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VAN DE REDACTIE  

 

Nog een dikke twee maanden en dan zijn de boten en 

wijzelf hopelijk weer klaar om te gaan varen na veel 

geploeter, wringen in onmogelijke bochten, handen 

openhalen, schuurstof in je neus en verf/olie op je 

handen. 

Maar we doen het wel ergens voor: ZEILEN! 

 

En het gaat weer een mooi  jaar worden, zeker voor de 

leden van de Friendship club met alles wat 

georganiseerd gaat worden. 

Op het moment dat u deze Flitsen op uw deurmat aantreft, heeft in Hoorn de 

getijden en windverwachting cursus door Henk de Jong plaatsgevonden, 

namelijk op zaterdag 28 januari 2017.  

 

We krijgen nu als eerste natuurlijk de ledenvergadering op 5 maart 2017 met 

na afloop een lezing door sprekers uit onze eigen vereniging over het varen op 

de Middellandse Zee waarover meer verderop in deze Flitsen.  

 

Mooie ontwikkeling: er zijn naast het gebruikelijke rondje Noord-Holland met 

Pasen, het najaarsevenement de 4uurs van de IFC begin september 2017 nog 

twee nieuwe activiteiten bijgekomen. 

Op 16,17 en 18 juni 2017 doen we een rondje vogeleiland en aan het einde van 

het seizoen zal er nog een barbecue volgen in de Trintelhaven.  

Zet deze data alvast in uw agenda. Meer hierover leest u in het volgende 

nummer!  

 

Uw redacteur, Jeroen Haagsman 

 

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, het liefst voor 11 maart 2017 aan het redactie adres. 

Illustraties en foto’s graag aanleveren in JPG format of indien mogelijk gelijk verwerken in de 

tekst.  

Voor leden worden advertenties kosteloos geplaatst. Inzenden naar het redactieadres of per e-

mail naar Jend@casema.nl   

mailto:Jend@casema.nl
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Van de voorzitter. 

 
2017 

Volgens de evolutie theorie zal de menselijke soort, met het voortgaan van de tijd, al maar 

beter worden om te overleven. Als soort zelf en in het gedrag. 

In 2017 zullen in onze wereld een aantal zaken hun beslag krijgen. 

De Amerikanen hebben net een nieuwe leider op het schild gehesen. In de verkiezingsretoriek 

werden feiten en meningen wel eens creatief verwisseld. 

Al naar gelang het belang van de spreker. De kiezer mag dan, 

wel of niet weloverwogen, naar De leider belooft veel. Het is 

nog even afwachten of dit ook iets goeds zal worden! 

Nederland gaat in maart naar de stembus. Zullen wij hier een 

even evenwichtige verkiezingsstrijd krijgen?  

In de samenleving is veel in beweging. Oude verhoudingen 

staan, op het politieke terrein, te springen. Nieuwe profeten 

wijzen de weg naar nieuw elan, ofwel herstel van verkeerde, 

genomen beslissingen. Straks zal het verkiezingsstof weer 

gedaald zijn. Zullen we dan een bevestiging van de evolutie 

leer zien? 

 

Wij mogen het meemaken.  

 

 

In deze dynamische tijd, rollen ook de praktische uitvindingen over elkaar heen. 

Het particuliere initiatief is heilig. Alles mag, tenzij het verboden is. En…., dan nog…. 

Als simpele burger wordt het steeds meer een kunst om al de ontwikkelingen bij te houden. 

Soms stuit je op heel praktische zaken. 

Bijvoorbeeld, de fietsbel. 

Een tijdje terug was ik op zoek naar stofzuigerzakken. 

Dat blijkt een wereld op zich te zijn geworden. 

Er blijken duizenden verschillende stofzuigers te zijn gemaakt en die hebben vrijwel allemaal 

een eigen soort zak nodig. Er zijn gelukkig ook een paar winkels, die enkele uniforme 

modellen in het assortiment hebben. Maar natuurlijk is het model voor onze stofzuiger niet 

voorradig. 

Dit irriteert enorm, maar ja, het gaat slechts om stofzuigerzakken, dus laat je niets van je 

emotionele gesteldheid merken. Ik ging verder door de winkel struinen. Wie weet vond ik nog 

iets wat mij gelukkiger kon maken.  

Toen zag ik hem: de elektrische fietsbel. 

Twaalf euro, zesenzestig. Een bedrag, waarvoor je bij de Hema drie ouderwetse fietsbellen 

kunt kopen. Hij is er in zes verschillende kleuren.  
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“Door op het knopje te drukken hoor je een piepend geluid”, staat er op.  

Het is dus niet eens een bel. In de praktijk kan dat best een probleem zijn. Immers voor een 

fietsbel spring je aan de kant. Maar wat doe je wanneer je een vreemd piepend geluid hoort? 

En, een fietsbel moet het natuurlijk wel altijd doen. Ik heb diverse apparaten, die werken op 

batterijen, die het af laten weten op het moment, dat ik ze juist nodig heb. 

Mijn mechanische bel is nooit leeg. Hij vraagt weinig energie om het handeltje te bewegen. Er 

is altijd geluid. Deze energie kan ik dus besparen, door een elektrische aan te schaffen. 

Je komt dan dus nog fitter aan op je bestemming. 

Fietsen moet je dan wel zelf. 

Wanneer je er op let, kom je steeds vaker vreemde zaken tegen, waarbij je de wenkbrauwen 

fronst. .  

Wij hebben elektrische fietsbellen uitgevonden. Maar universele stofzuigerzakken? 

Ho maar. 

 

2017.  

Wij komen er aan.  

Ik wens een ieder veel inzicht en overzicht.  

Ik wens een ieder de kunst om te relativeren. 

Ik wens een ieder veel gezondheid. 

 

Ik sluit af, met een geleend gedicht. 

 

 

Eén ster 

maakt de lucht minder dreigend. 

Eén kaars 

maakt de nacht minder zwart. 

Eén hand 

maakt de weg minder eenzaam. 

Eén stem 

maakt de dag minder stil. 

Eén vonk 

kan het begin van nieuw vuur zijn. 

Eén noot 

het begin van een lied. 

Eén kind 

het begin van een toekomst. 

Eén wens 

het begin van een jaar. 

