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VAN DE REDACTIE
Over veiligheid en zelfredzaamheid op een boot ga je
weer extra nadenken als je het nieuws van de laatste
paar weken leest.
Wat een gecontroleerde gijp had moeten zijn,
beschadigt mast en zeil van de Akzonobel tijdens de
Volvo Ocean. Toch konden ze midden op de Oceaan in
een paar dagen masten/zeil repareren.
Tijdens dezelfde Volvo Ocean een goede 30 mijl voor
de finish loopt de Vestas op een vissersboot. Met een
uur is de Dongfeng al ter plaatse om eventueel hulp te bieden En de Akzo
Nobel is niet veel later ter plaatse en kan na de Vestas nog geassisteerd
hebbende, toch nog als 3de eindigen.
Dus zelfs bij professionele zeilers met hun radar / AIS zien drijvende objecten/
vissersboten over het hoofd. In een haven trekt het museumschip De Heilige
Ark de bolders uit de kade en gaat inde nabijgelegen jachthaven op bezoek.
Ja, gooi je museumjaarkaart maar weg!
Toch bijzonder dat wij als recreatie zeilers in verhouding zo weinig problemen
hebben.
Op de aanstaande ledenvergadering in Volendam kunnen we hier een boompje
over opzetten en of ideeën uitwisselen ook het “waar ben jij geweest en ga je
dit jaar naar toe”…
Het waar-naar-toe-gaan hoeven we weer wat minder over na te denken als je
het programmavoorstel leest. Er zijn weer een paar leuke ideeën bijgekomen
zoals scheepswerven bezoeken. Engeland varen, op een vuurtje je vlees
verbranden, rondje dijk varen. En in september toch even ervoor zorgen dat er
minder bestuursleden op het podium staan.
Veel leesplezier

Zet uw ervaring op papier, het is van harte welkom!
Natuurlijk wilt u zelf ook een bijdrage leveren aan ons clubblad. Het hoeven niet per se lange
literaire werken te worden een aantal regels is ook goed. Denk bijvoorbeeld aan OEPS dat
ging net goed of WAT IK NU WEER MEEGEMAAKT HEB
Kopij voor de volgende Flitsen, indien mogelijk in Word - Times New Roman inzenden /
mailen voor de volgende Flitsen, liefst voor15 januari 2018 aan het redactie adres. Illustraties
en foto’s graag aanleveren in JPG format of indien mogelijk gelijk verwerken in de tekst.
Voor leden is er ook de mogelijkheid om een advertentie te koop aangeboden of gevraagd
kosteloos te plaatsen. Inzenden naar het redactieadres of per e-mail naar Jend@casema.nl
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Van de Voorzitter 2017 – 2018.
Yesss…..
Heerlijk zak ik in de zachte fauteuil.
Nog met verkleumde handen.
Een berenburgje moet het oude lijf een impuls geven om weer op temperatuur te komen.
De boot ligt op de wal, onder het kleedje.
De winter kan nu invallen.
Tja. Eigen schuld. Wij moesten zonodig doorvaren totdat de bruggen sloten.
Dus stoppen op 1 november.
Dan de boot nog leegmaken; nou ja, leeg? Een aantal zaken nemen wij altijd mee naar huis.
Het is steeds Hollands nat weer en voor een rijpe senior tamelijk fris.
Stom eigenlijk.
De laatste weken van oktober hebben wij zelden gevaren!! Koud en regenachtig.
En vooral veel algenaanslag op de noord- en westzijde van de boot, het dek, de sprayhood en
de kuiptent.
Toch tuinen wij er elk jaar weer in.
Wij weten dat het altijd tegenvalt.
Maar ja, ons jeugdige karakter speelt ons parten.
Oktober: drijven over de Fluessen. Kolonies ganzen op trektocht rondom je.
De zon laag boven de kim. En Anneke zwoegend met koffie en lekkernijen.
Zo stellen wij het ons voor.

