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Van de Redactie 

 

 Ja een beetje dunne Flitsen  deze keer maar wel met 

een paar leuke verhalen EN de uitnodiging voor het 

najaarsevenement 4,5 en 6 september. We hopen weer 

velen te zien en als je elkaar wat minder ziet heb je 

meer om bij te praten. Wie zei ooit”elk nadeel heb…”. 

Hoe dik het blad wordt kunt U zelf medebepalen door 

ook eens een stukje al dan niet met foto’s in te sturen. 

 

Van al die ideeën en plannen die er in het eerste 

nummer stonden  is er tot nu toe geen een om de 

bekende redenen doorgegaan. 

Maar zoals een wijs man ooit zei “beter teveel plannen en er maar 1 uitvoeren als 

geen plannen hebben”. 

Jammer maar het is niet anders. Maar wat mogen we toch blij zijn dat dankzij ons 

boot bezit er toch voor ons meerdere mogelijkheden  waren/zijn om eropuit te gaan. 

Dat hebben we zeker ook gedaan zoals U in dit blad kunt lezen. Ik neem aan dat u 

dat ook gedaan heeft.  

 

Deze zomer kan het wel drukker worden op het water doordat de vakantie besteding 

van veel mensen op het water gaat plaatsvinden.Het nadeel is natuurlijk  wel dat  er 

ook dus meer mensen op het water zijn die van de regels op het water weinig 

snappen. 

 Dus extra voorzichtig varen is wenselijk zodat we elkaar in september gezond weer 

ontmoeten met de nieuwe leden die zich in 2020 hebben aangemeld bij de IFC. 

 

Jeroen Haagsman  

Sigmagic 

 

 

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, in Word - Times New Roman inzenden / mailen voor de volgende 

Flitsen, liefst voor 1 oktober 2020 aan het redactie adres. Graag alleen eigen Illustraties en foto’s 

i.v.m. auteurs rechten aanleveren in JPG format of 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 

 

Heeft onze administratie Uw huidige adres,mailadres en telefoonnummer?? 

mailto:Jend@casema.nl
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Van de voorzitter. 

 

Ik hoop dat het u allen goed gaat. Dat het virus Cofidis 

19 aan u en uw dierbaren voorbij is gegaan. Dat u 

ondertussen wat bent gewend aan de 1,5 afstand 

maatschappij en dat u ook nog steeds bereid bent om u 

daar zoveel mogelijk aan te houden. Net als u hoor ik 

van deskundigen dat het risico redelijk aanwezig blijft 

zolang er nog geen vaccin is.  

 

Voor zeilverenigingen als de onze is het een jaar dat we 

maar snel moeten vergeten. Tot op heden is er geen 

enkel evenement door gegaan. Zelfs de Algemene 

Ledenvergadering hebben we af moeten zeggen.  

Ik hoor van sommige leden dat ze wel zeilen en elkaar soms ook ontmoeten in een 

haven en zelfs op het achterdek met een glas wijn of een biertje. Nu pas komt er weer 

wat meer vrijheid, gaan toiletten weer open en ontstaat meer ruimte. Althans in de 

haven. In de restaurants en op de terrassen zijn er nog wel veel regels. Onze 

penningmeester is het najaarsevenement (de 4 uursrace in Hindeloopen) aan het 

voorbereiden. Ook in het restaurant bij de jachthaven in Hindeloopen redelijk veel 

regels.  

Uiteraard hoort u zo snel mogelijk of deze activiteit dit jaar wel door gaat.  

 

Het is volgens mij nog nooit eerder voor gekomen dat er tot op heden geen enkele 

activiteit van de IFC is door gegaan. Ik heb in mijn leven ook nog nooit meegemaakt 

dat er zoveel regels aan het vrije bewegen worden gesteld. En, het is niet voor niets 

denk ik. Als naar landen kijkt waar minder maatregelen zijn genomen zie je 

momenteel dat er sprake is van veel besmettingen. Laten we dan maar wat 

voorzichtig zijn.  

 

Ik hoop dat we ons het jaar 2020 nog lang zullen herinneren. Omdat het zo bijzonder 

is. Ik hoop dat we nooit meer zo’n jaar meemaken. Een zeilvereniging is er 

voornamelijk om elkaar te ontmoeten, elkaar verhalen te vertellen en elkaar als dat 

nodig is wat te ondersteunen. De evenementen die we organiseren zijn de ultieme 

ontmoetingsmomenten. En die konden dit jaar niet door gaan. Het is een zodanig 

trieste constatering dat we dat dan maar snel moeten vergeten….. 

 

Ik hoop dat u toch nog zo nu en dan de boot pakt en het zeil hijst. Op het schip is 1,5 

meter afstand houden niet te doen. Maar in de meeste gevallen is dat ook niet nodig. 

En dan is het natuurlijk een prachtige manier om je te verplaatsen, uit te waaien. Zo 

lang je op het schip blijft is 1,5 meter afstand van anderen nagenoeg gegarandeerd. 

Aanvaringen daargelaten…… 

 

Jan Salverda.
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Najaarsbijeenkomst IFC op 4/5/6/ september 2020 in Hindeloopen. 

 

U zult zich afvragen waarom de uitnodiging voor het najaarsevenement nu al in 

de Flitsen wordt geplaatst nu de peiling nog niet is afgerond. Dat heeft met de 

organisatie van het evenement te maken. Als het door kán gaan, moeten we wel 

tijdig weten welke leden zich inschrijven.  

De beslissing over het al dan niet doorgaan zal afhangen van de peiling en de 

situatie rondom het corona virus en de dan geldende regels in ons land. Deze 

beslissing zal dus later worden genomen. 

Zoals u wellicht al in de mailing / peiling hebt kunnen lezen zijn we druk met het organiseren van 

de najaarsbijeenkomst. We zijn heel blij dat we dit evenement toch kunnen houden. Gezien de 

Corona crisis is de organisatie van dit evenement gebonden aan nogal wat regels. Die regels liggen 

vast en zijn niet oprekbaar en worden ingegeven door de regels van de overheid en de manier 

waarop Sailors Inn in Hindeloopen daar mee omgaat. Dit heeft natuurlijk een grote 

organisatorische component. 

 

Hieronder de regels waaronder we het najaarsevenement mogen / kunnen organiseren: 

 Vanaf 1 juli mogen er, de anderhalve meter in acht nemend,  100 mensen binnen in een 

restaurant  zitten. ( totale capaciteit restaurant dus niet alleen IFC). 

