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VAN DE REDACTIE
Veertig jaar IFC of achtste lustrum, hoe we het ook noemen, het is een
respectabele leeftijd voor onze springlevende vereniging.
Wij gaan dit uitgebreid vieren en wel op zaterdag 9 april a.s. Alle informatie
hierover vindt u in deze Flitsen.
Dat we springlevend zijn bewijst ook onze nieuwe, overzichtelijke en fraaie
website, gemaakt door Louis Vink. Zie www.friendshipclub.nl/
Hierop is het ook mogelijk in te schrijven voor de evenementen.
Het eerstvolgende evenement is de presentatie van Gerard Daniels “Internet
aan boord - Digitale tocht voorbereiding” te houden op op zaterdag 27 februari.
Vervolgens wordt op 25 maart, ijs en weder dienende, het rondje Noord Holland
gevaren.
In deze Flitsen staat een verslag over het bezoek aan Hagoort Sails en
Desiree Janssen ging met de “Sigmagic” vreemd. ( Jeroen was er bij )
Deze Flitsen is de laatste welke ik heb samengesteld.
Tijdens de ledenvergadering op 9 april treed ik uit het bestuur en stop ik dus
als redacteur.
Jeroen Haagsman gaat de redactie van mij overnemen.
Ik hoop dat Jeroen’s mailbox steeds goed gevuld zal worden met uw
belevenissen op en rond het water. Ik wens hem veel succes!
Gerard Burghgraef

P.S. Een verzoek: Maak vandaag nog even de contributie voor dit jaar
over of beter nog, machtig onze penningmeester om je contributie
automatisch van je rekening af te schrijven. Het bespaart hem erg veel
werk. Dus doe het nu meteen even!!

Wil je zelf ook een bijdrage leveren aan ons clubblad, dat kan. Zet je ervaring op
papier, het is van harte welkom! Let wel…..
Kopij voor de volgende Flitsen, indien mogelijk in Word - Times New Roman
(12 pts.) inzenden / mailen vòòr 11 april aan het redactieadres. Illustraties en foto’s graag
aanleveren in JPG format of indien mogelijk, gelijk verwerken in de tekst.
Voor leden worden advertenties kosteloos geplaatst.
Inzenden naar het adres van Jeroen Haagsman of per e-mail naar jend@casema.nl
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Van de voorzitter.

Naaktslakken
De weken rond Kerst buiken de kranten uit
met allerlei bijlagen.
Wij kunnen onze kennis dan verrijken met diepgravende achtergrond verhalen.
Zoals een artikel over Ronaldo en Sepp Blatter. Twee pagina’s waren aan Sepp gewijd!?!
En in een klein berichtje stond tevens, dat de voetbalboeven Michel Platini en Sepp Blatter in
hoger beroep gingen tegen hun schorsing.
Weg waren mijn Kerstgedachten.
Weg waren de overpeinzingen over het komende 2016.
Weg waren de gedachten over “van de voorzitter” over het gebruikelijke nieuwjaars stukje.
Zelfs in deze periode van voetballuwte, de winterstop, drong deze prachtsport zich weer naar
de voorgrond.
Automatisch moest ik glimlachen.
Even een korte samenvatting van het voorafgaande, voor degene die zo verstandig is om het
voetbalnieuws niet te lezen.
Platini was tot oktober 2015 voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA.
In december werd hij geschorst omdat hij zo maar, plots, twee miljoen euro had gekregen
van de FIFA voorzitter ( de Wereldvoetbalbond), Sepp Blatter.
Sepp werd op zijn beurt ook geschorst. Hij strooide iets te scheutig met FIFA geld.
Zowel Platini als Blatter vallen in de categorie “ongure types”.
Blatter heeft een kilometerslange lijst van omkoopschandalen achter zijn naam staan. Maar
hij roept toch bij hoog en laag, dat hij net zo onschuldig is als het pasgeboren lammetje in de
Kerststal.
Naast geld strooit hij ondertussen ook met zijn mening. Zo liet Sepp weten dat hij een
stronthekel heeft aan de voetbal vedette Christiano Ronaldo.
Ik moet eerlijk wezen, ik schrok wel toen ik in de krant las: “ Christiano Ronaldo moest als
kind zelf zijn kleding strijken.”
In het bewuste artikel vertelt de emotionele Ronaldo over zijn zware kinderjaren.
“ Ik was een tiener. Maar we moesten dingen doen, die alleen volwassen mannen doen.” Zijn
eigen kleren strijken bijvoorbeeld.
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Heftig nieuws. Je vergeet direct al die “kindsoldaten” in Afrika en die oorlogswezen in
Rwanda.
Je eigen kleren strijken. Die arme Ronaldo toch.
Hij is er mentaal wel sterker door geworden, laat het wonderkind in het artikel weten.
Even voor ”de goede orde,” dit is dus de man, die in een wedstrijd drie keer naar de kapper
gaat. Die na een tackel op zijn voor miljoenen verzekerde enkels over het veld rolt en een
toneelstuk opvoert, waar ze bij het beroepstoneel jaloers op zouden zijn. De man die het
lastig vindt zichzelf te verbeteren, omdat hij immers al praktisch perfect is. Die zich
afdrukken laat op een 19 meter hoog billboard, met slechts een iets te strakke onderbroek
aan. En die moet huilen, als een jongetje, wanneer hij een wedstrijd heeft verloren. Met
andere woorden: een mentaal sterke man.
Platini, Blatter en Ronaldo laten maar weer eens zien, hoeveel mensen er met een vreemd
kronkeltje in het hoofd wel niet stiekem buiten een GGZ-instelling wonen. Ik denk dat het
trio in hun voetbalcarrière iets te veel ballen hebben weggekopt.
Die hard opgepompte leren ballen, die met 50 km per uur op je hersenpan uiteen spatten,
hebben wellicht iets te veel grijze massa in de bovenkamer “om zeep” geholpen.
De moraal van dit verhaal?
Van te veel koppen loopt je “koppie koppie” langzaam terug tot het niveau van de
“naaktslak.”
Dus.
Zeilers, pas op.
Een klets van de giek, een iets te lage kajuitingang, een half openstaand kajuitluik, een te
laag ingeschatte doorgang in de boot………
De gevaren liggen op de loer!!
Het bestuur wenst een ieder: een goede gezondheid, een mooi vaarseizoen, sprankelende
IFC-evenementen en een ongeschonden hoofd.
Tot op ons lustrum.
Marius Bouma.
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Lustrumjaar IFC
1976
2016
Feest!!!
Op 9 april 2016
Waar??
De Bataviawerf in Lelystad

Alle informatie vindt u hierover in deze Flitsen
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8e LUSTRUM INTERNATIONALE FRIENDSHIP CLUB
Zaterdag 9 APRIL 2016 is het zo ver, we vieren dan ons 40-jarig jubileum. Dit is de dag die
u zeker vrij moet houden in uw agenda.
Op deze dag hopen we zo veel mogelijk leden te treffen in Lelystad op de Bataviawerf, want
dat is de locatie waar we ons lustrumfeest vieren.
40 jaar IFC, zowaar een enorme mijlpaal voor de onze club. Daar
mogen we trots op zijn en daarom zullen we dat uitbundig vieren.
Uw bestuur heeft een uitgebreid programma samengesteld. Een
programma waarin we afwisselend actief bezig zullen zijn en
gezellig met elkaar zullen samen zijn. Natuurlijk zijn er
tussendoor feestelijke maaltijden. Voor de jaarvergadering is er
tijd ingeruimd. Niet teveel, want het lustrumfeest staat in het
teken van vooral maritieme activiteiten die we zelf kunnen doen. En is natuurlijk een
rondleiding en een film over de Bataviawerf te zien.
Het Programma:
11.00 - 11.30 uur

Ontvangst van alle gasten in de hal van de Bataviawerf.
In restaurant “de Taveerne” wordt koffie en thee geserveerd..

11.30 – 13.00 uur

Uitgebreid Batavia lunchbuffet in de Taveerne “, incl.

koffie/thee/melk.
13.00 – 14.00 uur

Jaarvergadering in de Commandeurskamer met uitzicht op het
IJsselmeer. De agenda voor de jaarvergadering vindt u verderop in de
Flitsen.
Voor de dorstigen is er een blikje frisdrank om mee te nemen voor
tussendoor of tijdens de activiteiten.

14.00 – 15.30 uur

Eerste ronde met workshops, rondleiding en film. ( uitleg verderop in
dit artikel)

15.30 – 16.15 uur

Pauze in restaurant “De Taveerne” met koffie of thee en gebak.

16.15 – 17.45 uur

Tweede ronde met workshops, rondleiding en film.

17.45 – 21.00 uur

In restaurant “De Taveerne” is er een uitgebreid barbecue buffet.