 
Marius Bouma 
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In memoriam Jacqueline Vink 

 

Op 6 november 2016 kreeg het IFC-bestuur het verdrietige bericht van Louis, dat Jacqueline 

overleden was. Jacqueline had eind oktober een zeer zware longoperatie ondergaan. Na de 

operatie kreeg Jacqueline onverwacht hoge koorts, die men niet onder controle kreeg. Aan de 

gevolgen hiervan is Jacqueline uiteindelijk overleden. 

 

We hebben vele goede herinneringen aan Jacqueline.  

Jacqueline stelde zich altijd heel bescheiden op. Op haar geheel eigen manier heeft ze veel 

betekend voor het bestuur en de IFC.  

Tientallen jaren heeft Jacqueline, als vrouw van Louis, de vele bestuursvergaderingen 

bijgewoond. Zij was in staat om tijdens een zeer langdurige discussie, een nuchtere vraag te 

stellen, waardoor er ineens een besluit genomen kon worden, waarmee iedereen het eens was. 

Regelmatig verzorgde Jacqueline de notulen en ondersteunde het bestuur met verschillende 

hand- en spandiensten. 

Jacqueline was altijd oprecht geïnteresseerd in mensen. Ofschoon Jacqueline voornamelijk 

aanwezig was bij de ‘droge’ evenementen, was het altijd opmerkelijk hoeveel Jacqueline wist 

van onze IFC-leden. Ze kende velen bij naam. 

Alle mensen die Jacqueline gekend hebben, zullen haar erg missen. 

Op 11 november 2016 hebben we op mooie wijze afscheid van Jacqueline kunnen nemen. 

Wij wensen Louis en zijn naasten heel veel sterkte toe. 

 

Het bestuur.  
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Droogvallen met de Friendship 26, een kwestie van Vallen en Opstaan. 
 

Velen van jullie zullen ze hebben gezien, of naar de functie ervan hebben gevraagd, die zware  

rvs beugels tegen de voetrail, nabij de middenbolders, ter weerszijden van onze F.S.26 

Clochard. 

Welnu, de eerste eigenaar was een Duitser, wonende aan het Duitse Wad. Hij heeft bij de 

aankoop; toen al bij de fam. Langbroek, extra optie 's laten inbouwen t.b.v. het varen en 

droogvallen op de wadden. 

Zoals, een kielmidzwaard, voor minder diepgang, een zwaardere (18pk) motor voor op stroom 

varen maar ook wadpoten om droog te kunnen vallen. 

Die beugels in het gangboord zijn de bevestigingspunten voor die, driedelige wadpoten. 

Toen wij de boot van de derde eigenaar over kochten, wist die amper hoe het werkte maar wij 

waren vast van plan om dat nog eens uit te proberen. De jaren verstreken en het kwam er niet 

van, want wij durfden het niet aan om in ons uppie zo midden op het wad er mee te gaan 

experimenteren.  

Inmiddels waren wij ook lid geworden van de vereniging voor Toerzeilers en die organiseren 

zo nu en dan expeditie, ankeren en droogvallen. Zo in groepsverband durfden we het wel aan, 

dus we gaven ons op. 

 

Voorjaar 2014 een droogval expeditie op het Amsteldiep (ten N.W. van den Oever) werd 

afgelast wegens slecht weer verwachting. Voorjaar 2015, aansluitend ons Hemelvaart 

weekend, eveneens afgelast t.g.v. slecht weer. Zomer 2015 het gaat gebeuren!, onder ideale 

omstandigheden, met maar twee schepen, vanaf Lauwersoog naar de Engelsmanplaat.  

Vanuit het Smerigegat, ‘s middags vier uur na hoogwater, met het zwaard omhoog de plaat op 

gevaren, anker uit en wachten op de dingen die komen, ondertussen de wadpoten en 

voetplaten gemonteerd. Zo met de complete wadpoten schuin omhoog lijkt de Clochard wel 

een vissersschip. Na enige lichte stootjes ligt de boot vast op z'n dikke kiel en de voetplaat 

onder het roer en kunnen de poten worden neergelaten.  

 

Eureka, we staan!  

In onze euforie bedenken wij nu wel tijd te hebben om wat te gaan eten. Tot mij schrik zie ik 

dat de soep steeds schever in de pan komt te staan, we maken slagzij! Het blijkt dat een van 

de poten wegzakt in de zandbodem en door de alsmaar toenemende druk wordt de helling 

steeds groter. 

 

We gaan om!  

 

Zachtjes vleit de Clochard zich met 

de buik op het zand, een beetje 

ongemakkelijk maar geen schade en 

ook de saildrive blijft vrij van de 

bodem. Wij vervolgen ons eten 

noodgedwongen met een koude 

salade, die loopt tenminste niet van je 

bord. 

O ja, voor een paar borden, een beetje 

dom, trek ik een kastje open, juist ja, 

aan de hoge kant dus vliegende 

schotels! 
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Aly ziet er de lol wel van. 

 

 

Hoog water wordt pas s' nachts rond 2 uur verwacht, dus dan 

maar uitgebreid koffie drinken en borrelen bij onze buurman, wel zo comfortabel. Als we ca. 

tien uur terug lopen rijkt het water al tot boven onze knieën maar het duurt nog zeker een uur 

voordat de boot zich weer opricht en dan nog een uur voordat we weer vrij varend naar de 

naast gelegen slenk kunnen varen om daar opnieuw in diep water te ankeren. 

Eindelijk kunnen we een beetje comfortabel slapen. De volgende ochtend blijken we vrij, 

maar tegen de plaatrand te liggen, waar op onze buurman al weer opnieuw droog staat. 

 

Juni 2016.  

Wij hebben opnieuw ingetekend voor een 

herkansing en ondertussen wat verbeteringen 

aangebracht zoals de voetplaten van de poten 

aanzienlijk vergroot en een paar hulplijnen 

voor stabiliteit. 

We varen ‘s morgens al heel vroeg met zes 

lotgenoten vanuit de haven van Vlieland naar 

de west kant van de Richel. Als de boot bij 

afgaand water begint te stoten op z'n kiel, 

wachten we nog een poos tot hij begint te 

wankelen en dan pas gaan de poten over 

boord. Zo is er meer zijwaartse dan 

neerwaartse druk en zie daar, hij staat en bleef 

ook zuiver rechtop. 

 

 

Deze tactiek hebben we de dagen daarna nog 

een paar keer met succes herhaald maar het is 

zeker geen zorgeloze actie, die je in je uppie 

bij nacht en ontij moet ondernemen,  

Het blijft  

 

VALLEN en OPSTAAN. 