 Buiten is dat niet gelimiteerd tot een maximaal aantal, mits iedereen zit aan een tafel en de 

anderhalve meter tussen huishoudens in acht wordt genomen bij de opstelling van de 

tafels. Maximaal 2 personen mogen naast elkaar aan tafel zitten zonder deze afstand. 

 Er moet een gezondheidscheck gedaan worden middels enkele vragen. 

 We kunnen dus met elkaar iets organiseren (binnen/buiten of een combi daarvan) mits iedereen 

zitplaatsen heeft. Er kunnen bij Sailors Inn 4 personen (2 huishoudens) aan 1 grotere tafel. De 

tafels worden breder neergezet waardoor we met anderhalve meter afstand toch tegenover elkaar 

kunnen zitten aan dezelfde tafel. 

 

Tussen gangen door wisselen van tafel kan, mits 2 personen vast aan een tafel blijven zitten en de 2 

anderen doorschuiven. Tafels en attributen dienen dan tussendoor te worden gereinigd met speciale 

vloeistof en papieren doeken. 

 Programma in het kort:Vrijdag  4 september 

- Vrijdag 6 september middag, schepen verzamelen in de jachthaven van Hindeloopen.  

- 19.30 uur: Palaver in restaurant met koffie/thee en en oranjekoek geserveerd aan tafels. (zie 

boven) 



5 

 

 

 

Zaterdag 5 september. 

- 12.00 uur: 4 uurs tocht / wedstrijd op het IJsselmeer. 

- Borrel wordt niet centraal georganiseerd. Dus even wat drinken op het eigen schip. 

- 19.00 uur: Diner in het restaurant, zittend aan tafels (zie boven) 

- Tijdens diner: Prijsuitreiking in het restaurant, zittend aan tafels. (zie boven) 

 

Zondag 6 september: 

- Alle schepen weer naar hun thuishavens. 

 

Het is mogelijk een ligplaats in de jachthaven te reserveren. U kunt dit op het 

inschrijfformulier aangeven. 

 

 Concreet: 

- Voor binnenkomst in het restaurant wordt u gevraagd over uw gezondheidstoestand. 

- Ik kom niet als ik verkoudheidsklachten heb. Ik kom niet als ik vanwege een besmetting / 

verkoudheidsklachten van een lid van mijn gezin, ik niet met anderen contact zou moeten 

hebben. 

- Borrel  niet georganiseerd dit jaar, te complex, te weinig mogelijkheden. 

- Maaltijd binnen, 4 personen zittend aan tafels met 1,5 meter afstand. Niet lopen naar andere 

tafels. 

- Mogelijkheid om door te schuiven tussen de gangen door mits schoonmaak / desinfecteren 

tussendoor. 

- Eten wordt per tafel van 4 personen rond gebracht, of per tafel opgehaald bij de kok, of eten 

wordt op schalen geserveerd per tafel. 

 

Dan nu over het evenement zelf: 

Het najaars-bijeenkomst met de vier uurstocht heeft al een lange traditie binnen de IFC. Veel 

deelnemers komen hier jaarlijks naar toe en plannen hun zomervakantie zodanig dat ze op tijd terug 

zijn. Ook voor leden onder (wedstrijd) ervaring is het erg leuk om mee te doen. De ontspannen 

manier waarop we de tactiek voor het varen van deze tocht met elkaar delen maakt dat er veel te 

leren valt. 
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Verder heeft dit evenement voor elk wat wils. Lekker met elkaar praten, (vakantie) verhalen 

uitwisselen en voor de liefhebbers ook varen natuurlijk. Dat alles doen we in Hindeloopen bij 

Sailors Inn. Met het restaurant, dat dit jaar door de Skips Maritiem / jachthaven Hindeloopen zelf 

wordt uitgebaat, hebben we al vele jaren een uitstekende relatie en ook in de jachthaven zelf 

kunnen we altijd prima terecht tijdens dit evenement. 

Voor de vele liefhebbers bestaat het varen uit een tocht of wedstrijd en die zaterdags om 12.00 uur 

wordt gevaren. 

 

Het zeilweekend begint voor de liefhebbers en schepen die aan de tocht meedoen met een palaver 

op vrijdagavond 4 september. De schepen verzamelen zich in de namiddag in de jachthaven van 

Hindeloopen. 

Om 19.30 uur worden de deelnemers in het restaurant 

Sailors Inn verwacht voor de tocht/ wedstrijd-bespreking 

(uitleg) en de uitreiking van informatie over de wedstrijd. 

Voor alle aanwezigen is er twee keer koffie of thee met 

oranjekoek, het Friese nationale gebak. 

Ook IFC-ers die niet van plan zijn aan de tocht / 

wedstrijd mee te doen maar wel in Hindeloopen zijn 

kunnen aanschuiven natuurlijk. Hoe meer zielen………………. 

 

De Wedstrijd 

Op zaterdag 5 september is er de wedstrijd/tocht voor de liefhebbers. De wedstrijd werd altijd op 

handicap (SW-cijfers) gevaren. De bedoeling was en is om voor iedereen  gelijke kansen te 

creëren. Uw bestuur heeft vorig jaar de aanpak iets veranderd. Doel is om bepaalde typen schepen 

die nu voor de prijzen vaak niet mee kunnen doen een eerlijker kans te geven.  

 
 
Uit voorgaande jaren is ook gebleken dat de prijzen in de regel bij de grotere schepen vielen. Daarom zijn we 
gaan nadenken hoe we de formule wat aan konden passen om meer gelijke kansen te geven. Dat is ons vorig 
jaar goed bevallen, zie hieronder het wedstrijdreglement: 
 

1. De schepen worden verdeeld in 2 groepen: kleine- en grote schepen. Voor iedere groep hebben we 
prijzen beschikbaar. 

2. Beide groepen zeilen een vast rakkenplan. 
3. Het rakkenplan bestaat vooral uit voor- en tegen windse koersen zodat het handicap cijfer beter tot zijn 

recht komt 
4. Kleine schepen vertrekken eerder en worden tijdens de wedstrijd ingehaald door de grotere schepen 

waardoor, zeker op de kruisrakken, tactiek m.b.t. voorrangregels belangrijk wordt. 
5. De inzet van “Oversized” zeilen (spinnaker, halfwinder Gennaker, code 0 enz) verhoogd de handicap.  
6. De startlijn ligt in de Wind en uiterlijk 5 minuten voor de start moet de motor uit staan. 

