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VAN DE REDAKTIE 
 
Gerard Burghgraef is na vele jaren gestopt met de redactie van de Flitsen en ik heb 
gehoord dat hij ook om die reden de boot verkocht heeft. 
Ik neem het stokje nu van hem over en ben er nu al achter hoeveel werk Gerard al 
die jaren gedaan heeft.                                                                                         

 
Het is een bijzonder jaar geworden, te zien in het uitgebreide verslag van de 
secretaris met mooie foto’s van alle activiteiten in 2015. 
Lees en huiver bij de verhalen over het rondje Noord-Holland met de Pasen 2016. 
Graag verwijs ik naar de verslagen over het Lustrum, die deze flitsen weer de 
moeite waard laat zijn om gelezen te worden. 
Ook is er een leuk stuk over zeilwedstrijden langs de Perzische Golf en de Golf van 
Oman waar een van onze leden aan heeft meegedaan. 
Vergeet vooral  niet af en toe eens op onze vernieuwde internetsite te kijken. 
Tenslotte: de uitnodiging voor het Hemelvaart weekend waarvoor U zich het beste 
i.v.m. de korte tijd via de site kunt opgeven.  
 
Noteer alvast 10 september 2016 in uw agenda voor 4 uurs en najaar evenement 
van de IFC 
 

Veel Leesplezier en tot het Hemelvaartweekend 
                                                                                 Jeroen Haagsman, redacteur 
 
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 
Zet uw ervaring op papier, het is van harte welkom! Kopij voor de volgende Flitsen, indien 
mogelijk in Word - Times New Roman inzenden / mailen voor 15-08-2015 aan het redactie 
adres. 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 
redactieadres of per e-mail naar Jend@casema.nl  
Zet uw ervaring op papier  

mailto:Jend@casema.nl
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          VERSLAG VAN DE SECRETARIS - JAAR 2015 
 
Ledenadministratie 
 

Ledenbestand: 123 leden per 31-12-2015

26

25

6

9

4

3

3

5

3

10

4

6

5

16
6

Verdeling naar
woonplaats

Nieuwe leden in 2015:  11(13) *
– via internet 8 

– Via IFC-lid 2 

– Via Relatie 1

1

Opgezegd in 2015: 16 (20) *

– Verkoop schip 7

– geen deelneming 1

– Leeftijd(hoge -) 1

– Zeilt niet meer 2 

– geen reden opgegeven 5 

In totaal is het ledenbestand in 2015 met 5 leden 
(schepen) verminderd. 

*) De getallen tussen haakjes geven de mutaties aan van voorgaande verslagjaar

 
 
Dit verslagjaar zijn wij samen met onze leden  begonnen met het uitdelen van een 
wervingsbrief aan Friendships die ze tegenkomen in de verschillende havens.  
  
Diverse activiteiten 
 
I.F.C. MAILING 
 
De IFC mailing is afgelopen jaar voornamelijk gebruikt voor het herinneren aan onze 
geplande evenementen en voor kopij voor de flitsen. 
 
INTERNETSITE 
 
De website is begin 2016 volledig vernieuwd door Louis. Door gebruik te maken van 
een standaard software programma kunnen we nu zelf, zonder programmeerkennis 
artikelen, foto’s plaatsen. Via de website kan je, je nu ook aanmelden voor een 
evenement. De vorige website werd inclusief 2015 beheerd door Nicolien Janssen 
vanuit Zwitserland. Nicolien, bedankt voor al die jaren van trouwe zorg. 
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TECHNISCHE GROEPEN 
 
De technische groepen, met als doel de technische kennis die onder de leden 
aanwezig is, te delen, bestaan nu 7 jaar.  

 
De coördinatoren 
begeleiden de 
communicatie binnen 
de groepen en zijn 
tevens de moderators 
op het forum voor hun 
scheepstype.  
 
De coördinator voor de 
FS 22 is Paul Weijers, 
voor de FS 23 is werd 
waargenomen door 
Jaap Bakker maar is 
per 1-1-2016 vacant, 
voor de FS 26 is Wigle 
van der Meer, voor de 

groep FS 28 is Ricardo Smook, voor de FS 33 Hugo de Groot en voor de FS 35 
Gerard Daniëls.  
 
 
Ieder jaar zijn er weer indrukwekkende projecten uitgevoerd door leden en niet leden 
die hun kennis en ervaring wilde delen. De gebundelde technische kennis is een 
belangrijk argument om IFC lid te worden. 
 
Het bestuur wil daarom alle coördinatoren, dit jaar in het bijzondere Jaap Bakker, 
bedanken voor hun inzet en alle Friendshippers die hun kennis hebben willen delen op 
dit forum. 
 
Evenementen 
 
Bezoek verkeerscentrale Hoek van Holland 
 

 
Op zaterdag 14 februari zijn 
we op bezoek geweest bij de 
Verkeerscentrale in Hoek van 
Holland. We werden 
ontvangen door Aad Kleijn, 
werkzaam bij de Port of 
Rotterdam. Aad gaf een 
uitgebreide presentatie en gaf 
antwoord op de vragen die 
voorafgaand aan het bezoek 

Technische groepen:
Tips, adviezen & indrukwekkende reparaties

Coördinatoren/ Moderatoren:
• FS 22: Paul Weijers

• FS 23: Vacature

• FS 26: Wigle van der Meer

• FS 28: Ricardo Smook

• FS 33: Hugo de Groot

• FS 35: Gerard Daniëls

Montage ankerlier

Motoronderhoud

oplossing lekkage handrail
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hadden geformuleerd. Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding waarbij goed 
te zien was hoe druk het vaarwater is en hoe belangrijk een goede communicatie is 
om een veilige over te kunnen steken. Het bezoek met 26 deelnemers weer goed 
bezet. 
 
Algemene Ledenvergadering 
 

 
Zondag 7 maart vond de 
algemene ledenvergadering 
plaats in Volendam.  
Na ontvangst met koffie 
en broodjes vindt de 
jaarvergadering plaats. 
Aan het begin van de 
vergadering werden de 
nieuwe aanwezige leden 
voorgesteld.  
Het voorstel om het 
bestuur uit te breiden met 
Jeroen Haagsman wordt 
bij acclamatie 
aangenomen. Na een 

wandeling in het zonnetje rond de haven van Volendam staan  Liesbeth en Martin al 
klaar om hun ervaringen uit te wisselen van hun tocht langs Polen en Finland naar 
Rusland (Petersburg). Prachtige foto’s en mooie verhalen. Het evenement werd 
afgesloten met enkele hapjes proeverij. Totaal bezochten 43 deelnemers de 
jaarvergadering. 
 