 

 

 

Vriendelijke groet Aly en Wigle van der Meer 
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Uitnodiging winterevenement 2017. 
 

Datum:  Zondag 5 maart 2017. 

 

Locatie:  Restaurant Pieterman. 

   Zaal ‘t Fokkie 

   Pieterman 8 

   Volendam 

Parkeren:  Op parkeerplaats Lang Parkeren op Marinapark. 

 

 

 
 

 
 

 

Reeds meerdere jaren organiseren wij onze ledenvergadering in Volendam. 

Een goede locatie, pal naast de nieuwe jachthaven. Een goed restaurant, een goede 

vergaderruimte en De Dijk op loopafstand. 

Dus de omgeving en de locatie zijn voor ons geschikt. 

Hiernaast hebben wij ook nog onze leden Ton en Ria van Soest kunnen vastleggen.  

In hun lange watersportcarrière hebben zij ook de Middellandse Zee aangedaan. 

Van deze reis hebben zij een mooie presentatie gemaakt. Een presentatie over de zeiltocht, als 

over de culturele bezienswaardigheden, welke zij op hun tocht hebben waargenomen. 

Verderop in deze Flitsen leest u meer over hun tocht. 

Voorafgaand aan de lezing houden wij onze jaarvergadering. 

De formele punten zullen wij nalopen en het programma van 2017 zal worden gepresenteerd. 

Het gesprek met de leden hierover vinden wij van wezenlijk belang. 
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Dus laat u horen. 

Wij denken voor het vergaderdeel een uur nodig te hebben. 

De agenda van de Algemene Vergadering vind je elders in dit nummer. 

 

De dag besluiten wij met ons traditionele en oergezellige diner. 

Ook deze keer doen wij dat weer volgens de formule ”All you can Eat.” De laatste keren als 

zeer geslaagd ervaren door de deelnemers. 

Nog niet genoemd, maar wezenlijk voor de dag is het elkaar weer ontmoeten; het weer kennis 

nemen van ieders bootjes-leed en bootjes-plezier, het weer uitwisselen van de nog te 

realiseren vaarplannen, het kennis nemen van de gevonden oplossingen bij de gerezen bootjes 

mankementen. 

Gezien de onderwerpen, de variatie daarvan en de karakters van onze leden, verwachten wij 

weer veel IFC-ers te mogen ontmoeten. 

Het wordt weer een boeiende dag. 

 

Zondag, 5 maart, een dag om je snel voor aan te melden, om te noteren en om naar uit te 

kijken! 

 

 
 

 

 

Het programma is als volgt: 

 

Programma winterevenement IFC te Volendam. 
 

12.00 uur: Ontvangst met koffie/thee en 2 broodjes ( 1 luxe en 1 broodje kroket ). 

 

13.00 uur: Aanvang jaarvergadering. 

 

14.00 uur: Gelegenheid de benen te strekken/ bij te praten. 

 

15.00 uur: Aanvang lezing. Met tussentijds een pauze waarin een bittergarnituur langs 

komt. 

 

17.00 uur: Einde lezing en tijd om benen te strekken, verhalen uit te wisselen. 

 

18.00 uur: Aanvang “All you can eat.” 
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Je kunt er voor kiezen: 

A. Met ons, het hele programma mee te maken. 

B. Aanwezig te zijn tot en met de lezing. 

 

 

De kosten: Voor het hele programma bedragen  €  40,00. 

 Voor kinderen tot 12 jaar        €  29,00 

  Bij vertrek na de lezing   €  13,00 

 

  

Hiervoor krijg je:  Bij aankomst 2 keer koffie/thee en 2 broodjes 

   een lezing 

   een borrelgarnituur; 2 stuks 

   “All you can eat” 

 

     

De drankjes welke genuttigd worden dient een ieder, hiernaast, zelf af te rekenen.  

Bij aanvang krijgt elke deelnemer een consumptiekaartje. 

 

 

Wij verzoeken u zich tijdig op te geven en het geld over te maken. 

Opgeven kan per mail of door het opsturen van het opgave formulier achterin deze flitsen, of 

via de site. 

 

 

Tot ziens in Volendam. 

 
Het bestuur. 

 
 

 

 
 

Volendam 2015. 
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AGENDA JAARVERGADERING, 5 maart 2017, 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. Verslag secretaris 2016 

5. Verslag penningmeester 2016 

Verslag kascommissie (her) benoeming leden kascommissie 

6. Begroting 2017 

7. Evenementen 2017 

8. Bestuurssamenstelling  

9. Friendship Flitsen 

10. IFC Digitaal (e-mailing, flyer, internetsite en het forum) 

11. Rondvraag 

12. Sluiting vergadering 
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VAN DE PENNINGMEESTER. 

 

Een  nieuw (club)-jaar betekent ook een nieuw contributiejaar.  

Zoals bekend is de contributie  € 25,--. Voor de duidelijkheid volgt hieronder de manier 

waarop de contributie kan worden betaald. 

◘ Machtigingen. 

Bij de leden die een machtiging hebben afgegeven is/wordt de contributie eind januari 

2017 d.m.v. automatische incasso van de rekening afgeschreven. Zij hoeven zelf geen 

actie te ondernemen. 

◘ Zittende leden: Eigen overschrijving. 

De leden die de contributie zelf over maken vinden in deze flitsen een oproep ( geel 

briefje) tot betaling van de contributie. Wilt U a.u.b. snel de contributie van € 25,-- 

over maken op ING bank: IBAN  NL10  INGB 0003560322  t.n.v. Internationale 

Friendship Club te Voorburg. Hiervoor alvast mijn dank. 

◘ Buitenland: Overschrijvingen vanuit het buitenland: 

 Let op IBAN : NL10 INGB 0003560322 

BIC: INGBNL2A 

◘ Nieuwe leden, die na de zomer lid zijn geworden hoeven in 2017 geen contributie te 

betalen. Zij vinden in deze flitsen een wit briefje. 

 

Het komt regelmatig voor dat leden vergeten de contributie te betalen. U helpt mij 

enorm als u uw betaling direct in orde te maakt. Dit voorkomt het sturen van vele 

mailtjes met verzoeken tot betaling en vele telefoonrondes. Alvast hartelijk dank.  

 

Herman Hemerik 

Penningmeester I.F.C. 
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Verloop vermogen / saldi door de jaren heen. 