Het kan zo mooi zijn. Luwte, beschutte haven, zon, vrijwel geen andere boot. Lege havens.
Zelden maken wij het mee.
Maar ooit zal het weer eens zo zijn, hopen wij.
Wij blijken niet te willen leren.
Wij zijn slecht in het afscheid nemen van de zomer en het varen.
In de winter varen? Doen wij niet aan.
Ik heb eens, met knarsende tanden, een boot door de Dolte in Workum door het ijs naar het
IJsselmeer zien varen.
Het heilige ijs in schotsen achterlatend.
Zo een kapitein vraagt om een steen door de romp.
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Wij vergeten de boot en glijden geruisloos naar de aparte dagen rond Kerst en Nieuwjaar.
Lastige dagen. Helemaal uit je ritme.
Niet schaatsen, naar Thialf en de Elfstedenhal in Leeuwarden. Veel te druk met al die
schoolvakanties.
De kamer opnieuw behangen vindt Anneke ook niet een goed idee. “Je bedenkt altijd idiote
dingen, wanneer ik het druk heb.”
Jazeker, wij hebben nog een klassieke rolverdeling in deze periode.
Ik schiet dan toch altijd tekort volgens de maatstaven van Anneke.
En dat blijf ik koesteren.
Dan Nieuwjaarsdag.
Met vrienden 2017 uitgeluid en 2018 waardig begroet.
Er gebeurt in januari iets in de hersenen.
Ineens ligt het varen weer in een ander perspectief.
Het afscheid nemen is weg. Het lonkende voorjaar dwarrelt al weer door het hoofd.
Er schieten weer voorjaarsklussen door het hoofd.
Primocon moet ik kopen.
Sommige delen van de harde anti-fouling laten los. Moeten opgeschuurd en ontvet worden.
Neem ik de hele romp eens grondig onder handen, bedenk ik.
Maar ja, dat bedenk ik elk jaar, dus ik word er niet onrustig van.
Hoe dan ook. Heb al weer zin aan het zomerklaar maken van de boot.
Hoewel ik nog wekelijks schaats, mag het varen wel weer beginnen.
In mijn hoofd dobberen wij al weer richting Terschelling.
Wat zit het allemaal dan toch mooi in elkaar.
Zo heb je het hele kalenderjaar rond lol aan je boot.
Seizoen 2018, mmmmmmmmm.
Gezellig aankeutelen met de Friendship Club.
Met Hemelvaart niet alles uit de boot halen. Zand in de ogen strooien, om daarna in
september weer genadeloos huis te houden tijdens de wedstrijd.
Alhoewel. Het zit niet altijd mee en vind maar weer eens zo een doorgewinterd
bemanningslid(Herman) als vorig jaar.
Mensen lijken in essentie meer dan 90% op elkaar.
Genoemde overpeinzingen zullen vast niet wezensvreemd zijn.
Ambities zullen vast ook herkend en gedeeld worden.
Wanneer dit klopt zullen de winterse ambities ons, het komende vaarseizoen, in elkaars
vaarwater brengen.
Dat gaat vast weer leuk worden.
Voor 2018 wens ik een ieder vooral een gezond 2018 en daarbij veel genoegen aan en met de
boot.
En:
Mentaal en maatschappelijk zijn er twee soorten mensen.
De een “weet” de weg, de ander “zoekt” de weg.
Ik wens een ieder veel zoekgedrag.
Marius Bouma.
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Op naar Stockholm met de “Dewi Danu” zomer 2017 deel 2
De komende dagen zijn rustig.
We liggen in Möltenort /
Heikendorf. Een gemoedelijke
haven waar iedereen elkaar kent
en er wordt dus veel afgekletst op
de steigers. Ook veel grijze
koppen. Daar horen we nu ook
bij. Het vaarseizoen moet nog op
gang komen. Groter water en
lagere temperaturen zullen daar
aan bijdragen, denk ik. Het ligt
hier schitterend aan de Kieler
Förde, mooie licht glooiende
hellingen met bos begroeid.
Vanuit de sluis en Kiel komen er
regelmatig grote cruiseschepen
voorbij. Ook vanaf zee een gestage stroom. We nemen even rust en ook het weer, veel wind,
dwingt ons daartoe. Een dagje fietsen naar Laboe, een dagje Kiel met de kleine veerboot die
verschillende plekken in de Förde aandoet, we vermaken ons uitstekend. De dag voor we
verder trekken nog even op de fiets voor een boodschap. En ja, lekke band. Gelukkig de
banden plakset bij ons. Bandje eraf en het lek zoeken. Niets te vinden. ?????? Dan blijkt het
ventiel defect, een reserve zit natuurlijk in het andere doosje dat op de boot ligt. Dus ik op de
fiets naar de boot en voel me net Dumoulin, racend op mijn fietsje, heuvel op, heuvel af. In no
time ben ik weer terug met de goede spullen. Dank aan de sterk verbeterde conditie door Fit
20, onze sportschool. Na het vervangen van het ventiel is alles zo gefikst. Terug op het schip
zetten we de boodschappen aan boord en zien dat de band opnieuw leeg is. Dat fiksen we dan
een andere keer. Ik heb nu genoeg mijn fietsenmakers skills geoefend.
De volgende dag, het is inmiddels vrijdag 2 juni, op tijd op weg richting Gedser. Logischer
zou zijn om eerst naar Heiligenhafen te varen. Echter er zijn Schietoefeningen gepland in het
zeegebied waar we langs moeten. Een flink stuk omvaren wordt het dan. Dus nu maar direct
buiten Fehnmarn om naar Gedser. Een goede keuze blijkt , want menig schip wordt door de
kustwacht / marine het schietgebied uitgejaagd. Meestal via de marifoon. Als een schip echter
niet op de oproepen reageert, komt full speed een groot marineschip je wegjagen. Zeer
intimiderend. Wel effectief. Het is vreemd dat juist zoveel Duitse zeilers moeten worden
weggejaagd, immers bij elk havenkantoor hangt de planning en welke gebieden het betreft.
Verder staan er op de wal ook seinmasten. Aan de kleur lichten kun je zien in welk gebied
wordt geschoten.
Er staat veel te weinig wind om te zeilen. Dus op de motor de ruim 70 mijl op vlak water.
Veel bruinvissen onderweg. Er zwemt zelfs één met een bloedgang vlak achter de spiegel een
stuk met ons mee. Fraai. Door het zien van deze dieren voelen we ons altijd bevoorrecht. Dit
te mogen meemaken.
In Gedser is plek zat. Na 11,5 uur varen zijn we best wel gaar. Hapje eten, schip opruimen,
water tanken, diesel bijvullen, jerrycans diesel vullen bij de pomp. Wat kan een mens het druk
hebben. De volgende dag willen we verder naar Klintholm op Mön. Om acht uur varen we
alweer. Het is bewolkt en koud. Wel goede wind om te zeilen. We kunnen in één streep naar
Klintholm. Heerlijk! Jorie stuurt het grootste stuk. Zij is het meest koersvast van ons twee. Bij
mij krijg je altijd een wat zwalkende koers. Jorie doet dat veel beter dus de rollen zijn
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duidelijk. Vanwege de koude wisselen we elkaar
wel af natuurlijk. Achter de buiskap is het veel
minder afzien dan achter het stuurwiel.
Aangekomen krijgen we nog een vleugje zon. Even
het dorpje in. Het stelt weinig voor; een
supermarktje, twee snackbars, zoals altijd
gespecialiseerd in verschillende soorten worst,
pølser noemen ze die hier. We zijn door de kou een
beetje flauw. Dus Jorie haar soft ijsje en ik zo’n
gegrild ding met alles erop natuurlijk, zoals het hier
hoort; mosterd, ketchup, remoulade en uitjes, zowel krokante als verse. En dat in een broodje.
Je kunt die dingen niet eten zonder te morsen. Ook een snor is een handicap. Je snapt hoe dat
er uit ziet. Jorie kijkt met afgrijzen……!
Dan weer een dag verplichte rust. Het is rotweer; koud, regen en veel te veel wind. Het
volgende stuk is weer een flink eind. Dus een dagje wachten dan maar.
Maandag 5 juni 8.00 uur vertrek naar Ystad. De wind gaat afnemen. Het is plat voor de wind.
Dat is de koers waar Jorie niet goed tegen kan. Zij stuurt. Natuurlijk is varen langs die
machtige krijtrotsen van Mön een belevenis. Met de zon erop is het een plaatje. We hebben
bijna de gehele dag iets stroom tegen. Jammer, dat vertraagt op zo’n lange tocht toch wel wat.
Na een aantal uren zakt de wind weg. De deining blijft, de golven ook nog. Motor maar weer
bij, anders wordt het nachtwerk om aan de overkant te komen. Verder een voorspoedige tocht.
Jorie is wel katterig, maar liggend in de kuip houdt ze het aardig vol. Gaandeweg knapt ze
ook weer op. Na 56 mijl meren we om18.00 uur af in Ystad. Hoera, Zweden is bereikt in twee
weken en dat is echt netjes, vinden we.
Er komt slecht weer met veel wind aan. Geen straf om in Ystad te liggen. Dinsdag is het hier
nationale feestdag met veel vlagvertoon, een grote braderie, optocht en muziek. Vooral de
optocht is uit een ander tijdperk. Elke zichzelf serieus nemende vereniging of club loopt mee.
Opvallend veel ouderen. Om er een paar te noemen: ouderenbond, gepensioneerde vrijwillige
brandweermensen, golfclub en weet ik wat nog meer. Braaf in gelid letterlijk achter de
muziek aan. Op het plein toespraken vanwege de
nationale feestdag. Tjonge wat een beleefde en
geduldige mensen die Zweden. De ene na de andere
spreker vraagt zijn tijd. Aan het lauwe applaus kun
je merken dat het niets voorstelt. Een deel van de
mensen loopt weg, een groot deel blijft geduldig
luisteren. Wij lunchen aan het plein. Aan de
speeches komt maar geen eind. Bij ons zou er vast
enig rumoer zijn ontstaan, wellicht een fluitconcert.
Deze dagen zijn er toenemende gezondheidsproblemen van onze scheepskat Silke waar we druk
mee zijn. Ze is de tweede week veel gaan drinken en
veel gaan eten. Echt opvallend meer dan we gewend zijn. Je probeert er eerst een reden voor
te vinden. Op de boot eet ze altijd meer; lange tochten en dan gaat eten en drinken onderweg
niet goed etc. etc. Daarna eet ze ineens nauwelijks meer. We kunnen er niet omheen. We
moeten naar een dierenarts. Na veel vijven en zessen lukt het om een afspraak te maken in de
grote dierenkliniek. Na bloedonderzoek blijkt dat er sprake is van beginnende nierproblemen.
Dus medicatie en aangepaste voeding. Het zal even duren voor dat aanslaat, dus voorlopig
blijven we ons nog wel zorgen maken. We hopen dat ze de reis met ons kan afmaken.
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We vertrekken vrijdag op tijd naar Simrishamn. Dit plaatsje is de springplank voor de lange
tocht naar de overkant van de Hanöbucht. Bij slecht weer de “Golf van Biskaje” van het
noorden genoemd. De zeiltocht om de kaap die we moeten ronden is niet bezeild. Dus
kruisen. Het laatste stuk wat ge-motor-zeilt, omdat de wind steeds ongunstiger komt te staan.
Als we de kaap hebben gerond valt de wind na een poosje weg. Op de motor verder. Het
contingent Nederlanders verzamelt zich ook in deze haven. Ik hoop niet dat we weken achter
elkaar aan kachelen. De mensen die we spreken zijn ervaren Oostzee zeilers en komen hier al
jaren en hebben soms zelfs hun schip op de Oostzee liggen. Wij zijn de jonkies en
beginnelingen met vrije tijd. Zoals deze mensen hier rondvaren, dat is geen vakantie houden,
maar hun “way of life”. De een wil even naar Finland, de ander naar Bornholm, Polen of
gewoon lekker van haventje naar haventje. Wat een leven!
Door het wisselvallige weer met tussen de depressies door even wat rustiger weer, hoppen we
nu nog wel steeds naar dezelfde havens. Simrishamn zouden we nog moeten kennen van 10
jaar geleden. Beiden hebben we er niet zo’n beeld meer van. De ICA supermarkt waar ik toen
een nieuwe leesbril ( ja toen al) heb gekocht, vinden we wel. De andere was n.l. overboord
gekukeld.
Het plan voor zaterdag is om niet zoals de meeste anderen naar Utklippan te varen maar nog
een stukje verder, naar Torhamn, een klein haventje 12 mijl verder richting Kalmar. En dat is
best een eind vinden we, 62 mijl. Dan is het laatste stuk minder ver is de gedachte. Dagen
achtereen zulke lange stukken varen is best een opgave als je het niet gewend bent.
Om 6.00 uur op en om 7.00 uur varen. Natte lap om de kop, tandenpoetsen, een bakje yoghurt
een kop thee en gaan!
Er staat nauwelijks wind en deze is ook nog pal achter. De deining is nog tegen van de harde
ZO- wind van de laatste dagen. Dus motoren we weer. Het is een doodsaaie tocht met
nauwelijks schepen onderweg. Op de AIS zie ik ver achter ons nog een paar schepen dezelfde
kant op gaan. Verder is er onderweg niets te zien, slechts een enkel groepje eidereenden. Die
zijn wel schitterend met hun zwart – witte tekening. Na een 7,5 uur komt Utklippan in beeld,
een klein rotseilandje met vuurtorentje dat in de zomer is bewoond door een paar mensen. Het
is een soort vluchthaven met nauwelijks voorzieningen. Erg fraaie natuur weten we van de
vorige keer, maar we slaan het dit keer over en gaan door. Torhamn is nog even lastig aan te
varen. Smalle betonde geul met
veel dwars-stroom. Dus
regelmatig even achterom
kijken of we nog in de geul
zitten en dan dwars uit richting
haven. Geen betonning. De
plotter helpt enorm. De
beschrijving en de luchtfoto’s
van het haventje schetsen een
verkeerd beeld. Ook het aantal
passantenplaatsen, 60 volgens
de beschrijving, klopt niet. Of
toch wel als je kleine visbootjes
bedoelt. Er kunnen n.l. precies
4 grotere schepen liggen. Er is
nog één plek vrij pal aan
lagerwal. De kadewanden zijn behangen met grote autobanden. Oppassen voor zwarte strepen
dus. De voorzieningen zijn gering. Toch betalen we ook hier hetzelfde havengeld als elders.
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Vooral de elektra maakt het duur. ’s Avonds nog even een ommetje. De natuur en omgeving
zijn erg mooi. Veel natuurgebieden in de buurt. Het staat bekend om de vele vogelsoorten die
er leven.
Zondag 11 juni weer om 6.00 uur op en om 7.00 uur varen. We komen bijna in een ritme.
Vandaag de Kalmarsund in, op weg naar Kalmar. We kunnen heerlijk zeilen. Wel vaak plat
voor de wind met de genua uitgeboomd. De stroom staat meest noord dus dat geeft een zetje
in de rug. Het water blijft aardig vlak
en het zeilt fantastisch.
We genieten beiden enorm van de
reis die we nu kunnen maken. Wat
een voorrecht, althans zo voelen we
dat. En heerlijk dat we het gebied
waar we graag naar toe willen nu
naderen.
Het laatste stuk trekt de wind nog
even flink aan tot 20 knopen. Met
die harde wind aftuigen op open
water is geen optie. Daarom de
haven ingezeild en in de luwte
afgetuigd. Het is de eerste haven
deze reis dat we aan een achterboei
hangen. Dat is weer even spannend. De rvs haak die we hiervoor hebben, is ooit door clublid
Kees gemaakt. De haak wordt uit de bakskist gevist, lange lijn eraan en klaar zijn we voor
deze actie. Jorie heeft de essentiële taak om de haak in te pikken op de ring op de boei. Het
gaat perfect. Ze geeft direct de lijn aan me over en loopt naar voren. Gelukkig staan daar
zeilers om de lijnen aan te pakken. Er liggen hier wel 100 van die boeien. Na ons volgen nog
vele schepen die ook Kalmar aandoen. Een gewilde stopplaats. De komende dagen blijven we
hier.
Herman Hemerik
“DEWI DANU”

Te koop:
“Fraaie goed onderhouden en zeer complete Friendship 22 Sport uit 1993.
Nieuw grootzeil (2016), hoogwaardige zit/slaapkussens (2016),
nieuwe verstaging (2017), nieuwe buiskap (net nieuw).
Compleet met nav.app., vaarklaar met
8pK BBM. Boot jrls.
Op de kant geweest voor antifouling/wax.
Alleen reëele bieding.”
Rob Sijbers
r.sijbers@casema.nl/ 06- 5353 2845
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Uitnodiging winterevenement 2018.
Op:

Zaterdag 10 maart.

In:

Restaurant Pieterman.
Zaal Het Fokkie.
Pieterman 8
Volendam

Parkeren: ·Op parkeerplaats Lang Parkeren op het Marinapark.

De laatste jaren houden wij onze ledenvergadering in Volendam.
Dit voldoet ons goed.
Goed te bereiken, goede parkeermogelijkheden, een goede zaal, prima catering en een goede
omgeving om even de benen te strekken.
Dus ook dit jaar houden wij ons Winterevenement weer in Volendam.
Wij hopen weer veel leden rond 12.00 uur te mogen ontvangen.
Tot 13.00 uur hebben we dan mooi tijd om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten.
Om 14.00 uur starten wij met onze jaarvergadering.
De gebruikelijke jaarstukken komen weer aan de orde en de plannen voor 2018 worden
doorgesproken en vastgesteld.
Jullie inbreng is hierbij onontbeerlijk. Samen moeten wij ervoor zorgen dat de activiteiten
aansluiten op de wensen van ons allen. Ieders inbreng is dus meer dan welkom.
Verderop in deze Flitsen vindt u de agenda.
Om 15.00 uur starten wij met de lezing.
In het najaar van 2017 zijn wij door Martin en Liesbeth, van de Windekind, getipt
In de Botnische Golf hebben zij medezeilers, de familie Broertjes, ontmoet.
Deze hadden al heel wat wateren afgestruind. En konden daar meeslepend over vertellen.
Vooral hun rondje Atlantische Oceaan en hun bezoek aan Suriname was voor hen, en dus ook
voor ons, zeer inspirerend.
Wij zijn blij dat Gerrit en Marian Broertjes bij ons verslag willen doen van hun tocht naar
Suriname. Ook zullen zij aandacht besteden aan de tochtvoorbereiding, etc., etc.
Een aanrader.
Verderop vinden jullie nog enige info over de lezing.
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Om 18.00 uur gaan wij met elkaar aan tafel, op de gebruikelijke Volendamse manier.
“Eindeloos genieten” noemt het restaurant de diner formule nu.
Feitelijk is dit hetzelfde als het ons bekende “All you can eat”.
Maar, eerlijk is eerlijk, “Eindeloos Genieten” heeft ook wel wat.
Je kunt hierop frivool en uitbundig associëren.
Voor ons wordt het zo wie zo, voedzaam en zeer gezellig.
Tijdens de dag is er op meerdere momenten tijd voor een goed gesprek, en voor het
uitwisselen van de geniale oplossingen welke gevonden zijn voor de continue bootjes
perikelen. Uitwisselingen over de plannen voor het komende vaarseizoen.
Gezien het programma wordt het weer zeer de moeite waard, om mee te maken.
Wacht dan ook niet te lang om het Inschrijfformulier, zie achterin deze Flitsen, af te handelen.

