23 is
helaas nog steeds vacant en
wordt waargenomen door
Louis.
Vervangen dakluiken

Technische details

Ook dit jaar zijn er weer indrukwekkende projecten uitgevoerd door leden en niet leden, die
hun kennis en ervaring wilden delen. Op dit moment zijn er weer 50 forum leden extra
geregistreerd. De forum leden hebben tot nu in totaal 345 onderwerpen aangedragen waarop
met 1058 berichten is gereageerd. De gebundelde technische kennis blijft een belangrijk
argument om IFC lid te worden.
Het bestuur wil daarom alle coördinatoren en alle Friendshippers, die hun kennis hebben
willen delen op dit forum, voor hun inzet hartelijk bedanken!

Evenementen
Afgelopen jaar zijn er 7 evenementen
georganiseerd voor 199 deelnemers
Deelnemers

Wanneer

Wat

28 januari

Lezing Getijden en windverwachtingen, H de
Jong

41

5 Maart

Algemene ledenvergadering

48

14,15,16,17 April

Rondje Noord Holland

14

25,26,27,28 Mei

Waddentocht Terschelling

27

16,17,18 Juni

Rondje dijk / Vogeleiland

26

8,9,10 September

4-uurs wedstrijd

35

7 oktober

Barbecue / kampvuur

8

7 Evenementen

Totaal aantal deelnemers

199

In dit 2017 werden 5 natte en
2 droge evenementen
georganiseerd in/of vanuit
Enkhuizen, Hindeloopen,
Hoorn, Makkum,
Trintelhaven en Volendam.
Ook dit jaar hebben we
gratis gebruik mogen maken
van het gezellige
verenigingsgebouw van de
WSV Hoorn. Waarvoor wij
als dank ook de WSV leden
hebben uitgenodigd.
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Het bestuur is de WSV Hoorn zeer dankbaar voor de mogelijkheden zij ons bieden om ook in
de toekomst dit soort lezingen mogelijk te maken..
Hoorn 28 januari: Lezing getijden meteorologie door Henk de Jong
Henk de Jong was
hoofdmeteoroloog bij het
KNMI. Vandaar werkte hij bij
de Hydro Meteorologische
Dienst in Hoek van Holland.
Hier maakte hij
windverwachtingen voor de
Noordzee, de Wadden en het
IJsselmeer. De marifoon
Henk de Jong
berichten en
stormwaarschuwingen voor
de kustdistricten kwamen ook
uit zijn hand. Zijn
specialisatie was getijden
meteorologie.
Alle aandacht van de leden en WSV Hoorn
Getijden meteorologie is het
voorspellen van het gedrag
van de zee, de zeegang, de deining en de afwijkingen van de waterstanden. Henk heeft met
zijn verhaal ons zeilers meer inzicht gegeven in het ontstaan van het getij en de soms grote
afwijkingen op de gepubliceerde astronomische getijdenvoorspellingen.
De lezing werd gegeven bij de WSV Hoorn en goed bezocht door in totaal 41 deelnemers.

Lezing Getijden meteorologie, H de Jong,
28 januari, WSV Hoorn, 41 deelnemers

Volendam 5 maart: Algemene Ledenvergadering
Al meerdere jaren organiseren wij onze ledenvergadering in Volendam.

Algemene Ledenvergadering,
5 Maart Volendam, 48 deelnemers

Lezing van Ria en Ton van Soest

Met veel interesse gevolgd

Een goede locatie, pal naast
de nieuwe jachthaven. Een
goed restaurant, een goede
vergaderruimte en De Dijk op
loopafstand. Bij aankomst
werden de leden weer begroet
met koffie en broodjes.
Aansluitend het formele deel
van de dag de Algemene
Ledenvergadering waar het
afgelopen jaar werd
geëvalueerd en het nieuwe
jaar werd gepland. Na de
lunch hebben Ton En Ria van
Soest ons meegenomen op
hun reis over de
Middellandse zee.
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Een presentatie over de zeiltocht, als over de culturele bezienswaardigheden, welke zij op hun
tocht hebben waargenomen. De dag werd besloten met ons traditionele en oergezellige diner
volgens de formule ”ALL you can Eat”. We hebben op de algemene ledenvergadering in
totaal 48 deelnemers mogen ontmoeten waaronder 3 leden die voor het eerst deelnamen.
Enkhuizen 14 april: Rondje Noord Holland

Paastocht Rondje Noord Holland
14 April: 6 schepen, 14 deelnemers

Op weg, halve wind

Het was ook dit keer weer
spannend. Kan het rond
Noord-Holland doorgaan.
Zaterdag was er een harde
westenwind voorspeld die
daarna weliswaar zou
afnemen maar een onrustige
zee zou kunnen opleveren.
Er hadden zich 6 schepen
aangemeld en na het palaver
in Enkhuizen werd met
enthousiasme besloten te
gaan.

It giet oan!

Zaterdag was het nog wat
onstuimig. Bij het wachten op
een sluis opening kreeg de
Touw in de schroef
Sigmagic een touw in de
schroef en dreigde daardoor
Motor problemen
op de stenen te verlijeren. De
reddingsboot bracht uitkomst en kon ook meteen de Granuaile met motorproblemen veilig aan de kant
brengen. Besloten werd dat beide schepen in Den Oever bleven om de problemen op te lossen. Maar
de tocht werd wel weer gezamenlijk afgesloten met een etentje in de haven aan Zijkanaal C.

Makkum 25 mei: Waddentocht Terschelling
Donderdag 25 mei verzamelen 12 schepen in Makkum. Om 20.00 palaver bij “De Prins”. We
gaan naar Terschelling.
Hemelvaart: Waddentocht Terschelling
Volgende dag om 9.00 bij de
Makkum, 25 mei: 12 schepen, 27 deelnemers
sluis om de roeiers voor te
blijven. Bij aankomst in
Terschelling konden de
Friendshippers, kenbaar door
het verenigingsvlaggetje, toch
Gedegen voorbereiding
nog een plekje krijgen in de
overvolle haven.
Prachtige tocht

Heerlijk nagenieten

’s Avond werd weer de
traditionele natuurwandeling
o.l.v. Marius georganiseerd en
daarna lekker gegeten in een
uitbundig vierend West. De
volgende dag weer heerlijk
weer en een mooie tocht over
het wad naar Den Oever.
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Bij “dikke Bries”, met rode, zonverbrande koppen, het eindpalaver. Weer een zeer geslaagd
Hemelvaartweekend waar 12 schepen aan deelnamen.

Enkhuizen, 25 mei: Rondje Dijk/Vogeleiland met BBQ
Op voorstel van Imko Vroom kwam werd tijdens de jaarvergadering besloten om een extra
“Nat” evenement te organiseren. Op vrijdag arriveerden de deelnemende schepen in de
Buishaven te Enkhuizen. Om 20.00
uur ’s avonds was er palaver in de
“kombuis” op het haventerrein.
Imko gaf wat informatie en de
plannen werden gesmeed. Zaterdag
is er de zeiltocht waarbij naar
keuze een rondje dijk of een
rondje vogeleiland gevaren werd,
afhankelijk van het weer en eigen
keuze. Bij terugkomst werd om
18.00 een begin gemaakt met de
gezamenlijke barbecue. Ook het
barbecuefestijn werd een succes.
Een prachtige zwoele avond maakte
dat we lang na konden genieten. Op
een stralende warme zondag vaart
iedereen weer terug naar de
thuishaven. Het bestuur is de Buishaven zeer dankbaar dat zij het gehele weekend de Kombuys
voor ons hadden gereserveerd. En danken hun ook voor het vertrouwen: In de Kombuys stond
een koelkast met daarin bier, wijn en frisdrank en een prijslijst. Op de bar een kistje waar het
geld in gedeponeerd kon worden. Het vertrouwen werd niet geschonden.
In totaal namen 10 schepen deel aan dit evenement.

