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Van de Redactie 

 

Toch weer een Flitsen 

 

Ondanks dat de evenementen van de IFC niet 

doorgingen, waarover meestal geschreven werd, toch 

nog een Flitsen met een aantal leuke artikelen. Waarom 

de evenementen niet doorgingen moge duidelijk zijn. 

. 

We hebben dit jaar aardig wat nieuwe leden erbij 

gekregen de namen en ligplaatsen van deze leden leest 

u verder op in het blad en ik weet zeker dat we ze verder 

tijdens onze activiteiten zullen leren kennen. 

U ziet ik ga er vanuit dat we komend jaar weer het een en ander mogen organiseren. 

Met nadruk op “mogen ”want de wil is er wel bij het bestuur.  

Helaas zijn er ook een paar leden die opgezegd hebben en 2 van hun heben hier een 

stukje geschreven over het hoe en waarom. 

 

Verder nog stukjes over rokende uilaten, honden, hoe creatief je met je vakante 

plannen moet zijn als het weer niet meezit, een nieuwe boot,de duo-handed tochten 

en als afsluiter hoe een van de leden het seizoen is doorgekomen zonder de IFC 

acctiviteietn. 

 

Wij zijn best nieuwsgierig dus nisschien voor u een idee om eeen stukje voor het blad 

te schrijven of een nieuw lid die zich via een stukje wil voorstellen. 

.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 17 januari 2021 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. 

 

 

 

 

Beste leden van de IFC, 

 

In de eerste plaats wil ik de hoop uitspreken dat het goed met u 

gaat. Dat u ondanks de bijzondere Corona tijd toch uw activiteiten 

zoveel als mogelijk “normaal” hebt kunnen doen. Het zou niet 

realistisch zijn om er van uit te gaan dat er geen vervelende en 

ernstige zaken in de levens van onze leden zijn gebeurd. Ik mag 

wel de hoop uitspreken dat u ook die vervelende en ernstige 

zaken “te boven bent gekomen”. Ik mag ook de hoop uitspreken 

dat het u goed zal gaan!!  

 

De Flitsen die normaal in december uit komt staat meestal boordevol verhalen van evenementen 

die in dat betreffende seizoen door de IFC zijn georganiseerd. Verhalen over de paastocht, de BBQ 

in Enkhuizen, de 4 uursrace enz. Vaak met goede en mooie foto’s en uiteraard sterke verhalen. In 

de Flitsen van december 2020 treft u die verhalen niet aan. We hebben dit jaar (en dat is een wat 

mij betreft negatief unicum) geen enkele activiteit georganiseerd.  

We spraken in februari indringend binnen het bestuur over het organiseren van onze Algemene 

Ledenvergadering. We wisten toen nog niet precies wat wel en niet kon (velen weten dat overigens 

nog steeds niet…..) en op het laatste moment hebben we de bijeenkomst afgeblazen. Toen waren 

we overigens nog optimistisch. We spraken af in het  bestuur dat we ruim voor ieder evenement dat 

op de planning stond zouden beginnen met de voorbereidingen maar wel steeds de optie “niet door 

gaan” in ogenschouw te houden.  

Al snel kwamen we er achter dat er waarschijnlijk in 2020 geen evenementen door en onder 

auspiciën van de IFC georganiseerd zouden worden. Even afgezien of het zou mogen of niet, we 

wilden niet dat er een risico zou bestaan dat mensen tijdens een evenement van de IFC besmet 

zouden raken.  

 

We kregen als bestuur eigenlijk alleen positieve reacties op het besluit om evenementen niet door te 

laten gaan. Wel gaven veel leden aan dat ze het jammer vonden. Elkaar zien en treffen is een 

basisbehoefte van mensen en als de mogelijkheden daartoe worden beperkt is dat op z’n zachtst 

gezegd niet leuk. Zeker als er, ook in andere verbanden, al zo weinig mogelijk is.  

 

Er is nog grote onzekerheid hoe dat in 2021 zal zijn. Het virus waart nog rond en als we niet 

oppassen en ons niet aan de regels houden bestaat nog steeds het risico dat er veel besmettingen 

plaats vinden en dat veel mensen Corona zullen krijgen. Er is wat meer optimisme dat er vrij snel 

een vaccin zal zijn. Er wordt echter ook aangegeven dat het nog wel een jaar kan duren voordat 

iedereen in Nederland is gevaccineerd. Kortom, het is nog zeer onzeker of er in 2021 wel 

evenementen gehouden kunnen worden.  
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Dat betekent niet dat uw bestuur niet aan de slag is met het volgende jaar. Immers, in 2021 is ons 

volgende lustrum. En, in 2021 wordt het ook weer Pasen en is er ook Hemelvaart en zou het toch 

ook wel mooi zijn dat er een 4 uursrace gehouden zou kunnen worden.  