Zaterdag, 10 maart, een dag om te noteren en om naar uit te kijken.
Het programma, in vogelvlucht.
12.00 uur:
13.00 uur:
14.00 uur:
15.00 uur:
17.00 uur:
18.00 uur:

Ontvangst met koffie/thee/melk en twee broodjes pp.
Aanvang jaarvergadering.
Gelegenheid de benen te strekken en om bij te praten.
Aanvang lezing. Met tussentijds een korte pauze. Tijdens de pauze/lezing komt
een bittergarnituur langs.
Gelegenheid bij te praten, na te praten, de benen te strekken.
Aanvang “Eindeloos genieten.”

Keuzemogelijkheden.
Je geeft je op voor de hele dag.
Je geeft je op voor de vergadering en de lezing.
De kosten.
Het hele programma
Bij vertrek na de lezing
Kinderen tot 12 jaar

Vanaf 12.00 uur.
Vanaf 12.00 uur tot einde lezing.

€43,50
€18,50
€30,00

Hiervoor krijg je:
Twee keer koffie/thee/melk.
Broodje kroket en broodje luxe.
Bittergarnituur en crostini gerookte zalm.
Eindeloos Genieten.
De overige drankjes, etc. zijn voor eigen rekening.
Zien wij elkaar in Volendam?
Blok de datum in je agenda en geef je snel op.
Tot ziens in Volendam.
Het Bestuur.
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Bestemming Suriname? Een tropisch avontuur!
Het is alweer een tijdje geleden dat we in onze zeilersomgeving lieten blijken dat we
Suriname wel een mooie tussenstop vonden tijdens ons tweede rondje Atlantic.
Als reactie kregen we veel goedbedoelde adviezen en waarschuwingen te horen.
Tijdens onze lezing zullen we uitgebreid ingaan, waarom we van de bekende route van
Columbus afweken. Ook komen o.a. onderwerpen over het geschikte schip en uitrusting aan
de orde.

Maar we geven ook ruimschoots de gelegenheid om vragen en opmerkingen te plaatsen.
Marian en Gerrit Broertjes zeilen vanaf 1976 samen en hebben hun horizon steeds verder
verlegd. Stapje voor stapje.

Concept jaarprogramma van evenementen 2018:
-

3 febr in de namiddag Schaap ship-care, Lelystad, onderhoud algemeen.
10 maart zaterdag ALV in Volendam
30,31 mrt, 1,2 april (Pasen), Rondje Noord-Holland
10,11,12,13 mei (Hemelvaart), Waddentocht Texel/Oude Schild
8,9,10 juni Rondje Dijk / Vogeleiland vanuit Enkhuizen
14,15,16,17 juni Lowestoft 1ste keus
21,22,23,24 juni Lowestoft 2de keus bij slecht weer 1ste keus
7,8,9 september 4-uurs race in Hindeloopen
6,7 oktober barbecue / kampvuur Trintelhaven
De evenementen zullen op de ALV op 10 maart a.s. worden besproken.
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AGENDA JAARVERGADERING, 10 Maart 2018, Volendam
Locatie:

Restaurant Pieterman.
Zaal ‘t Fokkie
Pieterman 8
Volendam

12.00 uur

Ontvangst met broodjes en koffie/thee

13.00 uur

Aanvang Jaarvergadering:
1. Opening voorzitter
2. Voorstellen nieuwe leden
3. Mededeling ingekomen stukken
4. Notulen Jaarvergadering 2017
5. Verslag secretaris 2017
6. Verslag penningmeester 2017
Verslag kascommissie (her) benoeming leden kascommissie
7. Begroting 2018
8. Contributie lidmaatschap
Voorstel tot contributie verhoging van €25 naar €30 m.i.v. het jaar 2019
9. Bestuurssamenstelling
Aftredend:

Louis Vink en Gerard Daniels, beide stellen zich weer
herkiesbaar.
Marius Bouma treedt daarnaast op eigen verzoek af.

Het bestuur heeft de heer Jan Salverda bereid gevonden zich kandidaat te
stellen om Marius als voorzitter 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)
10. Evenementen 2018
11. Friendship Flitsen (copy, drukker adverteerders)
12. IFC Digitaal (Website en voorstel IFC Facebook groep )
13. Afscheid Marius Bouma
14. Rondvraag
15. Sluiting vergadering
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Notulen Ledenvergadering IFC
Gehouden om 13.00 uur op 5 maart 2017, te Volendam.
Opening van de voorzitter
Voorzitter heet iedereen welkom.
Voorstellen nieuwe leden
Ronald en Anita de Greef, Geert-Jan Kater, Peter Stevens worden van harte welkom
geheten
Mededeling en ingekomen stukken: geen.
Jaarverslag secretaris
Secretaris doet uitgebreid verslag, ondersteund door een beamer presentatie. (Voor het
verslag zie elders in deze Flitsen).
Nieuwe leden: via internet zijn de meeste aanmeldingen: 13 leden.
Oproep van de secretaris: er is een vacature voor coördinator/ moderator in de
technische groep: FS 23. Graag opgeven bij de secretaris.
Jaarverslag penningmeester
Al waren er in het jaar 2016 iets meer leden, de jaren daarvoor was er wel steeds een
daling van het ledental, en dus minder inkomsten. Hogere kosten Flitsen. Dat zou als
consequentie hebben, dat het vermogen wordt aangesproken of dat er bij de
evenementen meer eigen bijdrage wordt gevraagd. Voorstel van een lid om de
contributie te verhogen met een paar euro. Dit wordt met groot applaus door de
aanwezigen ontvangen. Het bestuur neemt deze suggestie mee.
Geen vragen n.a.v. het jaarverslag.
De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door Ruud en Fred. Hierbij is gebleken dat de
boeken keurig op orde zijn. Onder applaus wordt de penningmeester decharge
verleend.
Benoeming van leden Kascommissie: Joop van der Ploeg, Hein Bellaar en Jan
Salverda stellen zich beschikbaar. Voorstel om de leden kascommissie i.v.m. reistijd
bij elkaar te laten komen: 1 ½ uur voor de ledenvergadering in 2018. In het verleden
werd dit vaker gedaan. De penningmeester zal dit meenemen.
Begroting 2017: de begroting wordt goedgekeurd.
Evenementen 2017
De Paastocht, op vrijdag verzamelen in Enkhuizen Compagnieshaven, rondje tegen
de klok, organisator: Jeroen Haagsman. Uiterlijk een paar dagen van te voren opgeven
Hemelvaart tocht, het streven is om weer Terschelling aan te doen, organisator:
Marius Bouma
Rondje Dijk/ Vogeleiland op 16, 17, 18 juni 2017, organisator: Imko Vroom.
Buyshaven Enkhuizen, vrijdag, drankje, palaver, rondje vogeleiland of dijk via
markermeer, terug in Buyshaven: barbecues staan er, ieder neemt eigen eten mee.
Zondag weer naar huis. Tot een week van te voren opgeven bij Imko, kan ook bellen,
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Najaarsevenement “4 uurs-tocht” vindt plaats op 8,9,10 september 2017.
Vrijdagavond verzamelen in Hindeloopen, dan op zaterdag de wedstrijd met
aansluitend een buffet, organisator: Herman Hemerik en Marius Bouma. Er is geen
startschip. Gevraagd wordt: wie wil startschip zijn? Opgeven bij Herman. Eventueel
wordt de havenmeester van Hindeloopen benaderd. Anders vrij starten, kan elke vijf
minuten en zelf bijhouden.
Barbecue/ kampvuur Trintelhaven op 7 oktober 2017, organisator Imko Vroom.
Opmerking: i.v.m. Rijkswaterstaat: klein kampvuur.
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.
Bestuurssamenstelling: geen wijzigingen.
IFC Flitsen:
Redacteur, Jeroen , nodigt de leden wederom van harte uit om kopij aan te leveren.
Een voorstel van een lid: om weer een Oeps in het blad te plaatsen. Jeroen roept de
leden op om hun ‘Oeps’-verhalen in te sturen. Het blad zal dit keer rond eind april op
uw deurmat vallen. Met het aanmeldformulier voor de Hemelvaart tocht. (Waarvoor u
zich overigens ook via de website kunt aanmelden)
IFC Digitaal:
Louis Vink zal via mailing berichten over evenementen plaatsen: hij vraagt aan de
leden om vooral zich via de website in te schrijven voor evenementen.
Internet site: er waren 433 vragen, 306 onderwerpen, 903 reacties. De site is nog
steeds erg belangrijk: nieuwe leden vinden hierdoor de ICF, iedereen kan zich via de
site opgeven voor evenementen, link naar getijden, recente boei info., nieuwe
Staandemast route. Forum: voor leden en niet leden .
Heb je een vraag, ga naar de site. Je kunt je simpel registreren.
Graag regelmatig doen, dan kunnen vragen snel beantwoord worden. Pleidooi van een
lid: om iedereen die op forum komt, te vragen om lid te worden. Er werd al een folder
gestuurd, digitaal, door Louis, er was weinig belangstelling.
Digitale versie flitsen: oproep aan alle leden geef ;je op als je van de digitale versie
gebruik wil maken i.p.v. de papieren versie, eventueel voor een proefperiode.
Verzoek aan de leden: als uw e-mailadres is veranderd, geef dat dan door aan Louis.
Rondvraag:
Gerard en Marianne Burggraaf: doen hierbij iedereen de groeten. Tip Rob Millenaar:
met groepsapp aangeven aan deelnemers wie meevaren met het paasweekend.
Sluiting. Marius sluit de vergadering om 14.00 uur.
Desiree Janssen,

Sigmagic
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Voorstel tot verhoging van de contributie m.i.v. 1-1-2019.
( agendapunt ALV)
Gezien de verwachte ontwikkeling van de financiën stelt het bestuur voor om met ingang
van 1-1-2019 de contributie te verhogen naar €30,- per jaar.
(Historie: de contributie was vanaf 2002 €22,00 en vanaf 2005 €25,-)
Redenen om tot dit voorstel te komen zijn:
1. De kosten zullen de komende jaren verder oplopen:

-

-

De tarieven voor verzenden van de Flitsen stijgen opnieuw. We verwachten ook
dat een groot deel van de leden prijs blijft stellen op een papieren Flitsen.
De reserveringen voor het lustrum en aanschaf voor de winkel ( vlaggetje) moeten
weer naar een niveau dat voldoende is om de toekomstige kosten te kunnen
dekken. Het aantal deelnemers op een eerstvolgend lustrum zullen niet minder zijn
dan andere jaren in het verleden. De vaste kosten voor een dergelijk evenement
zullen zeker hoger zijn. ( De laatste jaren zijn de reserveringen kunstmatig
verlaagd)
Door de jaren heen lopen vele ( kleine) kosten langzaam op.

2. De verwachte inkomsten zullen niet groeien of zelfs lager worden:

-

Er zijn nauwelijks sponsoren en adverteerders te vinden die bereid zijn eenmalig
of structureel te doneren dan wel te adverteren.
De vergrijzing heeft invloed op het ledenaantal. Met nieuwe leden is het elk jaar
spannend of het aantal de opzeggingen kunnen compenseren. Geringe daling en
daarmee geringere inkomsten zijn een risico. Aan de kant van de uitgaven heeft
een geringer leden aantal; nauwelijks invloed.