Hindeloopen 8 september: DE wedstrijd
Dit jaar is de 4 uurs tocht gehouden op zaterdag 9 september. Bij de aanloopboei
Workum/Hindeloopen werd gestart. De rakken liggen tussen Stavoren. Makkum en
Breezanddijk. De wedstrijdbepalingen (starten met uitloop motor) werden op vrijdagavond
doorgenomen. Om de boten
Wedstrijd Hindeloopen,
onderling te kunnen
8 Sept: 11 schepen, 35 dinergasten
vergelijken, worden de gevaren
mijlen verrekend met de SW
factor van elke boot. De
snellere boten krijgen hierdoor
een handicap ten opzichte van
de langzamere types. Omdat
vrijwel niemand precies na vier
uren finisht, wordt ook de extra
tijd, en dus de extra afstand
De winnaars
verrekend.
Racers en supporters
Het resultaat levert dan een
eerlijke, “objectieve” uitslag
op.
De wedstrijd, wisselende omstandigheden
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De Flyaway werd dit jaar winnaar, gevolgd door de Ianassa en als derde de Sigmagic. De
troostprijs was voor de Witte Raaf. In totaal deden 11 schepen mee. Naast de deelnemende
schepen waren er ook een groot aantal leden zaterdag middag gekomen om de racers toe te
juichen.
Trintelhaven 7 oktober: Barbecue en kampvuur
Ook nieuw dit jaar een BBQ om het eind van het seizoen te markeren. Maar in oktober moet
je wel geluk met het weer hebben. Dat was spannend dit jaar. Niet alleen waaide het hard
maar er was ook regen
Barbecue en Kampvuur
voorspeld. Ondanks deze
Trintelhaven, 7 oktober 2 schepen, 8 deelnemers
voorspellingen zijn er toch
2 schepen op pad gegaan en
zijn de fam. Weijers met de
auto richting Trintelhaven
gekomen. Gelukkig was de
windrichting gunstig voor
de barbecue omdat de
Ondanks de regen
Trintelhaven zo in een
oppertje van de Dijk lag.
Hierdoor konden de
deelnemers bij aankomst,
wat de wind betreft, een
rustig plekje vinden. Met
Heftig tochtje
Weer erg gezellig
landbouwplastic lukte het
een afdakje te maken om de
barbecue toch te laten doorgaan. Alcohol hielp verder mee de temperatuur en de stemming op
peil te houden. Een stoeltje bleek wel handig om mee te nemen. Dit was de eerste keer maar
zeker niet de laatste. In totaal namen dit jaar ondanks de weersomstandigheden 8 deelnemers
mee.
Den Dolder, februari 2018
Gerard Daniels