U mag van ons verwachten dat we alert zijn. Als het ook maar enigszins mogelijk is gaan we 

activiteiten en evenementen organiseren. Misschien in aangepaste vorm en misschien nog steeds 

zonder “grote” samenkomsten zoals een palaver of een gezamenlijk diner. Misschien een 

evenement met elkaar treffen op de steiger en met elkaar spreken van boot tot boot.  

 

Bijzondere aandacht vraagt de Algemene Ledenvergadering (ALV) of zoals het binnen onze 

vereniging wordt genoemd “het droge winterevenement”.  

Tijdens de jaarvergadering (tijdens de ALV) legt het bestuur verantwoording af aan de leden over 

het voorgaande jaar. Er is een jaarverslag evenals een financieel jaarverslag. De kascommissie 

dient verslag te doen van haar controle van de  boeken van de penningmeester. De leden wordt 

gevraagd het bestuur decharge te verlenen over “het gevoerde beleid”. De ledenvergadering wordt 

ook gevraagd akkoord te gaan met de planning en de inhoud van de activiteiten van het volgende 

jaar en met de daarbij behorende begroting.  

 

Omdat onduidelijk is of de ALV in 2021 kan worden gehouden beraden we ons op de 

mogelijkheden om één en ander schriftelijk of via de mail te regelen. Binnen een vereniging is het 

van groot belang dat de leden het bestuur controleren en het bestuur machtigen om de plannen voor 

het volgende jaar uit te voeren. Hoe we het precies gaan aanpakken hoort u uiteraard nog van ons.   

Het lijkt realistisch om de viering van het lustrum in 2021, als dat al door kan gaan, zoveel 

mogelijk achter in het jaar te plannen. We brainstormen nu al over de mogelijke invulling van het 

lustrum (uw ideeën daarvoor zijn zeer welkom en kunnen via de mail aan ons worden gericht).    

 

Beste mensen,  

Al heel veel mensen hebben in alle daarvoor 

beschikbare media aangegeven dat het 

bijzondere tijden zijn en dat we moeten wennen 

aan “het nieuwe normaal”. Niemand die precies 

heeft verteld wat dat dan betekent en hoe dat 

nieuwe normaal er dan uitziet. Ik hoop van harte 

dat we snel weer het “oude normaal” kunnen 

oppakken. Dat we elkaar weer kunnen 

ontmoeten en niet bang hoeven te zijn dat we te 

dicht bij elkaar komen of elkaar (per ongeluk) 

aanraken. Dat we weer zonder beperkingen onze 

evenementen kunnen organiseren en plezier met 

elkaar kunnen hebben met zeilen, een borrel 

drinken en naar verhalen luisteren en verhalen 

vertellen.  

 

Namens het bestuur van de IFC,  

Jan Salverda, 

Voorzitter.  
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Beste Friendshippers, 

 

Het is jammer dat wij elkaar dit jaar door de corona toestanden niet meer gezien hebben. 

Met Aly en mij gaat het goed, een dagje ouder en wat strammer maar dat zal een ieder wel zo 

vergaan. 

Ondanks mijn voorspoedige revalidatie is er nog wat restschade gebleven met name 

balans/evenwicht en dat kun je niet hebben op een zeilboot! 

Wij stoppen dan ook met varen en hebben de Clochard inmiddels verkocht. 

Verkocht simpelweg via de Friendship site-Forum/aangeboden, aan een enthousiast zeiler die lang 

opzoek was naar een goed onderhouden FS 26, omdat dat zulke goede zeilers zijn!  

Ik zal hem motiveren lid te worden van onze vereniging, wellicht komt de Clochard weer op de 

ledenlijst. 

De club waar wij ruim vijftien jaar geleden lid van werden.  

Na een tocht in een Z.W storm naar Texel waar we als zoute haringen binnen kwamen, mochten we 

lid worden.  

De familiaire sfeer binnen de club paste ons precies. 

Vrienden, het ga jullie goed en een behouden vaart, wij wensen ieder nog vele mooie tochten en 

momenten.  

 
 

 

  
 

 

Aly en Wigle van der Meer    FS 26 "Clochard"  
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Welkom nieuwe leden 
 

Dat 2020 een bijzonder jaar is snappen we allemaal. Een jaar met zo weinig activiteiten, wel 

voornemens maar de corona duurt langer dan we graag zouden willen, waardoor ook onze goede 

voornemens geen doorgang kunnen vinden. Een jaar waarin niets doorgaat en toch ... bijna een 

record aantal nieuwe leden weet ons te vinden en wordt lid. Daar zijn we uiteraard heel enthousiast 

over, maar het is niet helemaal begrijpelijk. Kom laat ik eerst onze aanwas aan u voorstellen. 