 
  

baten 2015 begr 2016 2016 begr 2017 lasten 2015 begr 2016 2016 begr 2017

contributie 3.497,50€         3.040,00€      2.900,00€          3.000,00€           f litsen / porti 1.849,40€      2.000,00€        1.970,73€       2.100,00€    

inschrijfgelden 100,00€            100,00€         137,50€             100,00€              adm./diversen 631,07€         500,00€           339,70€          450,00€       

evenementen 3.655,00€         4.000,00€      4.466,50€          3.500,00€           evenementen 3.748,39€      10.312,95€      10.847,60€     3.750,00€    

verkopen 149,25€            100,00€         140,00€             100,00€              afschr. art.

advert./ sponsoring 205,00€            300,00€         500,00€             300,00€              voorz. 1.000,00€      1.000,00€        1.000,00€       1.000,00€    

rente 94,06€              60,00€           61,42€               20,00€                verg.+ reisk. 491,10€         350,00€           275,00€          350,00€       

toevoeging lustrum 6.562,95€      6.407,60€            resultaat -19,15€          -€                 179,99€          -€            

toevoeging eigen vermogen 630,00€            

totaal baten 7.700,81€        14.162,95€   14.613,02€        7.650,00€           totaal lasten 7.700,81€     14.162,95€      14.613,02€     7.650,00€    

voorzieningen 2014 2015 2016 begr 2016

eigen vermogen -630,00€          

vlaggetjes, etc. 150,00€            -€              -€                   -€                     stickers 86 polo's 3  

lustrumfeest 1.000,00€         1.000,00€      1.000,00€          1.000,00€             vlaggetjes 36 post-it-block 22

lustrumfeest -6.407,60€             petjes 16 potloden 82

Totaal 1.150,00€        1.000,00€      -5.407,60€         1.000,00€             rugzakjes 33

balans activa: bank - giro: 11.951,33€        passiva:                   eigen vermogen 3.814,67€       

per 31-12-15: voorziening vlaggetjes, etc. 1.523,71€       

voorziening lustrumfeest 6.562,95€       

50,00€            

11.951,33€        11.951,33€     

balans activa: bank - giro: 6.948,72€          passiva:                   eigen vermogen 3.994,66€       

per 31-12-16: voorziening vlaggetjes, etc. 1.523,71€       

voorziening lustrumfeest 1.155,35€       

275,00€          

6.948,72€          6.948,72€       

   

 Herman Hemerik

vooruit bet. contributie 2016

                          in het "winkeltje" per 31-12-2016

vooruit bet. contributie 2017

financieel overzicht I.F.C. 2016 over de laatste twee jaar: concept

Toelichting financieel overzicht 200X 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

eigen vermogen 31-12-200x 4.247,69€    € 4.554,22 4.960,34€   4.981,92€  € 4.477,89 € 4.351,63 € 3.833,82 3.814,67€   

positief saldo 20xx 306,53€       € 406,12 21,58€       179,99€      

onvindbaar tekort / tegoed -€            -€           

negatief salodo 20xx -€           -504,03€   -€ 126,26 € -517,81 -€ 19,15

eigen vermogen 31-12-200x 4.554,22€    € 4.960,34 4.981,92€   4.477,89€  € 4.351,63 € 3.833,82 € 3.814,67 3.994,66€   

voorziening vlaggetjes etc 31-12-200x 1.002,77€    € 285,46 635,46€     873,71€    € 1.223,71 € 1.373,71 € 1.523,71 1.523,71€   

toevoeging 200x 350,00€       € 350,00 350,00€     350,00€    € 150,00 € 150,00 € 0,00 -€           

aanschaf voor winkel 200x 1.067,31-€    € 0,00 -111,75€    

voorziening 31-12-200x 285,46€       € 635,46 873,71€     1.223,71€  € 1.373,71 € 1.523,71 € 1.523,71 1.523,71€   

voorziening lustrum 31-12-200x 3.750,00€    5.100,00€   6.450,00€   2.212,95€  € 3.562,95 € 4.562,95 € 5.562,95 6.562,95€   

toevoeging 200x 1.350,00€    1.350,00€   1.350,00€   1.350,00€  € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 1.000,00€   

lustrum kosten 2011/2016 -5.587,05€  -6.407,60€  

voorziening 31-12-200x 5.100,00€    6.450,00€   2.212,95€   3.562,95€  € 4.562,95 € 5.562,95 € 6.562,95 1.155,35€   

vooruitbetaalde contributie voor 200x nw leden 50,00€         € 50,00 € 105,00 275,00€      

vooruitbetaalde contributie voor 200x lid 25,00€         € 25,00 25,00€       25,00€      € 25,00 € 75,00 € 50,00 -€           

totaal 75,00€         € 25,00 25,00€       25,00€      € 75,00 € 180,00 € 50,00 -€           

Saldo postrekening 31-12-200x 96,08€         € 21,31 75,97€       132,55€    € 199,68 € 259,94 € 116,73 252,70€      

Saldo plusrekening 31-12-200x -€            € 0,01 -€           

Saldo rentemeer rek 31-12-200x 9.918,60€    € 12.049,48 -€           

Saldo ZKL spaarrekening 31-12-20xx 8.017,61€   9.157,00€  € 10.163,61 € 10.840,54 € 11.834,60 6.696,02€   

Saldo 31-12-200x 10.014,68€  € 12.070,80 8.093,58€   9.289,55€  € 10.363,29 € 11.100,48 € 11.951,33 6.948,72€   
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     Toelichting bij het concept financieel verslag 2016 en de begroting 2017. 
 

1 januari 2017 

Terugblik 2016. 

Het afgelopen jaar is, gezien het eindresultaat ( €179,99 )een neutraal financieel jaar geweest 

met een klein plusje. 

De grootste investering werd gedaan in het lustrumfeest in Lelystad. Een lustrum is wat 

betreft de kosten vaak lastig in te schatten. Een extreem grote opkomst betekent dat de 

bijdrage vanuit de voorzieningen ook hoog is. De eigen bijdrage die we laag wisten te houden 

compenseert dat niet. Behoudend begroten voor het lustrum en het bedingen van een scherpe 

prijs bij de Bataviawerf, heeft er in geresulteerd dat een deel van het gespaarde bedrag niet 

hoefde te worden gebruikt. Dit bedrag ( €1155,35) blijft dus in de voorziening “Lustrum” 

zitten.. 