Beste Friendshippers.
Van harte bedankt voor al troost
en steun
met het overlijden van mijn
Inge.
Klaus P. Stender
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Verslag jaarvergadering 10 maart 2018 , te Volendam
1. Opening voorzitter
Voorzitter Marius heet iedereen welkom.
2. Voorstellen nieuwe leden
Ruud en Gerda Kooger en Cor en Cobie van Schaik worden van harte welkom geheten.
3. Mededeling ingekomen stukken
Inge Stender is overleden. Gisteren was haar crematie. Vanuit het bestuur is hier aandacht
aan besteed. Claus hoopt met Pasen weer aanwezig te zijn.
4. Notulen Jaarvergadering 2017
Notulen zijn vastgesteld. Dank aan de notulist.
5. Verslag secretaris 2017
De secretaris doet uitgebreid verslag, ondersteund door een prachtige beamer presentatie.
(Voor het verslag zie elders in deze Flitsen).
6. Verslag penningmeester 2017
Het verslag is in de Flitsen nr.1- 2018 gepubliceerd. Geen opmerkingen of vragen.
Verslag kascommissie (her) benoeming leden kascommissie:
De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door Joop van de Ploeg en Hein Bellaar. Joop geeft aan
dat er geen fout te ontdekken was. Onder applaus wordt de penningmeester decharge
verleend.
Benoeming van leden Kascommissie: Joop en Hein is gevraagd deze functie nogmaals waar
te nemen in 2019. Zij stemden hier mee in.
7. Begroting 2018
De begroting wordt goedgekeurd.
8. Contributie lidmaatschap
De contributie is vanaf 2005 vastgesteld op €25 per kalenderjaar. De penningmeester geeft
aan dat het moeilijk is om de begroting op peil te houden gezien de prijsstijgingen van o.a.
drukwerk en verzendkosten.
In stemming wordt gebracht om de contributie per 1-1-2019 te verhogen naar €30 per jaar.
De gehele vergadering stemt in met deze verhoging.
9. Bestuurssamenstelling
Aftredend: Louis Vink en Gerard Daniels, beide stellen zich weer herkiesbaar en
worden bij acclamatie herkozen.
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Marius Bouma treedt daarnaast op eigen verzoek af. Marius geeft aan dat diverse
overwegingen hem hebben doen besluiten om af te treden.
Het bestuur heeft de heer Jan Salverda bereid gevonden zich kandidaat te
stellen om Marius als voorzitter op te volgen. Jan wordt per acclamatie benoemd en neemt
direct zitting.
Marius complimenteert de vereniging met een goede voorzitter en een fantastisch bestuur en
wenst de voorzitter veel succes.
Jan stelt zich in het kort voor aan de vergadering. Hij vertelt dat hij in Balk geboren is en
daardoor de Friendships van zeer nabij heeft zien bouwen. Hij heeft veel in een open bootje
op het Slotermeer gezeild. Veel later een FS gekocht en ook weer verkocht. Hij is dus een
voorzitter zonder boot.
10. Evenementen 2018
Zie ook Flitsen nr.1 /2018 pag. 11
o 30,31 mrt, 1,2 april (Pasen), Rondje Noord-Holland
o 10,11,12,13 mei (Hemelvaart), Waddentocht Texel/Oude Schild
o 8,9,10 juni Rondje Dijk / Vogeleiland vanuit Enkhuizen
o 14,15,16,17 juni Lowestoft 1ste keus
o 21,22,23,24 juni Lowestoft 2de keus bij slecht weer 1ste keus
o 7,8,9 september 4-uurs race in Hindeloopen
o 6,7 oktober barbecue / kampvuur Trintelhaven
De evenementen worden kort besproken door de organisatoren van deze evenementen.
In deze Flitsen worden de evenementen beschreven én de wijze van aanmelding. Op de site
kan men zich heel eenvoudig aanmelden voor alle evenementen! Ook zijn er
aanmeldingsformulieren in deze Flitsen te vinden.
De aanwezige leden gaan akkoord met deze evenementen.
De voorzitter verzoekt iedereen zich tijdig in te schrijven.
Opmerkingen:
Arnold Fokker: Arnold kan in overleg met het bestuur/ organisator bij een slager een
barbecue en goede maaltijden regelen voor de barbecue in de Buyshaven te Enkhuizen.
Ruud Pikaar: De tocht naar Lowestoft gebruiken zij als start voor hun vakantie in Engeland.
Ruud Kooger: Is het mogelijk om aan de 4-uurstocht mee te doen met een Spirit 29
aangezien hij zijn Friendship nog aan het opknappen is?
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Natuurlijk is dit mogelijk! Immers een groot deel van de leden / het bestuur heeft inmiddels
geen Friendship meer. De voorzitter legt uit dat men lid van de IFC kan worden als men een
Friendship heeft. Men kan echter lid blijven als men een ander type schip koopt of zijn schip
verkoopt.
Ton Weijers: De barbecue in de Trintelhaven was fantastisch en ontzettend gezellig!
11. Friendship Flitsen (copy, drukker adverteerders)
Jeroen vraagt de leden kopij aan te leveren vóór 29-3 voor de volgende Flitsen. Hij nodigt
leden uit verhalen te schrijven, maar ook advertenties van watersportartikelen die men wil
verkopen, zijn welkom.
12. IFC Digitaal (Website en voorstel IFC Facebook groep )
Louis geeft aan dat als de leden de Flitsen digitaal bekijken zij de foto’s mooi in kleur zien.
Ruud Pikaar: Hij wil graag de Flitsen digitaal krijgen, maar tot heden krijgt hij de Flitsen
nog steeds per post.
Louis wil graag van de leden horen wie de Flitsen digitaal wil ontvangen.
De verbinding naar de website is veilig. Dit is te zien aan het slotje. Er staan nu meer Flitsen
op de website. Heeft men interesse in oudere Flitsen dan kan men die opvragen bij Louis.
Alle evenementen worden op de site gezet mét het inschrijfformulier. Na afloop van een
evenement wordt het inschrijfformulier vervangen door een verslagje van het evenement en
foto’s. Louis vraagt hierbij de deelnemers hun foto’s naar hem te sturen , zodat hij een paar
mooie foto’s kan selecteren voor de website. In het verleden heeft Louis vanuit Oostenrijk
een vraag gehad over een FS 21. Dit type FS was echter onbekend. Nu is er echter weer een
vraag gesteld van een zeiler over gegevens van de FS 21.
Ruud Pikaar geeft aan dat zij ooit een FS 21 hebben gehad! Hij gaat bekijken of hij nog
gegevens heeft en speelt deze door naar Louis!
Het forum voor technische vragen wordt bezocht door 500 deelnemers.
Een nieuwsbrief is een goed middel om leden te herinneren aan een evenement of zich in te
schrijven.
Verzoek van Louis om adres- en/of mailwijziging aan hem door te geven.
Facebook:
Vanuit de leden is er een verzoek gedaan om eenvoudiger met elkaar in contact te komen om
bijv. foto’s en video’s uit te wisselen, elkaar te treffen of te communiceren om bijv. een tocht
samen te doen. Een klein deel van het bestuur ( 3 leden) heeft dit afgelopen jaar deze vorm
van communicatie getest. Gerard Daniels legt uit dat het een besloten groep is, in antwoord
op de vraag van Douwe Bron.
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Men kan alleen lid worden van deze besloten groep via de moderator Gerard Daniels; hij
bepaald of iemand lid kan worden.
Bij stemming blijkt dat een behoorlijk groot deel van de aanwezige leden interesse heeft om
mee te doen aan de proef van één jaar. In de Flitsen zal uitleg gegeven worden aan de leden.
Paul Weijers stelt WhatsApp voor. Dit is in praktijk lastiger bij te houden als
telefoonnummers wijzigen en het risico bestaat dat op een bericht heel veel reacties komen
en het onoverzichtelijk wordt.
13. Afscheid Marius Bouma
Herman spreekt namens het bestuur Marius en Anneke toe. Marius heeft 17 jaar in het
bestuur gezeten, waarvan 14 jaar als voorzitter! Hiervoor hulde en dank van het bestuur en
allen aanwezigen!! Voor Marius en Anneke zijn er een cadeau en bloemen.
Marius vertelt dat hij het altijd heel erg naar zijn zin heeft gehad in de IFC en in het bestuur.
Het fijne contact wil hij en Anneke ook in de toekomst graag voortzetten. Marius bedankt
nogmaals de bestuursleden en ook de voormalige bestuursleden voor de goede
samenwerking.
14. Rondvraag
Nienke de Jonge: Waarom worden alle evenementen op groot water gehouden? Kleinere
schepen komen zo niet aan bod, terwijl er veel kleinere FS zijn.
In het verleden is er zowel in Zeeland als op het Heegermeer e.e.a. georganiseerd. Helaas
kwamen er geen enkele aanmelding voor deze evenementen.
 Het bestuur zal hier aandacht aan besteden.
Douwe Bron: Douwe stelt voor om digitaal voor de Flitsen een voorblad te maken, zodat de
herkenbaarheid van het nummer duidelijk wordt.
 Dit idee zal worden uitgevoerd.
Joop van de Ploeg: Op Zilt worden door diverse verenigingen aankondigingen gedaan voor
hun evenementen. Dit is kosteloos. De IFC kan hierdoor meer bekendheid krijgen.
 Het bestuur zal hier aandacht aan besteden.
15. Sluiting vergadering
Om 14.25 uur sluit Jan de vergadering met dank voor alle suggesties en het vertrouwen van
de leden. Marius en Anneke worden nogmaals hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet
voor de vereniging.
Jorie Bijkerk, Dewi Danu
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Het winterevenement van de IFC van zaterdag 10 maart 2018.
In de Flitsen die in februari verscheen stond de oproep voor het evenement van 10 maart. Het
heet nog “winterevenement” maar het voorjaar is nagenoeg aangebroken. Er ligt nog wel ijs
van het hele late wintertje in de haven van Volendam. Dat maakt het ’s morgens ook nog wat
fris maar in Huize Pieterman is het warm en is er koffie.
Om zo ongeveer 11.30 uur druppelen de eerste leden binnen. Jullie zijn mooi op tijd wordt
door enkele bestuursleden (die al eerder die ochtend een bestuursvergadering hebben
afgewerkt) aangegeven. Beter op tijd dan te laat is het antwoord. Waarna een gesprek ontstaat
over wanneer de boot in het water gaat en dat het in de afgelopen dagen toch echt te koud en
te nat was om de lagen antifouling aan te brengen.
Ondertussen komen er steeds meer mensen binnen en gaat het aantal decibellen in de zaal
langzamerhand omhoog. Er wordt geanimeerd gepraat. Totdat de mensen van de bediening
vragen om ergens te gaan zitten. De lunch moet door anders zijn we om 13.00 uur niet klaar.
Mooi om te zien dat iedereen dan ook heel gedisciplineerd de verzoeken opvolgt. Misschien
ook omdat er iets te eten in het vooruitzicht wordt gesteld?? Hoe dan ook, om ongeveer 13.00
is het eten op en kan het volgende onderdeel van het programma starten.
De algemene ledenvergadering van de vereniging IFC. Het bestuur kruipt achter de
bestuurstafel. Het is de bedoeling dat het bestuur zich verantwoord en dat de plannen voor het
komende seizoen uit de doeken wordt gedaan. Daarnaast moeten de leden zich uitspreken
over de bestuurssamenstelling. Het is allemaal niet vreselijk spannend maar het moet wel
gebeuren. Per slot van rekening is de
ledenvergadering het hoogste orgaan
in de vereniging en die principes wil
iedereen graag handhaven.
De hele vergadering verloopt naar
wens maar duurt wel veel langer dan
voorzien. Niet omdat er veel discussie
is maar vooral omdat de voorzitter
(Marius Bouma) afscheid neemt en
dat daar op een prachtige manier
aandacht aan wordt besteed. Marius
had bij het agendapunt
“bestuurssamenstelling” al
aangegeven wat zijn motieven waren
om niet langer voorzitter te zijn. Nu
was het de beurt aan de zittende
bestuursleden om aandacht te
besteden aan het afscheid van een
markante voorzitter bij monde van
Herman Hemerik. Hij verwoorde op
een prachtige manier hoe Marius zijn
taak als voorzitter had ingevuld.
Ongeveer 16 of 17 jaren is Marius
voorzitter geweest. Op zijn eigen
manier en met zijn boeiende teksten
en voordrachten.
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Streng doch rechtvaardig tijdens de vergaderingen. Aimabel en toegankelijk. Met eigen
opvattingen en weten hoe hij het wil. Oftewel, wat hij in de kop heeft heeft ie niet in de
kont……..
Marius krijgt een cadeau en Anneke krijgt een prachtige bos bloemen. Met een overdonderend
applaus van de leden. Uiteraard moet Marius het laatste woord hebben. Niet zonder emotie
geeft hij aan dat hij een mooie tijd heeft gehad in de rol van voorzitter van deze mooie
vereniging. En dat hij het altijd met veel plezier heeft gedaan. En dat hij hoopt dat hij nog heel
veel jaren met Anneke lid zal blijven. En dat hij zich in zal blijven spannen om een bijdrage te
leveren aan gezelligheid. En dat hij van plan is om de volgende 4 uursrace weer te winnen. En
dat het cadeau (een zitkussen voor in de kuip) een stuk minder commotie aan boord van de
Flyaway zal geven.
De ledenvergadering wordt gesloten. Even de benen strekken, een vlaggetje of petje kopen in
het winkeltje bij Jannie en Tineke, een biertje, watertje of wijntje regelen in afwachting van
het volgende hoogtepunt van deze
dag.
De voordracht van Marian en Gerrit
Broertjes.
En, dat was een prachtig verhaal. Een
verhaal over wat je beleeft als je
heeeeel lang met je boot op stap gaat.
Wij maken met Pasen een rondje
Noord-Holland. Zij maakten tot twee
keer toe een rond(je) Atlantische
oceaan. Met z’n tweeën. Met alle
ontberingen waar menigeen van onze
leden zegt: “Ik vind zeilen leuk maar
dat hoeft van mij niet”. En anderen
zeggen: “dat zou ik ook nog wel eens
willen doen”. Wat bijzonder is dat
Gerrit en Marian uitermate nuchter
over die “ontberingen” doen. Je moet
het nemen zoals het komt. Je kunt er
toch niet veel meer aan doen als die
wind tot zware storm en meer zwelt.
Maar wel met al die vragen die dan in
een rondje in je hoofd draaien:
“waarom doe ik dit eigenlijk”?
“Zouden de stagen het houden”?
“Kan ik alweer naar buiten”? “Wordt
de wind al wat minder”? En dan weer naar buiten. Een puntje zeil meer bij zetten. Op weg
naar Suriname. De ideale route met is met behulp van veel weerkaarten en wind- en stroming
systemen bepaald. Gerrit vertelt dat ze (na veel overleg) het advies van een zeer betrokken
weerman “in de wind hebben geslagen” (een mooie uitspraak in dit kader). De weerman
voorspelde windstilte. Niet weggaan. Ze gingen toch weg bij wat vlagen wind. Na 24 uren:
windstilte die 14 dagen duurde. Diesel moest worden gespaard. Doorstaan dus. Gerrit: “ook
dat is zeilen”. Over nuchter gesproken…….
Het laatste onderdeel van het evenement in Volendam was de gezamenlijke maaltijd. Het
concept van kleine hapjes en “all you can eat”.
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Wat je daar nog over kan zeggen?? Wel, geanimeerd, druk, veel geroezemoes, mooie
gesprekken aan tafel, een drankje en vooral praten over de vooruitzichten van het nieuwe
seizoen. De boot moet er in en dan kunnen we weer. De een met plannen voor een grote tocht
en dat voor de eerste keer. De ander met plannen voor de zoveelste keer naar Engeland of de
Oostzee. En weer anderen die zeggen het dit jaar wat rustig aan te doen. Maar veel mensen
die zeggen dat ze het hartstikke leuk vinden om in ieder geval één of meerdere keren mee te
doen met de IFC evenementen. En het eerstvolgende evenement: rondje Noord-Holland.
Pasen aanstaande.
Jan Salverda