21.00 uur

Afscheid van alle aanwezige IFC leden en voor elk aanwezig schip is
er een verrassing.
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I.v.m. het drukke programma en de organisatie is
het van groot belang dat u op tijd aanwezig bent.
Aan het einde van dit artikel is er informatie te vinden
over:
de route (o.a. adres voor navigatie) en parkeren!
Uitleg van de workshops en activiteiten:
Er zijn twee rondes. In een van de rondes krijgt u een rondleiding over de Bataviawerf
en een film, in de andere ronde doet u mee aan een van de workshops.
Zeilmakerij: In de zeilmakerij wordt onder leiding van een zeilmaker een ‘enveloptas’
gemaakt, die men ook mee naar huis mag nemen.
Smederij: In de smederij maakt u onder professionele begeleiding van onze vrijwillige
smeden een S-haak of een windhaak. Onze smeden geven uitgebreid uitleg over dit prachtige
ambacht en het gemaakte smeedwerk mogen de deelnemers uiteraard mee naar huis nemen.
Beeld snijderij: In de beeld snijderij krijgen we uitleg van de houtbewerkers en gaan we
zelf aan de slag met een beeldsnijwerk / initialen uithakken. Het gemaakte product mag men
natuurlijk meenemen.
Bataviakoor / zingen: O.l.v. een aantal leden van het Bataviakoor ( Shantikoor) gaan de
deelnemers lekker met elkaar Shanti liederen zingen en oefenen. Later in het programma
kunnen de geleerde liederen aan de rest van de leden ten gehore worden gebracht.
Codekraker (spel): Een tactisch spel waarbij alles draait om tijd en tactiek. Binnen een uur
moeten de deelnemers die in groepen zijn verdeeld, 4 kisten zien te lokaliseren, waarin ze een
samenwerkingsopdracht zullen vinden. Behendig spelen en goed samenwerken levert een
hoop tijd op, maar is het genoeg? Na een uur
worden de opdrachten nagekeken en volgt er een
finalespel. Dit spel wordt gespeeld aan boord van
de Batavia.
Op het inschrijfformulier moet u een 1e, een 2e en
een 3e keuze aangeven. We proberen natuurlijk
ieder zijn voorkeurskeuze te geven.
Echter het aantal plaatsen in sommige workshops is beperkt. We kunnen dat dus niet
garanderen.
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Zoals u kunt lezen een druk, maar zeer afwisselend programma. Tijdens de workshoprondes
zult u deels met een kleine groep leden optrekken.
Ook stellen / paren / familieleden kunnen in
verschillende workshops worden geplaatst. Dit
afhankelijk van hun voorkeur natuurlijk. Tijdens de
rondleiding en film bent u weer met een grotere
groep.
Bij een feest hoort eten en drinken en dat gaan we op
die dag regelmatig doen. Zowel lunch als diner horen bij het uitgebreide programma. Maar
natuurlijk is er meer. Als vast onderdeel op onze winter bijeenkomst houden we de
jaarvergadering. Zowel de plannen voor het nieuwe seizoen, als een terugblik op het
afgelopen jaar zullen onderwerp van gesprek zijn. Omdat tijdens dit feest de tijd voor dit
onderdeel beperkt is, kunnen we op een aantal zaken niet al te diep ingaan.
Tijdens de sociale onderdelen ( ontvangst, lunch, diner en pauzes) is er meer dan voldoende
tijd om met elkaar te praten en stil te staan bij 40 jaar IFC.
Kortom een heel gevarieerde dag waarvan we denken dat ieder er veel plezier aan zal
beleven.
Enthousiast geworden vraagt u zich inmiddels af,
“waar kan ik me inschrijven?”
Achter in de Flitsen zit het inschrijfformulier. Vult u
dit s.v.p. zo compleet mogelijk in. Het formulier
liefst per mail op sturen aan
hermanhemerik@tele2.nl

Wat kost het en wat krijgt u er voor:
Het bestuur heeft de afgelopen jaren gespaard voor dit evenement. Het gespaarde bedrag
wordt natuurlijk in het feest geïnvesteerd. De bijdrage die u zelf moet voldoen beslaat dus
maar een deel van de kosten van dit grote feest.
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Het gehele programma kost € 19,50 per persoon.
U krijgt daarvoor:
-

De toegang tot de Bataviawerf met het gehele
dagprogramma.

-

Koffie en thee.

-

Rondleiding en film.

-

Workshops: deelname aan een workshop (de gemaakte producten mag u meenemen)

-

Lunch: een uitgebreide lunch* incl. koffie / thee/ melk
*soep, brood, kroket, kaas, vleeswaren en zoetigheid.

-

Koffie met gebak.

-

Frisdrank.

-

Diner: een uitgebreid barbecuebuffet* incl. non alcoholische dranken.
*brood met kruidenboter, gemengde salade, aardappelsalade, koolsalade, gepofte aardappels, zalm,
hamburger, entrecote, kip saté, een extra visgerecht, diverse sauzen, frites en fruitsalade met ijs en
slagroom..

-

Consumptiebonnen: drie consumptiebonnen p.p. voor licht alcoholische dranken
zoals bier en wijn.

-

Een verrassing.

-

Dieetwensen graag op het inschrijfformulier vermelden.

Wat te doen:
Het lustrum is alleen toegankelijk voor leden en hun gezinsleden.
1. Vul het inschrijfformulier zo snel mogelijk compleet ingevuld ( uiterlijk 19 maart
2016) in en stuur dit naar: hermanhemerik@tele2.nl .
Gaarne per deelnemer een 1e, 2e en 3e keuze aangeven voor de workshops!
Bij overschrijving van een workshop telt de volgorde van binnenkomst van uw
formulier.
2. Zorg dat u op tijd uw betaling doet:
rekeningnr. NL10 INGB 0003560322 t.n.v. Internationale Friendship Club te
Voorburg.
3. Op zaterdag 9 april 2016 a.s. graag op tijd ( tussen 11.00 uur en uiterlijk 11.30 uur)
aanwezig zijn bij de ingang van de Bataviawerf.
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4. Kledingadvies:. Tijdens de workshops is besmettelijke kleding niet handig, trek
daarom gemakkelijke kleding en schoeisel aan. Omdat de rondleiding deels buiten
is een jas niet vergeten.
5. Uw huisdier meenemen is op deze dag niet praktisch.
De Lustrumwerkgroep:
Gerard Daniels 0610157427
Herman Hemerik 0651080444
ROUTE:
Bataviawerf
Oostvaardersdijk 01-09 (let op: navigatiesystemen
herkennen dit adres niet of brengen u naar een andere
locatie. Voer daarom in: Bataviaplein 2)
8242 PA Lelystad
Tel. 0320 261409
E-mail: info@bataviawerf.nl
Website: www.bataviawerf.nl
Route


Neem op de A6 afslag 11, Lelystad Noord.



Ga op het eind van de afrit rechtsaf (Houtribweg/N 302), richting Batavia Stad.
Ga rechtdoor over twee rotondes.



Sorteer na 2,5 km links voor op de splitsing.



Neem op de rotonde 3e afslag (Houtribweg), richting Lelystad/Batavia Haven.



Neem op de rotonde 1e afslag (Museumweg), richting Batavia Haven.



Ga over de rotonde rechtdoor (VOCweg). Voor u ziet u de ingang van de VOC
parkeergarage.



Parkeer de auto zo ver mogelijk achterin en ga via de lift of
trap naar boven en loop richting telecommunicatiemast.



Als u het Nieuw Land Museum passeert ziet u aan de
linkerkant de hoofdingang van de Bataviawerf.
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Openbaar vervoer
Vanaf NS-station Lelystad neemt u stadsbus 3 die u ieder half uur en in 10 minuten naar de
eindhalte Batavia Stad brengt. De bushalte bevindt zich direct voor het NS station. Voor het
reisschema zie www.9292.nl en de website van Arriva, www.arriva.nl.
Parkeren
De dichtstbijzijnde parkeermogelijkheid is de VOC garage (zie boven), maar op het
parkeerterrein van Batavia Stad kunt u ook prima parkeren (P4). (Het is ook wat goedkoper
dan de garage en er is plek genoeg)
Tarieven VOC garage:
€ 1,20 per uur
€ 10,00 per dag
Betalen bij terugkomst in automaat met pinpas of contant. Betalen met creditcard is helaas
niet mogelijk.
Tarieven P1 - P4 Batavia Stad
€ 3,00 per dag.
U kunt direct na aankomst betalen bij een van de 10 betaalautomaten , zo kunt u na afloop te
allen tijde uitrijden. Betalen kan met pinpas, creditcard of contant geld (max. € 20,- biljet).
Minder validen parkeerplaats
Tegenover de hoofdingang van de Bataviawerf is plaats voor twee auto’s. Alleen met kaart.
Let op, er wordt streng gecontroleerd!
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Internet aan boord

/ Digitale tochtvoorbereiding

Het internet biedt steeds meer
mogelijkheden voor veilige
reisplanning en routering. Een
goede internet verbinding aan boord
wordt dan ook steeds belangrijker.
In Nederland hebben we steeds
meer gratis Wifi netwerken in de
haven maar in het buitenland is dit,
nog afgezien van de kosten, veel
beperkter.
Ik laat zien op welke wijze u
internet verbindingen, ook in het
buitenland, kunt realiseren (Mifi,
Wifi) en welke apparatuur
beschikbaar is om de ontvangst aan
boord te verbeteren en te delen. Daarnaast laat ik zien hoe u onderweg een eigen draadloos
netwerk op kunt zetten om uw navigatie PC, via uw mobiel of tablet, vanuit de kuip te
bedienen.
Naast de technische aspecten wil ik
u ook de toenemende waarde van
internet aan boord laten ervaren.
Naast de populaire apps, zoals
Windfinder en Windguru, toon ik u
ook een aantal apps die u in staat
stellen een helder beeld te vormen
van de weersituatie en getij
invloeden
Aan de hand van WinGPS 5
Voyager kan u ervaren hoe moderne
kaartplotters internet informatie
zoals: actuele wind, stroom en
diepte, gebruiken om optimale
routes en realistische ETA’s te
berekenen. Ook laat ik zien hoe actuele boeiposities en scheepvaartberichten kunnen worden
opgehaald en worden geïntegreerd in de geplande route.
Wij sluiten de lezing met een gezellig samenzijn aan de bar van de WSV Hoorn waarbij de
drankjes voor eigen rekening zijn.
Wanneer?
Zaterdag 27 februari 2016
van 13:00 uur tot ca. 16:30 uur
Waar?
WSV Hoorn, Julianapark 1, 1621 MR, HOORN
0229-213540
Vermeld bij de aanmelding: naam, aantal deelnemers, mail adres en telefoonnummer!
Via E-mail:
gerard.daniels@online.nl
Per post:
Secretariaat IFC, Paltzerweg 267, 3734 CM Den Dolder
Mobiel:
06-10157427
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PAASTOCHT 2016
Na vele jaren door Louis Vink te zijn georganiseerd heeft hij het stokje aan mij overgedragen
om deze openings klassieker van het IFC vaarseizoen te organiseren dus Dat gaan we dan
maar proberen
Pasen viel vorig jaar op 5 en 6 april en is dus vrij vroeg in het jaar. En nu nog vroeger en wel
op 27 en 28 maart. Het wordt dus echt een tocht voor Bikkels
We moeten we er rekening mee houden dat de weersomstandigheden tegen zitten en een
tocht niet door kan gaan. Maar we gaan het wel proberen! Afzeggen kan altijd nog.
Alle deelnemers houden wat dat betreft contact met elkaar. Ik hoop stilletjes dat jullie er al
rekening mee gehouden hebben en kunnen zorgen dat de boot vroegtijdig te water kan en
vaarklaar is. Lukt dat niet dan is dat jammer. Ik weet dat het bij sommige jachthavens niet
mogelijk is om op een zelf gekozen moment te water te raken. Bij andere kun je kiezen
wanneer dat moet gebeuren.