Flitsen/porti: Het beheersen van deze kosten blijft lastig. In 2016 vonden we een goedkopere 

manier om de Flitsen te versturen. Dit werd bij de laatste Flitsen weer teniet gedaan, omdat 

Post.nl de regels veranderd had, zonder ons als klant te informeren. De verzending van Flitsen 

3 pakte weer duurder uit. Uiteindelijk bleven we net binnen de begroting. Voor 2017 zijn de 

tarieven alweer verhoogd. 

Administratie/diversen: Geen bijzondere opmerkingen. Deze post kan jaarlijks wat wisselen, 

afhankelijk van het de bestuursactiviteiten en kosten van onderhoud website ed. 

Evenementen: De kosten voor evenementen  zijn ongeveer in evenwicht met de inkomsten.  

Voorzieningen: Dit jaar wederom geen reservering voor vlaggetjes ed. Gezien de voorraad 

wimpels is het wel noodzakelijk een nieuwe voorraad wimpels te bestellen. 

M.b.t. de voorziening lustrum: zie boven. 

Vergader/reiskosten: Geen bijzonderheden.  

Vooruitblik 2017 

Het aantal leden is op dit moment gelukkig stabiel. Wel is het totaal aantal op dit moment 

flink lager dan in het verleden. De betekent structureel minder inkomsten. De hogere kosten 

van bijvoorbeeld de Flitsen, een iets groter bestuur en het niet geheel kostendekkend zijn van 

alle evenementen, maken dat de exploitatie de komende jaren waarschijnlijk niet sluitend zal 

zijn zonder een deel van het eigen vermogen te gebruiken. 

Gezien de gunstige financiële positie op dit moment ( eigen vermogen € 3994,66)  is een 

verhoging van de contributie nu niet nodig. Het bestuur stelt voor om in 2017 en indien nodig 

in 2018 een geringe opname uit de algemene reserve te doen om de exploitatie sluitend te 

krijgen ( voor 2017: € 630,--) Begin  2018 zal het bestuur zich opnieuw beraden of een 

geringe verhoging van de contributie per  2018 of 2019  noodzakelijk is,  of verder kan 

worden uitgesteld. Dit zal dan besproken en besloten worden op de jaarvergadering van 2018. 

Ook zal het bestuur voostellen doen om de kosten naar beneden te brengen. (Zie ook in deze 

flitsen) 

De posten adm./ diversen en reiskosten zullen structureel hoger blijven. Het bestuur streeft 

ernaar om het aantal bestuursleden op zes te houden. Dit brengt natuurlijk ook wat hogere 

kosten met zich mee. (reden: betere verdeling taken; i.v.m. vergijzing het risico tot groter 

verloop binnen bestuur; ontwikkelen nieuwe evenementen) 

Winkel / voorziening; Het nieuwe artikel zijn de petjes die op het Lustrum als presentje 

werden gegeven. De petjes zijn een vast onderdeel van de winkel. Ze zijn ook eenvoudig door 

het bestuur bij te bestellen.  

Er zijn initiatieven binnen het bestuur ok het aantal  club activiteiten uit te breiden. Dat is een 

goede ontwikkeling, waarbij we de kosten in de gaten moeten blijven houden. 

Herman Hemerik 

penningmeester  
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Lezing winterevenement op 5 maart 2017: 

Een stuk meevaren over de Middellandse Zee 

 

 
In het najaar van 2012 stapten wij, Ria en Ton van Soest, aan boord van het zeiljacht “Weg 

Weze” van het bevriende echtpaar, Tineke en Jan van Poppelen. Dit zeiljacht lag op dat 

moment aan de westkust van Griekenland. De eigenaren wilden het schip terug zeilen naar 

Nederland. Het gedeelte van West Griekenland tot Noord Sardinië hebben wij met hen 

meegevaren. Wij zijn zelf nog steeds enthousiaste zeilers, dus hoefden we er niet lang over na 

te denken om voor een aantal weken bij hen aan boord te stappen. Dit werd een boeiende 

zeilreis. Naast de diverse oversteken werden er schilderachtige, en veelal historische 

havenplaatsen aangelopen. Ook werd er geankerd in mooie baaien. De verschillende kusten 

en eilanden in de Middellandse zee kennen een rijke historie die terug gaat tot in de oudheid. 

Diverse opgravingen en historische plaatsen werden bezocht. De tocht voerde vanaf de 

Griekse westkust via enkele eilanden, zoals Corfu (vanwaar ook nog een excursie werd 

ondernomen naar opgravingen in Albanië), naar de Laars van Italië.  

 

 

       
We naderen Corfu                                                         tempel van Concordia in de Vallei van de tempels te Agrigento 
 

 

Vervolgens staken we over naar Sicilië. Ook daar werden allerlei havens aangedaan, zoals het 

interessante Syracuse. Vanuit de haven Porto Empedocles aan de zuidkust van Sicilië werd het 

tempelpark Agrigento bezocht. Na de historische havenstad Marsala begon de oversteek in 

twee dagen, naar de oostkust van Sardinië. Langs deze fraaie oostkust werd in enkele 

dagtochten tussen vele eilandjes door, koers gezet naar het uiterste noordelijke haventje Santa 

Teresa di Gallura. Daar eindigde voor ons de zeilreis van ruim vier weken. Middels dia’s en 

videobeelden willen wij u deelgenoot maken van deze, voor ons zo boeiende zeilreis. Hierbij 

wordt niet alleen aandacht besteed aan de zeilreis, maar zullen ook enige (kunst-) historische 

en mythologische aspecten aan de orde komen. 

 

 In de Flitsen nummer 1, jaargang 2013, blz. 25 t/m 34, is een artikel over deze reis te vinden, 

getiteld “EEN STUKJE MEEZEILEN OP DE MIDDELLANDSE ZEE”. 

 

 

Ria en Ton van Soest  
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Een vriendelijk verzoek aan onze leden! 
 

Misschien wist u het al, of had u er tenminste wel een vermoeden van: de portokosten jagen 

de pan uit. 

Daartegenover staat dat onze contributie al heel wat jaartjes € 25 bedraagt, en daarvoor zelfs ƒ 

25 bedroeg. Andere bedragen kan ik mij niet herinneren. 