Hemelvaartstocht 2018:
Waddentocht Makkum - Texel - Medemblik. Donderdag 10 mei t/m zondag 13 mei.
Volgens traditie maken wij met Hemelvaart onze tocht over de Wadden. Ooit was deze tocht
bedoeld, om min of meer begeleid, ervaring op te doen met het varen op getijden water. Door
het groeien van de zeilervaringen, is de Waddentocht nu meer een oergezellige meerdaagse
zeilonderneming.
Maar nog steeds bereiden we donderdagavond de tochtplanning gezamenlijk voor onder het
genot van een kopje koffie in Hotel Prins in Makkum. Hoewel elke schipper verantwoordelijk
is voor de eigen veiligheid, houden wij elkaar wel in de gaten en is er tijdens de tocht de
mogelijkheid om met elkaar te communiceren. Wij maken de tocht in groepsverband, en
huldigen het principe van samen uit, samen thuis.
Vorig jaar zijn we naar Terschelling geweest maar dit jaar willen we weer eens Texel
uitproberen. Omdat Texel – Den Oever wel een heel klein stukje is hebben we besloten dit
jaar de tocht af te sluiten met een diner in Medemblik.

Programma:
Donderdag 10 mei, Verzamelen donderdag in de gemeentelijke haven van Makkum. Daar
liggen wij achteraan, tegenover de grote loods schepenloods, tegen de dorpskern aan. houden
wij daar onze Steigerborrel en daarna om 20.00 uur starten wij ons palaver in Hotel De Prins.
Hier bespreken wij de te varen routes van de komende dagen.
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Vrijdag 11 mei, zeilen we het traject Makkum – Texel. Op Texel houden wij weer, in de
vooravond, onze facultatieve wandeltocht.
Zaterdag 12 mei, zeilen we het traject Texel - Medemblik. In Medemblik sluiten wij het
weekend af met een 3 gangen menu in restaurant De Twee Schouwtjes.
Zondag 13 mei, zal een ieder, op de eigen tijd en wijze, weer naar elders vertrekken.
We hebben de havens in Makkum en Medemblik kunnen
reserveren. Maar Texel doet helaas niet aan reserveren. Als we
echter vroeg vertrekken, komen we bij Oudeschild aan terwijl de
ebstroom nog loopt. Daarmee hopen we de schepen voor te zijn
die via Den Oever naar Texel komen. Lukt het echter niet een
ligplaats te krijgen dan gaan we door naar Willemsoord in Den
Helder.
Om gelijktijdig te kunnen eten is het nodig dat het restaurant
vooraf ieders keuze van het hoofdgerecht weet. Bij de
aanmelding kun je tevens jou menukeuze en andere wensen
opgeven.
Wij krijgen korting als we de havengelden voor Makkum en Medemblik in één keer
afrekenen. Wij zullen daarom bij u met “de pet” rond gaan om de havengelden te innen. Neem
voldoende cash mee om het afrekenen wat eenvoudiger te maken. Texel moet u zelf bij de
havenmeester afrekenen.
Voor deze tocht kunt u zich inschrijven d.m.v. het inschrijfformulier in de Flitsen of via de
Website. Van het inschrijfgeld wordt betaald: de catering bij De Prins en het diner in
Medemblik.

Wie wil met ons mee opvaren?
Wie zijn we: Jan Salverda en Imko Vroom op de Ianassa (Janneau Sun Odyssey 36i)
Waar naar toe?: Naar de Oostzee via het Kieler kanaal (Nord-Ostsee-Kanal / Brunsbüttel).
Wanneer: Vertrek gepland vanuit Lelystad op maandag 2 Juli.
Terugreis: Aankomst terug in Lelystad voor 12 augustus.
Doelstelling is om met meerdere boten de Reis naar de Oostzee te ondernemen, het gaat dus
niet om opstappers. Gezamenlijk te hoppen naar de Oostzee (niet s ’nachts doorvaren). Het is
bovendien niet verplicht om zowel de heenreis als terugreis mee op te varen, een enkeltje (of
heenreis of terugreis) is ook prima. Het is niet de bedoeling om na de overtocht via de Duitse
bocht de reis gezamenlijk te vervolgen. Het gaat ons alleen om met een aantal boten de reis er
naar toe of terug gezamenlijk te ondernemen om elkaar zo te kunnen ondersteunen in het
maken van keuzes en bij aankomst in de jachthavens onderweg voor de gezelligheid.
Heb je interesse, dan graag contact opnemen met Imko Vroom via de mail:
vroom499@planet.nl of tel: 0653229314
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Weekend Rondje Dijk / Vogeleiland Datum 8,9 en 10 juni.
We verzamelen op vrijdagavond in de Buyshaven te Enkhuizen. Een ieder meld zich aan bij
de havenmeester en zegt dat hij/zij deel uitmaken van de IFC club. De havenmeester is op de
hoogte en zal een ieder een plaats toewijzen waarop vervolgens individueel bij de
havenmeester voor de komende 2 avonden kan worden afgerekend.
Het eten die avond is aan de schepen afzonderlijk te regelen.
Om 20:00 is er palaver in de Kombuys (op het jachthaventerrein). Dan wordt er gesproken
over het weer en wie welk rondje wil maken (Rondje Dijk of Vogeleiland) en wanneer wil
vertrekken. Alles naar eigen keuze, maar het is misschien toch wel leuk om met iemand
anders op te varen.
Zaterdag is er dan de zeiltocht waarbij naar eigen keuze een rondje dijk gevaren kan worden
of een rondje vogeleiland, afhankelijk van het weer en persoonlijke voorkeur.
Bij terugkomst is er de door ons zelf gecreëerde gezelligheid in de Kombuys en vanaf 18:00
wordt er een begin gemaakt met de gezamenlijke barbecue en de bijbehorende etenswaren /
drinken.
Zondag vaart een ieder weer terug naar de thuishaven.
Kosten: aangezien het de bedoeling is dat iedereen z’n eigen eten / hapjes en drinken
meeneemt (al dan niet met anderen te delen) beperken de kosten zich tot het liggeld en een
paar Euro voor de kooltjes op de barbecue. Deze kunnen ter plaatse met iemand van het IFC
bestuur worden afgerekend.
Op de Jachthaven is het in de Kombuys als volgt geregeld. Er staat een koelkast met daarin
bier, wijn en frisdrank. Op de deur van de koelkast zit een prijslijst, op de bar staat een kistje
met een gleuf waar het geld van hetgeen genuttigd wordt gedeponeerd kan worden. Alles gaat
op goed vertrouwen (waar vind je nog zoiets). De havenmeester is aanwezig tot 20:00 uur en
daarna kan er via de loopdeur van het terrein naar de stad gelopen worden. Er zijn fietsen op
de jachthaven die vrij gebruikt kunnen worden voor het doen van boodschappen. Voor dit
weekend (vrijdag en zaterdag) is de Kombuys voor ons gereserveerd (niet exclusief maar we
kunnen er als groep gebruik van maken) zodat we gezellig onder elkaar kunnen zijn. Er zijn
stoelen en tafels aanwezig en ook borden, bekers, bestek, etc .
In verband met de benodigde ligplaatsen wordt het op prijs gesteld uiterlijk een week van te
voren door te geven of je er bij wilt zijn.
Tevens heeft de havenmeester gevraagd hem door te geven hoeveel schepen er ongeveer
verwacht worden, de naam van het schip met de lengte en de breedte door te geven zodat hij
een box kan vrijhouden, of anders wordt het aan de lange kade aanleggen en eventueel
stapelen. Je wensen en bootgegevens kun je kenbaar maken in de aanmelding via de website.
Op naar een mooi IFC weekend in juni.
Wat: Zeilweekend Rondje Dijk / Vogeleiland
Wanneer: 8,9 10 juni
Waar: Buyshaven Enkhuizen
Kosten: enkele Euro’s pp (plus liggeld jachthaven), graag direct afrekenen s.v.p.
Opgeven voor: 1 juni via de website www.friendshipclub.nl
Voor vragen kun je terecht bij: Imko Vroom (vroom499@planet.nl – 0653229314)
Aankomen op zaterdag 9 juni?
Voor degenen die er niet vanaf vrijdagavond er al bij kunnen zijn bestaat er natuurlijk de
mogelijkheid om op zaterdag aan te komen om dan alsnog de barbecue mee te maken. Dit dan
wel graag vermelden in de aanmelding via de mail of telefonisch doorgeven.
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Vlees zelf meenemen of laten bezorgen?
Er bestaat de mogelijkheid om het vlees te laten bezorgen door een lokale slager. Arnold
Fokker heeft aangeboden dit te willen regelen voor een ieder die daar gebruik van wil maken
(een luxe barbecue pakket ALL-inclusief voor een bedrag van 18,95 Euro, zoals ook het
voorgaande jaar). Wel is het belangrijk dat dit uiterlijk 1a2 weken van tevoren wordt
doorgegeven bij Arnold Fokker. Voor vragen hierover graag direct contact opnemen met
Arnold Fokker te bereiken via tel: 06-27444859 en mail: ariefokker@hetnet.nl