 
Verder informatie wordt tijdens de bijeenkomst op vrijdagavond uitgelegd en uitgedeeld. 
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Net als de voorgaande jaren is het geen wedstrijd/tocht om gestrest de haven weer te bereiken. Er 

wordt ontspannen gezeild. Plezier is het hoofddoel. En daarom: Meedoen is belangrijker dan 

winnen en u bent na de tocht weer een belangrijke, leuke ervaring rijker. We starten zoals 

gebruikelijk om precies 12.00 uur  

 

De eindtijd van de tocht / wedstrijd is zo gepland dat de zeilers gemakkelijk kunnen aansluiten bij 

de andere leden die vermoedelijk in de haven zijn teruggekeerd.  

 

Het Diner 

 

Het diner bestaat dit jaar uit een geheel verzorgde maaltijd. Vanwege de lastiger omstandigheden, 

niet in het minst voor het restaurant, kunnen we nog geen details geven over de inhoud van het 

diner. Er zal na uw inschrijving per mail contact worden opgenomen omtrent uw voorkeuren ( 

vlees / vis/ vegetarisch/ dieetwensen.)barbecue.  

 

Alles vindt plaats bij Sailors Inn op het terrein van de jachthaven. Voor de leden die met de auto 

komen is er een groot parkeerterrein. Het adres is: Oosterstrand 4, 8713 JS  Hindeloopen (tel.: 

0514-524545). Maar het is vaak nog erg mooi weer in september, dan kunt u natuurlijk met uw 

schip komen, ook al doet u niet met de wedstrijd 

mee.  

 

De drankjes worden bijgehouden op een kaartje dat 

wordt aangereikt door Sailors Inn. Na afloop van de 

maaltijd wordt u geacht de door u genuttigde 

drankjes zelf af te rekenen. 

 

 

Restaurant Sailors Inn doet er alles aan om het ons naar 

de zin te maken.  

Heeft u er zin in gekregen? Meldt u aan via het 

inschrijfformulier op de website! 
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Wilt u ook meedoen aan de wedstrijd/tocht? Geef het aan op het inschrijfformulier. We vragen iets 

meer gegevens van uw schip, maar dat is nodig voor de berekening van uw handicap en voor de 

havenmeester. Bij aankomst: zeg de havenmeester dat u van de IFC (Friendshipclub) bent. Hij 

probeert ons zo veel mogelijk bij elkaar te leggen en hijs de clubvlag in het bakboords want! 

Kosten: 

2x Koffie/thee met oranjekoek €6,00 p.p. 

Maaltijd  €30,00 p.p. 

Havengelden en drankjes zijn voor eigen rekening. Zelf afrekenen dus a.u.b. 

 

De prijzen liggen flink hoger vanwege de Corona crisis. Leveranciers hebben het  moeilijk en 

verruimen daarom hun marges. Daarom betaalt de IFC een klein deel van de kosten p.p. 

Bovenstaande bedragen zijn de bedragen die u p.p. moet overmaken aan de penningmeester. ( zie 

inschrijfformulier op de website) 

Ligplaats. 

Indien u een ligplaats wilt, dan  kunt u dit op het inschrijfformulier aangeven. Bij aankomst even 

bij het havenkantoor aanleggen en vertellen dat u van de IFC bent. U krijgt dan uw box nummer te 

horen en kunt direct uw liggeld betalen.  

 

MELDT U AAN VIA DE WEBSITE VOOR 7  AUGUSTUS 2020!  

Late inschrijvingen kunnen vanwege de situatie niet worden gehonoreerd! 

 

 

Contactpersonen tijdens het evenement: 

Gerard Daniels: 06-10157427 

Herman Hemerik: 06-51080444 
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Rondje Noord Holland  tijdens de Corona lock down. 

 

Nee, geen stoer doenerij of stiekeme acties. Gewoon een rondje varen en daar overnachten waar het 

mogelijk is. Dus wat jachthavens gebeld en te horen gekregen dat we welkom zijn, maar dat er los 

van stroom en water er geen voorzieningen open zijn. Oké, daar kunnen we mee leven met een 

douche en toilet aan boord. Geen evenement mogelijk, dan maar met een paar boten, zodat je naast 

elkaar kunt liggen in een box en zo met elkaar kunt kletsen, een wijntje drinken, ieder op z’n eigen 

boot. Heel Corona proof. Dit hadden we met de Sigmagic zo afgesproken. Twee boten, niet echt 

een evenement, maar toch heel wat gezelliger als alleen. Omdat de Sigmagic pas laat te water ging 

werd het ook geen Paastocht. Wij (de Ianira) had het al eerder geprobeerd om met de Cascade 

(Rob) af te spreken voor de Paastocht maar het weer zat niet mee en ook was er onduidelijkheid 

over het draaien van de bruggen vanwege de Corona maatregelen voor de Cascade om op tijd in 

IJmuiden te kunnen zijn. 

 

De reis begon op vrijdag 1 mei. Ook nu niet echt 

mooi weer, maar we hadden afgesproken, het kon, 

dus we gaan. Het plan was om elkaar in 

Monnickendam te ontmoeten (bij de Marina waren 

we welkom) en dan samen de volgende dag verder 

naar het zuiden te varen. De Sigmagic vanuit 

Enkhuizen en de Ianira vanuit Lelystad. Met een 

windwaarschuwing (windkracht 6), een hagelbui, 

draaiende winden en soms zelfs windstilte kwamen 

we tegen het eind van de middag aan in 

Monnickendam. 

 

 Die avond hebben we bij Jeroen en Desirée gegeten. 

Op gepaste afstand, iets minder corona proof, maar 

wel gezellig. Omdat de wind, die een dag eerder nog 

het hele weekend uit het oosten zou komen nu ging 

draaien naar het noord-oosten, besloten we om niet 

van zuid naar noord over de Noordzee te gaan, maar 

van noord naar zuid. Dit had wel als consequentie dat we op de Noordzee bijna het hele traject de 

stroom tegen zouden hebben. Maar, ja, het alternatief was scherp aan de wind, overstag op de 

Noordzee en dat zou minder prettig kunnen worden omdat het dan stroom tegen wind  zou zijn met 

waarschijnlijk  onrustig water, dus moeilijk tegen in te varen.  Dat had als consequentie dat we de 

volgende dag i.pv. van verder naar het zuiden, nu dus naar het noorden gingen varen.  

De jachthaven om naar toe te gaan op zaterdag  2 mei werd “Den Oever”.  Ook nu was er weer een 

behoorlijke wind en mooie regenwolken (zag er soms zelfs dreigend uit) met daaruit de nodige 

regendruppels. Doordat de wind al wat meer richting noord-oost was, konden we niet in een rechte 

lijn naar boven varen, maar tegen een uur of vier lagen we dan toch in de haven na een vertrek 

vanuit Monnickendam om 09:00 die morgen.  