Met name voor het buitenland betalen we nu € 6,95 aan portokosten voor het versturen van 

één Flitsen. Als het blad driemaal per verschijnt dan blijft er niets over om de club te kunnen 

laten draaien. Vandaar ook dat ons nieuwe lid, de fam. Klein uit Frankrijk te kennen gaf de 

Flitsen voortaan digitaal te willen ontvangen. Een oplossing waar we natuurlijk heel graag 

gebruik van willen maken. 

 

Maar ook voor Nederland zijn we niet zo ver meer verwijderd van het punt dat we de 

contributie moeten verhogen, als was het alleen maar om de portkosten te kunnen bestrijden. 

We kunnen dat nog even afhouden alsook de Nederlandse leden bereid zijn de Friendship 

Flitsen voortaan digitaal te ontvangen. 

Dat heeft als voordeel dat u gelijk kunt genieten van de kleurenfoto's, die er altijd al in staan, 

wat niet lukt op de zwart/witte kopieermachine. We zullen een pdf-versie naar uw emailadres 

sturen, voor de liefhebbers proberen we ook een E-book-versie te maken. We weten nog niet 

of dat goed gaat lukken, dus onder voorbehoud. 

 

Nadelen zijn er natuurlijk ook: u heeft liever een papierenversie in handen, waar u voor het 

slapen gaan nog een artikeltje uit leest. Daar hebben we begrip voor. 

 

De vraag aan u is: wilt u voortaan een digitale Flitsen ontvangen? 

Zo ja, geeft dat dan even door aan mij. Dan zet ik u op de lijst. 

Uw opgaven ontvang ik het liefst via het volgende emailadres: ifc@casema.nl 

Dan heb ik gelijk het goede emailadres te pakken. 

 

De mailing van nieuwsbrieven gaat ook erg goed, dus problemen verwacht ik niet. Wel moet u 

letten op het veranderen van emailadres. Het wordt wel eens vergeten aan mij door te geven 

en dan krijg ik de email weer retour. Dat kan makkelijk voorkomen worden. 

Overigens vindt u op onze website altijd de drie laatst verschenen nummers van de Flitsen. 

 

Wij zijn benieuwd hoeveel leden hieraan mee willen werken! 

 

 

 

Louis Vink 

ifc@casema.nl 
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Barbecue 30 april 2016: koud? 
 

Jeroen, wat gezellig. Een barbecue op de Trintelhaven. Maar zou het nog wel doorgaan?' 

Ik kijk Jeroen vragend aan terwijl hij in zijn thermohemd ons bed uit komt uit het vooronder. 

Hij heeft alleen maar aandacht voor de schakelklok waarmee hij de kachel met een ruk aanzet. 

Vervolgens blijft hij beweegloos zitten met zijn handen en benen voor het rooster om maar 

geen warmtevlaag te hoeven missen. 

'Desiree, wil jij de koffie zetten? Ik moet eerst even warm worden.' 

Ik knik al kan ik met moeite mijn lach onderdrukken. 'Heerlijk, een weekje op de boot, 

nietwaar?' 

'Laat het eerst maar goed warm worden in de boot. Ongelooflijk dat het al 30 april is. Dit is 

geen weer voor een blanke. Ik verwacht trouwens zo'n tien tot vijftien boten. We zullen wel 

drie dik moeten gaan liggen in de Trintelhaven.' 

 

'Laten we alleen de genua uitzetten. De wind komt toch bijna recht van achteren.' 

'Met de spinnaker gaan we wel een knoop harder,' oppert Jeroen. 

'Voordat dit zeil staat, zijn mijn vingers er dan allang vanaf gevallen door de kou.' 

 

 
 

Gelukkig laat Jeroen zich overhalen, al zie ik hem wegdromen naar vorig jaar, toen de 

spinnaker zo mooi stond.  

Terwijl onze zesendertigvoetige Sigma door het water snijdt met een gangetje van drieënhalve 

knoop, zitten we genoeglijk in de zon: Jeroen met zijn pet op, ter bescherming tegen de zon én 

kou en ik met mijn sjaal goed om mijn hoofd geknoopt. 

'De religieuze politie in Saoedi-Arabië zou trots op me zijn, als ze me hier zo zouden kunnen 

zien: zo decent gekleed, mijn haren bedekt volgens de islamitische regels.' 

'Het blijft heel bijzonder, hè Desiree, dat jij een jaar in zo'n extreem land hebt geleefd. Zo gaaf 

dat jouw boek over jouw ervaringen begin 2017 uitkomt.'  

Jeroen pakt mijn hand vast.  

Ik heb het ineens niet meer koud. 



 

20 

 

 

'Kijk, daar is de Trintelhaven al. Ik zie nog maar weinig boten die deze kant op gaan.' Jeroen 

pakt zijn verrekijker en zoekt vervolgens het gehele IJsselmeer af. 

'Ze staan ons vast al op te wachten om ons een warm welkom te wensen.' 

Als we de haven invaren zie ik twee mannen op de kade staan. 

'Gooi de lijn maar, die leg ik wel vast,' roept Albert. 

Ook Bert laat zich niet onbetuigd en kan nog net de voorlijn opvangen van Jeroen. 

'Tijd voor een drankje. Waar liggen jullie boten?' 

'In de thuishaven. We zijn met de auto,' roepen Albert en Bert tegelijk.  

'Mij te koud om te varen,' voegt Bert er aan toe. 'Ik heb wel een grab bag bij me. Met daarin 

het belangrijkste: een fles whisky en sigaren. Kan ik bij jullie aan boord komen? In de auto 

drinkt het niet makkelijk.' 

Al gauw zit onze kuip vol met enthousiaste zeilers en aanhang. Het ene sterke zeilverhaal 

haalt het niet bij de andere. Helaas moeten we al vroeg afscheid nemen van Tjitse. Vol 

bewondering kijk ik hoe hij in zijn eentje zijn schip wegvaart. Nog voor hij de Trintelhaven 

verlaten heeft, staan zijn zeilen al. 

'Kom we gaan naar de mannenboot, naar Hans, even een paar sigaren roken.' Bert staat op en 

neemt de inmiddels tot de helft geslonken fles whisky in zijn grab bag mee. De mannen 

struikelen bijna over elkaar heen om hem te volgen. 

.  

 
 

'Nu kunnen we tot een echt gesprek komen,' zegt Marian. 'De mannen hebben het wel over 

zeilen, maar niets gaat boven het wonen op een woonark.' 

'Waar woon je dan?' 

'In Purmerend, met onze eigen zeilboot langszij. Wat wil je nog meer?' 