Wat gaan we ongeveer doen?
We varen een rondje Noord-Holland, met als begin Enkhuizen en als eindpunt IJmuiden.
Zoals gebruikelijk met Pasen: het rondje Noord-Holland varen we tegen de klok in. Op
vrijdagavond 25 maart verzamelen we in de Compagnieshaven in Enkhuizen. Voor de
meesten betekent dit ’s morgens vertrekken om ’s avonds om 20.00 uur het palaver bij te
wonen. Ik lig dan al daar omdat het mijn thuishaven is
Noodzakelijk door stroom is ons programma als volgt: Zaterdag 26 maart varen we van
Enkhuizen naar Den Helder. 1ste Paasdag 27 maart van Den Helder naar
IJmuiden/Buitenhuizen. 2e Paasdag 28 maart iedereen weer zijns weegs om naar de
thuishaven te varen.
Voor deze tocht vragen we geen inschrijfgeld, want ieder schip betaalt zelf het havengeld.
Daarmee zijn we er nog niet wat onderweg gaan we twee keer gezamenlijk uit eten,
eenvoudig en goedkoop. Dat doen we in Den Helder in het restaurant naast de veerhaven en
als we weer terug zijn in Buitenhuizen. Vorig jaar hebben we dat ook gedaan en het is goed
bevallen. Ik zal wel doorgeven dat we eraan komen. Als u mee wilt vul dan het
inschrijfformulier en stuur dat naar mij op. Het liefst per email of via het inschrijf formulier
op de website maar geef wel alle gegevens door die gevraagd worden. Die zijn nodig om de
havenmeesters van de nodige informatie te voorzien. En dan weten we in ieder geval hoeveel
schepen er mee gaan en wie. Dan kan ook geregeld worden om met name in Enkhuizen bij
elkaar te liggen.
Meldt u in ieder geval aan met “Friendshipclub”, dat is vaak voldoende. Eventueel kunt u
ook aangeven of u nog opstappers nodig hebt, mocht u niet over voldoende bemanning
beschikken. En uiteraard kunnen ook opstappers zich aanmelden, die zo'n tocht wel is mee
willen maken. Maar reken er niet teveel op, want het komt niet zo vaak voor dat er behoefte
is aan opstappers. Toch willen we dat niet bij voorbaat uitsluiten.
Ook als u nog nooit over zee bent gevaren, check even de verzekering of je in dat gebied ook
verzekerd bent. Kijk gelijk even welke eisen de verzekering stelt aan de uitrusting. Het blijft
tenslotte zee en de verzekering verwacht dat je aan de eisen in dat vaargebied voldoet.
Iedere schipper is natuurlijk zelf verantwoordelijk voor het wel en wee van hemzelf en zijn
opvarenden.
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Maar wees gerust, veelal is het rustig voorjaarsweer, niet al teveel wind en vaak met een
zonnetje erbij.

En anders hebben we altijd nog wel een dikke trui aan boord.
Verdere bijzonderheden? Dat bespreken we onderweg wel. Als er nog vragen zijn dan hoor
ik dat graag. Bent u nu ook al enthousiast? Schrijf dan gelijk in! Het inschrijfformulier kunt
u naar mij per post of per email sturen. Het adres staat op het inschrijfformulier. We vragen
nu ook uw emailades en uw 06-nummer. Het email is nodig als we thuis in een laat stadium
moeten beslissen of de tocht wel of niet doorgang kan vinden. En uw 06-nummer om contact
te kunnen leggen als u al onderweg bent. Het weer kan onderweg toch veranderen, bijv. in
Enkhuizen of Den Helder, dan wijken we af van de geplande route. We bekijken dat ter
plekke als het nodig is.
Jeroen Haagsman Sigmagic
PS. Voor ‘haast’ gevallen ben ik bereikbaar op 06-53401381.
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VAN DE PENNINGMEESTER.
Een nieuw (club)-jaar betekent ook een nieuw contributiejaar.
Zoals bekend is de contributie € 25,--. Voor de duidelijkheid volgt hieronder de manier
waarop de contributie kan worden betaald.
◘

Machtigingen.
Bij de leden die een machtiging hebben afgegeven is/wordt de contributie eind
januari 2016 d.m.v. automatische incasso van de rekening afgeschreven. Zij hoeven
zelf geen actie te ondernemen.

◘

Eigen overschrijving.
De leden die de contributie zelf over maken vinden in deze flitsen een oproep tot
betaling van de contributie. Wilt U a.u.b. snel de contributie van € 25,-- over maken
op ING bank: IBAN NL10 INGB 0003560322 t.n.v. Internationale Friendship Club
te Voorburg. Hiervoor alvast mijn dank.

◘

Overschrijvingen vanuit het buitenland: Let op IBAN : NL10 INGB 0003560322
BIC: INGBNL2A

Het komt regelmatig voor dat leden vergeten de contributie te betalen. U helpt mij
enorm door uw betaling direct in orde te maken. Dit voorkomt het sturen van vele
mailtjes met verzoeken tot betaling en vele telefoonrondes. Alvast hartelijk dank.
Herman Hemerik
Penningmeester I.F.C
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Heeft u de nieuwe IFC website al gezien?
Hierop kunt u ook inschrijven voor de evenementen!!
www.friendshipclub.nl/
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AGENDA JAARVERGADERING, 9 APRIL 2016 Lelystad
Locatie:

Bataviawerf
Bataviaplein 2
8242 PA Lelystad
Tel. 0320 261409

11.00 uur

Ontvangst met broodjes en koffie/thee

13.00 uur

Aanvang Jaarvergadering:
1. Opening voorzitter
2. Voorstellen nieuwe leden
3. Mededeling ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretaris
5. Verslag penningmeester afgelopen jaar
Verslag kascommissie (her) benoeming leden kascommissie
6. Begroting 2016
7. Evenementen 2016
8. Bestuurssamenstelling
Aftredend: Herman Hemerik en Marius Bouma
Gerard Burghgraef treedt daarnaast op eigen verzoek af.
Herman en Marius stellen zich weer herkiesbaar.
Het bestuur heeft de heer Imko Vroom bereid gevonden zich kandidaat te
stellen om Gerard op te volgen. Mochten er tegenkandidaten zijn dan moeten
de namen 14 dagen voor de aanvang van de ledenvergadering schriftelijk bij
de secretaris gemeld worden. (art.102)
9. Friendship Flitsen
10. IFC e-mailing, flyer, internetsite en het forum
11. Afscheid Gerard Burghgraef
12. Rondvraag
13. Sluiting vergadering
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financieel overzicht I.F.C. 2015 over de laatste twee jaar: concept
baten

2014

begr 2015

2015 begr 2016

lasten

contributie

€

3.250,00 €

3.200,00 €

3.497,50 €

3.040,00

inschrijfgelden

€

127,00 €

110,00 €

100,00 €

100,00

evenementen

€

4.548,00 €

4.500,00 €

3.655,00 €

4.000,00

verkopen

€

53,50 €

55,00 €

149,25 €

100,00

advert./ sponsoring €

315,00 €

210,00 €

205,00 €

300,00

€

126,93 €

100,00 €

94,06 €

60,00

€

6.562,95

7.700,81 €

14.162,95

rente
toevoeging lustrum

€

8.420,43

vlaggetjes, etc.

€

lustrumfeest

totaal baten

€

8.175,00

150,00

€

150,00

€

1.000,00

€

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00

€

1.150,00

€

1.150,00 €

1.000,00 €

1.000,00

voorzieningen

2013

€

2014

2015

balans

2.602,94 €

2.000,00 €

450,80 €

475,00 €

€

4.624,52 €

4.500,00 €

3.748,39 € 10.312,95
1.000,00 € 1.000,00

evenementen

bank - giro:

€

€

1.150,00 €

1.000,00 €

€

109,98 €

200,00 €

491,10 €

350,00

resultaat

€

-517,81 €

€

-19,15 €

-

totaal lasten

€

-

8.420,43

€

8.175,00

activa:

bank - giro:

€

11.951,33

€

7.700,81 € 14.162,95

163 polo's

vlaggetjes

5

59 post-it-block

37

0 potloden

rugzakjes

83

27

passiva:

eigen vermogen

€

3.833,82

voorziening vlaggetjes, etc.

€

1.523,71

voorziening lustrumfeest

€

5.562,95

€

180,00

€

11.100,48

eigen vermogen

€

3.814,67

voorziening vlaggetjes, etc.

€

1.523,71

voorziening lustrumfeest

€

6.562,95

vooruit bet. contributie 2015

€

50,00

passiva:

per 31-12-15:

€

in het "w inkeltje" per 31-12-2015
stickers

vooruit bet. contributie 2014

balans

500,00

voorz.

11.100,48

11.100,48

631,07 €

verg.+ reisk.

per 31-12-14:

€

1.849,40 € 2.000,00

afschr. art.