Zondag was er weinig wind maar wel een mooi zonnetje en dus bleven we die dag in den Oever 

liggen. Voor Jeroen een mooie gelegenheid om  het dek van de Sigmagic eens goed schoon te 

maken en voor mij om de terug ingebouwde watertank aan te sluiten.  
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De Dames hebben van het mooie weer gebruik 

gemaakt om naar het dorp te wandelen voor de 

boodschappen. Er waren geen fietsen beschikbaar op 

de jachthaven (volgens de havenmeester mochten ze 

niets doen vanwege de corona maatregelen) en het 

restaurant de Dikke Bries was ook dicht, maar je kon 

er wel maaltijden bestellen en ophalen. Hadden wij 

ook kunnen doen, maar we hadden al afgesproken om 

samen te gaan barbecueën op de cob, wat ook heel 

goed te doen was met het mooie weer. Omdat de 

voorzieningen gesloten waren had de jachthaven een 

aangepast tarief, wat natuurlijk een prettige 

bijkomstigheid is (elk nadeel heeft z’n voordeel).  

 

De volgende dag om 8 uur s’ochtends door de sluis 

het wad op. De sluiswachter maakte ons er nog attent 

op dat de waddenhavens gesloten waren. Daar konden 

we hem in gerust stellen dat onze reis als einddoel 

IJmuiden had. Op het wad ging het met stroom en wind mee in gezwinde spoed richting den 

Helder.  Daarna met een noord-oostelijke wind ruim van achteren naar het Zuiden. Eerst nog met 

stroom mee, maar na een uur langzaam tegen en de laatste uren richting IJmuiden behoorlijk tegen 

(1 ½ tot 2kn). De wind die eerst nog Noord Oostenwas draait in de middag naar het noorden en 

trekt aan tot een 5. Omdat de wind eerst nog een 3 tot 4 was, besloten beide boten melk meisje te 

varen. Dat werd naarmate de wind toenam en de golven steeds hoger, steeds  spannender. Dus ruim 

voor de ingang naar de jachthaven de fok ingedraaid en recht voor de golven de haveningang in. 

Intussen was het ook al weer bijna 5 uur in de middag, en weer tijd voor een hapje en drankje. We 

wilden aanleggen direct achter de muur uit de wind, maar na een paar minuten zagen we overal 

zand op de boot komen te liggen vanuit het strandje  bij de haveningang. Dus maar snel verder 

gevaren de haven in en de boot met de slang schoon spuiten, al het zand er weer af en tevens ook 

het zoute water.    
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Gedurende deze activiteit waren Desiree en Jannie naar het begin van de steiger gelopen om een 

daar aanwezige dolfijn met de naam Zafar, te spotten.  Deze dolfijn bleek al een bekendheid te zijn 

en had een dag eerder al het nationale nieuws gehaald toen deze zelfs tot bij Amsterdam was 

gekomen. Deze dolfijn was daarvoor een tijd lang in jachthavens in Frankrijk geweest en met een 

groot schip mee naar Amsterdam gegaan om nu in de jachthaven van IJmuiden op te duiken. 

Pogingen om de dolfijn weer naar open zee te lokken mislukten. Steeds keerde deze dolfijn weer 

terug naar de jachthaven waar het rond een paar zeilboten zwom, af en toe rustig naar de mensen 

lag te kijken. Heel relaxed en volgens ingewijden had de dolfijn het ook prima naar z’n zin. Wel 

leuk om zo een dolfijn op een meter afstand voor je neus te hebben liggen. Volgens de 

havenmeester had deze dolfijn hem al een  hele dag gezelschap gehouden tijdens zijn 

werkzaamheden op het water. Prachtig toch? Toen we de volgende dag weer vertrokken richting 

Amsterdam zwom de dolfijn  met ons mee de haven uit om vervolgens weer snel terug te keren. Op 

de kade waren er al voldoende (pers)fotografen om de aanwezigheid van deze bezoeker vast te 

leggen 

 

De reis van deze dag (dinsdag 5 mei) was uren 

op de motor het Noordzee kanaal door naar het 

Markermeer om dan toch nog een klein stukje te 

kunnen zeilen naar Muiden (de KNZ&RV). Hier 

konden we weer mooi  in de box naast elkaar 

liggen, net als in IJmuiden. Hier ook aangepaste 

prijzen vanwege het ontbreken van de 

voorzieningen. In IJmuiden was er geen sprake 

van aangepaste prijzen, ook al waren ook hier de 

sanitaire voorzieningen gesloten. Het vreemde 

was dat in Muiden de sanitaire voorzieningen 

voor ligplaatshouders wel geopend was, maar 

niet voor passanten. Zo hebben diverse 

jachthavens hun eigen interpretatie gegeven aan 

de Corona noodverordening. Als je er naar vroeg 

werd er gezegd dat elke regio z’n eigen 

maatregelen neemt, maar de werkelijkheid is dat 

de Noodverordeningen bijna overal  nagenoeg 

hetzelfde zijn, maar dat de jachthavens er zelf 

hun invulling aangeven. In den Oever was het 

zelfs zo dat de eigen liplaatshouders er zelf tot aan dit weekend niet eens mochten komen,  terwijl 

passanten er wel welkom waren. Tenminste zo werd dat ons verteld.  

 

Met een mooie wind en mooi weer zijn we de volgende dag naar onze thuishaven in Lelystad terug 

gevaren. De Sigmagic had nog een aantal vakantiedagen door te brengen op het water en is naar 

Hoorn gevaren. Zo hebben we ondanks de Corona een mooi rondje Noord Holland gevaren. Het 

was dan wel geen officieel evenement, maar wel een gedenkwaardige en geslaagde tocht. We 

stellen ook vast dat samen varen (2 boten) toch net iets anders is als alleen. Zonder de onderlinge 

afspraken hadden we deze tocht dit weekend waarschijnlijk niet gemaakt en als we deze wel al 

alleen hadden gemaakt, dan zouden we het een stuk minder prettig hebben gevonden. We prijzen 
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ons gelukkig een boot te hebben en  dat we daar mee hebben kunnen varen. Af en toe was het hele 

besef van de Corona  lock down weg, heerlijk ontspannend.   

 

 

Ps: een paar weken later hoorden we dat de dolfijn “Zafar” was omgekomen ergens bij Katwijk aan 

zee door een botsing met een schip, een beschadigde vin, maar wel een volle maag. Helaas had 

deze dolfijn dus meer affiniteit met boten dan met z’n soortgenoten, dat werd hem/haar uiteindelijk 

fataal. 