'Wow. Al zou ik de voorkeur geven aan een varende woonboot en dan de wereld rondzeilen.'  

Ik kijk Marian aan. 'We zijn met onze zeilboot naar Engeland en de kanaaleilanden geweest 

en de afgelopen jaren zelfs via Denemarken tot aan Zweden gekomen. Al is dit niets in 

vergelijking met het jaar dat ik in Saoedi-Arabië ben geweest. Zodra ik thuis kwam, dacht ik, 

dit moet de gehele wereld weten wat hier gebeurt. Daar moet ik over schrijven.  
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'Desiree, hoe kom je daar verzeild?' 

'Ik wilde altijd al in het buitenland gaan werken, ik was vrijgezel en hoorden dat ze er wel 

vijfduizend prinsen hadden. Ik dacht, daar zal toch wel een prins van mijn dromen bij zitten.' 

Ik moet even op adem komen. 'Maar daar ben ik wel van teruggekomen. Wat een strenge 

regels gelden daar. Zelfs voor mij als westerse vrouw. Een totaal andere wereld. Ik heb er 

zelfs een onthoofding gezien.' 

 

De twee jongedames, veertien en achttien jaar oud, kijken geschrokken voor zich uit.  

Marian springt op. 'Ik ga naar de mannen.' 

Nog geen tien minuten later is ze terug. 'Het staat er blauw van de rook, maar de vrouw van 

Hans vindt het goed dat er gerookt wordt. Ik heb er zo'n hekel aan. Een zoen krijgen van een 

rokende man is ook zo vies. De tong is een en al rook. Gelukkig is Albert jaren geleden 

gestopt met roken.' 

 

'Kom laten we alvast de barbecue aansteken. Achter de bomen is nog wel een beschut plekje. 

Zodra de mannen de geur van een geroosterd worstje ruiken, komen ze vanzelf.'  

Ik pak de wegwerp barbecue en lees de gebruiksaanwijzing. 'Wie heeft er nog 

 aanmaakblokjes?' 

 

 
 

'Marian, gelukkig heb jullie een barbecuestel op gas.'  

Dankbaar gooi ik de saté -voor slechts een klein gedeelte geroosterd- in de pan waar het vet 

uitnodigend sist. Vanuit mijn ooghoeken zie ik de laatste rookpluim uit mijn eigen wegwerp 

barbecue komen. 

'Ik vrees dat de wind er teveel vat op heeft gekregen. 

'Het is ook wel zo gezellig met elkaar. Jullie zaten zo ver weg, zo afgezonderd. Van wie is 

trouwens die grote T-bone?' 

'Wat jammer dat er zo weinig mensen zijn gekomen.' 

 



 

22 

 

'Het gaat om de kwaliteit, niet om de kwantiteit. Wie wil er nog een marshmallow?' 

Terwijl de glazen nog een keer bijgevuld worden zie ik hoe gemoedelijk iedereen met elkaar 

in gesprek is. Het voelt als een warm bad.  

 

 

 
 

 

Ik merk dat ik met mijn gedachten afdwaal naar de lange tochten die ik schrijvend op onze 

zeilboot heb doorgebracht. Jeroen staat aan het roer en ik zit in de kajuit aan een tafel met een 

opstaand randje, dat mijn aantekeningen en iPad tegenhoudt als we schuin varen. Ik kan 

mezelf daar uren achter elkaar verliezen in mijn eigen wereld.  

 

Trots kijk ik voor me uit: op de IFC ledenvergadering op zondag 5 maart 2017 kan ik 

eindelijk mijn boek ‘Vrij onder de sluier’over Saoedi-Arabië laten zien.  

 

 

Desiree Janssen, 

Sigmagic  

Zie ook mijn blog: https://desireejanssenschrijver.wordpress.com 

 

   

https://desireejanssenschrijver.wordpress.com/
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NIEWE LEDEN in 2016! 
 

Sinds de eerste Flitsen van 2016 hebben we wegens een omissie onzerzijds geen melding 

gemaakt van nieuwe leden die in 2016 de IFC op de een of ander manier gevonden hebben en 

het de moeite waard vonden zich in te schrijven. Daar willen we toch nog even de aandacht 

op richten. Dit zijn de gegevens van onze nieuwe leden: 

 

Fam. H. van Dijk uit Oentsjerk, met een FS 33, genaamd Maatje, ligplaats Lemmer. 

Dhr. R. de Greef uit Goingarijp, met een FS 28, genaamd Rambler, ligplaats Goingarijp. 

Dhr. M. Meurs uit Haren, met een FS 28, genaamd Peerd Parmant, ligplaats Langweer. 

Fam. D. Bron uit Zaandam, met een FS 25, genaamd Dutch Diva 2, ligplaats Uitgeest. 

Fam. A. de Langen uit Doesburg, met een FS 28, genaamd Blauwwinde, ligplaats ZuidWest-

Friesland. 

Dhr. R. Schep uit Sneek, met een FS 25TS, genaamd Splitsing, ligplaats Sneek. 

Dhr. P. Loven uit Baarn, met een FS 28, genaamd No Tiid, ligplaats Woudsend. 

Dhr. B. Hoebee uit Leusden, met een FS 28, genaamd Zeester, ligplaats Zeewolde. 

Dhr. T. Grijsen en mw. M. Buijssen uit Amsterdam, met een FS 28, henaamd Alk, ligplaats 

Amsterdam. 

Dhr. W. Fokker uit Leiden, met een FS 34, genaamd Sam-Sam, ligplaats Warmond. 

Dhr. G. Eijer uit Bolsward, met een FS 28, genaamd Ljip, ligplaats Uitwellingera. 

Dhr. W. Jeuring uit Heeg, met een FS 28, genaamd Endeavour, ligplaats Lemmer. 

Fam. R. Klein uit Vron (Fr.), met een FS 22, genaamd Alexa, ligplaats Gaastmeer. 

Dhr. A. Nunnink uit Brakel, met een FS 22, genaamd Emergo, ligplaats Aalst. 

Fam. Stevens-Tobi uit Amsterdam, met een FS 28, genaamd WelMare, ligplaats 

Monnickendam. 

 

Het is gelukkig een hele lijst geworden, hoe meer zielen hoe meer vreugde, hoewel ik 

vermoed dat we met 300 schepen niet meer welkom zijn in veel havens. Gelukkig halen we 

dat aantal niet. 