3. Als vereniging moeten we wat lucht hebben en houden. Nu is geen ruimte voor

onverwachte zaken.
Op de algemene ledenvergadering op zaterdag 10 maart a.s. zal het voorstel tot
contributie verhoging van €25,- naar €30,- m.i.v. het jaar 2019 in stemming worden
gebracht.
Namens het bestuur van de IFC:
Herman Hemerik
penningmeester

15

financieel overzicht I.F.C. 2017 over de laatste twee jaar: concept
baten

2016

begr 2017

2017

begr 2018

contributie

€

2.900,00 €

3.000,00 €

3.212,50 €

3.000,00

inschrijfgelden

€

137,50 €

100,00 €

160,00 €

150,00

evenementen

€

4.466,50 €

3.500,00 €

4.140,00 €

4.200,00

verkopen

€

140,00 €

100,00 €

184,34 €

125,00

advert./ sponsoring

€

500,00 €

300,00 €

100,00 €

-

rente

€

61,42 €

20,00 €

21,13 €

10,00

subtotaal

€

8.205,42 €

7.020,00

€

7.485,00

€

630,00

€

615,00

7.817,97 €

8.100,00

toevoeging eigen verm
toevoeging lustrum

€

totaal baten

€

lasten

2016

begr 2017

2017

begr 2018

flitsen / porti

€

1.970,73 €

2.100,00 €

1.464,06 €

adm./diversen

€

339,70 €

450,00 €

548,63 €

500,00

evenementen

€

10.847,60 €

3.750,00 €

4.409,62 €

4.500,00

voorz.

€

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.150,00

verg.+ reisk.

€

275,00 €

350,00 €

355,83 €

350,00

resultaat

€

179,99 €

€

39,83 €

-

totaal lasten

€

14.613,02 €

7.650,00 €

7.817,97 €

1.600,00

afschr. art.

-

6.407,60
14.613,02 €

voorzieningen

7.650,00 €

2015

2016

2017

begr 2018

8.100,00

in het "winkeltje" per 31-12-2017

eigen vermogen
vlaggetjes, etc.

€

-

lustrumfeest

€

1.000,00 €

1.000,00 €

€

-6.407,60 €

€

1.000,00 €

-5.407,60 €

lustrum/winkel
Totaal

balans

activa:

€

-

bank - giro:

€

€

150,00

1.000,00 €

1.000,00

-1.059,36

-59,36 €

€

1.150,00

6.948,72

stickers

177 polo's

vlaggetjes

153 post-it-block

petjes

13 potloden

rugzakjes

22

balans

activa:

bank - giro:

6.948,72

€

6.904,19

€

Toelichting financieel overzicht 200X

€

3.994,66

€

1.523,71

voorziening lustrumfeest

€

1.155,35

vooruit bet. contributie 2017

€

275,00

€

6.948,72

€

4.034,49

eigen vermogen

passiva:

per 31-12-17:

80

voorziening vlaggetjes, etc.

passiva:

per 31-12-16:

€

2

eigen vermogen
voorziening vlaggetjes, etc.

€

464,35

voorziening lustrumfeest

€

2.155,35

vooruit bet. contributie 2018

€

250,00

€

6.904,19

6.904,19

2009

2010

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

€ 285,46
€ 350,00
€ 0,00
€ 635,46

voorziening lustrum 31-12-200x
toevoeging 200x
lustrum kosten 2011/2016
voorziening 31-12-200x

€
€

3.750,00 €
1.350,00 €

€

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

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

2011

€ 4.554,22 €
€ 406,12 €
€
€
€ 4.960,34 €
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