 

Imko (Ianira) 

 

Romatisch samen 24 uur lang op een houseboat in Alleppey in India. 
 

 
 

Op zondag kwamen we om 9.00 uur aan boord van een traditonele bamboehouten woonboot en 

maakten kennis met de bemanning: we hadden 3 stafleden tot onze beschikking: de schipper, de 

kok en de bediende. Ze vroegen ons direct: wat wilden we eten voor de lunch, diner en ontbijt en 

gingen inkopen doen. 

 

Wij konden ondertussen onze spullen in onze slaapkamer installeren: we hadden een volledige 

uitgeruste slaapkamer met bed, schone handdoeken, zeep, muskietennet, bureau met stoel, 

badkamer met prachtige tegels op de vloer, douche en toilet. Daarna zettelden we ons op het 

beneden verblijf met ligstoelen, waar we ieder een kokosnoot kregen aangeboden. We waren 
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benieuwd naar de rest van de woonboot: een bovendek met relaxstoelen en matrassen, beneden een 

keuken, waar voor ons gekookt werd en het benedenverblijf waar tevens een gehele zitkamer was 

ingericht: en dat alleen voor ons tweeen…!!!! 

 

De boot vertrok om 11.15 uur richting de smalle kanalen van de backwaters, langs de vrouwen die 

hun was deden in de rivier: ze doopten de was in het water, schrobten de zeep erover heen, sloegen 

de was tegen de stenen en wrongen het uit, zich niet storend aan onze blikken. Vele huizen waren 

vaak alleen per boot bereikbaar: regelmatig voeren vele kleine bootjes langs ons heen, volgeladen 

met huisraad en mensen. 

 

Op een rustige plaats legden we aan en werd onze lunch geserveerd: 5 soorten kerries, rijst, kip, 

eend, ananas: geheel op indiase wijze klaargemaakt–not too spicy-. 

Tijd voor een middagdutje, waarna we de reis vervolgden door echte smalle kanalen, waarbij onze 

boot een tegemoetkomende woonboot niet helemaal kon ontwijken en licht aanraakte: op Indiase 

wijze begroette de bemanning van beide boten elkaar: aanwijzingen werden gegeven en men voer 

verder, ieder met een lichte deuk in hun bamboedak: who cares!???!! 

 

We kregen thee en koffie aangeboden. Regelmatig kwam de bemanning vragen of we nog iets 

wensten. Op mijn vraag of er nog orangejuice was, begaf men zich naar een winkeltje aan de oever 

en werd terstond voor mijn wens in vervulling gebracht. Een staflid wilde zijn kwaliteiten op 

gebied van vissen laten zien: met een handgebaar gooide hij een visnet in het water: zowaar 10 

minuten later was dit net gevuld met verschillende kleine visjes. 

 

Jeroen vertelde de schipper over zijn zeilervaringen en… hij mocht het roer overnemen: wel even 

wat anders dan onze zeilboot, deze boot had de neiging om snel van koers af te wijken, dus Jeroen 

moest regelmatig het stuur omgooien. Even later deed de zonsondergang de vissersbootjes op de 

backwaters rood oplichten. Er werd voor ons een plaats langs de kant gezocht om de nacht door te 

brengen, het diner werd ons voorgezet, dit keer met fijn gekruide vis: zelfs ik, die niet zo van vis 

houd, heb alles opgegeten!! Nog even samen genieten van de avond: wat een rust, we hoorden 

slechts af en toe wat vogels of peddelenden bootjes.... 

 

De volgende dag zijn we om 7.30 uur opgestaan: voor ons zagen we kinderen zich wassen in het 

water en vrolijk met elkaar spelen. Het ontbijt was net zo perfect als de andere maaltijden: 

gebakken ei, geroosterd brood, koffie, thee, ananasjam.. De motor werd gestart en konden we nog 

een uur genieten van de backwaters. Het was tijd om afscheid te nemen, helaas. 

 

 

 

Inmiddels zitten we in Nederland 

midden in de Coronatijd. Door de 

versoepeling van de regels zijn de 

havens op de Waddeneilanden snel 

vol en is het oppassen op het 

IJsselmeer voor de talloze 

huurboten met onervaren 

bemanning. Stilletjes verlang ik 

weer even naar de rust op onze 

privé houseboat… 

 

Hartelijke groeten van 

Jeroen en Desiree 

Sigmagic 
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De Bandidos reloaded 

 

Alles anders. 

 

 We kenden het uit boeken en van filmen maar dat het ons in het ware leven zou overkomen... 

Vanaf midden maart ging het heel snel en de nieuwe situatie had (en heeft) ook gevolgen voor ons 

vaarseizoen. Wie er snel bij was, liet zijn schip nog voor de maatregelen te water. Bij anderen 

duurde het wat langer. Iedere haven had wel zijn eigen zinnige en onzinnige regels, daar ga ik 

verder niet op in. De Mare Nostrum is midden april, 2 weken later als gepland, te water gelaten. 

Daarna was het genieten van de eigen boot, zelfs in de haven zonder wc en zonder douches. Het 

werd duidelijk, dat het een privilege is, een eigen schip te bezitten.                                             

Lange neus trekken naar de mensen die liever een boot huren.. 

.      

Ook het IFC Hemelvaartevenement ging uiteraard niet door, jammer. Maar we zijn zeilers en 

hadden natuurlijk wel zin om met Hemelvaart te varen. En waar ben je zekerder voor het virus, dan 

op je eigen boot? Al snel ontstond het idee, om met 3 schepen samen een tocht te maken. Bij de 

planning waren de Waddenhavens nog dicht. Wel het Wad op, maar dan van Den Oever naar 

Kornwerd of omgekeerd. Van de partij waren: de Ianira (met Jannie en Imko), de Sigmagic 

(Desiree en Jeroen) + de Mare Nostrum (Claudia en ik)...Maar ho..., hadden we dat niet al eens 

eerder? We schrijven het jaar 2014. Traditiegetrouw organizeerde de IFC de populaire 

Hemelvaarttocht over het Wad. Het eigenlijke doel Terschelling was al 3 jaar van de kaart i.v.m. de 

aankomst van de tegerlijkertijd plaatsvindende roeiwedstrijd, we gingen voor de derde keer achter 

elkaar naar Den Helder.   Iedereen die erbij was, was geinformeerd, iedereen ging mee.                                          

Iedereen?                                                                                                                                  

Bijna iedereen... De 3 eerder genoemde schepen (de Ianira was toen nog de Ianassa) wilden weer 

eens naar Terschelling i.p.v. Den Helder en besloten een eigen tocht te maken. Het was een 

enigzins dubbel gevoel, maar we wilden het. Een beetje stout wel, de bad boats. Zo gaven we ons 

de naam De Bandidos.  De route Texel/Oudeschild – Terschelling – Den Oever (via de Noordzee) 

zeilend af te leggen was prachtig. In Den Oever waren we dan weer herenigd met de IFC vloot. 