T- shirts

activa:

2015 begr 2016

€

lustrumfeest
Totaal

begr 2015

adm./diversen €

flitsen / porti

begr 2015
€

2014

11.951,33
€ 11.951,33

Herman Hemerik

Toelichting financieel overzicht 200X

2009

2010

2011

2012

2014

2015

€ 4.477,89

€ 4.351,63

€ 3.833,82

-€ 126,26
€ 4.351,63

€ -517,81
€ 3.833,82

-€ 19,15
€ 3.814,67

eigen vermogen 31-12-200x
positief saldo 20xx
onvindbaar tekort / tegoed
negatief salodo 20xx
eigen vermogen 31-12-200x

€
€
€

4.247,69
306,53
-

€

4.554,22

voorziening vlaggetjes etc 31-12-200x
toevoeging 200x
aanschaf voor winkel 200x
voorziening 31-12-200x

€
€
€
€

1.002,77
350,00
1.067,31285,46

635,46 € 873,71
350,00 € 350,00
-111,75
873,71 € 1.223,71

€ 1.223,71
€ 150,00

€ 1.373,71
€ 150,00

€ 1.523,71
€ 0,00

€ 1.373,71

€ 1.523,71

€ 1.523,71

voorziening lustrum 31-12-200x
toevoeging 200x
lustrum kosten 2011
voorziening 31-12-200x

€
€

€ 3.562,95
€ 1.000,00

€ 4.562,95
€ 1.000,00

€ 5.562,95
€ 1.000,00

€

3.750,00 € 5.100,00 € 6.450,00 € 2.212,95
1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00
€ -5.587,05
5.100,00 € 6.450,00 € 2.212,95 € 3.562,95

€ 4.562,95

€ 5.562,95

€ 6.562,95

vooruitbetaalde contributie voor 200x nw leden
vooruitbetaalde contributie voor 200x lid
totaal

€
€
€

€ 50,00
€ 25,00
€ 75,00

€ 105,00
€ 75,00
€ 180,00

€ 50,00
€ 50,00

Saldo postrekening 31-12-200x
Saldo plusrekening 31-12-200x
Saldo rentemeer rek 31-12-200x
Saldo ZKL spaarrekening 31-12-20xx
Saldo 31-12-200x

€
€
€

50,00
25,00
75,00

€ 4.554,22 € 4.960,34 € 4.981,92
€ 406,12 €
21,58
€
€
€ -504,03
€ 4.960,34 € 4.981,92 € 4.477,89

2013

€ 285,46
€ 350,00
€ 0,00
€ 635,46

€
€
€
€

€ 25,00 €
€ 25,00 €

25,00 €
25,00 €

25,00
25,00

96,08
€ 21,31 €
75,97 € 132,55
€ 199,68
€ 259,94
€ 116,73
€ 0,01 €
9.918,60 € 12.049,48 €
€ 8.017,61 € 9.157,00 € 10.163,61 € 10.840,54 € 11.834,60
€ 10.014,68 € 12.070,80 € 8.093,58 € 9.289,55 € 10.363,29 € 11.100,48 € 11.951,33
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Toelichting bij het concept financieel verslag 2015 en de
begroting 2016.
1 januari 2016