 PAASWEEKEND 

 
Pasen valt relatief vroeg dus 
een Rondje Noord Holland.  
Vrijdag 3 april werd 
verzameld in Enkhuizen. 
Zaterdag ochtend vertrek uit 
Enkhuizen en via Den Oever 
naar Den Helder. Met 
noordoosten wind 3 à 4 Bft. 
was het krap bezeild. Op de 
even doorstaande wind naar 
een dikke 5 Bft. had ook de 
fam. Stender met de Momo 
met een gezamenlijke 
leeftijd van 160 jaar niet 
gerekend. 
Op eerste paasdag ging het 

verder vanuit Den Helder met een beetje tegenstroom op het Marsdiep richting IJmuiden. 
Tijdens die tocht neemt de temperatuur toe en de wind in gelijke mate af. Met verbrande 
koppen door naar Buitenhuizen voor het eindpalaver. Aantal schepen 7 met in totaal 18 
deelnemers. 
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HEMELVAARTWEEKEND 
 
 Het Hemelvaartweekend, 
de weerberichten 
voorspellen niet veel 
goeds, veel wind, lage 
temperaturen en ook veel 
buien.  
Donderdag om vijf uur 
trakteerde Klaus van de 
“Momo” op warme 
kippenpoten tijdens de 
steiger borrel. Inge vierde 
haar 92é verjaardag met 
ons. Vrijdag naar 
Terschelling met een 
vertrektijd van 5:30u lokt, 
m.u.v. van de Rambler, 

niet! Texel bleek democratisch de beste optie. De hele tocht naar Texel was bezeild, 
de stroom liep lekker mee. Zaterdag ochtend. Texel – Den Oever. Windverwachting 
6Bf op het fokje een prachtige tocht. Om half zeven lopend naar het restaurant “De 
Zingende Wielen”. Marius sloot zoals gebruikelijk het weekend met een humoristisch 
verhaal af en Claus van de “Momo” bedankte de aanwezigen voor het welslagen van 
de verjaardag van zijn vrouw Inge. In totaal deden 13 schepen mee met deze tocht. 
 
NAJAARSEVENEMENT – De wedstrijd 
 

 Palaver Hindeloopen 4 
september. De 
windverwachting is niet 
echt aangenaam NW 5-6 
later op de dag gemiddeld 
6, maar wel vlagerig. De 
wedstrijd gaat door. Drie 
schepen nemen er aan deel 
echter zonder startschip. 
Maar, de volgende morgen 
staat de windmeter direct al 
op 6 Bft. Uiteindelijk toch 
maar de wedstrijd afgelast. 
Als alternatief programma 
bezochten we het Jopie 
Huisman museum. ’s 

Avonds sloten nog meerdere leden aan die met de auto naar Hindeloopen waren 
gekomen voor het “Walking Dinner”.  Ondanks het gemis van een  prijsuitreiking was 
het weer erg gezellig zo aan het einde van het seizoen.  In totaal konden we xx 
deelnemers verwelkomen. 
Excursie Hagoort Sails 
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Vrijdag 27 november 
hebben we een bezoek 
gebracht aan 
zeilmakerij Hagoort 
Sails in Benthuizen. 
Directeur Martin Baas 
Martin heeft ons 
ontvangen en 
rondgeleid door de 
zeilmakerij, waarbij hij 
ons nieuwe technieken 
toonde die gebruikt 
worden bij het moderne 
zeilmaken. Het 
uitzoeken van nieuwe 
zeilen is niet eenvoudig 

want er valt veel te kiezen. Martin is ook een succesvol wedstrijdzeiler. Na de 
rondleiding vertelde hij hoe je het uiterste uit je boot kan halen door een verbeterde 
zeiltrim.  Al met al een bijzonder leerzame excursie en direct toepasbaar in de 
komende ‘vriendschappelijke’ IFC wedstrijd. Totaal  namen 20 leden hieraan deel. 
 

 
 
Sluizen Kornwerderzand tot 1 mei buiten 
gebruik. 
 

 
 
Heerlijk. Het zeilseizoen gaat weer los. 
Misschien ben je van plan direct de eilanden op te zoeken. 
Goed plan. Maar houd er rekening mee, dat de sluizen bij Kornwerderzand tot 1 
mei gesloten zijn. 
De remmingen worden hersteld en de communicatie- en bedieningsdraden worden 
vernieuwd. 
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Hemelvaart weekend 2016. 
Donderdag 5 mei  tot zondag 8 mei, op pad met de IFC. 
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Tja…., dat was Hemelvaart 2015. Gelukkig hebben we de foto’s nog. ( Makkum, sluis, wad 
eerste dag, wad tweede dag, Den Oever Marina, afsluitend diner, thuisreis). 
 
Wat was het weer de moeite waard om mee te maken.  
En het mooie is……, wij gaan op herhaling. 
Dus met Hemelvaar…….. op naar Terschelling. 
 
De Hemelvaarttocht  2016 valt dit jaar al vroeg in het seizoen. 
Op de donderdag, 5 mei verzamelen we in Makkum. In de haven bij het dorp. 
Vanaf ongeveer 16.30 uur houden wij weer onze Steigerborrel.  
Om 20.00 uur zien wij elkaar in Hotel De Prins. Het hotel ligt naast de sluis naar binnen. 
Hier houden wij palaver. We bespreken de laatste stand van zaken. Wat zijn de 
weersvooruitzichten en windrichtingen. 
De ervaringen van de laatste jaren leert, dat het mogelijk is, dat wij het einddoel moeten 
aanpassen. Wij zijn ook wel eens (nou eens) naar Texel of Den Helder gegaan. 
Het weer blijft baas, dus een garantie van Terschelling kunnen we niet geven.   
Het plan is wel, op de vrijdag naar Terschelling te varen, de zaterdag naar Den Oever en de 
zondag vaart een ieder dan weer naar de thuishaven of een andere eigen bestemming.  
 
In Den Oever komen wij weer bij elkaar te liggen in de Marina. 
Het weekend sluiten wij af met een diner op de haven, bij de Dikke Bries. 
 
Met De Dikke Bries zijn wij twee drie gangen menu’s afgesproken. 
Een menu met gebakken varkenshaas en een menu met een zalmmoot uit de oven. 
Bij de aanmelding vragen we jullie de menukeuze ook door te geven.   
 
Van het inschrijfgeld betalen wij hotel De Prins in Makkum en het diner in Den Oever. 
De havengelden worden door een ieder zelf afgerekend. 
 
We hopen ook dit jaar weer met een mooie groep op pad te gaan. 
Ga je mee, geef je dan snel op. In ieder geval voor 28 april. 
Het inschrijvingsformulier vind je achter in deze Flitsen. 
 
Tot ziens in Makkum. 
 
Marius Bouma 
Het Bestuur. 
 
PS Hoewel wij in verenigingsverband gaan, en elkaar goed in de gaten houden,  blijft elke 
schipper zelf verantwoordelijk voor het eigen doen en laten. 
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Hoe Pasen 2016 in de wind viel! 
"En toen waren er nog maar vier". 
Het weer werd de laatste week voor Pasen nauwlettend in de gaten gehouden, elke 
keer als Imko en ik elkaar spraken vroeg hij of ik ook naar het weer gekeken had. Dat 
had ik natuurlijk niet, ik hoor het wel van Imko. Het zag er in het begin best wel mooi 
uit, de voorspelling voor Pasen, maar naargelang de dagen dichterbij kwamen werd 
het alsmaar slechter. Toch waren we zeker en vast van plan om met Pasen te gaan 
zeilen. Jan en Tineke gingen ook zeker mee.  Er waren toch zeker vijf boten die zich 
aangemeld hadden. Uiteindelijk bleken er nog maar vier boten mee te gaan: de 
Simagic, de Cascade, de Momo en de Ianassa.  Na wat heen en weer gemaild werd er 
besloten om het rondje de andere kant op te varen, we zouden zuiden wind krijgen en 
dit was gunstiger op de zondag om dan van IJmuiden naar Den Helder te varen. De 
start zou in Volendam plaatsvinden. De poezen werden naar het pension gebracht en 
de boodschappen in huis gehaald, de tocht kon beginnen. 
 