4.960,34 €
21,58
€
4.981,92 €

4.981,92

€ 4.477,89

€ 4.351,63

€ 3.833,82 €
€

3.814,67 € 3.994,66
179,99 €
39,83

-504,03
4.477,89

-€ 126,26
€ 4.351,63

€ -517,81
€ 3.833,82

-€ 19,15
€ 3.814,67 €

3.994,66 € 4.034,49

€
€
€
€

635,46 €
350,00 €
-111,75
873,71 €

873,71
350,00

€ 1.223,71
€ 150,00

€ 1.373,71
€ 150,00

€ 1.523,71 €
€ 0,00 €

1.223,71

€ 1.373,71

€ 1.523,71

€ 1.523,71 €

1.523,71 € 1.523,71
€ -1.059,36
1.523,71 €
464,35

6.450,00 €
1.350,00 €
-5.587,05
2.212,95 €

2.212,95
1.350,00

€ 3.562,95
€ 1.000,00

€ 4.562,95
€ 1.000,00

5.100,00 €

5.100,00 €
1.350,00 €
€
6.450,00 €

3.562,95

€ 4.562,95

€ 5.562,95

€ 5.562,95 €
€ 1.000,00 €
€
€ 6.562,95 €

6.562,95 € 1.155,35
1.000,00 € 1.000,00
-6.407,60
1.155,35 € 2.155,35

€
€
€

50,00
25,00
75,00

€ 25,00 €
€ 25,00 €

25,00 €
25,00 €

25,00
25,00

€ 50,00
€ 25,00
€ 75,00

€ 105,00
€ 75,00
€ 180,00

€
€ 50,00 €
€ 50,00 €

275,00 €
€
€

250,00
-

€
€
€

96,08
9.918,60

€ 199,68

€ 259,94

€ 116,73 €

252,70 €

687,04

10.014,68

75,97 €
8.017,61 €
8.093,58 €

132,55

€

€ 21,31 €
€ 0,01 €
€ 12.049,48 €
€
€ 12.070,80 €

9.157,00
9.289,55

€ 10.163,61
€ 10.363,29

€ 10.840,54
€ 11.100,48

€ 11.834,60 €
€ 11.951,33 €

6.696,02 € 6.217,15
6.948,72 € 6.904,19
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Toelichting bij het concept financieel verslag 2017 en de begroting 2018.
1 januari 2018
Terugblik 2017.
Net als vorig jaar sluiten we het boekjaar af met een kleine plus ( € 39,83). Dat is een
meevaller, omdat rekening was gehouden met een negatief resultaat, dat vanuit het ruime
eigen vermogen zou moeten worden aangevuld. Dat is nu dus niet nodig.
Flitsen/porti: De meevaller is ontstaan door een ( behoorlijk) aantal leden de Flitsen per mail
toe te sturen. Er werd zo een voordeel behaald door de portokosten sterk te verminderen. Er
was rekening gehouden met hogere kosten op deze post, omdat bij het maken van de
begroting 2017 nog niet kon worden ingeschat hoeveel leden hiervan gebruik zouden gaan
maken. Ook werden de tarieven door post.nl weer verhoogd.
Administratie/diversen: Geen bijzondere opmerkingen. Deze post kan jaarlijks wat wisselen,
afhankelijk van het de bestuursactiviteiten en kosten van onderhoud website ed. Dit jaar
waren de kosten iets hoger dan gepland.
Evenementen: De kosten voor evenementen zijn hoger dan gepland maar wel in evenwicht
met de inkomsten. De uitgaven mogen gezien het hoge eigen vermogen ook wel wat hoger
zijn.
Voorzieningen: Dit jaar wederom geen reservering voor vlaggetjes ed. Er zijn wel uit deze
voorziening nieuwe wimpels betaald.
Vergader/reiskosten: Geen bijzonderheden.
Vooruitblik 2018
Voor het komend jaar 2018 denken we dat we nog op de ingeslagen weg voort kunnen. D.w.z.
rekening houden met een mogelijk negatief eindresultaat, te dekken vanuit het eigen
vermogen ( €4034,49)
De inkomsten en uitgaven op de diverse posten zullen vergelijkbaar zijn met afgelopen jaar.
Tarieven die in 2018 zullen wijzigen:
Wimpel incl. verzendkosten: €10,00 m.i.v. 2018
Inschrijfgelden nieuwe leden: €14,00 ( dit is inclusief toezenden wimpel en diverse stukken)
m.i.v. 2018
Herman Hemerik
penningmeester
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Op naar Stockholm met de ”Dewi Danu” zomer 2017 deel 3
In Kalmar blijven we een paar dagen, omdat het leuk is én omdat het weer een paar dagen
gaat gieren. We hebben de tijd dus hoeven we niet met harde wind te varen. Kalmar is een
fijne stad. Niet te groot en alles is te belopen en natuurlijk wordt Baltic, de zeer goed
uitgeruste watersportwinkel bezocht. We kijken naar een boegtrap en een ankerolina.
Zowat elk Zweeds schip heeft een ankerolina; een
grote haspel waarop sterk geweven band is gerold.
Aan de band komt een stuk ankerketting en daaraan
het anker. Als je in de scheren aanlegt op een scheer
( rots) doe je dat met je hekanker in de baai. Een
flink stuk uit de wal smijt je het hekanker overboord, je vaart door naar de wal en de haspel rolt af.
Je stapt van de punt af op de rots en zoekt bomen of
grote keien om de voorlijnen aan vast te maken. Met
de ankerolina heb je geen gehannes met een
achterlijn die in de schroef kan komen en je hebt als
schipper je handen vrij. Met de band kun je het schip op afstand van de wal / rots houden. De
Zweden lijken de band altijd flink strak te zetten.
We dubben wat en kunnen niet besluiten welke we zullen kopen. De grote ( 50 meter band)
heeft de voorkeur vanwege de lengte. Echter een enorme diameter van het gevaarte maakt
montage lastig. De kleinere is praktischer, maar op dieper water wellicht te kort. De langere is
ook sterker.
De boegtrap is bedoeld om op een veilige manier op de rots te stappen. Ons vooranker steekt
een flink stuk voor de boeg uit zodat vele types afvallen. Onze Duitse buren in Kalmar hebben
een demonstratie exemplaar geleend in de winkel. Zij twijfelen. Wij proberen ook. Als ik er
als proef er op ga staan buigt het ding vervaarlijk door. Afgekeurd dus. Is de constructie te
zwak of zal het toch aan mijn (over) gewicht
liggen?
De ochtend van vertrek uit Kalmar, woensdag 14
juni, nogmaals naar de watersportwinkel. We laten
ons adviseren. Het wordt het Finse product van
rvs en met 32 meter band, breeksterkte 2000kg.
We mogen ruilen als we aan boord denken dat de
andere toch beter is. De bevestiging is wat lastig,
omdat de rvs pijp van de hekstoel van ons schip
een paar mm dikker is dan standaard. Dus toch
nog even langere boutjes bijgehaald.
We vetrekken laat in de ochtend. Op weg
naar……….we zien het wel. Het wordt zeilen en ook wat op de motor varen. We zetten koers
naar Sandvik aan de westkant van Öland. De haven is pas gerenoveerd; uitgediept en veel
nieuwe ankerboeien. Er is swel dus echt rustig ligt het niet ondanks de zwakke wind.
Schitterende huizen kijken uit op de Sund. Als we door het dorpje lopen merken we dat bijna
alles leeg staat. Je kunt er een kanon…………….
Waarschijnlijk zijn de fraaie zomerhuizen alleen in
juli en augustus bezet.
De volgende dag naar Figeholm, het begin van de
scheren. Er staat geen spat wind. Later toch nog
wat. Dus afwisselend op de motor en zeilen. Het
eerste tochtje door de scheren in de aanloop naar
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Figeholm is weer adembenemend. Zo mooi en een beetje spannend; goed navigeren en in de
geul blijven. Er is hier en daar flink dwarsstroom dus achterom kijken of we niet uit de geul
drijven. We vinden weer een boei. Het inhaken gaat bijna mis. De haak glijdt er weer uit. Snel
pikken we hem net op tijd weer in. Tien jaar geleden waren we hier samen met onze vrienden
Gerard en Wil van de Osprey. Zij leerden ons de
scheren kennen. Leuk om hier weer terug te
zijn. Warme herinneringen. Het is hier
landschappelijk zo mooi. De havenmeester
vraagt trots of de verbeteringen ons zijn
opgevallen.” Natuurlijk”, zeg ik. Maar ja, de
rode geschilderde houten gebouwen zijn nog
steeds net zo rood. Het sanitair is wel
vernieuwd. Het gebruik van wasmachine en
droger is hier gratis. In meer havens, zo leren
we. Daar maken we dus maar even gebruik van.
Daarna nog even het dorpje door.
De volgende dag twijfelen we of zullen vertrekken. Er wordt wat regen voorspeld. Aan het
begin van de middag vertrekken we toch maar. En ja hoor, we zijn nog niet onderweg of het
gaat motregenen. Toch maar door. We hebben in de handboeken een paar opties voor
overnachten in de scheren voorbereid. We hoeven maar een mijl of 12. We proberen eerst de
Istergåseflagen. Het is een kleine baai. Omdat vannacht de wind 180 graden gaat draaien wil
ik aan lagerwal aan de scheer. Dan hebben we bij daglicht steeds controle over hoe we liggen
en liggen we na het draaien van de wind ’s nachts aan de hoge wal en in de luwte.
Onze eerste manoeuvre met het achteranker. We varen eerst heel voorzichtig de kleine baai
binnen. Niet diep. 1.90 meter. Volgens de kaart ook. Dan verkennen we de diepte en situatie
bij de wal. Diep genoeg? Geen grote stenen? Kan Jorie afstappen? Dan gaan we voor het
echie. Ik drop het achter anker, de rol loop mooi af en remt ook de snelheid. De lijn blijft
mooi strak. Bij de wal stapvoets. Jorie stapt op ons vooranker en stapt achterwaarts op de rots.
Dan bevestigingspunten zoeken. Ik klauter ook van boord. Met lange lijnen klim ik de rots op.
Een boompje en een enorme rots zijn voldoende. Aktie geslaagd. We liggen hier alleen. Door
de opening kijken we aan de ene kant richting zee en de andere opening kijkt op het
doorgaande vaarwater uit. Waar niets vaart. Het is hier zo stil. De vogels in de bomen
kwetteren er op los. We horen de branding aan de zee zijde. We genieten lang van de
omgeving. Zijn er stil van.
De volgende ochtend na de koffie op pad. We willen slechts 2,5 mijl verder. Naar Stora
Vippholmen. Een mooie baai omgeven door rotsen. Vanuit alle windrichtingen is er
beschutting. In het boek hebben we een paar plekjes bekeken die we prima vinden. Eerst weer
verkennen door rustig naar de wal te varen. Het
lijkt te kunnen. Dan achteruit, anker droppen en
langzaam naar de wal. Het gaat goed. Gelukkig
is Jorie lang en kan de diepte in stappen op de
rots. Daarna ga ik ook en we zoeken twee bomen
voor de lijnen. Achterlijn op spanning en klaar.
Het is hier weer zo verpletterend mooi. Lieflijker
dan de vorige. Omdat het weekend is wordt het
hier “druk”. We tellen wel 7 schepen.
We schuiven vandaag weer een stukje op. We
varen slechts 12,5 mijl. Op naar de volgende
scheer. We varen in rustig tempo naar Späro. Deze zeer beschutte baai hebben we tien jaar
geleden ook bezocht, samen met Wil en Gerard van de Osprey. Voorzichtig varen we de
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smalle en ondiepe ingang binnen. Het is hier druk. Er liggen al drie schepen aan de beste
rotsen. We willen niet pal bovenop een ander schip gaan liggen. We zoeken een plekje uit dat
wel wat lijkt. We varen er rustig naar toe. Twijfelachtig of het vlak aan de wal wel diep
genoeg is en de boeg onder water op een steen gaat schuren. Jorie zegt het kan niet. Ik ben
eigenwijs en wil het proberen. Dus plop, achteranker over de muur en naar de wal sturen.
Jorie stapt met moeite af. En heeft natuurlijk gelijk. Dikke stenen. Dus weg hier. Met veel
moeite varen we van de stenen weg. Het achteranker heeft zich al enorm ingegraven. Ik krijg
het nauwelijks omhoog. Als ik het dan uit de smurrie omhoog krijg zit ik lekker onder de
modder. God straft onmiddellijk zullen we maar zeggen. De engte weer uit. We varen nu naar
de achterkant van Späro/ Katsholmen. We vinden een mooi plekje in de luwte aan een goed te
benaderen rots. Jorie verkent weer vanaf de boeg of het kan. Groen licht. Deze landing
verloopt weer prima. Het gebiedje waar we nu liggen is druk. Het is dan ook weekend.
Zondagavond vertrekt iedereen weer naar de thuishavens rond Västervik. Er blijven nog een
schip of vijf achter.
We gaan vandaag, maandag 19 juni, naar
Västervik. Er wordt weer veel wind
verwacht. Dus dan liggen we liever in een
(beschutte) jachthaven. Naast ons ligt een
Zweeds zeiljacht. Hun motor start niet. De
schipper gaat aan het prutsen om hem aan de
praat te krijgen. Op een geven moment
maken ze aanstalten om op zeil te
vertrekken. Ze willen voor los en dan het
schip naar het achter anker trekken en dan
op zeil weg. Omdat het kommetje waar we
in liggen wel beschut is, maar deels
lagerwal,is mijn inschatting dat ze zo echt
niet weg zullen komen, zonder groot risico op schade. Ik roep de schipper aan en biedt onze
hulp aan ze weg te slepen. Dat wordt direct met beide handen aangegrepen. Een teken dat hij
zelf niet echt overtuigd was van een succesvolle actie. Ik klim naar de rost boven hun schip
voor overleg. Ik stel voor dat wij eerst los gaan en alles klaar maken voor de sleepactie. Ik wil
met mijn boeg naar hen toe varen en hen dan achteruit de kom uit slepen. Dit om het risico op
een lijn in de schroef of aan lagerwal geraken te minimaliseren. Zo doen we het. Het is wel
spannend, maar het gaat volgens planning. Als we het schip voldoende uit de kom hebben
gesleept nemen we het aan een lange lijn op sleeptouw. Omdat de fok van het andere schip
een probleem blijkt te hebben met het rol mechanisme lukt het terugzeilen ook niet. We slepen
ze dus het grootste stuk naar hun haven. De duimen gaan omhoog als we losgooien.
In de haven van Västervik is het erg onoverzichtelijk. Het is volkomen onduidelijk waar we
kunnen liggen. Overal bordjes met niet aanleggen, privé, etc. We vinden een goede plaats
langszij aan de hoge wal voor als het straks NW 7 gaat waaien. Het blijkt dat de haven in
andere handen is overgegaan. Er wordt druk gewerkt aan herstel van de ligplaatsen, voordat
het zomerseizoen hier begint. Ook de wifi werkt nog niet. Helaas betalen we wel de volle 250
kronen. In de loop van de middag staan ineens de schipper en schipperse van het gesleepte
schip naast onze Dewi Danu. Met een fles wijn als dank. Erg aardig. We kletsen nog even
door. De brandstofpomp is defect. Tja dan kun je ook niet veel meer dan je laten slepen.
Morgen een dagje de stad in. Het gaat flink waaien dus dat komt weer prima uit.
Tot zover weer een stukje van onze reis. Wordt vervolgd!
Herman Hemerik
“DEWI DANU”
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Paastocht 2018
Een rondje Noord-Holland.
Op vrijdag 30 maart verzamelen we in Enkhuizen (de Compagniehaven). Zaterdag vertrekken
we vroeg maar niet te vroeg richting Den Oever om daar door de sluis te gaan en de weg te
vervolgen naar Den Helder.
's Avonds gaan we gezamenlijk dineren in 1 van
de onvolprezen restaurants van Den Helder
Op 1e paasdag 1 april gaan met z'n allen richting
IJmuiden. In den Helder wordt bekend gemaakt
hoe vroeg we vertrekken.
Na aankomst in IJmuiden varen we door naar de
haven van Buitenhuizen: door de brug in
Zijkanaal C en gelijk zie je jachthaven IJmond.
Ook daar weer een gezamenlijke maaltijd, dit
maal een stuk eenvoudiger restaurant, maar tot nu
toe wist men ons daar altijd weer te verrassen
De tweede paasdag, inmiddels 2 april, is bedoeld om weer de thuishaven te bereiken.
Er zijn aan deze tocht geen extra kosten aan de IFC verbonden omdat iedereen zelf de
havengelden betaald.
Half maart maak ik voor de mensen die eventueel
mee willen een what’s app groepje voor verdere
communicatie
Dus ga je mee of denkt erover na stuur Jeroen
even een mailtje Jend@casema.nl of meld je aan
via de IFC site
https://www.Friendshipclub.nl
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Verdwaald op het IJsselmeer.
In 1993 hebben we onze ligplaats aan de Randmeren veranderd in een ligplaats aan het
Markermeer en 2 jaar later zijn we naar Marina Makkum overgestapt. Van daaruit hebben we
een kleine 20 jaar vooral op het IJsselmeer gezeild. Sinds de aanschaf van onze eerste
Friendship, 3 jaar geleden, hebben we onze tuin in Lemmer als vaste ligplaats. Daarmee
behoort zowel het Friese binnenwater alsook het IJsselmeer tot ons vaargebied.
Dat laatste water kennen we dus als onze broekzak. Ieder koers van de ene naar de andere
haven zit in het hoofd en ieder markant gebouw herkennen we direct. Ook de vervelende
ongemarkeerde ondieptes, zoals zuid van de Vlieter op de afsluitdijk zitten perfect in ons
systeem. De waterkaart 1810 verkeert bij ons dan ook in nieuwstaat, want hij ligt meestal in
de kaartentafel en niet er op. Noem mij één route en ik kan uit mijn hoofd vertellen hoeveel
mijlen de afstand tussen twee havens is. Tot zover niets aan de hand.
Op zaterdag 8 september, aan het einde van onze 10 weken durende vakantie, was er weer de
4 uurs race bij Hindeloopen. Eén van de evenementen van onze vereniging waar wij graag aan
mee doen.
We voelen ons, als relatief “jong” lid erg thuis bij de Friendshipclub en waarderen het zeer dat
we, voor met name dit evenement, om 12.00 uur aan de startlijn worden verwacht. Dat past
ons als echte avondmensen prima! Wij leven nu eenmaal een uur later dan de rest van
Nederland. Een ook uit “wind technisch” oogpunt is dit een prima tijd, want op mooie
zomerdagen staat er voor 11.00 uur vaak nog weinig wind die pas na die tijd gaat aantrekken.
Het meteorologisch verschijnsel dat daaraan ten grondslag ligt kan ik jullie wel even kort
uitleggen.
De afkoeling van de atmosfeer begint in de avond en duurt tot rond zonsopkomst de volgende
dag. Dat is niets nieuws. Maar de afkoeling begint direct aan het aardoppervlak en breid zich
steeds verder uit naar boven. De oplettende zeilers onder ons hebben het vaak meegemaakt. In
de avond valt de wind weg en is het heerlijk toeven in de kuip, maar de hoge bomen bewegen
en ruisen nog steeds boven je hoofd. Dat komt omdat er geen uitwisseling van lucht is tussen
de, inmiddels afgekoelde en koude, onderlaag met de relatief warme laag daarboven. De
koude onderlaag is zwaarder dan warme lucht en vormt als het ware een soort “glijbaan” voor
de warmere lucht daarboven. Deze onderlaag is ook de laag waarin eventuele mist ontstaat.
Een mistlaag is vaak maar enkele meters, tot een paar tientallen meters “hoog”. Piloten
kennen dit verschijnsel maar al te goed. Vanwege slecht horizontaal zicht mogen ze soms niet
landen, terwijl ze de konijnen naast de landingsbaan vanuit de cockpit kunnen zien huppelen
omdat de mistlaag maar 15 meter dik is. ( Dit was ooit letterlijk een serieuze klacht van een
piloot toen ik nog op Meteo Schiphol werkzaam was)
Ongeveer een uur na zonsopkomst warmt het aardoppervlak weer op. Ook dit gebeurt weer
vanaf de grond en de koude onderlaag wordt dus geleidelijk aan weer opgeruimd. De koude
laag wordt eerst onderin warmer en die warmte breid zich steeds verder uit naar boven. Dat is
ook de periode dat een eventuele mistlaag overgaat in laaghangende bewolking die spoedig
daarna verdwijnt.
En pas als de temperatuur van de (opgewarmde) koude onderlaag in zijn geheel weer aansluit
bij de temperatuur van de luchtlaag daarboven is de “glijbaan” opgeheven en kan de wind uit
de bovenlaag de grond weer bereiken. Op heldere, onbewolkte dagen gebeurt dit in de zomer
vaak rond 11.00 u zomertijd.
Bij (zwaar) bewolkt weer werkt dit mechanisme dus niet. Dan koelt het aan het aardoppervlak
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nauwelijks af en blijft de uitwisseling met de hogere lagen in stand en kan het dus ook ’s
nachts gewoon doorwaaien.
Dit effect speelt overigens alleen boven land en kleiner water, waaronder ook het IJsselmeer,
maar op zee niet omdat de temperatuur van het zeewater de onderlaag belet om af te koelen.
Tot zover het meteorologische intermezzo en terug naar de 4 uurs race.
’s Ochtends bij het wakker worden In de haven was het aangenaam weer en er stond een mooi
windje, het was dan ook geen kraakheldere nacht geweest. Mijn inschatting was 3 tot 4 Bft en
onze kleine fok kon er dus op blijven staan. Buiten de haven stond er toch wat meer dan
verwacht dus hebben we de “Witte Raaf” een eerste rif gegeven. Dit heeft niet veel invloed op
de snelheid en verbetert de bestuurbaarheid.
De wind was westelijk en het lag voor de hand om eerst een koers naar het noorden te varen.
Onze start ging lekker, ik meen als 5e over de startlijn. We zeilden in de zon, maar achter ons
was de lucht inktzwart en zag er zeer dreigend uit boven een groot veld optimisten in een
wedstrijd. Later zouden er meer van dit soort buien vlak langs ons trekken. Even twijfelde ik
of we door zouden gaan; beroepshalve heb ik diep ontzag voor zware buien. Als je er door
wordt overvallen heb je pech, maar om dit weer bewust op te zoeken is niet helemaal mijn
manier van zeilen.