Zover over toen.   

 

  

 

 

6 jaar later komen we, zoals altijd, 

samen in Makkum. De tafel, waar 

we anders met een man of 15 aan 

zitten, is groot genoeg voor 3 x 2 

personen + 2 x 1,5 meter. We zijn 

blij elkaar weer te zien en hebben 

een leuke steigerborrel. Maar niet 

genoeg,  
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Imko is jarig en heeft ons allen voor een Captain’s BBQ uitgenodigd. Een gezellige avond, die 

bijna doet vergeten, wat er in de wereld gaande is. 
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Wel ook een beetje onze tocht voor de volgende dag bekijken. Qua tij en stroming moeten we rond 

een uur of 12 door de sluis heen zijn en later een stop in Den Helder maken om in het Vissersgaatje 

de stroom niet tegen te hebben. Klingt goed. Maar de wind gooit roet in het eten. Uit richting west 

komend, ligt hij eerst bij een knoop of 18 (waar) om dan vanaf half een aan te trekken tot 30 

knopen. Dat gaat niet lukken, geen Wad dus.  

Het doel is nog wel Den Oever, maar over het Ijsselmeer. Hoog aan de wind, met een paar slagen. 

Na een mijl of 4 gaat het, zoals voorspeld, harder waaien. De zeilen worden kleiner gemaakt, maar 

met de golfslag is het toch onrustig. En voor de Mare Nostrum de eerste tocht in 2020. Omdat de 

wind voorlopig (en ook de volgende dag) zo blijft, besluiten wij om Den Oever te laten schieten en 

richting Stavoren te varen.  

Gebeld naar de anderen en een appje gestuurd, onze gezamelijke tocht is jammer genoeg hier 

voorbij. Jannie antwoordt “...jammer, dat we elkaar zo kort gezien hebben”. We varen verder. Dan 

een kwartier later de melding “Gezellig Luc en Claudia, we gaan elkaar weer zien in Stavoren...”. 

De 2 andere schepen hadden ook besloten, niet meer naar Den Oever maar naar Staveren te varen. 

Bandidos stick together...                    

Bij veel wind nog een wandeling door het dorp heen en over de dijk terug gemaakt. Ondertussen 

zijn er op het IJsselmeer geen zeilen meer te zien                                                                              

De volgende dag gaan de Ianira en de Mare Nostrum naar hun thuishavens, de Sigmagic vaart weer 

richting noorden voor een korte vakantie. Het was mooi, ook al was het geen echte vervanging 

voor de IFC Hemelvaarttocht. Die komt er hopelijk 2021 weer. 

Luc (Mare Nostrum).  
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VERSLAG VAN DE SECRETARIS - JAAR 2019 

 

 

Bestuursactiviteiten 

 
Het bestuur bestond in 2019 uit 6 personen: de voorzitter, de penningmeester,  secretaris plus 3 

algemene bestuursleden.  Het bestuur is in 2019, naast de evenementen, driemaal bij elkaar 

gekomen: Januari, Maart en Oktober. 

 

Bijzondere aandachtspunten waren afgelopen jaar naast de Europese privacywetgeving (AVG) ook 

de aandacht voor het respecteren van copyrights. Begin 2019 werden we geconfronteerd met een 

copyright claim omdat we voor de uitnodiging van ons lustrum een plaatje hadden gebruikt waarop 

copyright rusten. Dit hebben we gelukkig in de minne kunnen schikken maar heeft wel geleid tot 

aanscherpen van ons beleid m.b.t. het publiceren van digitale media in de Flitsen en op de website. 

 

Naar aanleiding van de laatste Algemene Leden vergadering waarin wij ondersteund hebben om 

vrouwen in het bestuur op te nemen hebben wij gekeken hoe wij dit kunnen realiseren. Formeel is 

het zo dat alle bestuursleden, roulerend, iedere 3 jaar aftreden en herkozen kunnen worden. De 

leden kunnen ook tot uiterlijk 14 dagen voor de ALV kandidaten aandragen in dat geval vindt er 

tijdens de ALV een stemming plaats. Als een bestuurslid aangeeft te willen aftreden gaat het 

bestuur op zoek naar een geschikte kandidaat welke voorgedragen wordt in de eerstvolgende ALV. 

Wij zijn het als bestuur er over eens dat daarbij vrouwelijke kandidaten de voorkeur hebben om een 

meer evenwichtige balans te krijgen. 

 

 

 

Ledenadministratie 
 

 

 

Helaas hebben in 2019 veel leden hun 

lidmaatschap beëindigd. Een tendens 

die bij andere verenigingen ook wel 

herkenbaar is. Er wordt meer 

gecharterd daardoor zijn er steeds 

minder schepen in particulier bezit. 

Daarnaast zijn via internet fora 

eenvoudig belangengroepen te 

organiseren waardoor jongeren ook 

minder behoefte hebben om zich aan 

te sluiten bij een zeilvereniging. 
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Diverse activiteiten 
 

I.F.C. MAILING 

De IFC mailing is, net als andere jaren, voornamelijk gebruikt voor het herinneren aan onze 

geplande evenementen en voor kopij voor de flitsen. Het blijft belangrijk dat de leden eventuele 

wijzigingen van hun mail adres bij het secretariaat kenbaar maken om op tijd geïnformeerd te 

worden over toekomstige activiteiten. 

 

WEBSITE 

De website wordt redelijk goed bezocht. Het aantal keer dat een artikel of pagina opgevraagd is, 

wordt automatisch per artikel bijgehouden en weergegeven. De web aanmelding voor evenementen 

maakt de administratie voor de organisatoren een stuk makkelijker. 

 

DIGITALE FLITSEN 

Porto kosten voor het versturen van de Flitsen maken een aanzienlijk deel van de begroting uit. 

Steeds meer leden geven aan de Flitsen digitaal te willen lezen. Het voordeel voor de leden is dat 

ze daarmee een “kleuren versie” van de Flitsen ontvangen. In verband met de hoge portokosten 

krijgen Buitenlandse leden de Flitsen nog alleen digitaal.  