Onze eerste IFC jaarvergadering

Eind vorig jaar hebben wij een Friendship 22 aangeschaft en zijn in vervolg daarop lid
geworden van de IFC.
Ik heb het schip gekocht omdat ik na 40 jaar met open boten te hebben gevaren wat meer
stabiliteit en comfort te ervaren tijdens het zeilen.
Ik heb de boot gekocht in Warmond en het vervoer naar de ligplaats in Spakenburg was wel
een dingetje voor mij: ca. 20 bruggen en een sluis passeren. Het was inmiddels al bijna
november en ik had ook nog geen zin om dan al in mijn boot te slapen. Dus ik was overeen
gekomen met de verkoper dat hij de boot in Spakenburg zou afleveren.
Op zaterdag 18 november had hij 2 jonge knullen gevonden om de boot over te varen. Toen ik
om tien uur s ’morgens belde kreeg ik te horen dat de bb motor was uitgevallen. Daar heb je
het al dacht ik en het was ook nog slecht weer. Goed dat ik er zelf niet op zit. Kwartiertje later
belden ze dat het opgelost was: dodemanslijntje van de motor was per onbedoeld in werking
gesteld. Die ga ik dus snel uitschakelen. In de avond waren ze gearriveerd in Spakenburg en
heb ik 2 volledig verkleumde boys thuisgebracht in Warmond. De boot had een jaar niet
gevaren en zag er wel vuil en groen uit maar een deskundige vriend heeft mij gerustgesteld
dat ik een goede aankoop heb gedaan. Wij liggen in jachthaven Nieuwboer in Spakenburg en
varen (tot nu toe) op het randmeer (Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw).
Met de Friendship ben ik van plan om ook het IJsselmeer op te gaan.
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De jaarvergadering was onze eerste echte kennismaking met de vereniging en is ons goed
bevallen. Het komt over als een gemoedelijke, gezellige club met enthousiaste leden zonder
kapsones. Die hebben we in elk geval nog niet ontdekt.
Ik had natuurlijk wel 2 flitsen bekeken maar het gaat pas echt leven als je de mensen ontmoet
die erachter zitten. Ook heb ik me ingeschreven voor het forum en de eerste vraag gesteld.
De ontvangst was prettig en de stickers, met alleen de voornaam helpen bij het maken van
contact. Na de kennismaking kregen we twee lekkere broodjes en koffie.
Bij het begin van de vergadering zat ik naast Paul en hoorde van hem meteen dat ik het goede
type, met de diepstekende vaste kiel had gekocht. Dat was alvast geruststellend.
De jaarvergadering was gemoedelijk en professioneel. Er waren 2 nieuwe leden, waaronder
wij, die zich even konden voorstellen. Wel was het een “tegenvaller” dat wij als nieuw lid
meteen een contributieverhoging van 25 % om de oren kregen. En deze werd zomaar unaniem
goedgekeurd. Dit zegt wel iets over de club en wij liggen ook geen nacht wakker van die 5
euro extra.
In het kader van het evenement Lowestoft waren er 2 weekenden gereserveerd i.v.m. mogelijk
slecht weer. Ter geruststelling zei de “huismeteoroloog” dat na een slecht weekend altijd een
goed weekend komt …. alleen kan dat wel 8 weken duren!!
Dat het bestuur het goed doet bleek ook wel uit de periode dat bestuursleden aanblijven. De
voorzitter trad na ongeveer 15 jaar af en er was een goede opvolger die meteen zijn plaats
innam. De voorzitter kreeg een cadeau (kuipstoel) en zijn vrouw een mooie bos bloemen en er
waren veel woorden van waardering waarbij het karakter en het verteltalent van de exvoorzitter ook aan de orde kwam. Toen ik het stukje “Van de voorzitter” in de laatste flits nog
eens las begreep ik dat ook beter.
Het avontuur van Gerrit en Marian Broertjes.
Zonder moeite wist Gerrit ons van 3 tot 5 (met een pauze) volledig te boeien met hun
belevenissen op de Atlantische oceaan. Het verhaal ging over 2 tochten vanuit Nederland naar
de overkant van de Oceaan, eerst naar de Caribbian en op de 2e reis werd ook Suriname
aangedaan. Interessant vond ik de kaarten met stromingen en overheersende windrichtingen.
Hieruit bleek dat je door een eivormig rondje te varen grotendeels stroming en wind mee hebt.
Dus eigenlijk een makkie? Je moet wel het juiste seizoen kiezen om niet in een hurricane te
komen. Zelfs Columbus heeft hiervan gebruik gemaakt. Gerrit en Marian waren ook
eigenzinnig genoeg om soms van de adviezen af te wijken.
Ook de sociale aspecten (hoe doe je dat samen zolang op een boot zitten) kwamen aan de
orde. Hoe je dat volhoudt zolang met zijn tweeën op een schip. Of de ontvangst in een
afgelegen haventje waar het schip moest worden afgemeerd als een zeeschip.
Gerrit vertelt ook over de angst als je een storm moet uitzitten in gesloten kuip: zullen mijn
wanten en boot wel sterk genoeg zijn? …en de vreugde als de windvlagen weer afnemen.
Of 2 weken windstilte, die wel was voorspeld maar we wilden niet meer wachten. En dan het
dilemma: gaan we op de motor of bewaren we de brandstof voor verderop. Dus het is toch
geen makkie zo’n reis.
Ook hoe je leert te relativeren en onthaasten. Dat duurt 3 maanden volgens Gerrit. En als je
averij hebt heeft dat ook voordelen: je leert nieuwe mensen kennen die je altijd goed blijken te
helpen. Treffend was ook het verhaal over de Surinaamse jongetjes die elke dag naar de boot
toe zwommen om te vissen en ook les gaven in het bakken van die vissen. Toen een van die
jongetjes ernstige kiespijn kreeg hebben Gerrit en Marian hem meegenomen naar een
ziekenhuis en vervolgens naar een dokter die hem heeft geholpen. Dat gaat allemaal heel
anders dan hier.
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Na 5 uur hebben we even een rondje gelopen door Volendam. We vonden de locatie zeer
geschikt en het restaurant aan de haven ook handig gelegen, vlakbij de gratis parkeerplaats.
Om 6 uur konden we aanschuiven bij het “onbeperkt genieten” menu waar we ook gezellig
hebben gekeuveld en gesmuld van de diverse kleine gerechtjes. Interessant is dat er ook leden
zijn zonder eigen boot en dat die altijd kunnen meevaren. Ook zijn er leden die inmiddels een
ander type boot hebben en nog steeds van de partij zijn. Dit zegt wel iets over de
saamhorigheid en gezelligheid binnen de vereniging die wij ook ervaren hebben.
Al met al een heel geslaagde dag. En met het mooie weer krijg je er echt weer zin in.
Wij gaan nu eerst kennismaken met ons nieuwe schip. Er moet nog wel veel aan gedaan
worden en daarna kijken of we deel kunnen nemen aan de evenementen van de
Friendshipclub.