Maar gelukkig bleken de buien vooral zuid van Hindeloopen te blijven. En zoals Marius in de
vorige Flitsen schreef: “de Witte Raaf” had er zin in. Hoewel Imko in zijn stuk schrijft over
12 tot 14 knopen wind, voel ik meer oor de 5-6 BFT die Marius vermeldde. Met ons kleine
tuig trokken we de “Witte Raaf” regelmatig enkele tienden over zijn rompsnelheid van 7
knopen. En dat lukt ons echt niet bij 14 knopen wind.
Dus: Of de windmeter van Imko geeft geen knopen aan maar meters per seconde, of er moet
een spuitje teflonspray in, of het is een meter van een zeer geruststellende fabrikant…
Met Edith aan het helmhout en ik aan de schoten en overloop vlogen we er in eerste instantie
over en lagen zelfs even in 3e positie, waarbij we alleen de “Sigmagic” en de “Ianassa” nog
voor ons hadden. Al spoedig weer voorbijgelopen door boten met een langere waterlijn. En
niet alleen dat ze langer waren, later zou blijken dat alle winnende (bestuurs)leden diep in de
buidel hadden getast voor het inhuren van extra bemanning, terwijl Edith en ik, sportief als we
zijn, deze strijd met ons tweeën waren aangegaan.
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Geconcentreerd bleven we op hen jagen, rondden de boei en gingen met het hele spul weer
terug naar Hindeloopen. Gezien onze kortere waterlijn en dus lagere handicap behoorden we,
ondanks de langzaam groeiende achterstand, waarschijnlijk toen nog bij de kanshebbers voor
een prijs. Van daaruit opnieuw koers noord waarbij we bleven jagen op onze langere
concurrenten. Bij het ronden van de vierde boei lagen we plotseling stil; totaal geen wind
meer en dus ergernis alom. Dit duurde bij ons ongeveer 10 minuten, anderen hadden elders
zelfs ruim 20 minuten stil gelegen. En terwijl wij lagen te dobberen zeilden de boten een
halve mijl voor ons vrolijk verder en waren al spoedig uit het zicht.
En toen sloeg de twijfel toe. In onze fanatieke achtervolging waren we zo met het zeilen en de
concurrenten bezig geweest dat we niet hadden opgelet welke boeien we eigenlijk hadden
gerond. En nu moesten we op eigen houtje de tocht afmaken.
Er waren twee mogelijkheden; de tocht afmaken en ons gevaren traject op papier kloppend
maken. Maar dat is niet onze steil van wedstrijdzeilen. De andere mogelijkheid was nog een
ander rak varen, met het risico 1 rak meer dan twee keer te varen. In beide gevallen zouden
we onze concurrenten na de finish moeten vragen waar we waren geweest: dat schept ook
geen vertrouwen voor een correcte weergave van ons gevaren traject. Dus toen we weer in de
buurt van Hindeloopen waren en er nieuwe buien verschenen hebben we besloten de strijd te
staken; diskwalificatie was naar onze mening toch al zeker. We melden ons maar af met
argument “verdwaald” zei ik tegen Edith. Een reden die vele Friendshippers na de finish met
de ogen deed knipperen. En hoewel we best fanatiek kunnen zijn en graag voor een prijs in
aanmerking komen hebben we ondanks deze blunder een heerlijke zeiltocht gehad.
En zo blijkt maar dat je ook op je zeer bekende eigen thuiswater tijdens een wedstrijd toch
heel goed moet bijhouden waar je precies bent.
Het leverde toch nog een prijs op; de poedelprijs voor de grootste pechvogels: Het
felbegeerde IFC shirt in tweepersoons uitvoering (zie foto).

Edith en Henk

“Witte Raaf” (onthoud die naam…)
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EVEN KENNISMAKEN!
Het is weer een hele tijd geleden dat we hebben kennisgemaakt met onze nieuwe keden, dus
wordt het hoog tijd. Hieronder staan alle nieuwe leden die er in 2017 zijn bijgekomen.
Gelukkig zijn dat er nogal wat. De economie trekt aan, dus ... .

Dit zijn ze:
Dhr. E. Kater uit Den Haag, met een FS 23, genaamd Nipper, ligplaats Wijde Aa.
Fam. R. Beermanuit Bemmel, met een FS33, genaamd Somnium, ligplaats Sloten.
Fam. G. Stelling uit Hoorn, met een FS 26, genaamd Ami, ligplaats Andijk.
Fam. P. Lootens uit Zwolle, met een FS 33, genaamd Beau4, ligplaats Ketelhaven.
Fam. G.J. de Kater uit Monnickendam, meteen FS 28,genaamd Bon Voyage, liplaats M'dam.
Fam. O. van Steenis uit Zaltbommel, met een FS26, genaamd Zin, ligplaats Kerkdriel.
Fam. C. Klein uit Huizen, met een FS 28, genaamd Hakuna Matata, ligplaats Huizen.
Dhr. A. Duyve uit Hoofddorp, met en FS 28, genaamd Amice, ligplaats nnb.
Fam. W. Stroo uit Amsterdam, met een FS 33, genaamd Sophie, ligplaats Monnickendam.
Dhr. E.v.d.Veekens, mw. H.Hartung uit Vleuten, met een FS 35, naam Amica, ligpl. Andijk.
Fam. R. R. Kooger uit Hilversum, met een FS 25, genaamd Impuls, ligplaats Naarden.
Fam. M. Heerma van Voss uit Amsterdam, met een FS 28, genaamd nnb., ligplaats M'dam.
Fam. J. Schoonhoven uit Werkhoven, met een FS 28, naam Summerlife, ligpl. Delfstrahuizen.
Fr. G. Rose aus Hamburg, mit ein FS 28, genannt Spijöök, Liegeplatz Marina Wendtorf.
Fam. R. van den Bosch uit Stiens, met een FS 28, genaamd Laetitia, ligplaats Akkrum.
Fam. E. Vrolijk uit Delft, met een FS 21, genaamd Dawn, ligplaats Braassemermeer.
Dhr. C. van Schaik uit Woerden, met een FS 22, genaamd L'Aquatique, ligplaats Spakenburg.
Fam. E. de Vries uit Almere, met een FS 28, genaamd La Ruche, ligplaats Almere.

Het is een hele rij geworden, 18 nieuwe leden maar liefst. Opmerkelijk in dit rijtje is een
Duitse mevrouw die lid is geworden en de aller-allereerste Friendship 21! Lang hebben we
niet geweten dat ze echt bestonden, totdat we een foto kregen uit Oostenrijk. En nu zijn ze
ook in Nederland. Ik moet hem nog zien, als dat kan.
We heten natuurlijk alle leden van harte welkom en we hopen hen heel graag op een van onze
evenementen te zien om verder kennis te maken.
Louis Vink (ifc@casema.nl)
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Naam

Voorletters

Bootnaam

Type

Kleur

Bwjr

Ligplaats

VHF

Adrichem

R.

Mare

28/FS 652

BL

1976

Irnsum

N

Arends

G.

Osprey

Victoire1044

WI

1998

Heiligenhafen

J

Banga

D.

Wayana

28/FS 366

BE/GR

1980

Drachten

J

Beerman

R.

Somnium

33/Ned 7027

WI/BL

1986

Sloten

J

Bellaar

H.

Gentle Breeze

Southerly 115

WI/BL

1986

Workum

J

Benders

A.

Blaoser

35/FS 337

WI/GR

1989

Enkhuizen

J

Berghmans

L.

Cannero

33/FS 108

WI/BL

1989

Port Zélande

J

Bergsma

D.

Ottilia II

28/FS 277

BE/GR

1978

Sneek

J

Bij

E.S. v.d.

La Ruche

Boorncruiser 35 CL

WI

2002

Molkwerum

J

Blerk

F. van

Sneeuwgans

28/FS 578

WI/BL

1989

Rijsenhout

J

Blok

K.J.

Drifter

26/FS 117

WI/BL

1981

Naarden

J

Boer

A. de

Amigo

M&M-kotter

1973

Zaandam

J

Boer

R. de

Sperwer

33/FS 142

GR

1992

Zaandam

J

Bolkestein

P.

Bolk

22/FS

WI/RO

1984

Scharendijke

J

Boomsma

I.

Simplicity

Maryl 37

BL
1975

Akkrum

J

J

Bosch

R.van den

Laetitia

28/H 2246

W/RWBW

Bouma

M.

Flyaway

35/FS

WI/BL

1983

Workum

J

Brinkhuis

C.