 

FACEBOOK GROUP 

Het gebruik van de facebook group is teleurstellend. De verwachting dat de leden onderling met 

elkaar contact zouden willen onderhouden lijkt niet uit te komen. Op het internet bestaat ook een 

andere “openbare” Friendship group waarin een beperkte group fs zeilers actief zijn. Op dit 

moment zijn er 21 leden toegelaten tot onze groep. We willen in de Flitsen nogmaals aandacht 

vragen om het gebruik te stimuleren. 

 

TECHNISCHE GROEPEN 

De technische groepen, met als doel de technische kennis die onder de leden aanwezig is, te delen, 

bestaan nu 10 jaar.  

 

De coördinatoren begeleiden de 

communicatie binnen de groepen en 

zijn tevens de moderators op het 

forum voor hun scheepstype.  

 

Op dit moment zijn er 598 forum 

leden geregistreerd. De forum leden 

hebben tot nu in totaal 431 

onderwerpen aangedragen waarop 

met 1312 berichten is gereageerd. De 

gebundelde technische kennis blijft 

een belangrijk argument om IFC lid 

te worden. 

 

 

 

Het bestuur wil daarom alle coördinatoren en alle Friendshippers, die hun kennis hebben willen 

delen op dit forum, voor hun inzet hartelijk bedanken! 

 

 

  

Technische groepen:
Tips, adviezen & indrukwekkende reparaties

Coördinatoren/ Moderatoren:
• FS 22: Paul Weijers

• FS 23: Louis Vink 

• FS 25: Louis Vink

• FS 26: Wigle van der Meer

• FS 28: Louis Vink

• FS 33: Hugo de Groot

• FS 35: Gerard Daniëls

Technische details
Vervangen dakluiken
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Lezing: Achtergronden van het weer;
de zin en onzin van buienradar

Open voor leden van WSV Hoorn na aanmelding via Gerard.Daniels@online.nl

16 Februari 2019, 

Aanvang 13.30

WSV Hoorn

Henk de Jong - Internationale Friendship club

Evenementen 
 

In 2019 werden 5 natte en 3 droge evenementen georganiseerd in/of vanuit Enkhuizen, 

Hindeloopen, Hoorn, IJmuiden,  

Maasbracht, Makkum en Volendam. Het 

totaal aantal deelnemers van alle 

evenementen samen was 209. We 

proberen deelname aan natte 

evenementen te bevorderen door 

makkelijk toegankelijke evenementen te 

organiseren in een weekend zoals rondje 

dijk en de BBQ. Omdat we een 

landelijke club zijn proberen we onze 

leden die hun schepen niet in de 

nabijheid van het IJsselmeer hebben 

liggen te betrekken bij onze droge 

evenementen elders in het land. Zo 

hebben we dit jaar een evenement 

georganiseerd in Maasbracht. Hieronder 

volgt een korte samenvatting van de evenementen van dit jaar. 

 

Hoorn, 16 februari, Lezing Henk de Jong: Achtergronden van het weer 

 Ons IFC lid Henk heeft als meteoroloog bij het KNMI in verschillende vakgebieden gewerkt. Op 

onze vraag of hij een praatje over het weer wilde houden voor de IFC club heeft hij eerst even 

geaarzeld. “Veel mensen denken dat meteorologie een kwestie is van één blik op de lucht werpen 

en vervolgens weten hoe de 

komende dagen er uit gaan zien. 

Maar meteorologie is een vakgebied 

dat is gebaseerd op wis- , en vooral, 

natuurkunde en vergt vele jaren 

studie en ervaring, en dat is in 2 

uren niet over te brengen.  

Maar wat hij wel heeft gedaan is in 

iets meer dan 2 uren is de mensen 

meer inzicht geven in het ontstaan 

van het weer, de processen die 

daarbij spelen met de kenmerkende 

weerssystemen. Dit gaf een 

uitstekende basis voor het 

interpreteren van weerkaarten en de 

bekende Appjes zoals Buienradar, 

Windfinder enz. Een leerzame 

lezing die door veel leden van de IFC en WSV werd bijgewoond. 

 

 

Volendam 2 maart: Algemene Ledenvergadering  

Al bijna een traditie: ledenvergadering in Volendam. Bij aankomst werden de leden weer begroet 

met koffie en broodjes. Aansluitend het formele deel van de dag de Algemene Ledenvergadering 

waar het afgelopen jaar werd geëvalueerd en het nieuwe jaar werd gepland.  

  

Afgelopen jaar zijn er 8 evenementen 
georganiseerd voor 209 deelnemers

Wanneer Wat
Deel-

nemers

16 Februari Achtergronden van het weer. Henk de Jong 44

2 Maart Algemene ledenvergadering 39

19- 21 April Rondje Noord Holland 11

30 Mei – 1 Juni Waddentocht Texel 41

14 -16 Juni Rondje haringhappen Stavoren 14

6 - 7 September IFC wedstrijd 34

5-6 oktober Barbecue 10

9 November Bezoek sluizencomplex Maasbracht 16

8 Evenementen Totaal aantal deelnemers 209
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Algemene Ledenvergadering, 
2 Maart Volendam, 39 deelnemers

Alle zeilen uit de mottenballen

Paastocht Rondje Noord Holland
19 April: 5 schepen, 11 deelnemers

FS22: Prachtig weer

 

De jaarvergadering werd dit jaar voor het eerst voorgezeten door Jan Salverda. 

 

Verantwoording werd afgelegd 

over de financiële verslaglegging 

en alle activiteiten. De 

kascommissie, bestaande uit Hein 

Bellaar en Joop van de Ploeg gaven 

aan dat de boekhouding van 

Herman uitstekend op orde was. 
Hein en Joop hebben het twee jaar 

gedaan en worden hartelijk bedankt 

voor hun 

werkzaamheden. 

 

Na de lunch begon Werner Toonk, 

vroeger lid van onze club aan de 

presentatie van zijn reis naar 

Nieuw-Zeeland. Een boeiende 

lezing die met veel interesse werd 

gevolgd. Traditie getrouw sloten we de dag weer af met een gezamenlijk diner. We hebben op de 

algemene ledenvergadering in totaal 39 deelnemers mogen ontmoeten. 

 

 Paastocht 19 April: Rondje Noord Holland 

In 2019 valt Pasen wat later in het jaar. De weersverwachtingen zijn dan ook prachtig. 5 schepen, 

waaronder de FS22 van Paul Weijers 

vertrokken vanuit Enkhuizen 

richting Den Helder voor het Rondje 

Noord Holland. De wind was wat 

minder maar toch kon er goed 

gezeild worden. De volgende dag 

richting IJmuiden 8 - 10 kn wind 

met de halfwinder op. Prima weer 

om de boot weer in te zeilen. Door 

naar zijkanaal C om daar de 

gezamenlijke maaltijd te gebruiken. 