Oeps moment van Cobie.
Eind april ging Cor voor het eerst varen met de randmeer touring die nu overigens te koop
staat. Wij hebben een vakantiewoning aan de haven van Spakenburg en toen ik s ’middags
een reddingboot met de blauwe randmeer de haven in zag varen kreeg ik bijna een
hartverzakking.
In de randmeer stond een man maar
dat was niet mijn Cor. Even later
zag ik tot mijn opluchting dat Cor
op de reddingboot zat.
Wat was er gebeurd. Cor was op het
Gooimeer in het water gevallen
doordat zijn hangband was
gebroken. Hij hing overboord met
de voeten onder de hangband om de
boot rechtop te houden.
Gelukkig had hij een zwemvest aan,
dat moet altijd van mij als hij alleen
vaart. Hij heeft ongeveer een
kwartier achter aan de boot
gehangen in het nog zeer koude
water maar hij kon er niet inklimmen door het zwemvest en de kleding. Toen was hij midden
in de vaargeul en kwam de fietsboot eraan die vaart tussen Spakenburg en Amersfoort. De
deskundige bemanning begreep gelukkig direct wat er aan de hand was (ze zijn niet over hem
heen gevaren) en hebben hem uit het water gevist. Cor gaf wel toe dat hij aardig uitgeput en
verkleumd was en is zeer content over het optreden van de bemanning van de fietsboot. De
bemanning had juist de week ervoor geoefend op man overboord situatie en ze hadden ook
beschermende folie aan boord. Nadat hij weer wat opgekalefaterd was heeft de reddingboot
hem teruggebracht naar de haven van Spakenburg. Het was een goede les dat je regelmatig je
materiaal moet controleren. Er kwamen nieuwe hangbanden en ook een zwemtrap op de boot.
In de zomer vertelde Cor dat hij toch wel eens een iets comfortabeler boot wilde aanschaffen
en zijn we gaan kijken naar kleine kajuitboten. Daar was ik wel blij mee en ik heb dat van
harte gesteund. Dus nu hebben we een Friendship 22 met railing en goede zwemtrap. En zijn
we lid geworden van de Friendshipclub.
Cor en Cobie
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IJmuiden –Lowestoft- IJmuiden 2018