 

Dhr. B. Hoebee is een (oude) bekende, want hij is wel eens eerder lid geweest. Daarnaast 

hebben we nu ook leden (Fam. Klein) die in Frankrijk wonen, maar hun schip in Nederland 

hebben liggen.  

Dan is er nog een bijzonder nieuw lid: Willem Fokker (wie kent hem niet). Jaren dachten we 

dat hij opstapper was, maar aan de naam van het schip af te lezen, is hij misschien wel meer 

dan dat. Hij vond het gewenst zelf lid te worden van de club. Proficiat! 

 

We heten alle nieuwe leden van harte welkom en uiteraard hopen wij verder met jullie kennis 

te mogen maken op één van onze komende evenementen.  

Louis Vink  

(ifc@casema.nl) 
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IFC Ledenlijst per 1 januari 2017 
      

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 

Been P. Senang 28/FS WI/BL 1984 Elburg 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 28/FS 582 WI/BL 1990 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 
 

  J 

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 

Donker J. Marina 23/FS 358 GR/WI 1975 Brielle N 

Dosker J. Maryse 33/FS WI/TU 1989 Enkhuizen J 

Draijer G. Naranja 28/FS OR/ZW 1979 Leimuiden J 

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 

Feenstra G. Suum cuique 23/FS 400 BLGR/WI 
 

Akersloot N 

Fokker W.       
 

    

Fokker A.T. Sam Sam 34/FS WI/BL 1996 Warmond J 

Franck C. Sid 33/FS 132 WI/BL 1990 Idskenhuizen 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. Delight Bavaria 31 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 
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Groot M. de Socius 26/FS3054 WI/BL 1984 Lelystad J 

Groot H. de Kingfisher 33/FS 98 WI/BL 1988 Terhorne J 

Groot M. de       
 

    

Haan 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 

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 

Holstegge J. Fuut 26/FS WI/RO 1980 Ketelhaven 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 1988 Enkhuizen J 

Jeuring W. H. Endeavour 28/FS BE/OG 1979 Lemmer J 

Jong H. de Witte Raaf 33/Ned 5868 WI/BL 1985 Lemmer J 

Jonge C. de Aquilon 33/FS 146 WI/BL 1992 Breukelen j 

Kellaway R. WR III 28/FS WI/BL 1993 Naarderbos J 

Klein R. Alexa 22/FS WI/RO 1984 Gaastmeer N 

Koning B. de Bommelton 28/H 2246 RWB-W 1975 Aalsmeer 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 

Linden 
C.J.M. van 
der 

Psyche 28/FS 574 WI/BL 1989 Heeg J 

Loenen W. van Moonshine 26/FS 2621 WI/BL 1986 Almere Haven 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 

Mestrom M. GT\'aime 22/FS SP 216 BE/BL 1983 Zeewolde N 

Meurs M. 
Peerd 
Parmant 

28/FS WI/BL 1977 Langweer J 

Millenaar R. the Solution 28/FS 322 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 
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Ouwehand P. Sjan III 28/FS 399 BE/BR 1981 Sassenheim J 

Overbeeke M. Skip 26/FS 114 WI/BL 1979 Numansdorp N 

Pasman A. Lucky 28/FS WI/BL 
 

Giesbeek J 

Pikaar R.N. Enterprise Hunter 356 WI/BL 2002 Warns J 

Ploeg 
J.M.C. van 
der 

  Innovaar WI 1966 Zoeterwoude J 

Postma H.R. Tréwes 33/FS 67 CR/RO 1988 Heeg J 

Riel R.van Amitié 26/FS WI/GE 1987 Marken J 

Riet A. van 't Elise 25/FS 104 WI/BL 1984 Balk N 

Rijssel R.H. van Fuut 28/FS 488 IV/GR 1984 Kampen J 

Romkes R Kenau 28/FS 136 WI/ZW 1976 Urk 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.       
 

    

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 

Segers en J.W.B. Geurts M.L. Nijlpaardje 22/FS 1163 WI/BL 1994 Friesland N 

Sijbers R. Jo H2O 22/FS 22050 WI/LG 1993 Elahuizen J 

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 

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 WI/DB 1994 Monnickendam J 

Teinsma W. Echte Tunus 28/FS 391 WI/BR 
 

Terhorne N 

Veensma en M. Hof A. Catalijne 28/FS 501 WI/ZW 1985 Akkrum J 

Verburg H.   26/FS 395 GW/BL 1992 Naarden J 

Verdwaald R. Amica 35/FS 315 WI/BL 1986 Den Helder J 

Vink L. Najade 28/FS BE/BL 1975 Leimuiden J 

Vries K. de Scampi 28/FS 517 WI/BL 1985 Naarden 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/Carinthia N 

Witte J. de Nomad Etap 37S WI 2004 Warns J 

Woltering J. Azzurro 22/FS 1123 WI/BL 1989 Kudelstaart N 

Ypma F Blizzard 35/FS WI/BL 1982 Koudum J 

Zon T. van Pardoes 22/FS WI/RO 1979 Monster J 
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Inschrijvingsformulier  Winterevenement 

IFC. 
Zondag 5 maart 2017 

te Volendam. 
Naam en voornaam  :  

 

Komt samen met          : 

 

Adres    : 

 

Postcode en woonplaats :         

 

Telefoon   :       

 

Email    :              

 

● Wij doen aan alles mee:  Volwassenen,   aantal:  …………. X  € 40,00.         

Totaal €……......... 

                           Kinderen tot 12 jaar, aantal …………X  €  29,00.            

Totaal €……………. 

 

 Of 

 

● Wij gaan na de lezing weer weg:  Aantal personen    ….……..  X  € 13,00.      

Totaal €………...... 

 

    
Het bedrag moet uiterlijk 28 februari 2015 binnen zijn op    

NL 10 INGB 000 35 60 322 

t.n.v. Internationale Friendship Club te Voorburg. 
 

 

Het inschrijfformulier moet uiterlijk 15 februari  2017  binnen zijn bij: 

Herman Hemerik 

Prins van Lignestraat 18 

2274 KR Voorburg 
 

U kunt uw inschrijving ook mailen naar:  hermanhemerik@tele2.nl 

U kunt ook inschrijven via de site. 

 

Ruimte voor mededelingen voor het bestuur en/of dieet wensen. 

 

 

 

Verzoek: Geeft u zich tijdig op. 