"En toen waren er nog maar drie". 
Donderdagavond een mailtje van Rob Millenaar van de Cascada: 
 
Dag allemaal, 
 
Ik heb zojuist met de opstappers van de Cascada contact gehad en naar aanleiding 
van de weersberichten besloten af te haken. 
Ik hoop dat als jullie gaan het een mooie tocht gaat worden. 
Wie weet volgend jaar, 
 
Groeten Rob Millenaar 
Schipper “Cascada” 
 
Op vrijdag contact met Jeroen van de Sigmagic, zijn boot moest nog in het water en 
na overleg over het weerbericht, windfinder en windguru, werd er besloten om toch 
maar vanuit Enkhuizen te beginnen. Ook Klaus werd geïnformeerd. Wij vonden het 
erg dapper dat Klaus en Inge het aandurfden om mee te gaan.  
Rond 12 uur vertrokken we met Jan en Tineke vanuit Lelystad, het waaide stevig 
maar deze wind konden we prima aan.  Tegen vier uur kwamen we in Enkhuizen aan, 
het laatste stukje hadden we het behoorlijk voor onze kiezen gehad. Het was wel even 
wennen dit onstuimige weer. Een geluk was dat de Ianassa het allemaal prima vond en 
ons veilig naar de haven bracht. Dat dachten we, maar er bleek bij het starten van de 
motor geen koelwater uit te komen. Dus bij de eerste plaats dat het kon aangemeerd. 
Gelukkig kon Imko het euvel snel verhelpen. In de Compagniehaven zijn ze met de 
steigers bezig en het volgende obstakel dat we tegen kwamen was de kraan van een 
werkschip, deze hing midden over de vaarweg tussen de boxen. Doodgemoedereerd 
stond er een mannetje te roepen: "Ik zou maar even oppassen als ik jullie was".  
Gelukkig was Imko het manoeuvreren nog niet verleerd en kwamen we heelhuids 
voorbij de kraan. Achterons aan kwam de Momo, die had de oversteek vanuit 
Lemmer gemaakt. Het lot was ons goed gezind, we kwamen naast de Sigmagic te 
liggen, de boot werd achteruit de box in gevaren, gelukkig ging het allemaal goed 
want door de wind werden we snel richting de boot van Jeroen en Desiree gedrukt. 
Door adequaat handelen van Desiree werd er mogelijke schade voorkomen.  
Als je aankomt is het altijd een warm weerzien, de IFC vlag al hoog in het vaandel. 
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Samen met Inge en Klaus gezellig zitten borrelen bij Jeroen en Desiree aan boord. 
Met veel respect (en ook wel een paar vraagtekens) voor Inge en Klaus die het 
aangedurfd hadden om de overtocht van Lemmer naar Enkhuizen te maken. En 
natuurlijk veel gepraat over het weer, de voorspelling en de wind. Het rondje Noord-
Holland was al van de baan, te veel wind op de zondag om over de Noordzee te gaan. 
Allerlei opties werden er besproken: naar Amsterdam en dan terug, naar Muiden en 
dan terug, naar Medemblik en dan terug? Naar Medemblik was de beste optie voor 
Klaus en Inge en we besloten dat maar te gaan doen. De wind was de grote spelbreker 
dit weekend maar daar hadden we geen invloed op, de route daar hadden we zelf nog 
wat in te bepalen.  
 
"En toen waren er nog maar twee". 
Alhoewel wij het heel dapper vonden van Inge en Klaus dat ze gekomen waren, was 
het ook wel een beetje een zorg voor ons. Medemblik was goed maar ze besloten 
uiteindelijk om in Enkhuizen te blijven liggen.                                                                                                                                                         
Op vrijdagavond besloten Jeroen en Desiree het grootzeil  nog op de Sigmagic te 
doen, het was al bijna donker toen het klusje geklaard was. Wij hadden net ons potje 
klaverjassen afgemaakt. Morgenochtend konden we weg.  
 
"En toen was er nog maar een".  
Zaterdag ochtend werd het duidelijk dat de Sigmagic ook in zijn thuishaven bleef 
liggen. Ze hadden nog voldoende klussen te doen.  Vol goede moed gingen wij aan 
het eind van de ochtend op weg naar Medemblik, de anderen achterlatend in 
Enkhuizen. Eigenlijk begon het allemaal lekker relaxed, een zonnetje, goede wind, het 
was heerlijk toeven in de kuip. Hoe dichter we bij Medemblik kwamen des te 
vervelender werd het, de wind was erg vlagerig en ook hard. Ook hadden ze bedacht 
dat het leuk was om een zeilwedstrijd te houden precies voor de ingang bij 
Medemblik. Gelukkig konden we nadat we de fok ingedraaid hadden, alleen op het 
grootzeil en 2de reef rustig naar binnen varen tussen de wedstrijdbootjes door. In de 
Pekelharinghaven was er genoeg ruimte en kon Imko het achteruit varen in een box 
weer even oefenen. Nadat we aangelegd hadden was er voldoende tijd om lekker te 

lunchen in het zonnetje.  
 We hadden besloten om s 'avonds op de boot te eten, dus boodschappen gedaan in het 
gezellige Medemblik. Wij aan de wijn en Jan achter het fornuis. Totdat er een vraag 
uit de kajuit kwam of wij wel genoeg gas hadden, de vlam op ons gasstel werd steeds 
kleiner. Na lang onderzoek bleek dat de gas reduceer kapot te zijn.  
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En wat zouden we zijn zonder internet? Dus snel opgezocht waar we een nieuwe gas 
reduceer zouden kunnen kopen, het was al wat laat maar misschien hadden we geluk. 
In het Regatta Centrum was een enthousiaste meneer die ons zeker zou kunnen 
helpen. Jan en Tineke er snel naar toe gelopen maar helaas hij had niet de juiste 
reduceer. Dus de entrecotes konden weer de koelkast in. We moesten uit eten. 
Jammer! Maar goed, je moet toch eten. Dus een restaurant gezocht en daar hebben we 
gezellig en lekker gegeten. Wij , Tineke en Jannie hadden nog een revanche potje 
klaverjassen te goed, en de revanche hebben we genomen. We hadden al besloten om 
zondag terug te varen naar Lelystad, de wind zou maandag te hard zijn, code Geel 
was afgegeven, passend voor deze Paasdagen. Door ons gas probleem geen eieren op 
zondagochtend dus snel een ontbijtje en al vroeg op weg. Ook met het uur verzetten 
van de klok was rekening gehouden, om half negen voeren we de haven van 
Medemblik uit. Geen boot die met ons meeging maar we waren er klaar voor, het 
eerste stuk hadden we halve wind en we ging als een speer. Het was wel koud, geen 
zonnetje en het miezerde een beetje. Al snel hadden we de boei in het oog die de 
ondiepte aan de dijk aangaf. Er waren weinig boten op het water en omdat het best 
wel koud was, waren we blij dat we snel in Lelystad zouden zijn. Niets was minder 
waar, het leek alsof het laatste stukje dit gehele weekend ons parten zou spelen, ook 
dit laatste stukje duurde weer lang, scherp aan de wind die af en toe weer stevig 
aantrok. Om 13.00 uur lagen we in de box, daar nog even lekker samen geluncht. De 
spullen weer opgeruimd en afscheid genomen. Jan en Tineke weer naar Haaksbergen 
en wij naar Zutphen, op tijd om de poezen weer op te halen uit het pension. Ondanks 
dat het niet een rondje Noord-Holland werd en wij alleen overbleven, was het toch 
een heel leuk weekend.  Bij thuiskomst hadden we het gevoel alsof we veel langer 
dan drie dagen waren weggeweest en waren we blij dat we de maandag nog hadden 
voordat we weer aan het werk zouden moeten.  
 