Soulmate

25/ 147

WI/BL

1989

Lelystad

J

Brom

E.

Leukomotive

28/FS 629

WI/BL

1993

Balk

J

Bron

D.

Dutch Diva 2

25/FS 198

Wi/Zw

1987

Uitgeest

N

Brugman

G.W.

Twir

28/FS 592

WI/BL

1990

Heeg

J

Bruin en mw. Y. Hoogland

S. de

Dushi

28/FS 560

WI/GR

1988

Stavoren

J

Burghgraef

A.G.

Buurlage

M.

Tomboy

33/FS

WI/GS

1988

Marmaris

J

Daniels

G

Equilibrium

35/FS

CR/BL

1985

Muiderzand

J

Dijk

P. van

Bluelady

33/FS

WI/BL

1987

Lemmer

J

Dijk en mw. L. Schotanus

H. van

Maatje

33/FS

WI/BL

1994

Lemmer

J

Dosker

R.

Maryse

33/FS

WI/TU

1989

Enkhuizen

J

Draijer

G.

Naranja

28/FS

OR/ZW

1979

Leimuiden

J

Duyve

A.

Amice

28/FS

WI/BL

1991

Eijer

G.

Ljip

28/FS

WI/BL

1980

Uitwelingerga

J

Eijk

B. van

Momo

35/FS

WI/BL

1987

Monninkendam

J

Eleveld

B.

ON Y VA

26/FS

WI/DB

1989

Lemmer

J

Ettekoven

A.H.

Freya

28/FS 310

BE/GR

1979

Lelystad

J

Fokker

W.

Fokker

A.T.

Sam Sam

34/FS

WI/BL

1996

Warmond

J

Frowijn

J.

Botje

23/FS 280

D.BL

Akkrum

J

Ganzinga

D.

Corazon

26/FS

WI/ZW

1988

Oostmahorn

J

Geerards

A.

Dorus

26/FS

WI/BL

1992

St. Annaland

J

Geerdink

R.H.M.

True Love

Bavaria 34 Cruiser

WI

Woudsend

N

Goudriaan

R.

Granuaille

28/FS

CR/DB

1976

Monnickendam

J

Greef

R. de

Rambler

28/FS

BL/RO

1980

Goingarijp

j

Grijsen en mw.M. Buijssen

T.

Alk

28/FS

WI/BL

1984

Amsterdam

J

J

26

Groot

M. de

Socius

26/FS3054

WI/BL

1984

Lelystad

J

Groot

M. de

Groot
Haan

H. de

Kingfisher

33/FS 98

WI/BL

1988

Terhorne

J

M. de

Leafde

28/FS

CR/BL

1976

Workum

J

Haas

L. de

Mare Nostrum

Bavaria Cruiser 33

WI/BL

2013

Warns

J

Harms

A.D.

Argoo

Jeanneau so

WI

2002

Oude Tonge

J

Heerma van Voss

M.

?

28/FS

WI/BL-RO

1993

Monnickendam

J

Hemerik/mw.J.Bijkerk

H.W.

Dewi Danu

Catalina 34 MK2

WI

2008

Heeg

J

Heuvel

J. van den

Stern

28/FS 599

WI/TU

1990

Goes

J

Hienkes

A.J.M.

Amiga

28/FS

WI/ZW

1975

Workum

J

Hille en P. Bakker

R.

Red Blixem

26/FS

CR/RO

1981

Eemhof

J

Hoebee

B.

Zeester

28/FS 357

GW/BL

1980

Zeewolde

J

Hornstra

S.

Woltje

33/FS 112

WI/BL

1989

Lemmer

N

Janssen

M.D.

Marlin

35/FS 334

WI/BL

1988

Schokkerhaven

J

Janssen en dhr. J.W. Haagsman

D.A.M.

Sigmagic

Sigma 362

WI

1986

Enkhuizen

J

Jeuring

W. H.

Endeavour

28/FS

BE/OG

1979

Lemmer

J

Jong

H. G. de

Witte Raaf

33/Ned 5868

WI/BL

1985

Lemmer

J

Jonge

C. de

Aquilon

33/FS 146

WI/BL

1992

Breukelen

j

Kater

Erik

Nipper

23/FS

RO

Wijde AA

n

Kater

G.J. de

Bon Voyage

28/FS

WI/ZW

1978

Monnickendam

J

Klein

C.

Hakuna matata

28/FS 584

WI/ZW

1989

Huizen

J

Klein

R.

Alexa

22/FS

WI/RO

1984

Gaastmeer

N

Koning

B. de

Bommelton

28/H 2246

RWB-W

1975

Aalsmeer

J

Kooger

R.R.

Impuls

25/FS 557

WI/BL

1985

Naarden

J

Kortenoeven

P.

Wiemel

28/FS 431

WI/BL

1982

Den Helder

J

Kuipers

R.G.

Ultimate

Atlantic 42

WI/BL

2000

Harlingen

J

Kuipers-van Dijk

E.

Ladesteijn

P. van

Bon courage

28/FS

WI/TU

1991

Huizen

J

Langen

A. de

Blauwwinde

28/FS 261

WI/BL

1979

Zuidwest-Friesland

J

Lanser

C.

Hobby

28/FS 619

WI/BL

1991

Aalsmeer

J

Laumans

P.

Everarda Maria

28/FS 562

WI/DBl

1988

Naarden

J

Lentink

W.

Quintus

28/FS

WI/DB

1980

Strand Horst

N

Lootens

P.

Beau4

33/FS

OW/BL

1986

Ketelhaven

J

Loven

P.

No Tiid

28/FS

WI/BL

1983

Woudsend

J

Luijk

C. van

Lepelaar

26/FS 181

WI/BE

1981

Eemnes

N

Marks/E.v.Sterkenburg

M.

Windekind

Winner 10.10

WI/BL

2007

Enkhuizen

J

Meer

W. van der

Clochard

26/FS 373

WI/BL

1990

Wartena

J

Meesters

L.

Spirant

26/FS

WI/BL

1978

Heusden

J

Megesen

W. van

Doxy

28/FS 232

OR/ZW

1978

Lemmer

J

Meurs

M.

Peerd Parmant

28/FS

WI/BL

1977

Langweer

J

Millenaar

R.

Cascada

Jeanneau Sun Odys.33

BE\GR

1979

Aalsmeer

N

Morra

R.

Hippo

26/FS

WI/RO

1987

Braasemmermeer

J

Niewold

G.

Arradon

28/FS 547

WI/ZW

1980

Durgerdam

J

Nunnink

A.

Emergo

22/FS

WI/BL

1991

Aalst

N

Ouwehand

P.

Sjan III

28/FS 399

BE/BR

1981

Sassenheim

J
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Overbeeke

M.

Skip

26/FS 114

WI/BL

Pasman

A.

Lucky

28/FS

WI/BL

Pikaar

R.N.

Enterprise

Hunter 356

WI/BL

Ploeg

J.M.C. van der

Bijboot

Innovaar

ZW/GE

Postma

H.R.

Tréwes

33/FS 67

Riet

A. van 't

Elise

Rijssel

R.H. van

Romkes

1979

Numansdorp

N

Giesbeek

J

2002

Warns

J

2016

Zoeterwoude

J

CR/RO

1988

Heeg

J

25/FS 104

WI/BL

1984

Balk

N

Fuut

28/FS 488

IV/GR

1984

Kampen

J

R

Kenau

28/FS 136

WI/ZW

1976

Urk

J

Rose

G.

Spijöök

28/FS

WI/BL

1986

Marina Wendtorf

J

Roskam

R.

My Best Friend

33/FS 109

WI/BL

1989

Sliedrecht

J

Rutsen

J.

Out of Town

33/FS

CH/TU

1988

Hoorn

J

Salverda

J.

Schaik

C. van

L'Aquatique

22/FS 1200

WI/RO

1996

Spakenburg

j

Schep

R.

Splitsing

25/FS TS 183

WI/BL

1985

Sneek

J

Scholte

H.

Sil's Sobke

Aprhodite 37

WI/BL

1991

Den Oever

J

Schoonhoven

J.

Summerlife

28/FS 389

Be/Ro

1980

Delfstrahuizen

J

Segers en J.W.B. Geurts

M.L.

Nijlpaardje

22/FS 1163

WI/BL

1994

Friesland

N

Sloot

A.

Slootje

33/FS

WI/BL

1988

De Veenhoop

J

Smeur

F.E.M.

eSTe

28/FS 965

BE/ZW

1976

Volendam

J

Soest

A.P. van

Wayfarer

Compromis999

IV/BL

2002

Ketelhaven

J

Sorber

J.

Swag

22/FS

WI/WT

1989

Swaiekom Himmelum

N

Spit

A.M.

Amie

28/H 4394 C

BE/ZW

1977

Woudsend

J

Steenis

O. van

Zin

26/FS

CR/BL

1981

Kerkdriel

J

Stelling

G.

Ami

26/FS 3

GW/ZW

2004

Andijk

N

Stender

K.P.

Momo

Emka 31

WI/RO

Lemmer

J

Sterk

M.

Douwe Daan

27/FS 252

WI/BL

1991

Terherne

J

Stevens-Tobi

P.

WelMare

28/FS 648

WI/DB

1994

Monnickendam

J

Stroo

W.

Sophie

33/FS 315

WI/TU

Monnickendam

J

Teinsma

W.

Echte Tunus

28/FS 391

WI/BR

Terhorne

N

Veekens

E. van der

Amica

35/FS

WI/BL

1986

Andijk

J

Veensma en M. Hof

A.

Catalijne

28/FS 501

WI/ZW

1985

Akkrum

J

Verburg

H.

26/FS 395

GW/BL

1992

Naarden

J

Vink

L.

Najade

28/FS

BE/BL

1975

Leimuiden

J

Vries

E. de

La Ruche

28/FS/mk3

WI/WI

1990

Almere

N

Vries

K. de

Scampi

28/FS 517

WI/BL

1985

Naarden

J

Vrolik

E.

Dawn

21/FS 61

WI/RO

Brassemermeer

J

Vroom en J. de Jong

I.

Ianassa

SunOdessey36i

WI

2012

Lelystad

J

Waveren

R.J. van

Friend of Wave

28/FS 541

WI/BL

1986

Oudega

J

Weijers jr.

P.A.

Amigo

22/FS 712

BE/RO

1982

Hoorn

J

Weijers sr.

A. P.

Ritselaar

Bavaria 30

WI

2006

Hoorn

J

Welsing

G.