Terugblik 2015.
Het afgelopen jaar is, gezien het eindresultaat ( -€19,15) een neutraal financieel jaar geweest.
Bij de afzonderlijke onderdelen zijn echter wel een aantal afwijkingen t.o.v. de begroting
2015 op te merken.
Flitsen/porti: Bij de post Flitsen / porti hebben we gekozen voor een goedkopere manier van
verzenden. Dit heeft een klein voordeel t.o.v. de begroting opgeleverd. Door huidige en te
verwachten toekomstige tariefsverhogingen voor het verzenden van de Flitsen zal dit
voordeel steeds minder worden.
Administratie/diversen: Hogere kosten zijn ontstaan, door het hogere aantal bijeenkomsten
van het bestuur t.b.v. de organisatie van het lustrum 2016 en door uitbreiding van het aantal
bestuursleden, vanwege de opvolging van het voorgenomen terugtreden van Gerard
Burghgraef.
Evenementen: De kosten voor evenementen zijn lager dan begroot. De evenementen bij
Hagoort Sails en de verkeerscentrale Hoek van Holland waren gratis. Uitgaven en
inkomsten van dit onderdeel zijn wel zoals gewenst, ongeveer in evenwicht.
Voorzieningen: Dit jaar wederom geen reservering voor vlaggetjes ed. Gezien de voorraad
wimpels zullen we in de loop van dit jaar of begin 2017 weer een nieuwe voorraad moeten
aanschaffen ten laste van deze voorziening. De voorziening voor het Lustrum zal in 2016
geheel worden besteed.
Vergader/reiskosten: Hogere uitgaven vanwege de voorbereidingen van het Lustrum. Er
zijn meer kilometers afgelegd t.b.v. de organisatie van het feest. Een hogere frequentie van
de bestuursvergaderingen en bezoeken aan de lustrum locatie zijn daar de reden van. Ook de
uitbreiding van het bestuur bracht de kosten omhoog.
Vooruitblik 2016
Gezien de gunstige financiële positie op dit moment is een verhoging van de contributie nu
niet nodig. Het licht dalende ledenaantal verplicht ons wel de financiële gevolgen daarvan
steeds goed te volgen. Eind 2016 jaar zal het bestuur zich opnieuw beraden of een geringe
verhoging van de contributie per 2018 noodzakelijk is of verder kan worden uitgesteld. Dit
zal dan besproken en besloten worden op de jaarvergadering van 2017.
De posten adm./ diversen en reiskosten zullen structureel hoger blijven. Het bestuur streeft
ernaar om het aantal bestuursleden weer op zes te brengen en houden. Dit brengt natuurlijk
ook wat hogere kosten met zich mee. (reden: betere verdeling taken; i.v.m. vergijzing het
risico tot groter verloop binnen bestuur; ontwikkelen nieuwe evenementen)
Winkel / voorziening; Er wordt nagedacht over een aanvulling in de winkel. De producten
die we nu voeren gaan al lange tijd mee en er is niet meer veel vraag naar. Er is wel vraag
naar frisse nieuwe producten. Dat zal een voorinvestering vragen die de voorziening
vlaggetjes voor een deel zal belasten. Dit verdient zich echter door de verkoop van de
artikelen in de loop van de tijd weer terug.
Ook zal uit deze voorziening in 2016 of 2017 weer een nieuwe voorraad wimpels worden
aangeschaft.
Vooralsnog kunnen we de IFC financieel gezond noemen. Vinger aan de pols is een
prioriteit.
Herman Hemerik
penningmeester
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Bezoek Hagoort Sails
Vrijdag 27 november hebben we een bezoek gebracht aan zeilmakerij Hagoort in
Benthuizen.
Directeur Martin Baas heeft ons alles over het maken en trimmen van de zeilen verteld. Al
30 jaar is hij werkzaam bij Hagoort nadat hij de eigenaar/naamgever opvolgde. Martin heeft
veel wedstrijden gevaren en heeft nog steeds een zeer nauwe band met veel wedstrijdzeilers
en ook profs. Een aantal bekende Nederlandse zeilers heeft ook bij Hagoort gewerkt,
waaronder Dirk de Ridder. Na 2007 is er een grote dip in het aantal orders gekomen. Het
aantal verkochte nieuwe boten is dramatisch gedaald en de booteigenaren zeilden langer door
met de zeilen. Gelukkig is er een langzaam herstel en worden er zelfs weer exotische (lees
dure) zeilen besteld.
Het bedrijf heeft twee vestigingen: in Benthuizen en in Baarn. In Benthuizen worden de
grotere zeilen gemaakt voor kajuitzeiljachten. In Baarn worden de zeilen voor de open
zeilboten gemaakt en is sinds kort ook de reparatie afdeling. Daarnaast worden er ook nog
zeilen gemaakt in Zuid-Afrika. Dit contact is tot stand gekomen tijdens wedstrijden daar.
Het maken van een
zeil begint met het
opmeten van de boot
en het bespreken van
de wensen van de
klant. Er zijn veel
verschillende
soorten doek te
koop, allemaal met
specifieke
kenmerken. Vanaf
het begin heeft
Hagoort alle maten
van de zeilen in een database opgeslagen. Hierdoor kan er snel een zeil gemaakt worden met
een vergelijkbare grootte en eigenschappen.
Als de maten bekend zijn wordt het doek eerst door een grote laser snijmachine op maat
gesneden. Dit heeft meerdere voordelen. De maat is elke keer gelijk en de uitval wordt
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geminimaliseerd. Maar de laser maakt ook gelijk een mooie snijrand waarbij de vezels mooi
aan elkaar gesmolten worden. Daarna wordt het bouwpakket in elkaar gelijmd. Dit maakt het
aan elkaar naaien straks gemakkelijker, want dan zit het al goed op elkaar. Het is heel
vreemd dat de naaimachine’s hier verzonken zijn in de vloer. Het blijkt heel logisch omdat je
dan de grote lappen zeil vlak kunt laten liggen en alleen maar aan hoeft te trekken door de
naaimachine. Toch blijft het erg knap dat
de stiksels zo recht genaaid zijn.
Eigenlijk is het juist niet allemaal recht,
maar heeft het zeil een bolling. We
hebben een doorschijnend erg licht zeil
strak getrokken waardoor de bolling mooi
zichtbaar werd. Dit voorzeil was juist
voor weinig wind gemaakt en had in het
voorlijk een keflar versteviging, Dit moest
wel omdat je anders het zeil kapot zou
kunnen trekken als je het val te strak trekt
of bij bijvoorbeeld een klapgijp.
Na een korte pauze hebben we uitleg
gekregen over hoe deze motor van de
zeilboot nu eigenlijk werkt. Het draait
daarbij allemaal om de
luchtdrukverschillen en de drukpunten in het zeil. De fok draagt het meest bij aan de
voortstuwing, maar alleen kan hij het niet. De luchtstroom tussen de fok en het grootzeil
door maakt dat het grootzeil beter werkt. Het is een spel met de wind waarbij je continue bij
moet stellen.
Wat ik erg helder vond was om aan een surfzeil te denken bij een loef of lijgierig schip. Het
surfzeil achterover en je loeft op, een roer heb je niet. Dus als je bij het zeilen veel roer moet
geven om af te vallen heeft het grootzeil in verhouding te veel voortstuwing. Dus moet het
zeil vlakker gemaakt worden, een bol zeil geeft meer kracht. We gaan dit zeker proberen
deze zomer!
Fokke Wijnstra
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Mijmering op zondag: Sigmagic gaat vreemd
Ik heb het voorjaarsevenement van de Internationale Friendshipclub in 2015 nog op mijn
netvlies waarbij Jeroen Haagsman tot algemeen bestuurslid is benoemd. Bijzonder leerzaam
en leuk vond ik daarna de bestuursvergadering bij onze voorzitter Marius thuis in zijn riante
villa in Bolsward waar snode plannen zijn gemaakt voor de IFC activiteiten voor de
komende jaren.
Voorlopig moeten we onszelf vermaken. Jeroen en ik hebben de gehele eerste week van mei
tot onze beschikking om met onze Sigma op pad te gaan. Jeroen moet nog wel de vrijdag 1
mei werken. Een uitgelezen kans voor mij om met nog drie vrouwen de boot alvast naar
Amsterdam richting IJmuiden te gaan varen: mijn vriendin Trudy en haar dochter Yvonne
zonder zeilervaring en vriendin Esther die bezig is met het halen van CWO 4. Regelmatig
sturen we elkaar een berichtje over het aankomende zeilavontuur en hebben pret voor tien.
Een paar dagen voor vertrek komt Jeroen naar mij toe. ‘Ik heb het kunnen regelen met mijn
werk: op 1 mei ben ik vrij.’
‘Leuk voor je.’
Jeroen kijkt me verbaasd aan.
‘Je kan dan mooi uitslapen,’ vervolg ik. ‘We zien je op de afgesproken tijd half vijf ‘s
middags in Amsterdam, dan kunnen de opstappers met de auto weer naar huis. Alleen als het
stormt dan willen we je graag aan boord.
De vrijdag is aangebroken. Om zeven uur ‘s morgens verlaat ik Den Haag en rij ik in mijn
auto met de drie dames naar Enkhuizen.
Binnen tien minuten hebben we de boot in gereedheid gebracht en de trossen los gegooid. Bij
het uitvaren uit de box staat er een behoorlijk wind op de zijkant van de boot. De punt krijg
ik niet meer in de wind gedraaid en ook de kont weigert mee te draaien.
‘Geen probleem. We laten de boot naar de steiger afdrijven. Wel graag de fenders uitgooien.
‘
Als we langs de steiger liggen, maak ik een achterspring vast vanaf bakboordzijde naar de
steiger en bevestig wat extra fenders. De motor zet ik in de achteruit. De punt van boot
begint langzaam in de wind te draaien. Als we ver genoeg gedraaid zijn, laat ik de
achterspring losgooien door mijn buurman die is toegesneld. Tegelijkertijd zet ik de boot in
de vooruit en vaar weg, nog even vriendelijk zwaaiend.
Het aanmeren in de sluis van Enkhuizen vergt nog wat coördinatie tussen de dames, de
zeilen opzetten gaat al wat vlotter en zo varen we voor de wind, met af en toe de zeilen als
melkmeisje, richting Amsterdam met gemiddeld 4 knopen op de teller.
In de Oranjesluis aanleggen en weer losgooien gaat als een geoliede machine.
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Esther legt de achterlijn om de bolder en Yvonne trekt aan. Esther zorgt dat de voorlijn
vastligt en dat later de lijnen weer los komen. Zo gaat het ook bij het aanleggen in de Aeolus
haven, waarbij Trudy hun aanmoedigt. En ik … zit te relaxen, zoals een goed schipper
betaamt.
Jeroen komt aan boord, de dames zwaaien we uit. Imko en zijn twee mannen op de Ianassa
laat ons weten dat ze ons spoedig zullen volgen na de laatste inkopen bij Dekkersport. Hij
had ons een week geleden een berichtje gestuurd om ook naar Engeland te gaan zeilen en
gezamenlijk vanuit IJmuiden te willen vertrekken.
De windvoorspellingen liegen er niet om: de loop van de volgende dag wordt er storm
verwacht. We besluiten meteen door te varen. Jeroen maakt snel macaroni klaar. Het lukt me
maar net om het eten te verorberen vlak voor we de branding van IJmuiden ingaan. Wat heb
ik spijt van deze vette hap. Binnen een paar minuten ben kotsmisselijk. Ik meld me vrijwillig
aan om achter het stuur te gaan zitten en zowaar door me te concentreren op de horizon
ervaar ik meer stabiliteit en komt mijn maag wat tot rust. Na een paar uur duik ik de kooi in.
Al lukt het me niet om te slapen, ik rust toch wat uit.
Ruim na een uur ‘s nachts wissel ik Jeroen af. ‘Is er nog iets bijzonders waar ik op moet
letten?’
‘Nee. Er ligt alleen wat beroepsvaart voor anker. Wil je Imko elk heel uur op de marifoon
oproepen?’
Jeroen trekt de genua wat in zodat de Ianassa voor ons blijft. Wel zo makkelijk.
Ik ben blij als het twee uur is geworden. De stuurautomaat zorgt wel dat de boot op koers
blijft, maar het is ook saai.
‘Ianassa, hoor je me?’
‘Desiree, ja ik hoor je.’
‘Imko ben je nog op? Kunnen jouw twee mannen het niet overnemen?’
‘Een man is niet lekker geworden. Ach, ik vind het prima om achter het stuur te staan. Maar
Desiree, blijf jij niet teveel achter? Moeten we het voorzeil wat indraaien?’
‘Nee niet nodig. Ik kan mijn voorzeil wat uitrollen.’
Het volgende uur ben ik druk bezig om het voorzeil te trimmen zodat ik wat op Imko kan
inlopen. Juist als ik wat achterover wil leunen zie ik een reusachtig gevaarte schuin opzij van
mij opdoemen.
‘Holy shit.’
Ik kan nog net op tijd de boot omgooien en de zeilen laten schieten. Het volgende moment
zie ik het containerzeeschip rakelings langs me heen gaan.
Jeroen is wakker geworden door de klapperende zeilen. ‘Gaat het?’
‘Ja hoor. Ik geloof dat een van de schepen, die voor anker lag, is gaan varen. Hij is al voorbij.
Ik heb voor de zekerheid de zeilen los gegooid om af te remmen.’
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Terwijl Jeroen weer gaat slapen, sta ik nog met trillende benen. Ik roep Imko op. ‘Imko, zie
je daar in de verte aan bakboord van jou dat grote gevaarte met twee witte lampjes?’
‘Ja.’
‘Dat gevaarte is tien minuten geleden voor mij en achter jou langs gegaan. Heb je hem niet
zien varen?’
‘Nee. Ik heb hem wel eerder gezien. Toen dacht ik nog, wat ligt hij er vreemd bij met zo
weinig verlichting…’
Het is tegen vieren ‘s nacht als Jeroen weer plaats neemt achter het stuur. ‘Hoe is het met de
wind?’
‘Het is flink aan het afnemen. Het laatste uur varen we nog maar 3.5 knopen.’
Jeroen doet de motor aan en haalt de genua in. Ik zie een rood licht voor me. Is het een boei?
Het lijkt wel een zeilschip. Waar is Imko? Ik mis het vertrouwde witte toplicht. Dan hoor ik
de marifoon kraken.
‘Hier is Imko. Ik en nog een man zijn nog steeds ziek. Het andere gezonde bemanningslid
ziet het niet zitten om zo verder te varen. We keren terug naar Nederland.’