Dit jaar gaan we het weer eens proberen om als vereniging op en neer Lowestoft te varen.
Aangezien het weer hierbij heel bepalend is hebben we besloten hiervoor 2 opeenvolgende
weekenden te kiezen. De keuze wordt gezamenlijk gemaakt.
Met het weer heb je 50% kans dat het niet door gaat wat betekent dat als het de eerste van de
2 weekenden niet kan doorgaan, er nog een tweede aansluitend weekend is om het alsnog te
proberen. Dan is er weer 50% kans dat het niet door gaat, maar door het van twee weekenden
af te laten hangen is er zo’n 75% kans dat het wel doorgaat. Dit is natuurlijk allemaal iets voor
de wiskundigen en Henk de Jong, natuurlijk gaat het door.
Daarbij is er gekozen voor de periode met de langste dag wat voor sommigen ook weer
drempel verlagend werkt plus dat er in die periode van het jaar al weer aangename
temperaturen te verwachten zijn. Al met al wordt het dan heel verleidelijk om het dan eens te
proberen voor degene die het nog nooit hebben gedaan en voor anderen om het nog eens te
doen. In het geval van de keuze om het eerste weekend te vertrekken is het de bedoeling is om
in de avond, nacht of vroege ochtend van 14 op 15 juni te vertrekken vanuit IJmuiden
vervolgens ergens op de 15de aan te komen en daar dan de 16de in Lowestoft door te brengen
om vervolgens in de avond, nacht of vroege ochtend van 16 op 17 juni terug te varen.
Wanneer te vertrekken hangt van het weer/zeegang af en andere dwingende redenen om b.v. te
besluiten niet in de avond te vertrekken. Dit zal met de deelnemers worden afgestemd.
Hiervoor zal ik met goedkeuring van de deelnemers een app groep aanmaken waarbinnen we
met elkaar over dit onderwerp kunnen communiceren. Een ieder is verantwoordelijk voor zijn
eigen veiligheid en evenals het uiteindelijk besluit om wel of niet uit te varen. Er zijn naar de
vereniging toe geen kosten aan verbonden, ieder voor zich. Wel is er het advies om je
paspoort of ID kaart bij je te hebben evenals een Engels vlaggetje. Degene die van deze
groepsovertocht gebruik wil maken om zo naar Engeland te varen en vervolgens daar langer
te blijven zijn natuurlijk van harte welkom.
Graag uiterlijk 1 week van te voren aanmelden (voor 7 juni) via de website. Voor vragen kun
je contact opnemen met Imko Vroom via de mail: vroom499@planet.nl of tel: 0653229314
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Najaarsbijeenkomst IFC op 7/8/9 september 2018 in Hindeloopen
Dit evenement heeft voor elk wat wils. Lekker met elkaar praten, vakantie verhalen
uitwisselen en voor de liefhebbers ook varen natuurlijk. Voor nieuwe leden ook een goed
moment om met de IFC kennis te maken. Dat alles doen we in Hindeloopen bij Sailors Inn.
Met het restaurant hebben we al vele jaren een uitstekende relatie en ook in de jachthaven
kunnen we altijd prima terecht tijdens dit evenement.
Voor de vele liefhebbers bestaat het varen uit een tocht of wedstrijd, die maar 4 uur duurt en
zaterdags om 12.00 uur wordt gevaren.
Het zeilweekend begint voor de liefhebbers en schepen die aan de tocht meedoen met een
palaver op vrijdagavond 7 september. De schepen verzamelen zich in de namiddag in de
jachthaven van Hindeloopen.
Om 19.30 uur worden de deelnemers in het restaurant Sailors Inn verwacht voor de tocht/
wedstrijdbespreking (uitleg) en de uitreiking van informatie over o.a. de mogelijk te varen
rakken. Tevens een goed moment om al dan niet uw tactiek door te nemen. Vragen daarover
stellen mag ook.
Voor alle aanwezigen is er twee keer koffie of thee met oranjekoek, het Friese nationale
gebak.
Ook IFC-ers die niet van plan zijn aan de tocht /
wedstrijd mee te doen maar wel in Hindeloopen zijn
kunnen aanschuiven natuurlijk. Hoe meer
zielen……………….
De Wedstrijd
Op zaterdag 8 september is er de wedstrijd/tocht
voor de liefhebbers. De wedstrijd wordt zoals
gebruikelijk op handicap (SW-cijfers) gevaren,
iedereen heeft gelijke kansen. Daarbij is het de bedoeling dat elk schip in vier uur zoveel
mogelijk mijlen zeilt in een zelf gekozen route voor de Friese kust, maar wel binnen de
beperkingen van de boeien die meedoen. Het is geen wedstrijd/tocht om gestrest de haven
weer te bereiken. Er wordt ontspannen gezeild.
Meedoen is belangrijker dan winnen, en u bent na de tocht weer een belangrijke, leuke
ervaring rijker. We starten zoals gebruikelijk om precies 12.00 uur
De eindtijd van de tocht / wedstrijd is zo gepland dat de zeilers gemakkelijk kunnen
aansluiten bij de andere leden die vermoedelijk al op het terras van het restaurant zitten te
genieten van een drankje. Tijdens barbecue later die avond, worden de resultaten bekend
gemaakt van de wedstrijd/tocht en ook wat prijzen uitgereikt. We kennen geen vaste
winnaars!
Het Diner
Zaterdag om een uur of vijf is het terras van Sailors Inn voor ons beschikbaar. Onder het
genot van een drankje ontmoeten we elkaar en kunnen we even terugkijken op de gevaren
tocht of op andere zeilervaringen. Technische vragen zijn niet verboden en als u nieuw bent is
het een goede gelegenheid om met elkaar kennis te maken. We zullen u niet teleurstellen.
Het diner bestaat dit jaar uit een geheel verzorgde barbecue. De barbecue bestaat uit
stokbrood met kruidenboter, diverse salades, verschillende sauzen en natuurlijk vlees en vis.
Als dessert is er ijs. De medewerkers van het restaurant verzorgen de barbecue zodat wij ons
kunnen concentreren op de gezelligheid en de onderlinge gesprekken.
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Alles vindt plaats bij Sailors Inn op het terrein van de jachthaven. Voor de leden die met de
auto komen is er een groot parkeerterrein. Het adres is: Oosterstrand 4, 8713 JS Hindeloopen
(tel: 0514-524545). Maar het is vaak nog erg mooi weer in september, dan kunt u natuurlijk
met uw schip komen, ook al doet u niet met de wedstrijd mee.
De drankjes worden bijgehouden op een kaartje dat wordt aangereikt door Sailors Inn. Na
afloop van de barbecue wordt u geacht de door u genuttigde drankjes af te rekenen in het
restaurant.
Samenvatting:
- Vrijdag 7 september middag, schepen
verzamelen in de jachthaven
Hindeloopen.
Om 19.30 uur verzamelen de deelnemers
in restaurant de Sailors-Inn voor de
informatie over de tocht. Gewoon komen
voor de gezelligheid is ook prima.
- Zaterdag 8 september 12.00 uur start van
de 4 uurs tocht op het IJsselmeer.
- Zaterdag 8 september ± 17.00 verzamelen op terras voor de borrel ( eigen kosten)
Zaterdag 8 september ±19.00 uur barbecue. Ergens tijdens de maaltijd zal een moment
worden ingeruimd om de prijzen van de tocht/wedstrijd uit te reiken.
- Zondag 9 september; alle schepen weer naar hun thuishavens.
De eigenaresse van Sailors Inn , Jantje Haagsma, doet er alles aan om het ons naar de zin te
maken.
Hebt u er zin in gekregen? Vul dan het bijgevoegde
inschrijfformulier, via de website kan dit ook!
Ook graag eventuele dieetwensen op het
inschrijfformulier vermelden.
Wilt u ook meedoen aan de wedstrijd/tocht? Geef het aan op
het inschrijfformulier. We vragen iets meer gegevens van uw
schip, maar dat is nodig voor de berekening van uw handicap en de havenmeester. Bij
aankomst: zeg de havenmeester dat u van de IFC (Friendshipclub) bent. Hij probeert ons zo
veel mogelijk bij elkaar te leggen en hijs de clubvlag in het bakboordswant!
Kosten:
Koffie met oranjekoek € 5,00 p.p.
Barbecue €31,00 p.p.
Liggelden en drankjes voor eigen rekening.
Havengelden en drankjes zijn voor eigen rekening. Zelf afrekenen dus a.u.b.
Ligplaats.
Indien u een ligplaats wilt, dan kunt u dit op het inschrijfformulier aangeven. Bij aankomst
even bij het havenkantoor aanleggen en vertellen dat u van de IFC bent. U krijgt dan uw box
nummer te horen en kunt direct uw liggeld betalen.
S.V.P STUUR UW INSCHRIJFFORMULIER OP VOOR 24 AUGUSTUS 2018!
LIEFST DIGITAAL OF VIA DE WEBSITE.
Contactpersonen tijdens het evenement:
Gerard Daniels: 06-10157427 Herman Hemerik: 06-51080444
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Kampvuur Trintelhaven
Het is bijna nergens mogelijk, maar op kleine schaal wordt het nog getolereerd in de
Trintelhaven om een klein kampvuurtje te maken, tenminste het afgelopen jaar.
Nu was het toen nou niet echt het mooiste weer maar dat heeft ons er toen niet van
weerhouden en zal het nu ook niet mag ik hopen. Het klopt dat we ook willen gaan
barbecueën, maar het mooie daarbij is toch dat je samen ook een kampvuur maakt. Aangezien
het dan al niet meer zo warm is drinken we er ook nog een Glühwein bij voor de liefhebbers.
Het is niet de bedoeling dat dit georganiseerd gebeurd, maar wel dat iedereen wat meeneemt
zodat we dat weer kunnen delen. Belangrijk is wel dat ook iedereen wat hout meeneemt. Niet
dat het een groot vuur moet worden, maar het is wel gezellig om er bij te staan en je er aan te
warmen voor iets langer dan een paar minuten. Maar nogmaals alles geheel vrijblijvend en
iedereen is welkom. Het is nou niet het jaargetijde dat je denkt lekker buiten barbecueën, maar
als je het toch doet voelt dat wel heel stoer.
Een aantal van ons zullen de boot al uit het water hebben, maar voor degen die zo laat in het
seizoen nog in zijn voor wat Rock & Roll op het water is dit een mooie gelegenheid om zo
afscheid te nemen van weer een vaarseizoen.
Mocht de boot al uit het water zijn en je hebt toch nog zin om iets aparts te doen, dan kun je
natuurlijk altijd nog met de auto komen. Ook al is alles geheel vrijblijvend willen we toch
graag dat degene die het willen meebeleven zich aanmelden via de website voor 1 oktober.
Afhankelijk van de interesse zal ik dan contact opnemen en ook daar een app groep voor
maken zodat er het e.e.a kan worden afgestemd. Je weet immers maar nooit. Gepland staat
hiervoor het weekend van 6/7 oktober. Aankomen op zaterdag ergens in de middag en zondag
ochtend weer terug naar je thuishaven. Voor vragen kun je terecht bij Imko Vroom, mail:
vroom499@planet.nl , of tel: 0653229314
Ps: Voor degene die op de hoogte zijn van de werkzaamheden aan de Dijk EnkhuizenLelystad is het duidelijk dat alles onder voorbehoud is van de dan actuele situatie om daar met
de boot aan te kunnen leggen. Ook kan het tegen die tijd mogelijk zo zijn dat je daar niet met
de auto kunt komen. Hierover zal ik een week van tevoren aan diegene die geïnteresseerd zijn
om te komen het laatste nieuws hierover doorgeven.

Rondje Noord-Holland Pasen 2018
Niet alleen valt de Pasen vroeg dit jaar maar is de winter ook nog eens laat. Dat betekende
kou bij de voorbereidingen (boot schoonmaken, waxen, anti- fouling, boot te water, zeilen
erop) en dus ook gedurende de Paastocht. We (Tineke de Jong, Jan Salverda, Jannie de Jong
en ondergetekende) vertrokken Goede Vrijdag rond de middag naar Enkhuizen met een ideale
wind en zelfs een zonnetje. Meteen maar zonnebrand smeren ook al was het nou niet echt
warm. Dat dit niet overbodig was bleek bij aankomst in de spiegel aan de rode verkleurde
hoofden.
In Enkhuizen lagen we tegen een gereduceerd tarief omdat het seizoen voor de hogere
tarieven pas in april begint. Dat voordeel hadden we alvast binnen. Voor het diner hadden we
hachee mee genomen wat goed paste bij het weer. In de binnenstad nog een lekkere fles
whisky gekocht wat volledig in plaatje past van de omstandigheden. In totaal waren we met 3
boten (de Cascada van Rob, de Sigmagic van Jeroen en Desiree en de Ianassa). Veel te
palaveren viel er niet behalve dan dat we om 08:00 weer wilden vertrekken de volgende dag.
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Zo gezegd zo gedaan en na een korte nachtrust was het al weer
vroeg opstaan.
Wij vertrokken met de Ianassa als eerste uit de haven (zal
velen niet verwonderen) maar kwamen als laatste aan bij de
haven in den Oever. Dit niet omdat ons schip niet zou willen
zeilen, maar dat het meer een keuze is wanneer de motor bij te
zetten en hoeveel toeren te maken want dit eerste traject liet
de wind na een paar uur redelijk verstek gaan. Gelukkig trok
de wind daarna weer wat aan zodat we na de sluis tot aan den
Helder alles hebben kunnen bezeilen, ook al was dit voor ons
en de Sigmagic vooral als melkmeisje en voor de Cascade
met spinaker. Al met al maakte het in de snelheid onderling
niet veel uit.
In den Helder was het nou niet bepaald druk. We hebben er geen andere zeilboten zien binnen
komen en hadden de jachthaven met al zijn voorzieningen geheel voor onszelf. De betaling
hebben we via de enveloppe gedaan (deze keer goed geregeld) en zijn na een relaxte middag
met een potje klaverjassen, wijntje, hapjes etc. om half zeven op stap gegaan naar het
restaurant “kade 60” om ons verder te laten
vol lopen en daarbij een hapje te eten. Moet
wel zeggen dat Desiree het die avond geheel
bij water heeft gehouden, eerlijk is eerlijk, zo
was het en mag ook zo gezegd. Die avond
kwamen we mooi op tijd en droog aan bij
onze boten. Die nacht ging het weer regenen
(net als de avond ervoor) en het was nog niet
droog toen we de volgende ochtend op tijd
weer vertrokken.
Deze keer was de Cascada als eerste weg .We
hadden de dagen ervoor nog goede hoop op
een mooi windje als we de Noordzee op zouden gaan (windkracht 4 was ons de dag ervoor
nog beloofd) maar het werd geduld oefenen en toen de wind nog verder afnam zodat we bij
verder doorvaren op zeil pas in de avond zouden aankomen, tegen 11 uur toch maar de zeilen
in gedaan om de rest van de Noordzee op de motor vol te maken. Pas vlak voor het bereiken
van IJmuiden begon de wind weer toe te nemen uit het Noorden maar om voor het laatste half
uur nog weer het grootzeil op te trekken, daar kreeg ik de koude handen van de mede zeilers
niet meer voor op elkaar. Met de fok bij hebben we toch nog iets van deze verloren wind te
gelde kunnen maken. Maar tsjonge tsjonge tsjonge, wat was deze Noordenwind koud. In die
zin waren we blij dat we van de Noordzee af waren, dan maar op de motor. De sluis stond
voor ons open en was het snel doorvaren het Noordzee kanaal op.
Moterzeilen op de Noordzee