 
Imko Vroom en Jannie de Jong, "Ianassa" 
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Verslag Ledenvergadering IFC  
Gehouden om 13.00 uur op 9 april 2016, te Lelystad: 
 

1. Opening van de voorzitter 
Na technische aanloopproblemen begint de viering van het 40-jarige lustrum.  
Voorzitter heet iedereen welkom. 
 

2 Voorstellen nieuwe leden 
Henk de Jong, Kees de Jonge, Rob en Roelie Held worden van harte welkom geheten 
 

3 Mededeling en ingekomen stukken 
Geen. 
 

4 Jaarverslag secretaris 

Secretaris  doet uitgebreid verslag, ondersteund door een beamer presentatie. 

(Voor het verslag zie elders in deze Flitsen) 

 

5 Jaarverslag penningmeester 

Lichte krimp van leden baart wel enigszins zorgen, maar toch nog voldoende vet op 

de ribben om dit lustrum te vieren. 

Bestuurskosten zullen iets toenemen omdat het bestuur met één lid wordt 

uitgebreid 

Geen vragen n.a.v. het jaarverslag. 

De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door Ruud en Fred waarbij is gebleken dat de 

boeken keurig op orde zijn. Onder applaus wordt de penningmeester decharge 

verleent. Benoeming van leden Kascommissie: Ruud en Fred worden gevraagd deze 

functie nogmaals waar te nemen. Zij stemmen hier mee in. 

 

6 Begroting 2016 

De begroting wordt goedgekeurd. Vraag van Hein over eventuele contributie 

verhoging. Omdat er nog reserves zijn, hoeven we de contributie niet te verhogen. 
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Bestuur gaat proberen nieuwe leden te werven, liever dat dan contributieverhoging.  

 

7 Evenementen 2016 

Internet aan boord op 27 februari in Hoorn bij de Watersportvereniging aldaar, voor 

Friendshippers en leden van de Watersportvereniging. Het evenement is goed 

bezocht en goed ontvangen. De ontvangst was héél vriendelijk, aanleggen in de 

Watersportvereniging is zeker aan te bevelen. 

De Paastocht, in De Flitsen volgt een verslag van de onstuimige tocht … 

Lustrum op 9 april in de Batavia werf: zéér geslaagd ! Goed bezocht (77 man én een 

baby) prima verzorgd en veelzijdig programma.  

Hemelvaart tocht, we hopen dit jaar nu eindelijk Terschelling aan te kunnen doen.  

Najaarsevenement “4 uurs-tocht” vindt plaats in het tweede september weekend.  

Vrijdagavond verzamelen in Hindeloopen, dan op zaterdag de wedstrijd met 

aansluitend een buffet.   

Diesel onderhoud in oktober, datum en locatie worden nog doorgegeven.  

 

De toekomstige evenementen worden in De Flitsen cq op onze vernieuwde website 

nader aangekondigd en omschreven. Om een en ander soepeltjes te laten verlopen, 

is het verzoek om vooral tijdig in te schrijven. Dit kan ook via de website. Er worden 

ook extra mailings verstuurd om u te animeren deel te nemen.  

 

8 Bestuurssamenstelling 

Aftredend: voorzitter Marius en  Herman. Beiden zijn herkiesbaar en worden bij 

acclamatie herkozen. 

Gerard Burghgraef treedt dit jaar, na veel lange jaren trouwe dienst, af. Met 

gemengde gevoelens, want: het bestuur is hecht en gezellig (als de vereniging).  

Imko Vroom wordt voorgedragen. Hij wordt tijdens de vergadering per acclamatie 

benoemd en neemt zitting. 

 

9 IFC Flitsen: 

De nieuwe redacteur, Jeroen , nodigt de leden van harte uit om kopij aan te leveren. 

Het blad zal dit keer rond 22 april op uw deurmat vallen. Mét het aanmeldformulier 

voor de Hemelvaart tocht. (Waarvoor u zich overigens ook via de website kunt 

aanmelden.) 

 

10 IFC Digitaal 

De website is vernieuwd. Gekozen is voor Joomla, dit programma biedt namelijk veel 

voordelen. De website is makkelijk te onderhouden cq te vernieuwen en biedt 

bijvoorbeeld goede mogelijkheden voor het plaatsen van foto reportages. Nicolien 

heeft daarmee haar werkzaamheden voor de website beëindigd. Nicolien wordt van 

harte bedankt voor haar inspanningen van al die jaren vanuit Zwitserland. Louis 

neemt de rol op zich van webmaster voor de nieuwe site.  

 

De technische fora: werken goed, leden helpen elkaar bij de beantwoording van 

technische vragen, leerzaam gebeuren. Moderatoren / technische coördinatoren: 

worden van harte bedankt voor hun inzet, hun hulp en ondersteuning van de leden 

bij technische vragen. 
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11 De Flitsen staan overigens op onze website: de drie laatste zijn via de website te 

benaderen. Oudere Flitsen zijn op aanvraag beschikbaar. Deze houden we niet 

online.  

 

Verzoek aan de leden:  als u uw emailadres verandert, geef dat dan svp door. 

 

12 Afscheid Gerard Burghgraef 

Met een traan nemen we afscheid van Marianne en Gerard: zij hebben negen jaar in 

het Bestuur meegedraaid. Zij hebben langdurig gezorgd voor uitgave van De Flitsen; 

techniek, inhoud, vormgeving, coördinatie. En altijd een bijdrage geleverd aan de 

verschillende evenementen van de vereniging. Ondanks dalend ledenbestand vullen 

we ons verenigingsblad nog altijd met sterke en informatieve artikelen: daarvoor 

hulde en dank. Zij hangen zowel hun bestuursfunctie als hun boot aan de wilgen. Én 

dragen hun vlag en wimpel over aan Imko. 

 

13 Rondvraag 

Joop vraagt of  we de werving niet moeten uitbreiden naar zeilers met andere 

schepen dan een Friendship. In verband met het dalende ledenbestand. Leuk idee 

dat we voorlopig parkeren.  

Joop meldt ook dat hij blij is met de inspanningen van het bestuur. 