 

Dhr. B. Wiegeler uit Wadersloh (D) met een FS 28, de Harmony, kleur wit met Bordeauxrode 

band,   ligplaats Sloten. 

Dhr. B. Vos met een FS 35, de Dolphin, kleur wit met blauw, ligplaats Lelystad. 

Dhr. O. Möller uit Houten met een FS 25, de Rietfret, kleur wit met blauw, ligplaats Gaastmeer. 

Dhr. K. Dooper uit Eelde met een FS 26, de Flow, ligplaats Zeewolde. 

Dhr. E.J. Eggink uit Deventer met een FS 33, de La Vie en Rose, kleur wit met blauw, ligplaats  

Lelystad. 

Fam. J. Hoogerhout uit Almere met een FS 35, de Blaoser, wit met lichtblauw, ligplaats 

Muiderzand. 

Dhr. E. Olaf uit Havelte met een FS 28, de Solemio, kleur wit met blauw, ligplaats Terhorne. 

Fam. J. van Dijk uit Boskoop met een FS 26, de Zwaluw, kleur creme met marineblauw, ligplaats 

Warmond. 

Dhr., J.G. Olthuis uit Doorwerth met een FS 28, de Zeevalk, kleur wit en blauwgroen, ligplaats 

Stavoren. 

Fam. W.J. Geesink uit Driebergen-Rijsenburg met een FS 28, de Woeste Willem, kleur wit met 

blauw, ligplaats Lemmer. 

Dhr. K. van Leeuwen en mw. I. Blokdijk uit Castricum met een FS 28, de Uiver, kleur wit met 

groen, ligplaats Andijk. 

Fam. R. Pakker uit Amersfoort met een FS 26, de Goonhilly II, kleur wit met rood, ligplaats Eem. 

Dhr. M. Goedhart en mw. B. Bruisma uit Groningen met een FS 28, de Rebel, kleur creme met 

rood, ligplaats Harlingen. 

Fam. C. de Groot uit Nieuwe Pekela met een FS 28, de Marre, kleur blauw met wit, ligplaats Nb. 

Fam. F. Grooten uit Amsterdam met een FS 26, de Olle, kleur wit met donkerblauw, ligplaats 

Woudsend. 

Dhr. H. Oeges uit Zevenaar met een FS 25ts, de Dutch Diva II, kleur creme met zwart, ligplaats 

Lelystad. 

Dhr. B. Wouda uit Rijnsburg met een FS 28, de Amiga, kleur wit met blauw, ligplaats Rijnsburg. 

Dhr. C. Gouwens uit Krimpen aan de Lek met een FS ?, de Felice, kleur wit met groen, ligplaats 

Krimpen aan de Lek. 

Dhr. L. Ensink uit Amsterdam met een FS 26, de The Lowlander, kleur wit met groen, ligplaats 

Naarden. 

 

Wij heten u van harte welkom bij onze club en hopen u zoveel mogelijk op onze evenementen te 

ontmoeten als de corona het in 2021 toelaat. We moeten dat jaar trouwens ook nog ons lustrum 

vieren. Dat willen we heel graag, want je bestaat maar een keer 45 jaar. Een heel gedenkwaardige 

leeftijd voor club als de onze. 
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Het grote aantal aanmeldingen dit jaar heeft ongetwijfeld te maken met de corona. Er wordt 

weliswaar minder gevaren, tijdlang zijn de jachthavens gesloten geweest, maar op de boot zelf heb 

je toch vaak de mensen waarmee je samenleeft en afstand houden van andere is tamelijk makkelijk. 

 

Door het vele thuiswerken is er ook meer ruimte om op internet te zoeken naar Friendship, en dan 

kom je natuurlijk onze club tegen. Oh, leuk dat er een club is. Lid worden is dan zeer aantrekkelijk 

en voor de prijs van € 30 hoef je het niet te laten. Moeilijker wordt het om ook als volwaardig lid 

onze club te bezoeken en aan evenementen deel te nemen. Als je eenmaal met onze gezelligheid 

hebt kennis gemaakt en onze ervaringen hebt opgesnoven, ja dan ben je in staat om te blijven 

komen. En dat is het leukste: lid blijven van ONZE club, waar u ook aan bijdraagt! 

 

Schrijf eens een artikel voor ons clubblad, dat is niet alleen leuk om te doen, maar we weten uit 

ervaring dat uw bijdrage met groots plezier gelezen wordt door al onze leden. Want, helaas, 

wanneer een lid opzegt, dan horen zo vaak dat ze de Friendship Flitsen met veel plezier gelezen 

hebben, ook al hebben we het lid nooit gezien. Dat laatste is natuurlijk erg jammer, maar we zijn 

wel heel blij dat we uiteindelijk horen dat we ook op dat vlak goed bezig zijn. We, niet zijnde het 

bestuur, maar we als verzameling van alle leden. Dat is de club. En we zijn blij dat u daar deel van 

bent. 