‘Ik begrijp het.’
Met lede ogen zie ik het rode licht steeds kleiner worden tot het helemaal verdwenen is.
Jeroen zit stil naast me.
De wind is er helemaal uit. Op motor gaan we verder. Ik slaap nog twee uurtjes. Jeroen volgt
ook met een paar uurtjes. De zon laat zich inmiddels zien waardoor ik volop geniet ondanks
het gebrom van ons ‘oliezeil’.
Om half twee ‘s middags krijgen we de haven van Lowestoft in ons vizier.
‘Het is nu laag water. Kunnen we er wel in?’ vraagt Jeroen. ‘Ik zie nog maar twee boeien
liggen. De plotter geeft aan dat aan bakboordzijde zandbanken liggen.’
Spijtig kijk ik naar de dieptemeter die het niet doet. Aan de Reeds hebben we ook niets
aangezien die nog thuis ligt.
‘Ik roep wel even de haven op.’ In mijn beste schoolengels roep ik de marina aan. Of we
binnen kunnen varen?
‘Ja, ik wacht jullie op bij de ponton.’
Ik doe nog een tweede poging: ‘Is het diep genoeg voor ons met 1.65 onder de kiel met laag
water?’
‘Ja, hou het kanaal maar aan!’
Ik kijk om me heen en zie twee groene boeien liggen ver uit elkaar. Het kanaal?
‘Laten we zoveel mogelijk langs de kust varen richting de haven en maar hopen dat de
update van de kaart op de plotter voldoende is.’
Wat kunnen een paar minuten lang duren.
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Ik geef een zucht van verlichting als de boot veilig in de haven ligt.
‘Morgen komt er een grote groep Nederlandse jachten,’ vertelt de havenmeester. ‘Ik
verwacht zo’n zesendertig Bavaria’s.’
Ik kijk Jeroen lachend aan. ‘Zou dat elkaar niet bijten: een Sigma tussen zoveel Bavaria’s?’
Het is een onrustige nacht. De wind is fors toegenomen, waardoor de fenders tegen onze
boot schuren en de landvasten een knarsend geluid maken. Onze nieuwe buren van een
Bavaria 30 laten ons midden in de nacht ‘meegenieten’ van hun ervaringen met
bootverlichting: ‘… het moet wel een led-lamp zijn geweest. Op afstand leek het wel blauw
i.p.v. groen!’
‘s Morgens na het douchen raak ik aan de praat met Ina van de ‘Impuls’. Ze nodigt mij en
Jeroen uit aan boord van haar Bavaria 36. Ik kijk mijn ogen uit. Al is ons schip een Sigma
362 net zo lang, binnen heeft zij veel meer ruimte. Niet slecht zo’n Bavaria.
Ina vertelt over de tocht die ze gaat maken ter ere van het vijfentwintigjarig bestaan van de
Bavaria Zeilclub naar de Broads, een prachtig natuurgebied, waarbij zelfs de dienstregeling
van de trein is aangepast om de spoorbrug langer open te laten staan om alle Bavaria’s achter
elkaar door te laten gaan. Het hoogtepunt is de ontvangst door de burgemeester van Norwich.
‘Wij liggen al een week hier in Lowestoft. Vanwege het slechte weer van afgelopen nacht
zullen er zeker tien schepen afgehaakt zijn.’
‘Dan kunnen we jullie wel volgen naar de Broads nu de club wat kleiner is geworden,’ val ik
haar bij. ‘Nee hoor, grapje. Dit is speciaal voor jullie Bavaria zeiljachten georganiseerd. Daar
ga ik me niet aan opdringen.’
Even later lopen we
op de steiger: nog
nooit heb ik zoveel
Bavaria’s bij elkaar
gezien. Piet de
commandor loopt
alles te regelen. We
raken aan de praat
met hem.
‘We willen
morgenochtend
richting Harwich.
Hoe laat kunnen we het beste gaan? Hoe laat vertrekken jullie? Wij liggen achteraan en zijn
helemaal ingekapseld door alle Bavaria’s.’
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‘Ha, ha. Jullie moeten een uur voor laag water gaan. Maar waarom gaan jullie niet met ons
mee naar de Broads? Het is een unieke tocht.’
Ik begin te hakkelen. ‘Piet, wat geweldig! Ja, graag.’
‘Je moet nog wel met Ton de administratie regelen met name de speciale vergunning om
Broads te bezoeken en meld je bij Nico ons enige bestuurslid. We zouden eigenlijk dinsdag
gaan, maar vanwege de storm die voorspeld is, gaan we maandag.’
We komen aan boord van de Schollevaer, een vijftigvoeter.
Piet leidt ons rond: vier slaapverblijven, twee toiletten, tot aan een wasmachine aan toe. Hij
heeft zes man mee als opstappers waaronder
een ex-gezagvoerder en een bouwspecialist.
Ik regel een Bavaria Zeilclub (BZc) vlaggetje
bij Nico: voor vijf euro horen we er nu helemaal
bij. Om vijf uur in de middag is het palaver in
het gebouw van ‘The Royal Norfolk & Suffolk
Yachtclub’ in de haven van Lowestoft. Ik begin
al te twijfelen of het wel de Engelse tijd moet
zijn of dat toch Nederlandse tijd van toepassing is. Daarbij houdt de douane een extra
controle waardoor Piet ruim een uur later pas het palaver kan openen. Het programma wordt
uit de doeken gedaan. Na overleg met de aanwezigen besluit hij om de volgende morgen een
kwartier eerder namelijk om kwart over zeven te vertrekken. Iedereen wordt gesommeerd
om vijf knopen snelheid aan te houden.
Het is tijd voor het diner. Een groot aantal blijft eten in de koninklijke jachtclub. Wij gaan
naar het plaatselijke Indiase restaurant met de bemanning van de Laissez-faire. Vol
bewondering luister ik naar hun zeilverhalen. Ze waren midden in de nacht binnengelopen.
De gehele reis hadden ze veel wind van achteren en golven van zeker drie meter. ‘Ik wist niet
waar ik naar toe moest kijken. Aan de ene kant de hoge golf die op ons afkwam en aan de
andere kant een zwart gat.’
Ook deze nacht slaap ik matig. Opeens zie Jeroen
in het water vallen en vervolgens door een tien
meter hoge golf opgeslurpt worden. Badend in het
zweet word ik wakker. Het is zes uur. Ik ben niet
de enige. Verschillende Bavaria Zeilclubleden
zijn al op en maken hun boot gereed. Om
klokslag kwart over zeven komen de eerste boten
los en nog geen kwartier later is iedereen de
haven uitgevaren.
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Het is een prachtig gezicht om de vierentwintig Bavaria’s voor ons uit te zien varen. Wij
blijven heel bescheiden bij de laatste boten. We hebben een fikse stroming tegen, waardoor
een groot deel van groep het niet lukt om de brug van negen uur te halen. ‘Mannen, geen
probleem. Doe maar rustig aan.’ De lage stem van Piet klinkt door de marifoon.‘Er zijn hier
ook nog vrouwen!’ hoor ik een vrouwenstem.
Piet past zich snel aan: ‘Schippers, we nemen gewoon de volgende opening om tien uur.
Vlak voor de Haven Bridge in Yarmouth zie ik een wapperend spandoek van onze gastheren
met daarop ‘Northern Rivers Sailing Club’. Ik blaas twee keer op de toeter. Hevig zwaaiende
handen vanaf de kant. Snel veeg ik een traantje weg. Jeroen geeft me een knipoog.
Terwijl de laatste boten bezig zijn om door de eerste brug te varen, gaat de Breydon Bridge
al open. Heel bijzonder, want normaal blijft er minimaal een brug dicht zodat de weg vrij is
voor ambulance,brandweer en politie. Wij zijn er blij mee, want de ruimte tussen de twee
bruggen is erg krap voor alle schepen.
Daarna varen we in colonne achter elkaar over Breydon Water door het prachtige Broads.
Groene weilanden wisselende elkaar af met authentieke molens en immense boerderijen. Zo
slingeren we zestien mile door dit prachtige landschap waarbij we in de bochten door het
gezang van vogels keer op keer worden begroet. De spoorbrug blijft speciaal voor ons
vijfendertig minuten geopend zodat we allemaal in een opening er door kunnen.
Toch is niet ieder Bavaria lid hier gerust op. Ik zie een boot overdwars in de vaart liggen en
de volgende boot met volle snelheid langs de spoorbrug de bocht omkomen. Door de sterke
zijwind vaart hij tegen de kont van de boot, waardoor deze een zet naar voren krijgt en
vervolgens met de punt tegen de stenen kade knalt. De omstanders staan met de handen voor
de mond net zoals ikzelf.
Tja, het ongeluk zit in een klein hoekje, eh klein bochtje.We nemen voorlopig afscheid van
de eerste groep Bavaria’s. Vanwege bank holidays op maandag zijn er veel dagjesmensen
met hun motorboot op pad op de rivier en zijn vele ligplaatsen bezet. Daarom liggen we de
eerste dag verspreid. Achteraf ben ik blij niet bij de eerste groep te zitten. In de nacht heeft
een boot last gehad van het verschil in waterhoogte. De zijkant van de boot schampte tegen
de stenen kade doordat de fenders van hun plaats waren geduwd. Midden in de nacht moest
de bemanning uit bed om de lijnen te verleggen.Een ander gedeelte van de groep wordt
verwezen naar de haven in Brandell maar daar eenmaal binnen gevaren blijken twee boten al
direct vast te zitten, terwijl het water nog verder zou gaan zakken en de volgende dag
springtij zou zijn. Ze weten niet hoe snel ze rechtsomkeer moeten maken en met behulp van
een motorbootje kunnen ze net op tijd losgetrokken worden en vervoegen ze zich alsnog bij
ons.Wij zijn inmiddels bij een privé aanlegplaats gaan aanmeren met nog twee andere boten.
Jeroen van de middelste boot heeft net zijn hek anker uitgegooid als Ton zich aandient. ‘Over
een uur kunnen jullie langszij onze steiger liggen. Dan zijn de motorboten weg. Gezien het
slechte weer dat op komst is het beter om te verleggen.’
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‘Had je dat niet eerder kunnen melden?’ roept onze buurman Jeroen.
‘Nee. Ik moest ons eerst aanmelden bij onze gastheer van de zeilclub en toen zag ik jou in de
weer met je anker,’ antwoordt Ton. Dat is meteen een goede oefening voor jou,’ vervolgt hij
lachend.Als we aan het einde van de dag allemaal gebroederlijk bij elkaar liggen vlak voor
de pub Coldham Hall in Surlingham is het tijd voor de stijgerborrel. Piet en zijn bemanning
zorgt dat iedereen voorzien wordt van een Berenburger of een rode wijn. Wat maakt het uit,
de flessen waar het uit komt zijn bijna identiek. Al gauw komen de tongen los.
Jeroen vertelt Piet over zijn ervaring met de douane in Lowestoft die hem gevraagd heeft om
te bellen zodra hij iets vreemds zou zien.’ Jeroen had geantwoord: ‘Als ik een zeiler zie die
niet drinkt, zal ik die aangeven?’
Piet lacht hartelijk. Of dat door de mop of door de Berenburger komt, durf ik niet te
zeggen.De volgende dag zijn we vrij om zelf in te vullen. Jeroen gaat met Zwiers in een
motorbootje naar de haven aan de overkant, wellicht kan hij onderdelen scoren voor onze
kapotte dieptemeter? Ik regel een wandeltocht door de Broads naar de Ferryhouse. De Ferry
bestaat niet meer door de onlangs gebouwde brug een paar miles verderop, de pub is wel
gebleven. We bestellen bij de bar gebak met warme custard vla. Ik eet mijn vingers er bijna
vanaf. In de plaatselijke krant Eastern Daily Press ontdek ik dat we zelfs de krant hebben
gehaald: een heel artikel met de foto van onze boten met als onderschrift: ‘A flottila of Dutch
yachts arriving in Gorleston harbour.’De rest van de dag vliegt voorbij: het begroeten van de
bemanning van de andere schepen, de gezamenlijke barbecue, het sussen van de ruzie van
een bemanningslid van een van de schepen, die het liefst de volgende dag wil vertrekken.
‘s Morgens staat een traditionele ontbijt voor ons klaar met toast, kaas, ham en cornflakes.
Naar welk land er wordt verwezen is me niet duidelijk. Ik mis mijn vertrouwde bacon and
eggs.
Met motorbootjes van de Northern Rivers worden we naar de overkant gebracht waar we met
een boemeltrein naar Norwich rijden. Een prachtige wandeling langs de Riverside, een kopje
koffie in de kathedraal waarna we onze opwachting maken bij de burgemeester van Norwich.
Op de trappen van het stadhuis worden we door de burgemeester
hartelijk welkom geheten. Ze hoopt dat nog vele Nederlandse
jachten ons zullen volgen. Een groepsfoto wordt gemaakt. Piet
heeft een interview bij de BBC. Ik maak nog even een praatje
met de burgemeester. Ze laat zich aanspreken met de titel lord
mayor of Norwich.
Het is tijd voor de historisch wandeling door Norwich: oudEngelse huisjes, pubs en kerken. We kijken onze ogen uit.
Lunchen in een Belgische pub en daarna wat borrelen. The time
flies.
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Weer terug met de boemeltrein en het laatste stuk per auto met een bestuurslid van de Rivers
Sailingclub om nog even na te genieten van de Broads.
Tijdens het afscheidsdiner worden zowel onze gastheren als de organisatoren van de Bavaria
Zeilclub Piet, Ton en Nico in het zonnetje gezet.
De volgende morgen varen we om tien uur weg geëscorteerd door twee politieboten. Ik werp
nog eenmaal een blik op de Broads.
De laatste brug laat lang op zich wachten voor een opening.
‘De schilders zijn druk bezig om de brug voor ons klaar te maken, maar binnen vijf minuten
tot vijf dagen gaat die wel open,’ merkt Piet op.
Eindelijk is het zover. We kunnen de zee opvaren. De Bavaria Zeilclub gaat richting
IJmuiden en Stellendam.
Wij zetten koers naar Den Helder richting de Compagnieshaven in Enkhuizen.
Jeroen grijpt nog eenmaal de marifoon met een brok in zijn keel: ‘Bedankt Bavaria
Zeilclubleden voor jullie gastvrijheid. Wij zullen dit niet gauw vergeten. Graag zien we jullie
nog een keer terug op het IJsselmeer.’
Piet antwoordt: ‘Het is goed Jeroen. Jullie ook bedankt.
7 mei 2015