Fortuna

25/FS 5179

WI/OR

1989

WöRTHERSEE

N

Witte

J. de

Nomad

Etap 37S

WI

2004

Warns

J

Ypma

F

Blizzard

35/FS

WI/BL

1982

Koudum

J

Zon

T. van

Pardoes

28/FS

WI/RO

1979

OudeTonge

J
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“Op naar Stockholm met de “Dewi Danu” zomer 2017 deel 4
Västervik brengt op maandag 19 juni veel slecht nieuws van het thuisfront. De moeder van
Jorie wordt in een verpleegtehuis geplaatst. Een noodgreep die niet voorzien was en op veel
fronten stress en verdriet veroorzaakt.
Mijn moeder is ze al een poos regelmatig niet lekker en ligt veel in bed. Ook is ze in de war.
Opname in een ziekenhuis is noodzakelijk.
Natuurlijk maken wij ons zorgen. We kunnen niet veel doen behalve afwachten en veel bellen
met thuis. Direct naar huis gaan is volgens broer / schoonzus en zus nog niet nodig. Wel speelt
het hele gebeuren in onze hoofden een grote rol. Natuurlijk denken we wel na over hoe we dat
gaan doen als we terug moeten. Waar laat je het schip achter. Ook scheepskat Silke moet mee
terug. Een auto huren lijkt dan de beste optie.
We vervolgen ondanks alles op maandag 19 juni onze tocht. Bij de start van de motor ben ik
allereerst opgelucht. Tijdens onze laatste vaartocht gaf de kompaskoers op de plotter een grote
afwijking aan. Meer dan 90 graden. Op de plotter gaan we zijwaarts door het water. Zo
kwamen we in Västervik aan. Aldaar alle handleidingen door geakkerd. Geen oplossing.
Herstarten GPS….. geen oplossing. Alles weggehaald uit de buurt van het elektronisch
kompas. Er liggen geen magnetisch materialen die de afwijking kunnen veroorzaken. Bij het
starten van de motor springt alles weer goed. Pfffffffffffffffff opluchting.
We gaan de komende dagen een paar grote
sprongen maken. Als we toch terug moeten naar
huis kunnen we maar beter in een stad liggen en
aan de vaste wal. Dus op naar Stockholm. We
zullen helaas wel mooie stukken versneld door
varen. Jammer maar het is niet anders.
Van Västervik naar Langholmen. We kunnen bijna
de gehele dag zeilen. Het waait flink dus een rif in
het grootzeil is nodig. Heerlijk gaat het, de gehele
25 mijl lang. We leggen aan op weer zo’n
schitterende plek met de neus aan de rots en het
achter anker.
De volgende dag willen we een flink stuk opschieten richting noord. Het waait nauwelijks dus
de zeilen blijven ingepakt. We varen een schitterende tocht via Arkesund naar Oxelösund. 40
mijl op de teller. Oxelösund is helemaal niks. De haven niet, het plaatsje niet. Staalindustrie
en een grote overslag haven. Toch nog snel even naar de supermarkt. Een havenmeester is er
niet. Tenminste, alleen tussen 9.00 en 14.00 uur. Er is geen mogelijkheid om geld voor de
overnachting in een envelopje te doen. Een brievenbus is niet aanwezig. Omdat we vroeg
vertrekken kunnen we dus niet betalen. Net als de ongeveer zes andere schepen die ook
vroeger vertrekken. Helaas, het hoort niet zo, maar er is geen alternatief. Via de scheren gaat
het op de motor verder. De scheren hier zijn wat ruiger en kaler dan eerder op de tocht. We
zien vele fraaie ankerplekken waar we ook steeds vaker schepen afgemeerd zien. Dit gebied
moeten we onthouden voor een volgende reis. We komen meer schepen tegen dan we gewend
zijn. Ze gaan allemaal Zuid. Zeker de warmte opzoeken. We zien ook schepen vol met
vlaggetjes. Men maakt zich op voor het midzomerfeest. Ook veel zomerhuizen zijn bewoond.
Hele families bij elkaar. Klaar voor de barbecue. Ook al is het maar 13 tot 14 graden, iedereen
is in zomertenue. Brrrrrrrrrrr. Wij dik in het zeilpak. We zijn watjes vergeleken met de
Zweden. Rond het middaguur komen we in Trosa aan. We verwachten een overvolle haven
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i.v.m. het midzomerfeest. Nee hoor, overal plek. Later hoor ik van de havenmeester dat het
koude weer flink meespeelt. Twee jaar terug waren er 150 schepen meer dan er plaats was. Nu
kun je overal liggen. Trosa is geliefde haven. Een lieflijke omgeving en een bijna
sprookjesachtig dorpje. Zeilers en dagjesmensen volop.
We blijven een dag langer. Het waait weer veel te hard. Hier in dit mooie plaatsje is dat geen
straf. De dag na midzomeravond, wordt Trosa overspoeld met dagjesmensen. De restaurants
zijn overvol.
Zondag 25 juni om 7.30 uur gaat het verder.
Ondanks de stevige wind BFT 5-6. We zetten
een rif en vervangen de genua door de fok. Een
goede beslissing want zo kunnen we de gehele
dag schitterend zeilen. De wind staat zo
gunstig dat we de hele tocht van bijna 50 mijl
naar Stockholm bezeild is En het gaat hard.
Heerlijk. We gaan “binnendoor”. Dit betekent
dat we door de nauwe fjorden naar Södertalje
varen. Daar door de sluis naar de Mälaren, de
schitterende wateren achter Stockholm. Zowel
de diepe fjorden naar Södertalje als de Mälaren
nodigen uit om nogmaals te bezoeken. Schitterend.
Aan het eind van deze mooie vaardag moeten we om in Stockholm te komen nog wel een
aantal bruggen passeren en de sluis. De eerste brug levert direct een flink oponthoud op. En
een dikke onweersbui die we over ons heen krijgen. Nat dus, beeeeeetje jammer. Het is
onduidelijk waarom de brug niet wordt bediend. We liggen samen met een groot Zweeds
zeiljacht te wachten. Na een dikke drie kwartier roep ik toch maar eens de brug op. Ik krijg
snel antwoord. Nog even en de brug wordt bediend. De Zweden bedanken ons. Alsof onze
oproep er voor heeft gezorgd dat de brug wordt bediend. Echter er was een technisch
probleem met een brug verderop. Met heeft gewacht met bedienen tot ook het verkeer van de
andere kant voor de brug lag.
Als de brug open gaat weten we even niet wat
ons overkomt. Wij krijgen groen en varen op.
Echter ook de andere kant ( nog steeds op
rood) vaart op. Een heel nest schepen stort
zich op de brugopening. Ze vliegen ons aan
alle kanten voorbij. Hoezo stuurboord
houden? Het lijkt wel of hier geen regels
gelden. Waarschijnlijk gefrustreerd door het
lange wachten. Nog trillerig op de benen varen
we door de brug. Zonder schade gelukkig. Na
nog wat wachttijd voor de sluis en spoorbrug
komen we in het centrum van Stockholm aan.
Recht aan de overkant is de haven die Anja en Hein ons adviseerden. De
Navigationssällskäpet. Wat een naam. Even uitkijken voor de hard varende veerboten. Geen
cruise schepen in aantocht? Gelukkig vinden we een plekje aan de binnenzijde. Boeienhaak
weer klaar en afmeren maar. Je ligt er prima in een groene omgeving. Echter je ligt er nooit
stil. Door de snel varende schepen die langs varen is er swell. Dat wordt ook over de andere
gastenhaven van Stockholm gezegd.
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In Stockholm vermaken we ons uitstekend. De eerste dag nemen we nog tram 7 naar het
centrum. De volgende dagen gaan we op onze vouwfietsen. Stockholm is een prima fiets-stad.
Nee natuurlijk zijn de fietspaden niet zo goed als bij ons, maar het kan er prima mee door. We
crossen wat af daar. Fietsenstallingen zijn er nauwelijks. Dus een paal of hek moet dat
vervangen.
Omdat het steeds goed weer is, een graad of 18 en zonnig is het heerlijk om buiten te zijn.
Musea laten we dus links liggen. We verkennen verschillende wijken. Ook fietsen we een hele
dag vanuit de haven rond op Djurholmen. Wat een mooie omgeving met schitterende
landhuizen, wandelpaden en kleine uitspanningen voor koffie, thee of…….ijs. Van dat laatste
verorberen de Zweden hele bergen. Jong en oud aan het ijs. Flinke toeters worden er besteld.
En ook vaak voor veel geld. Vooral schepijs, maar ook het mjölkglas is overal verkrijgbaar.

Op zaterdagochtend 1 juli horen we dat mij moeder een ernstig herseninfarct heeft gehad.
Gelukkig is de alarmcentrale van de ANWB behulpzaam bij het regelen van een terugvlucht.
Zondagavond vertrekken we naar huis. Samen met Silke, onze geweldige scheepskat. Eerst in
de taxi naar het vliegveld. Dan lang wachten, wat ze op de arm van Jorie gelaten maar braaf
doet. De vlucht van 2 uur in het mandje, de treintocht naar Voorburg en de korte autorit
volstaat ze goed. Dik 6 uur onderweg. Voor ons is dat niets, voor Silke een lange ruk.
Mijn moeder overlijdt een dag na onze thuiskomst. De twee weken die dan volgen zijn, zoals
jullie snappen, verdrietig en heftig. Vol emoties, regelen van zaken en nadenken over het al
dan niet terug gaan naar de boot. De bootverzekering wordt voor de zekerheid geïnformeerd
in het geval ons schip door hen moet worden teruggehaald. Uiteindelijk besluiten na overleg
met de families dat we zo snel mogelijk terug gaan om ons schip terug te varen naar NL.
Wordt vervolgd.
Herman Hemerik

“DEWI DANU”
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Te koop gevraagd
Hallo Friendship eigenaren
Hallo, mijn naam is Frederik Spaak 43 jaar geboren en getogen in Borne, getrouwd, we
hebben 2 kinderen een dochter van 13 jaar en een zoon van 11 jaar. Het zeilen is mij met de
paplepel ingegoten, en kon bij wijze van spreken eerder zeilen dan lopen. Het echte zeilen heb
ik geleerd in een Mirror dinghy die mijn vader voor ons heeft gebouwd. Later, ik zal zo’n 10
jaar geweest zijn, hebben mijn ouders een kajuitzeilboot gekocht. Eerst een Dufour die in
Friesland haar ligplaats had, en 4 jaar later een nieuwe Friendship 28 MK3 die omreden van
haar diepgang (1,6m) een ligplaats in Kampen kreeg. Tot 7 jaar geleden hebben wij daar met
veel plezier gebruik van mogen maken. Helaas is deze gezien de leeftijd van de eigenaar
verkocht, en hebben wij een Efsix aangeschaft.
Na jaren met veel plezier in de Efsix te hebben gevaren, hebben wij deze in het voorjaar van
2017 verkocht. Als gezin met twee “jonge” kinderen, wilden wij toch wat meer comfort, en
willen we ons vaargebied verder uitbreiden. Na een lange zoektocht waar wij verschillende
merken en type schepen bekeken hebben is ons oog gevallen op de Friendship 33. Voor ons
gezin lijkt dit de ideale zeilboot zijn om de weekenden en vakanties op door te brengen.
Graag komen wij in contact met Friendship 33 eigenaren die eraan denken om hun boot te
koop te zetten. Onze voorkeur gaat uit naar een versie met een ondiepe kiel.
Zie jullie reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Frederik Spaak
F.spaak@me.com
Tel:0628532699
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Inschrijfformulier Winterevenement IFC.
Zaterdag, 10 maart 2018.
Pieterman, Volendam.
Naam en voornaam

:

Komt samen met

:

Adres

:

Postcode en woonplaats

:

Telefoon

:

Email

:

Wij doen aan alles mee: Volwassenen, aantal …………………. X € 43,50 = €
Kinderen tot 12 jaar ……………. X € 30,00 = €
Totaal:
€
Wij gaan na de lezing weer weg: aantal

…………...…. X € 18,00 = €

Het bedrag moet uiterlijk 3 maart bij ons binnen zijn, op
NL 10 INGB 000 35 60 322
t.n.v. Internationale Friendship Club te Voorburg.
Het inschrijfformulier of de inschrijfmail moet uiterlijk 28 februari binnen zijn bij:
Herman Hemerik
Prins van Lignestraat 18
2274 KR Voorburg
hermanhemerik@tele2.nl
U kunt ook inschrijven via onze site.
Ruimte voor mededelingen aan het bestuur en/of dieetwensen:

Verzoek: geeft u zich zo spoedig mogelijk op.
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