 

14 Sluiting. 

Marius sluit de vergadering om 14.00 uur 

 

Annemarie Daniels, Equilibrium 
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Lustrum IFC door de ogen van het nieuwe bestuurslid 
 

 
 
 
Zaterdagochtend, blauwe lucht, weinig wind. Een mooie dag voor op het water, maar 
ook een mooie dag voor het lustrum. Tineke, Jan , Jannie en ik hebben die nacht 
overnacht op ons schip "Ianassa" in onze thuishaven in Lelystad, Flevo Marina. Een 
makkie dus om op tijd te zijn voor het begin van het lustrum. Als aankomend nieuw 
bestuurslid moest ik er een uur van te voren al zijn en dat was uiteindelijk nog niet zo 
eenvoudig omdat er bij de sluis nogal even gewacht moest worden. Dit ondanks dat er 
geen verkeer was op de weg, maar op het water zoals bleek, des te meer. Dus direct na 
de sluis ben ik van boord gegaan, op zoek naar de ingang. Vreemd toch dat dit stukje 
Lelystad zo onbekend is gebleven terwijl we er al een aantal jaren op loopafstand 
vandaan zitten. Iedereen was al bezig (behalve dan Jeroen en Desiree vanwege een 
afgesloten verbinding over de dijk) en vroegen gelijk naar de afwezigheid van Jannie. 
Gelukkig had ik een goed excuus, maar de boodschap was duidelijk. Geen bestuurslid 
zonder vrouw en ik mag aannemen dat dit omgekeerd ook geld. Dus, voor wie het 
mocht overwegen, hier heb je mee rekening te houden. Nou ja, voor mij was er als 
nieuweling, eerste keer op de set, niet veel anders te doen dan toekijken en 
ondersteunende opmerkingen te maken. Het viel wel op dat er door de andere 
bestuursleden goed werd samengewerkt als een geoliede machine, ook al bleek dat 
niet bij de aanvang van het officiële gedeelte in de grote zaal. 
Daarna kwam de dag al snel op gang, in een mum van tijd was iedereen aanwezig en 
werd de vergrijzing van het ledenbestand goed zichtbaar, met als oudste Inge met haar 
92 jr. Nu ben ik bij ons op kantoor de oudste medewerker, maar hier voelde ik mij een 
jong broekje, die net komt kijken. Dus dat ik daar als bestuurslid zat voelde wel wat 
vreemd. Niet alleen jong, maar ik ook nog als nieuweling als het om het zeilen gaat. 
Daar heeft het fanatiek zijn in het zeilen ook vast mee te maken. Het zal wel wennen. 
Gelukkig komen er ook nog steeds nieuwe mensen bij zoals ik gemerkt heb en 
daarmee zullen de evenementen wel gevuld blijven. Als het aan mij ligt komen er nog 
een aantal evenementen bij, want met elkaar bezig zijn op en rond het water is toch 
waar ik enthousiast van wordt.  
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Daarmee gezegd hebbende, een feestje  bouwen is niet zo mijn ding, maar daar zijn 
anderen goed in zoals ik heb gezien. Het lustrum verliep als een goed georganiseerde 
wedstrijd en dus ook een goede afspiegeling van hoe het huidige bestuur werkt. Ook 
mooi om tijdens de rondleiding op de Batavia al die verhalen te horen over hoe het er 
in die tijd toeging. Nu waren we al eens eerder op dit schip geweest, maar toen als 
ongeleide toeristen, en dat is toch anders als met iemand van de werf rondgeleid te 
worden. Nu hebben we wat problemen met de plotter waardoor we er geen recente 
kaarten mee kunnen lezen, maar dat  was toen nog wel heel wat anders. Ik zou er niet 
aan moeten denken om in die omstandigheden te moeten zeilen, ook al zijn de 
schepen aan de buitenkant pronkstukken. Aan de binnenkant valt er niet veel mee te 
pronken, eerder afzien.  
Met het houtsnijden had ik een makkie, allemaal rechte lijnen.  
 

 
 
Tussendoor nog een optreden van het gelegenheidskoor met gepaste liederen om de 
dag nog meer kleur te geven als al door de zon het geval was. 
 

 
 
Als afsluiting een maaltijd die naar mijn oordeel een van de betere was die ik tot nu 
toe bij de IFC heb meegemaakt. Normaal staat een barbecue niet garant voor een 
kwalitatief goede maaltijd, maar deze keer viel er wat mij betreft niets te klagen ook 
al moest ik mij als glutenvrij persoon het een en ander ontzeggen. Daartegenover 
stond dat er voor mij heerlijke lamskoteletten op de barbecue waren gelegd. Dus ik 
wil het niemand opdringen, maar je komt echt niets tekort als je niet alles eet wat de 
kok schaft. Gewoon aangeven en er wordt voor gezorgd, ook wat dat betreft een 
compliment naar de organisatie.  Dat is trouwens wel iets wat ik in het algemeen heb 
ervaren, dat men elkaar graag wil helpen als je het hebt aangegeven. Dus ook voor de 
nieuwkomers, schroom niet om te vragen. De witte "biologische" wijn smaakte naar 
behoren en omdat we met ons schip in de Batavia haven lagen hoefde niemand de bob 
te zijn.  
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Al met al een geslaagde gezellige dag. Nu weer tijd voor het zeilen, ook al gingen we 
de volgende dag op de motor weer terug naar onze haven vanwege het windstille weer 
en ook  vanwege de afspraak die we die middag hadden in Venlo. Maar wel weer met 
mooi weer en dan is het altijd mooi op en rond het water. 
Dit gezegd hebbende, 
 
Groeten Imko 
 
 
 
IFC Paasrondje 2016:  alle zeilen bijzetten 
 
 

 
 
 
‘Jeroen wil jij het stokje overnemen? Ik heb al jaren het Rondje Noord-Holland 
georganiseerd. Ik vind het wel fijn als een ander bestuurslid dit op zich wil nemen.’ 
Louis Vink kijkt Jeroen verwachtingsvol aan.  
‘Ja, graag. Het lijkt me erg leuk om dat te doen!’ Jeroen straalt. ‘Je kunt het met een 
gerust hart aan me overlaten.’ 
Ze schudden elkaar stevig de hand.  
 
De volgende weken is Jeroen druk in de weer met de voorbereidingen. De kaarten en 
stroomatlas wordt van zolder gehaald en afgestoft. De weersverwachtingen worden 
nauwlettend gevolgd.  Jeroen besluit het roer volledig om te gooien en vanwege de 
zuidelijke wind het rondje Noord Holland anders om te maken oftewel met de klok 
mee. 
Imko en Klaus hebben laten weten dat ze op vrijdagavond in de oude haven van 
Volendam zich zullen melden.  
Voor alsnog doen er 4 schepen mee: Ianassa Jeanneau SO 36i, Cascada Jeanneau 33i, 
Momo Emka 31, Sigmagic Sigma 362. Het ziet er naar uit dat het een echte 
Friendship tocht wordt... 
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Ook de IFC thuisblijvers denken mee: snel volgt er een mail die roet in het 
‘schippers’eten gooit: 
 
Beste Jeroen, 
Jullie zullen het zelf al wel hebben gezien, maar als ex- meteoroloog van het KNMI voel ik het als 
morele plicht om jullie ongevraagd te waarschuwen voor de verwachte slechte 
weersomstandigheden met het paasweekend. (ook al ga ik zelf niet mee, was al eerder besloten). 
Vrijdag nog redelijk, maar halverwege de zaterdagochtend gaat de zuidelijk wind flink aantrekken. 
6 tot 8 BFT met een significante golfhoogte boven 2 meter, waarbij 4 meter niet onmogelijk is. 
Het beeld voor zondag is niet veel anders. Het weer op de terugkeerdag (maandag) lijkt nog 
beroerder uit te pakken, ook vanwege meer neerslag die het zicht nogal belemmert. En door die 
nattigheid voelt het nog veel kouder aan dan het al is. De zeewatertemperatuur is net boven 7 
graden Celcius en de lucht er boven wordt niet warmer. Maar ja, dat kunnen jullie als ervaren 
zeilers zelf wel bedenken. 
Geen bemoeizucht van mijn kant, maar ik wil liever achteraf geen spannende verhalen horen op 9 
april terwijl ik dat van te voren kon zien aankomen.  
Vriendelijke groet,  
Henk de Jong  
 "Witte Raaf"  
Lemmer 

 
Het mailverkeer neemt in de daaropvolgende week gestaag toe.  
Jeroen stelt voor: ‘Imko deze mail kreeg ik net. In Volendam maar ff verder kijken?’ 
Imko antwoordt een paar uur later: ‘Inderdaad, dat had ik al aan zien komen. Een 
rondje NH zit er dit Pasen niet in. Voor het overige spreken we vrijdag verder in 
Volendam.’ 
Ook Rob Millenaar, Schipper van Cascada laat zich horen: ‘Dag allemaal. Ik heb 
zojuist met de opstappers van de Cascada contact gehad en naar aanleiding van de 
weersberichten besloten af te haken. Ik hoop dat als jullie gaan het een mooie tocht 
gaat worden. Wie weet volgend jaar.’ 
 