Deze keer waren wij als laatste van de Noordzee af, de 2 andere boten waren al een
sluislichting eerder het Noordzee kanaal op gevaren. Hier begon ook het afstemmen van het
vervolg van de reis. Normaal zouden we in zijkanaal-C de jachthaven Buitenhuizen binnen
varen, maar deze hadden besloten de frietkraam al om 18:00 dicht te doen, dus weinig
gezelligheid (te vroeg in het jaar en te koud).
Jeroen had daarom in zijkanaal- D bij een jachthaven (Nauerna) afgesproken en in het
restaurant een tafel gereserveerd.
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Helaas bleek de brug niet meer om
08:00 te draaien maar sinds vorig jaar
dus om 09:00 in de ochtend , dus
voor ons nou niet zo aantrekkelijk als
we de volgende dag op tijd thuis
willen zijn. Voor Claudia een prettige
bijkomstigheid want nu kon ze
eindelijk een keer wat langer in bed
blijven liggen, dus die zat goed op de
Sigmagic.
Daarom zijn wij na een
afscheidsborrel en hapje bij de
ingang van zijkanaal- D door gevaren
naar de Amsterdam Marina. Rob was
met de Cascada al door de brug
zijkanaal- C in gevaren en na een
varend een borrel doorgeven
frietje daar bij de jachthaven,
doorgevaren naar Haarlem. Zo spatte onze gezamenlijke Paastocht als een waterdruppel
uiteen. Niet om rouwig over te worden, want een ieder van de drie boten was tevreden met
zijn keuze en dit lijkt zo voor herhaling vatbaar.
Nu hadden wij ons voordat we het wisten dat de brugtijden veranderd waren al verheugd op
een frietje en dat moesten we dus laten schieten.
Ik heb in de Amsterdam Marina bij Loetje nog gevraagd of we ook een zak friet konden
kopen maar van die vraag waren ze niet gediend.
We hadden nog genoeg eten aan boord (soep, brood,
hapjes etc.) wat we anders hadden over gehouden
en nu konden we er mooi gebruik van maken want
we hadden geen zin om na het uitgebreide tafelen
in Den Helder die avond al weer naar een restaurant
te gaan. Het was bovendien een lange “koude” dag
geweest (in totaal 48 mijl) om op tijd naar bed te
gaan. Desalniettemin smaakte de wijn en whisky
goed.
De volgende ochtend op tijd op, lekker douchen
(want dat kun je uitstekend in de Amsterdam Marina), ontbijten (ei met spek) en op naar het
Markermeer. Deze dag een prachtige wind om op zeil in gestrekte draf naar Lelystad te varen.
Ondanks de verkeersdrukte en het feit dat de West sluis niet in gebruik was, konden we ook
hier als een gesmeerde boterham door, onder de brug door, de sluis door op naar onze
thuishaven de Flevo Marina. De sluiswachter was eerst van plan ons te laten wachten
vanwege de verkeersdrukte (lange files), maar bedacht zich gelukkig toch zonder dat we daar
om hebben hoeven vragen. We hebben hem daar hartelijk voor bedankt. Ondanks dat het deze
terugtocht nooit echt droog was geweest en zeker niet warm, kwamen we voldaan en mooi op
tijd aan in de haven.
Al met al weer een geslaagde Paastocht (dat motoren op de Noordzee maar gauw vergeten) en
we zijn blij dat het Pasen in 2019 een paar weken later valt.
Imko Vroom
Ianassa
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Voorstel Facebookgroep alleen voor leden
IFC Internationale Friendship Club

om contact tussen de leden te bevorderen en foto’s,
video’s uit te wisselen

Advertentie
Wij zijn aan het opruimen en hebben heeel veel jaargangen vanaf het jaar 2004 van het blad
Zeilen liggen
Ook een spinnakerslurf lengte 10 m
Diameter ring 26 cm
Wie heeft belangstelling?
Jeroen haagsman 06 53401381
jend@casema.nl
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Inschrijfformulier Hemelvaartweekend 2018.
Donderdag 10 mei – Zondag 13 mei.
Wij gaan mee met de Hemelvaarttocht.
Naam schipper(se) :
Adres :
Postcode/woonplaats :
Telefoon :
Scheepsnaam :
Wij komen met ……………….. personen,
Wij komen met ……………….. Kinderen,

standaard menu à € 40,00 p/p = € …
kindermenu à € 25,00 p/p = €…
Totaal:

= €…

Het totaal bedrag moet uiterlijk 3 mei binnen zijn op NL10INGB0003560322, t.n.v. IFC te
Voorburg.
Standaard menu opties (kindermenu ter plekke doorspreken met de bediening):
Standaard menu:

Aantal personen Zalmfilet ………. Keer
Aantal personen Varkenshaas ………. Keer
Aantal personen Vegetarisch ………. Keer

Het inschrijfformulier voor 3 mei sturen, of de gegevens mailen naar:
G. Daniels
Paltzerweg 267
3734CM Den Dolder
Mailen: gerard.daniels@online.nl
De inschrijving kun je ook op onze site regelen.
Het Bestuur.
Ruimte voor opmerkingen of dieet wensen:
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Inschrijfformulier Najaarsevenement
op 7/8/9 september 2018 te HINDELOOPEN
Wij komen met … persoon/personen naar de barbecue ( incl. dessert)
Naam:
Kosten € 31 per persoon (keuze onderaan opgeven!)

…. x € 31

=

€ ….

Kinderen tot 12 jaar € 15 per persoon

…. x € 15

=

€ .....

Als u (ook) meedoet aan de wedstrijd/tocht:
Naam schip:
Type schip:
Lengte waterlijn (voor bepaling handicap) ….……...cm
Lengte over alles (voor de havenmeester!): ….……… M
Koffie etc. op vrijdagavond per persoon:

… x € 5,00 =

€ .....

Totaal---------------------€
Ik wil wel / geen ligplaats in de haven op 7 september 2018
Ik wil wel / geen ligplaats in de haven op 8 september 2018
Naam:
Adres:
Postcode, woonplaats:
Telefoon:

06-nummer: 06-

E-mail:
Het geld is overgemaakt uiterlijk 24 augustus 2018 op de rekening van:
Internationale Friendship Club, nummer:

NL10 INGB 0003 5603 22

Het formulier zsm. opsturen of emaillen naar (of het makkelijkste, op de site invullen)
Herman Hemerik, Prins van Lignestrat 18 2274 KR, Voorburg of
hermanhemerik@tele2.nl
----------------------------Graag inschrijven en betalen vóór 24 augustus 2018 --------------Eventuele speciale ( dieet) wensen:
Mededelingen aan het bestuur:
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