Desiree Janssen
“Sigmagic”
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EVEN KENNISMAKEN!
Sinds de laatste Flitsen (nr. 3 uit 2015) is er op de valreep naar 2016 nog een nieuw lid
bijgekomen. Zij hebben ons gevonden via vrienden die ook een Friendship varen.
Dit zijn de gegevens van ons nieuwe lid:
Fam. C. de Jonge Maarssen, met een FS 33, genaamd Aquilon, ligplaats Breukelen.
We heten de fam. de Jonge van harte welkom en uiteraard hopen wij verder met jullie kennis
te mogen maken op één van onze komende evenementen.
Louis Vink
(ifc@casema.nl)
*

*

*

*

*

*
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*
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Aangeboden t.e.a.b.
Fenderstep Merk Danfender
RVS Antenne hark voor op de hekstoel
RVS Redingsboei houder
RVS Afmeerboeihaak
Bootsmanstoel, slechts twee keer gebruikt.
Alles is in perfecte staat!
Gerard Burghgraef
Tel. 06 55320499
*

*

*

*

*

*
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Ledenlijst IFC per 1-1-2016
Voorletters

Naam

Bootnaam

Type

Kleur

Bwjr

R.
G.

Ligplaats

VHF

Adrichem

Mare

28/FS 652

BL

1976 Irnsum

N

Arends

Osprey

Victoire1044

WI

1998 Heiligenhafen

J

D.

Banga

Wayana

28/FS 366

BE/GR

1980 Drachten

J

P.

Been

Senang

28/FS

WI/BL

1984 Elburg

J

H.

Bellaar

Southerly 115

WI/BL

1986 Workum

J

A.

Benders

Gentle
Breeze
Blaoser

35/FS 337

WI/GR

1989 Enkhuizen

J

L.

Berghmans

Cannero

33/FS 108

WI/BL

1989 Port Zélande

J

D.

Bergsma

Ottilia II

28/FS 277

BE/GR

1978 Sneek

J

E.S. v.d.

Bij

La Ruche

28/FS 582

WI/BL

1990 Molkwerum

J

F. van

Blerk

Sneeuwgans

28/FS 578

WI/BL

1989 Rijsenhout

J

K.J.

Blok

Drifter

26/FS 117

WI/BL

1981 Naarden

J

R. de

Boer

Sperwer

33/FS 142

GR

1992 Zaandam

J

E.J. de

Boer

A. de

Boer

Amigo

M&M-kotter

1973 Zaandam

J

P.

Bolkestein

Bolk

22/FS

WI/RO

1984 Scharendijke

J

I.

Boomsma

Simplicity

Maryl 37

BL

M.

Bouma

Flyaway

35/FS

WI/BL

1983 Workum

J

C.

Brinkhuis

Pretty Woman 25/G 147

WI/BL

1989 Zeewolde

J

E.

Brom

Leukomotive

28/FS 629

WI/BL

1993 Balk

J

G.W.

Brugman

Twir

28/FS 592

WI/BL

1990 Heeg

J

S. de

Bruin en mw. Y. Hoogland

Dushi

28/FS 560

WI/GR

1988 Stavoren

J

A.G.

Burghgraef

M.

Buurlage

Tomboy

33/FS

WI/GS

1988 Marmaris

J

G

Daniels

Equilibrium

35/FS

CR/BL

1985 Muiderzand

J

P. van

Dijk

Bluelady

33/FS

WI/BL

1987 Lemmer

J

J.

Donker

Marina

23/FS 358

GR/WI

1975 Brielle

N

J.

Dosker

Maryse

33/FS

WI/TU

1989 Enkhuizen

J

G.

Draijer

Naranja

28/FS

OR/ZW

1979 Leimuiden

J

B. van

Eijk

Momo

35/FS

WI/BL

1987 Monninkendam

J

B.

Eleveld

ON Y VA

26/FS

WI/DB

1989 Lemmer

J

A.H.

Ettekoven

Freya

28/FS 310

BE/GR

1979 Lelystad

J

G.

Feenstra

Suum cuique

23/FS 400

BLGR/WI

A.T.

Fokker

Sam Sam

34/FS

C.

Franck

Sid

33/FS 132

J.

Frowijn

Botje

D.

Ganzinga

Corazon

J

J

Akersloot

N

WI/BL

1996 Warmond

J

WI/BL

1990 Idskenhuizen

J

23/FS 280

D.BL

Akkrum

J

26/FS

WI/ZW

1988 Oostmahorn
1992 St. Annaland

J

A.

Geerards

Dorus

26/FS

WI/BL

R.H.M.

Geerdink

Delight

Bavaria 31

WI

J

R.

Goudriaan

Granuaille

28/FS

CR/DB

1976 Monnickendam

J

H. de

Groot

Kingfisher

33/FS 98

WI/BL

1988 Terhorne

J

M. de

Groot

M. de

Groot

Socius

26/FS3054

WI/BL

1984 Lelystad

J

Woudsend

N

33

Ledenlijst IFC per 1-1-2016
Voorletters

Naam

Bootnaam

Type

Kleur

Bwjr

Ligplaats

VHF

A.D.

Harms

Argoo

Jeanneau so

WI

2002 Oude Tonge

J

T.

Hartgring

Strûzer

33/FS

WI/BL

1978 Andijk

J

R.J.

Held

Silhouet

33/FS

WI/BL

1992 Andijk

J

H.W.

Hemerik/mw.J.Bijkerk

Dewi Danu

Catalina 34 MK2

WI

2008 Heeg

J

J. van den

Heuvel

Stern

28/FS 599

WI/TU

1990 Goes

J

J.

Hibma

Rebel

28/FS

IW/RO

1975 Workum

J

A.J.M.

Hienkes

Amiga

28/FS

WI/ZW

1975 Workum

J

R.

Hille en P. Bakker

Red Blixem

26/FS

CR/RO

1981 Eemhof

J

J.

Holstegge

Fuut

26/FS

WI/RO

1980 Ketelhaven

J

S.

Hornstra

Woltje

33/FS 112

WI/BL

1989 Lemmer

N

M.D.

Janssen

Marlin

35/FS 334

WI/BL

1988 Schokkerhaven

J

D.A.M.

Sigmagic

Sigma 362

WI

1986 Enkhuizen

J

H. de

Janssen en dhr. J.W.
Haagsman
Jong

Witte Raaf

33/Ned 5868

WI/BL

1985 Lemmer

J

C. de

Jonge

Aquilon

33/FS 146

WI/BL

1992 Breukelen

j

R.

Kellaway

WR III

28/FS

WI/BL

1993 Naarderbos

J

T. van

Kollenburg

Skip

33/FS 53

WI/BL

1985 Noordschans

J

B. de

Koning

Bommelton

28/H 2246

RWB-W

1975 Aalsmeer

J

P.

Kortenoeven

Wiemel

28/FS 431

WI/BL

1982 Den Helder

J

A.

Krijger

Haï

Hanse 331

WI

R.G.

Kuipers

Ultimate

Atlantic 42

WI/BL

2000 Harlingen

J

E.

Kuipers-van Dijk

C.

Kuperus

Hedwig

28/FS 304

WI/BL

1979 Enkhuizen

J

P. van

Ladesteijn

Bon courage

28/FS

WI/TU

1991 Huizen

J

C.