Dan is het zover: het paasweekend is aangebroken.  
Op ‘Goede’ Vrijdag wordt in Medemblik om half negen ons schip het water in 
getakeld en zijn we druk bezig om het vaarklaar te maken. 
‘Laten we voorlopig alleen de genua op zetten. Er is genoeg wind.’ Jeroen kijkt 
zorgelijk naar de klapperende vallen.   
De telefoon gaat. Het is Imko.  
‘Er staat nu wel erg veel wind. Zullen we anders toch in Enkhuizen afspreken? Dat is 
voor Klaus uit Lemmer wel prettig, niet zo ver weg. Ik wil hem wel op de hoogte 
stellen.’ 
‘Prima. We hebben onze vertrouwde Compagnieshaven tenslotte een half jaar moeten 
missen. Je kunt aanmeren aan de P-steiger. Het is nu toch nog niet druk. Ik zal de 
havenmeester wel inseinen.’ Jeroen lacht: ‘Wij liggen in box P8. Je kunt ons niet 
missen: dankzij de meterslange IFC vlag aan de achterstag.’ 
 
Imko met de Ianassa is de eerste die wil aanleggen naast ons. Echter de sterke wind 
heeft andere plannen met het schip, waardoor Imko een tweede poging moet doen. 
Met de motor vol gas, de boegschroef in volle werking, vliegt hij de box naast ons in 
en ondanks dat al zijn bemanningsleden paraat staan moet ik mijn gehele gewicht in 
de strijd leggen om het schip af te houden. 
Klaus volgt al spoedig en legt in één keer zijn schip Momo aan de kade aan, terwijl 
zijn 92 jarige vrouw Inge in de kajuit vol vertrouwen wacht. 
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Het is tijd voor een borrel. De kaarten worden op tafel gelegd, geen rondje Noord 
Holland, dan maar naar het Markermeer naar Muiden, al zal het flink afzien worden 
en kruisen met een zuidelijke wind kracht 5-6. 
 

 
 
 
 
Het wordt een onrustige nacht. Even dacht ik, dat we midden op zee in een storm 
waren beland. De boot lag regelmatig op één oor in onze box. 
's Morgens hebben we groot beraad. Imko stelt voor:  'Zullen we Muiden skippen en 
toch maar  naar Medemblik gaan. Met halve wind, kracht zes, wie doet ons wat?' 
Klaus ziet ervan af en geeft de voorkeur aan een extra dag en nacht in Enkhuizen. 
'Das is auch wel zo relax voor mein frau!' 
Jeroen is solidair met Klaus. 'Ik heb nog veel te klussen aan boord en Desiree wil 
werken aan haar boek.' 
Met weemoed en geheel in IFC stijl nemen we afscheid van de Ianassa.  
 

 
 
 
 
'Klaus en Inge. Komen jullie nog een kopje koffie drinken? Jeroen is daar nu ook wel 
aan toe na al zijn werkzaamheden op de boot.' 
'Ja, aber zuerst de hond auslassen.' 
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Precies om elf uur melden Klaus en Inge zich met een fles witte wijn. 'Sehr speciale 
Duitse wijn, dass moeten jullie ausprobieren.' 
'Dat is jammer voor Jeroen, hij is aan een antibioticumkuur en mag niet drinken. Maar 
ik zeg geen nee.' 
 
 

 
 
Een uur en twee wijntjes later stapt Klaus op: 'Jullie zijn van harte welkom op onze 
boot. Heute mittag zal ik koffie machen en voor Jeroen habe ich iets lekkers.'  
Ik schiet in de lach en sta wankel op de benen. Tja, zo om elf uur 's morgens twee 
drankjes nuttigen, dat kan ik me in jaren niet heugen. 
De zon schijnt volop en het terras lonkt. Terwijl Jeroen verder aan het klussen gaat, 
laat ik mijn huid bruinen, heerlijk uit de wind in de zon. De middag sluiten we af op 
de Momo, koffie met gebak, hapjes bij de drankjes. 
Klaus neemt afscheid van ons. 'Ich denke das ich vanavond richting Lemmer ga 
varen. De wind is al behoorlijk afgenomen.' 
 
's Avonds zoeken we ons favoriete restaurantje Georgio in Enkhuizen op. De eigenaar 
wacht ons op: 'Welkom. Wat fijn dat jullie er weer zijn.'   
Ik knijp Jeroen zachtjes in zijn hand. Ja, we zijn weer thuis. 
 
En het rondje Noord-Holland: dankzij de deelnemers, die vanuit Lemmer/Lelystad 
naar Enkhuizen zijn gekomen en via Medemblik weer huiswaarts zijn gegaan, is het 
toch nog is een rondje IJsselmeer geworden. 
 
27 maart 2016,  
Desiree Janssen 
Sigmagic 
 
 
P.S. Hoe is het met onze diehards van de Paastocht vergaan? 
 
Nagekomen bericht van Ianassa: 
26-03-16 14:48 Jannie: in de zon lunchen in Medemblik.  
26-03-16 19:57 Imko: We hebben het op het laatst nog behoorlijk voor de kiezen 
gehad. Op het eind best wel harde wind. Morgen gaan we op tijd terug. 
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Berichtje van Momo: 
28-03-16 17:14 Even heel kort. Wat ben ik blij  dat ik in lemmer zit.... 
Gisteren ochtend was het goed tot redlijk te doen.  De laatste mijl nagelaten, da 
waren het dan doch tot  >15 knopen wind ruimschoots  plus  > dan  6 kts  speed 
vooruit. 
Dan weet je het wel!   Hoe zijn jullie na huis? 
En doch,  nu ligt  Momo netjes opgeruimd "achter in de tuin"  en schommelt in de 
landvasten als gek  bij vlagen tot 16 kts. zal zeggen  ruim 2 bij op het IJsselmeer. 
Nu het evenement.   Gezellig, voor herhaling vatbaar. Voor mijn doen heb je meer 
plezier dan gewoon  ergens naartoe, palaver, zeilen  en weer na huis.... 
er zullen andere meningen zijn, dat is gewoon. Ik vond het prachtig! Punt! 
Dank voor de organisatie en tot 09-04 op de Batavia.  
Mfg    Klaus 
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Lustrumfeest 2016 
 
Meer dan een jaar geleden maakte voorzitter Marius ons er op attent dat er een 
lustrumfeest in zicht kwam en vroeg ons daarbij alvast vooruit te denken hoe de 
feestdag in te vullen. 
Herman kwam met het idee van de Bataviawerf. 