 

De eerste opening van de brug 

bepaalt voor ieder het vertrek de 

volgende dag; met rustig windje 

terug naar de thuishaven. Weer een 

geslaagde  

Paastocht met in totaal 11 deelnemers 

 

Hemelvaart 30 mei: Waddentocht Texel 
Donderdag 30 mei verzamelen 18 schepen in Makkum. Dit jaar weer naar Texel en daarna door naar 

Enkhuizen i.p.v. Medemblik. Om 20.00 palaver bij “De Prins”. De weersvoorspellingen voor de 

volgende dag geven veel wind aan. Met wind tegen stroom kan het water knobbelig worden.  
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Hemelvaart: Waddentocht Texel
Makkum, 30 mei: 18 schepen, 41 deelnemers

IFC onwennig op het natuurpad tussen de Tuunwallen

Heerlijk zeilweer Texel – Den Oever

Haringhappen Stavoren met BBQ
Enkhuizen, 14 juni: 7 schepen, 14 deelnemers

BBQ in het Kombuys

Haring happen

Wedstrijd Hindeloopen, 
7 Sept: 13 schepen, 34 dinergasten

Klasse vanaf 28ft
1e prijs Flyaway, 

Marius en Herman

Klasse t/m 28 ft 
1e prijs Granuaille

Jenke en Ruud

Besloten wordt de groep te splitsen: de 

“grote schepen” gaan naar Texel en de 

kleinere onder begeleiding van Paul 

Weijers maken een alternatieve tocht op 

het IJsselmeer. Onderweg bleek dat de 

verwachting uitkwam. Erg knobbelig. Op 

Texel een natuurwandeling gemaakt langs 

de Tuunwallen rond de Hoge Berg. De 

volgende dag weer door via de drukke 

sluis in den Oever naar Enkhuizen waar de 

groepen weer samen kwamen. Prachtig 

weer en daarna met zijn allen heerlijk 

gegeten bij Aziatisch restaurant de 

Proeftuin. Een heerlijk zonnig 

Hemelvaartweekend waar 18 schepen met 

41 deelnemers meegingen. 

 

Enkhuizen, 14 Juni: Haringhappen Stavoren met BBQ  

 

Op vrijdag arriveerden de meeste 

deelnemende schepen in de Buishaven en 

de rest de volgende dag. Om 20.00 uur ’s 

avonds was er palaver in de “kombuis” op 

het haventerrein. Zaterdag melde de post 

IJsselmeer 6 bft i.v.m. de regen werd de 

start uitgesteld naar 12.00. Vanwege de NW 

wind werd besloten een harinkje te gaan 

halen in Stavoren. De gezamenlijke 

barbecue in de Kombuys was een succes. 

De wind was gaan liggen, geen regen, 

aangename temperatuur en prima 

gezelschap. In totaal namen 7 schepen 

deel aan dit evenement. 

 

 

Hindeloopen 7 september:  De wedstrijd 
 

 

 

Dit jaar een iets veranderde opzet van de 4 

uurs wedstrijd om wat meer schepen in de 

prijzen te laten vallen. Dit jaar werden de 

schepen in 2 klassen verdeeld( groot en 

kleiner) en vrije rakkenkeuze wordt 

afgeschaft. Daarvoor werd een rakkenplan 

uitgezet met voor-, half-  en tegenwindse 

rakken. De kleinere schepen starten een 30 

min eerder zodat de grote schepen de 

kleinere schepen in zouden halen. 

 De wedstrijdregels werden aangescherpt 

met name voor het ronden van de boeien.  
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Barbecue
Enkhuizen, 6 oktober 5 schepen, 10 deelnemers

Einde seizoen?

Warm in de kombuis van de Buishaven!

Na 4 uur finishten de schepen vrijwel achter elkaar zodat de finishtijd in seconden moest worden 

gemeten. De winnaars de Granuaille met Jenke en Ruud (klasse t/m 28 ft ) en de Fyaway met Marius en 

Herman (klasse vanaf 28ft). De prijsuitreiking vond plaats tijdens de gezamenlijke BBQ. Van de 13 

schepen deden er 9 mee aan de wedstrijd en bij het diner hadden we uiteindelijk 34 gasten. 

 

Enkhuizen 6 oktober: Barbecue en kampvuur 

 
Ook weer dit jaar sloten we het vaarseizoen 

weer af met een BBQ in de Buyshaven in 

Enkhuizen. Op zaterdag druppelen de 

schepen binnen wat minder als andere jaren 

omdat de wind zondag behoorlijk zou 

aantrekken.’s Avonds koelt het snel af en 

begint het zelfs te regenen zodat we blij zijn 

dat we gezellig met zijn allen in de 

Kombuis ons eten kunnen consumeren. Dit 

keer hadden we ook muziek erbij via 

Spotify en werd de avond swingend ingezet 

met oldies door de verschillende 

discjockeys. Velen bleven de volgende dag 

nog maar een dagje over in Enkhuizen om 

wat beter weer af te wachten.  

 

In totaal waren we met ca 5 schepen en 10 deelnemers.  
 
Maasbracht, 9 november: Bezoek sluizencomplex 
 

In november brachten we een bezoek aan 

het sluizencomplex in Maasbracht. De 

bediening van 8 sluizen, spuien en vele 

bruggen in 1 centrale. IFC lid, Ruud Pikaar 

heeft als ergonoom het ontwerp gemaakt 

van de bediening van de centrale. Hij gaf 

ons in inkijkje in het ontwerp proces, de 

wensen en gedachten en deels 

tegenstrijdige belangen van de 

landschapsarchitect, bouwarchitect en 

ergonoom. Na Ruud’s presentatie kregen 

we gelegenheid om de centrale zelf te 

bezoeken en enkele operators te volgen in 

hun werk.  

 

Ondanks de koffie met Limburgse vlaai kregen we toch weer wat honger en hebben we heerlijk 

geluncht in een restaurant langs de Maas. Daarna gingen de 16 deelnemers weer huiswaarts. 
 
 

Den Dolder, Januari 2020 

 

Gerard Daniëls 

 

 

Bezoek sluizencomplex
Maasbracht, 9 november, 16 deelnemers

Ifc lid - Ruud Pikaar
Ergonomisch ontwerp

Enorme sluizen complex Maas