Lanser

Hobby

28/FS 619

WI/BL

1991 Aalsmeer

J

P.

Laumans

28/FS 562

WI/DBl

1988 Naarden

J

W.

Lentink

Everarda
Maria
Quintus

28/FS

WI/DB

1980 Strand Horst

N

C.J.M. van
der
W. van

Linden

Psyche

28/FS 574

WI/BL

1989 Heeg

J

Loenen

Moonshine

26/FS 2621

WI/BL

1986 Almere Haven

J

C. van

Luijk

Lepelaar

26/FS 181

WI/BE

1981 Eemnes

N

M.

Marks/E.v.Sterkenburg

Windekind

Winner 10.10

WI/BL

2007 Enkhuizen

J

W. van der

Meer

Clochard

26/FS 373

WI/BL

1990 Wartena

J

L.

Meesters

Spirant

26/FS

WI/BL

1978 Heusden

J

W. van

Megesen

Doxy

28/FS 232

OR/ZW

1978 Lemmer

J

A.H.

Meijer

-

33/FS

WI/BL

1989 Woudsend

J

M.

Mestrom

GT\'aime

22/FS SP 216

BE/BL

1983 Zeewolde

N

R.

Millenaar

the Solution

28/FS 322

BE\GR

1979 Aalsmeer

N

R.

Morra

Hippo

26/FS

WI/RO

1987 Braasemmermeer

J

G.

Niewold

Arradon

28/FS 547

WI/ZW

1980 Durgerdam

J

B. van

Noordenburg

28/FS

DB

1980 Woudsend

J

P.

Ouwehand

Sjan III

28/FS 399

BE/BR

1981 Sassenheim

J

M.

Overbeeke

Skip

26/FS 114

WI/BL

1979 Numansdorp

N

A.

Pasman

Lucky

28/FS

WI/BL

Makkum

J

Giesbeek

J
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Ledenlijst IFC per 1-1-2016
Voorletters

Naam

Bootnaam

Type

Kleur

Bwjr

Ligplaats

R.N.

Pikaar

Enterprise

Hunter 356

WI/BL

2002 Warns

VH
F
J

J.M.C. v. d.

Ploeg

Apollo

Sailmaster 22

BL

1966 Zoeterwoude

J

O.

Poiesz

Canto Hondo

35/FS

WI/ZW

H.R.

Postma

Tréwes

33/FS 67

CR/RO

1988 Heeg

J

R.van

Riel

Amitié

26/FS

WI/GE

1987 Marken

J

A. van 't

Riet

Elise

25/FS 104

WI/BL

1984 Balk

N

R.H. van

Rijssel

Fuut

28/FS 488

IV/GR

1984 Kampen

J

R

Romkes

Kenau

28/FS 136

WI/ZW

1976 Urk

J

R.

Roskam

33/FS 109

WI/BL

1989 Sliedrecht

J

J.

Rutsen

My Best
Friend
Out of Town

33/FS

CH/TU

1988 Hoorn

J

J.

Salverda

Envin

26/FS

BE/DR

1988 Balk

J

H.

Scholte

Sil's Sobke

Aprhodite 37

WI/BL

1991 Den Oever

J

M.L.

Segers en J.W.B. Geurts

Nijlpaardje

22/FS 1163

WI/BL

1994 Friesland

N

R.

Sijbers

Koh I Noortje

22/FS 22050

WI/LG

1993 Elahuizen

J

A.

Sloot

Slootje

33/FS

WI/BL

1988 De Veenhoop

J

P.

Sloots

Kledder

26/FS

WI/BL

1986 Edam

J

F.E.M.

Smeur

eSTe

28/FS 965

BE/ZW

1976 Volendam

J

G

Smits

Floris

28/FS 366

WI/BL

1979 Terherne

J

1985 Zeeland

J

A.P. van

Soest

Wayfarer

Compromis999

IV/BL

2002 Ketelhaven

J

J.

Sorber

Swag

22/FS

WI/WT

1989 Swaiekom Himmelum

N

A.M.

Spit

Amie

28/H 4394 C

BE/ZW

1977 Woudsend

J

K.P.

Stender

Momo

Emka 31

WI/RO

Lemmer

J

M.

Sterk

Douwe Daan

27/FS 252

WI/BL

1991 Terherne

J

W.

Teinsma

Echte Tunus

28/FS 391

WI/BR

Terhorne

N

A.

Veensma en M. Hof

Catalijne

28/FS 501

WI/ZW

1985 Akkrum

J

H.

Verburg

26/FS 395

GW/BL

1992 Naarden

J

R.

Verdwaald

Amica

35/FS 315

WI/BL

1986 Den Helder

J

L.

Vink

Najade

28/FS

BE/BL

1975 Leimuiden

J

K. de

Vries

Scampi

28/FS 517

WI/BL

1985 Naarden

J

I.

Vroom en J. de Jong

Ianassa

SunOdessey36i

WI

2012 Lelystad

J

R.J. van

Waveren

28/FS 541

WI/BL

1986 Oudega

J

P.A.

Weijers jr.

Friend of
Wave
Amigo

22/FS 712

BE/RO

1982 Hoorn

J

A. P.

Weijers sr.

Ritselaar

Bavaria 30

WI

2006 Hoorn

J

G.

Welsing

Fortuna

25/FS 5179

WI/OR

1989 WöRTHERSEE/Carinthia

N

F.

Wijnstra

Saluut

WI

1998 Woudsend

N

J. de

Witte

Nomad

Sun Odyssey
32.2
Etap 37S

WI

2004 Warns

J

J.

Woltering

Azzurro

22/FS 1123

WI/BL

1989 Kudelstaart

N

F

Ypma

Blizzard

35/FS

WI/BL

1982 Koudum

J

T. van

Zon

Pardoes

22/FS

WI/RO

1979 Monster

J
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INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE PAASTOCHT 2016 Rondje NoordHolland
Naam schipper:
Email-adres :
Mobiel telefoonnummer:
Scheepsnaam :
Type schip :
Marifoon : ja / nee
GPS : ja / nee
Heeft ervaring met zee-zeilen : ja / nee veel / weinig
Ik wil mee :

met eigen boot / alleen als opstapper

Ik wil mee met eigen boot en ben bereid opstappers mee te nemen. Ja, aantal……/nee
Ik wil mee naar het diner in Den Helder met …. personen.
Ik wil mee naar het “diner” in Buitenhuizen met …. personen.
Ik heb de “Uitsluiting aansprakelijkheid” op de achterzijde van het inschrijfformulier
ondertekend.
Handtekening:

Datum:

Aanmelden vóór 20 maart 2016 maar liever eerder via E-Mail Website of stuur dit formulier
naar

J.W.Haagsman
Alphons Diepembrockhof 59
2551kh Den Haag
jend@casema.nl
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“Uitsluiting aansprakelijkheid”
Deelname aan dit evenement staat alleen open voor schepen welke deugdelijk
verzekerd zijn. De verzekering dient tenminste dekking te bieden tegen wettelijke
aansprakelijkheid in het te bevaren gebied. Door het simpele feit van deelname
verklaren deelnemers aan deze eis te voldoen.
De deelnemers aan de activiteit(en) doen zulks geheel voor hun eigen rekening en
risico. Het organisatiecomité noch de vereniging is aansprakelijk voor enige schade,
welke dan ook, waaronder begrepen schade aan schip, aan de opvarenden en aan
boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met de deelneming
aan de activiteit(en) zou kunnen ontstaan.
De veiligheid van het schip en haar bemanning is de uitsluitende
verantwoordelijkheid van de eigenaar of haar schipper. Deze dient te zorgen dat het
jacht in goede conditie en zeewaardig is, en bemand met een voldoende ervaren
bemanning die ook psychisch en fysiek bestand is tegen slechte
weersomstandigheden. De schipper dient er tevens voor te zorgen dat voldoende
veiligheidsuitrusting en veiligheidsmiddelen aan boord zijn, en de bemanning
instructie heeft waar deze zich bevinden en hoe ze te gebruiken.
Evenementen en activiteiten worden georganiseerd door leden, voor leden.
Adviezen, route-aanwijzingen of weerberichten die verstrekt worden door het
organisatiecomité zijn slechts ter informatie. De schipper en haar bemanning blijft te
allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissing om uit te varen, routekeuze en
interpretatie van de weersinformatie.”
Met deze bevestiging van deelname verklaart de schipper(se) kennis heeft genomen
van bovenstaande bepalingen en vrijwaart de schipper(se) het organisatiecomité of de
vereniging tevens voor aanspraken van de (overige) bemanningsleden.”
Handtekening:

Datum:
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INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET IFC LUSTRUM

Zaterdag 9 april 2016
Alleen leden en hun gezinsleden kunnen zich inschrijven voor dit evenement!
Naam IFC lid

1e

Naam gezinslid

2e
3e
4e
5e

Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoon (bij voorkeur mobiel)
E-mailadres

Aantal Personen:

………………… x € 19,50

€ …….. ,--

· Het totale bedrag a.u.b. z.s.m., doch uiterlijk 19 maart overmaken op rekening: NL10INGB0003560322
Internationale Friendship Club te Voorburg.
· Dit formulier uiterlijk 19 maart 2016 mailen naar hermanhemerik@tele2.nl :

Ruimte voor uw opmerkingen
Dieetwensen:

Verplicht in te vullen: per deelnemer een 1e, 2e en 3e keuze aangeven.
Keuze workshops
Naam
Zeilmakerij: Smederij:
Bataviakoor Beeldsnijderij
tas maken
smeedwerk
: zingen
: houtsnijwerk
maken

Codekraker:

Spel, vindt de kisten

maken

Tijdens het evenement zijn de organisatoren bereikbaar op telefoonnummer
Gerard Daniels
06-10157427
Herman Hemerik :
06-51080444
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