 
 
Jorie en hij waren er al eens geweest en zodoende gingen zij met Gerard Daniels aan 
de slag. Een hele organisatie voor een nog onbekend aantal Friendshippers, want 
hoeveel deelnemers zouden zich aanmelden? 
Het lustrumcadeau heeft ook veel  gespreksstof opgeleverd. Ideeën waren er genoeg 
maar de uitvoering van zo`n presentje met IFC foto`s bleek vaak te duur omdat we 
maar een beperkt aantal wilden bestellen. 
Veel originele cadeaus waren reeds gegeven zoals eenden als servetring, een 
Friendship paraplu, place-mats met foto`s, een necktowl, handdoek met borduursel en 
een rugzakje. 
Een pet, zou dat iets zijn?  
Zo kwamen we op de I.F.C. pet van een super kwaliteit, één pet per schip dat bleek 
financieel haalbaar. Misschien is het slim de cap aan te lijnen tijdens het zeilen er 
verdwenen al genoeg petjes in het water. 
Als ik terugdenk aan vorige jubileumfeesten waren deze eigenlijk allemaal een succes 
 
Gerard en ik maakten in totaal 6 lustrumfeesten mee:  
2x in Kasteel Radboud te Medemblik, een boottocht in de Weerribben, een boottocht 
in Rotterdam met een uitstekend buffet-dansant en een dagje Burgers Bush. 
Vijf jaar geleden kozen we voor Burgers Bush (een lustrumfeest van een 
zeilvereniging in een dierentuin, zou dat wel aanslaan?) En dat deed het er was een 
grote opkomst er was veel te zien, het werd in alle opzichten een stralende dag. 
Deze maand vierden we ons laatste lustrum met de I.F.C.  



 
 

26 

Gerard had aangegeven tijdens deze jaarvergadering af te willen treden en zo is het 
ook gegaan. Jeroen Haagsman is de nieuwe redacteur. 
De dag op de Batavia werf werd door de leden zeer gewaardeerd. Er waren allerlei 
workshops en het was ook mogelijk te zingen met een Shantykoor.  
Nadat er uit volle borst  
geoefend was, mochten de I.F.C.ers hun stemmen laten horen aan het toegestroomde 

"publiek". 
De stemming 
zat er goed 
in. Mogelijk 
kan er in  
de toekomst 
een 
Friendship 
Shantykoor 
ontstaan? 
 
 
 
 

 
Sinds vorig jaar augustus zijn we bootloos. Wel blijven we nog even lid, we moeten 
tenslotte langzaam afkicken van deze leuke vereniging. 
 
Marian Burghgraaf 
 
 

 



 
 

27 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

28 

 

Lustrumfeest 40 jaar IFC 
 
Begin februari, net terug van 2 weken heerlijk wintersporten in de Alpen, ligt er een 

grote envelop in de brievenbus met een postzegel uit Nederland. Ik krijg nauwelijks 

post uit mijn vaderland, dus moet het de nieuwe uitgave van de Filtsen zijn – en zo is 

het ook.    

Groot is mijn verbazing als ik lees: uitnodiging lustrumfeest. Waren we niet zo lang 

geleden bij die wilde dieren in Arnhem geweest? Een blik in de kalender geeft 

opheldering: dat was inderdaad in 2011. Wat gaat de tijd soms snel… Toen had ik 

naast het IFC clubgevoel ook nog het Friendship teken in mijn grootzeil. Dat laatste is 

veranderd, het eerste niet . En dat is ook het fijna van de IFC: de gemeenschap blijft, 

ook als het merk van je boot verandert. 

 
Lelystad is voor mij de Bataviawerf en natuurlijk Bataviastad. Zeker als je graag gaat 

shoppen (ik, maar Claudia ook) kom je er wel eens. En daar vindt dit jaar het 

lustrumfeest plaats: prima! Als het weer niet echt tegen gaat zitten, varen we er met 

de boot heen. Deze optie was wel niet in de uitnodiging aangegeven, maar zeker niet 

verboden.           

Zo gezegd, zo gedaan. Jammer dat er geen wind was, zo hebben we 22 zeemijlen 

gemoterd, met de bevestiging, dat de motor het ook dit seizoen weer goed doet. 

 
’s Ochtends voor het feest merkt Claudia dat ze eigenlijk geen passende schoenen 

voor het lustrum heeft. De hele dag in nieuwe zeillaarzen? Nee. Maar dat andere 

paar ziet er ook niet meer zo mooi uit. Dus iets vroeger uit de haven vertrekken en  - 

met succes – schoenen in Bataviastad gezocht en gevonden. Er liepen trouwens ook 

andere IFC leden rond, wij waren dus niet de enigen.  

 

Leuk, hoeveel mensen er toch naar zo’n lustrum komen – voor mij veel onbekende 

gezichten.  En leuk ook om de bekende mensen weer eens te zien. Het is voor ons al 

weer bijne een jaar geleden (Hemelvaart weekend, bij het naajaars evenement 

waren wij in Kroatie). Al snel blijkt, dat de Bataviawerf de perfecte locatie voor dit 

lustrum is. 

Zeker “De Taveerne”, het restaurant waren we samen komen, is heel gezellig. 

  

Van de jaarvergadering onthoud ik de uitdaging, in toekomst het aantal IFC leden te 

verhogen, liefst gepaard met een verjonging. Hier moet over nieuwe ideen worden 

nagedacht, eventueel los van het merk Friendship. Want de IFC is een levende en 

gezellige zeilclub met interessante en mooie evenementen. De introductie van 

nieuwe bestuursleden is in verband hiermee zeker een stap in de goede richting.  
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Dan de workshops. Er kon vooraf een keuze gemaakt worden uit 5 verschillende 
activiteiten. Menigeen - ik ook – dachten aan 2 workshops, maar daarvoor was de tijd 
er niet. Ik had gekozen voor de zeilmakerij. Nooit gedacht, dat er om een – weliswaar 
dikke – naald door een stuk katoen te prikken zo veel kracht en handigheid nodig is. 
Spierpijn in je duim inclusief want je gebruikt spieren, die niet zo vaak iets moeten 
doen. Maar wel met een leuk tasje als resultaat. 
 

  
 
Bij koffie en taart konden we dan het Bataviakoor, bestaande uit deelnemers en 

leidinggevend personeel, bewonderen.      

                

Een rondleiding door de werf met als hoogtepunt het bezoek aan het handelsschip 

“Batavia” was voor iedereen besteed. Zo vaak aan dat schip voorbij gevaren, nu 

eindelijk eens bezocht. En met vakkundig commentaar van een Bataviawerf 

medewerker, heel interessant. 

Dit tasje is nu op vele schepen 
van IFC-ers te vinden. 
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En een hoogtepunt wachtte nog op iedereen: het diner. Ik ben wat dat betreft 
misschien iets kritischer, maar ik moet zeggen: dit was het beste diner van alle IFC 
evenementen die ik bezocht heb. Lekker vlees, heerlijke vis, heel professioneel 
gebarbecued. Chapeau!      
En dat was dan ook de verrassing: een mooie IFC pet voor ieder schip. Kan best wel, 
dat ze dit vaarseizoen vaker te zien zijn... 
 
Dus: een geslaagd lustrumfeest, natuurlijk met dank aan de “motoren” achter dit 
evenement, Herman Hemerik en Gerard Daniels.          
Ik verheug me al op het volgende lustrumfeest, misschien ook dan weer vroeger als 
verwacht. 
 
Luc de Haas                       
(mare nostrum) 
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Gerard Burghgraef heeft wederom zijn voormalige werkgever bereid gevonden om 

onze Internationale Friendship Club een donatie te doen.  

Een bedrag van € 300,-- is reeds door de penninmeester ontvangen. Gerard en Shell 

Nederland BV danken we hartlelijke voor de bijdrage. Als tegenprestatie plaatsen we 

de bijgaande advertentie. 

Herman Hemerik   
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Sailing Arabia,  De Tour (SATT) 

In de Arabische Golf wordt al sinds 2011 jaarlijks een zeilrace gehouden.  

Deze is te vergelijken met de Volvo Ocean race in het klein.  

Elk deelnemend team vaart een identieke Farr 30 yacht, ontworpen door Bruce Farr. 

SATT is een prestigieus zeilevenement dat 

door 4 verschillende landen langs de Perzische 

Golf en de Golf van Oman voert.  

Met haar snel groeiende vloot is SATT hard op 

weg het grootste zeilevenement van het 

Midden-Oosten te worden. 

Het is ook een ideale plaats om in de 

winterperiode deze wedstrijd met enkele van 

de beste zeilers van de wereld houden.  

De temperatuur is dan rond de 25°C. 

De tour biedt ook de mogelijkheid voor de 

Arabische zeilers om hun niveau te verhogen 

en zodoende mogelijk deel te gaan nemen aan andere internationale zeilwedstrijden.  

De tour wil bijdragen aan de wens de Perzische Golf te positioneren als een hub voor 

internationale zeilwedstrijden en zo een maritieme toeristen industrie te ontwikkelen.    

Het evenement is de afgelopen jaren gegroeid in populariteit en prestige, zowel lokaal 

als internationaal. Dit heeft als gevolg dat er steeds meer internationale bedrijven zijn 

die dit evenement sponsoren.  
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Dit jaar duurde de race van 11 

tot 29 februari. 

Met 6 offshore etappes en 4 

in-port race dagen, gingen de 

SATT races langs Bahrein, 

Qatar, Verenigde Arabische 

Emiraten en Oman. Hiervoor 

waren drie VIP dagen 

gepland op drie prestigieuze 

locaties in Dubai, Abu Dhabi en Qatar. 

Behalve professionele zeilers namen er ook Nederlanders deel, n.l. het Delftse 

studenten wedstrijdzeilteam. En niet onfortuinlijk!  

Onze zoon en zijn gezin wonen en werken al 

enkele jaren in Doha (Qatar).  

Onze schoondochter werkt daar als 

ambassadeur en onze zoon Bart als Facilitator, 

certified trainer & coach. 

www.viewsunlimited.org  

Zij hebben gezien hun werkzaamheden vele 

contacten in de regio. 

Tijdens ons bezoek dit jaar in februari liet Bart weten een “vader-zoon mannendag” te 

hebben gepland. Maar Marian mocht ook mee. 

Het bleek een bezoek aan de haven, waar een internationale in-port zeilwedstrijd werd 

gehouden, waar ook een Nederlands 

team van de TU Delft zou 

deelnemen. 

Daar aangekomen werden we 

ontvangen door een charmante dame 

van het organisatie en 

welkomstcomité. 

Zij vertelde me dat ik als opstapper 

ingedeeld was bij het schip van het 

team TU Delft.  

Ik knipperde even, niet vanwege het felle zonlicht, met m’n ogen en nog enigszins 

 

 

 

http://www.viewsunlimited.org/
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verbaasd werd ik voorgesteld aan het team. 
 

Tijdens het gereed maken van de boot werden we naar een VIP terras gebracht waar 

we werden verwend met heerlijke hapjes en drankjes. Hier maakte ik kennis met een 

aantal zaken relaties van Bart. 

Even later liet de dame van de organisatie hem weten dat er op het schip  

“EFG Bank Monaco” plaats was voor een opstapper.  

We besloten dat Bart op het “TU Delft” schip zou meevaren en ik op de “EFG Bank 

Monaco” 

 
Vanaf de VIP plek hadden we een schitterend uitzicht op de baai waar inmiddels de 

schepen zich aan het voorbereiden waren. 

Voor de start werden we met een dingi naar de schepen 

gevaren. Daar aangekomen werd ik voorgesteld aan de 

schipper en bemanning. De schipper bleek Sidney 

Gavignet, een bekende beroeps zeiler te zijn. 

Hij voer o.a. meerdere malen de Whitebread en tijdens 

de Volvo Ocean Race op de ABN-AMRO 1.   

              
Dat gaf me een goed gevoel en vertrouwen. Na een korte uitleg over wat er van mij 

verwacht werd (heel weinig) was het wachten op het startschot wat nog ruim 10 
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minuten uitbleef. 

 
                              Ruim voor de start mocht ik nog even mijn benen strekken 

Voor mij dus de gelegenheid te oefenen in het overstappen van stuur- naar bakboord. 

Ik ging maar zover 

mogelijk naar 

achteren zitten, 

dicht tegen de 

hekstoel aan om 

uit de weg te 

blijven.  

Dat was echter 

niet de bedoeling.  

Mijn plek was de 

aangewezen plek 

en wel close tegen 

Direct na de start lagen we op kop, de TU Delft op de derde positie         Sidney aan. 

 

Dit i.v.m. de juiste gewicht verdeling. Het gebeurde allemaal heel serieus en 

gedisciplineerd.  

De commando’s, kort en duidelijk, werden strikt door de bemanning opgevolgd.  
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Bij het ronden van de eerste boei ging de spinaker omhoog, deze stond binnen enkele 

seconden. 

 
 

        
   Onze achtervolgers in de derde ronde                 Het ronden van de boei 

 

Wij, de  “EFG Bank Monaco” eindigde als eerste, de TU Delft met Bart aan boord 

veroverde een mooie derde plaats. 

Het was een schitterend evenement waar ik enorm van heb genoten, het was een 

geslaagde “vader-zoon mannendag”  

     Gerard Burghgraef (schipper zonder schip) 
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Inschrijfformulier Hemelvaartweekend 2016. 
 
 
donderdag 5 mei – zondag 8 mei. 
 
Wij gaan mee met de Hemelvaarttocht. 
 
Naam schipper           : 
Adres             : 
Postcode/woonplaats : 
Telefoon            : 
Scheepsnaam  :     
 
Wij komen met  ……………….. personen, ouder dan 12 jaar  à   € 38,00 = € 
Wij komen met  ..……………… personen, tot en met 12 jaar  à   € 25,00 = € 
Baby’s gratis. 
                                                                                         Totaal: = € 
 
 
Dinerkeuze:  Varkenshaas ….. keer 
   Zalmmoot  ….. keer 
 
 
 
Het totale bedrag moet uiterlijk 28 april  binnen zijn op NL10INGB0003560322, 
tnv.  
IFC te Voorburg. 
Het inschrijfformulier voor 28 april sturen of de gegevens  mailen naar:  
Herman Hemerik 
Prins van Lignestraat 18 
2274 KR  Voorburg 
Mailadres: hermanhemerik@tele2.nl 
Pas op, een nieuw mailadres!! 
 
 
Het Bestuur. 
 
 
Ruimte voor eventuele opmerkingen of wensen, dieet: 
 
 
 
     
 
 
 

mailto:hermanhemerik@tele2.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:         

 