 

We hopen snel weer wat te kunnen organiseren en hopen dan kennis met u te kunnen maken. Wij, 

nu wel het bestuur, zal u met open armen ontvangen. En trouwens ook de rest van de leden. Zo zijn 

wij. 

Louis Vink   Ledenadministratie    
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Afscheid van de  Internationale Friendship Club. 

 

Vele jaren hebben we als leden van de Internationale Friendship Club genoten van alle activiteiten 

die georganiseerd zijn geweest. 

We denken daar nog met warme gevoelens aan terug en volgens ons behoorden we ook tot de 

eerste leden van de IFC. 

 

Onze beide families, René en Ellen Kuipers en 

wij, Ruurd en Lies Kuipers, hadden in 1972 

allebei een oranje Friendship 28 gekocht en deze 

zelf afgebouwd en toen kregen we een bericht 

dat de IFC zou worden opgericht. Wij hebben 

ons toen aangemeld. Dat zal in het jaar 1974 of 

’75 geweest zijn en we he3bben toen de 

oprichtingsvergadering bijgewoond.  

We hebben toen meerdere wedstijden gevaren, 

een van de eersten was op het Heegermeer en de 

Fluessen . Beiden zijn we toen uitgevallen met 

pech ondanks dat we beiden voorop voeren. We kregen de troostprijs samen, een fles Berenburg. 

Die hebben we samen heerlijk gedeeld. 

 

Ons schip de “Quicksilver”, hebben we zo’n zeven jaar in gevaren. We hebben daar vele kennissen 

en vrienden mee gemaakt. Diverse mensen hebben toen onze boot bekeken en daarna afspraken 

met de Friendshipwerf gemaakt. Het was ook een prachtig model. 

Daarna kochten wij (1984, een Friendship 35, de “ Furore”, wederom een casco die we zelf hebben 

afgebouwd, waar we ook weer een jaar of 7 in hebben gevaren. Daarmee zijn we diverse keren naar 

de Belgische kust gevaren. Prachtige tochten gemaakt, maar ook 

veel beleefd.  

 

We voeren een keer vanuit Scheveningen naar IJmuiden, 

vertrokken met windje ZW 5, bakstag dus. In de haven werden we 

door de havendienst aangeroepen om bij een boot langs te gaan die 

daar in de kom voor anker lag, of ze contact met de havendienst 

wilden gaan maken. Dus hebben wij dat gedaan. Buiten woei het 

echter al 6 Beaufort , dus alleen het grootzeil gereefd opgetrokken 

en richting IJmuiden gegaan. De wind haalde aan en tot wel 8 

Beaufort en hoge golven. Teruggaan was geen optie, dus actief 

blijven sturen en zorgen dat die golven de kont van het schip niet 

omdraaien zou, dan was de kans groot dat we plat gingen.  

Bij IJmuiden aangekomen, hebben we tussen de golven een 

stormrondje gemaakt. Een klapgijp durfden we niet aan. Tussen 2 

hoge golven, een beetje in de luwte lukte het toch door de wind te 

komen en konden we, wel naast een groot vrachtschip, de haven 

inlopen.  

Na het schutten lagen we vermoeid aan de kade en een ieder viel 
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in slaap op de plaats waar hij/zij zat. 

 

Na zo’n 7 jaar hebben we de Friendship 35 verkocht en kregen we een Dynamic 37, de “Allure”. 

Een heerlijk schip waarmee we o.a. ook mee naar Londen zijn geweest.  

Ook hebben we vele malen de Harlinger-Terschelling race gevaren, wel zo’n 25 jaar met toch zo’n 

beetje dezelfde bemanning. Daarbij zijn we menig maal in de prijzen gevallen. Ja onze schepen 

voeren prima en we konden zelf ook wel een beetje zeilen. 

In 2000 waren we in het bezit gekomen van een Atlantic 42, de “Ultimate”, een aluminium schip 

met een kantelkiel, waar we uiteindelijke 17 fantastische jaren in hebben gevaren. In 2002 

verhuisden we van Lelystad naar Harlingen. Toen gingen we meestal de Oostzee op. Ook daar 

hebben we hele mooie vakanties gehad en veel van Denemarken , Zweden en nog wat van het 

voormalige Oost-Duitsland gezien.  

 

 Toch hebben we deze ook weer verkocht, omdat ik toch wat minder mobiel ben geworden.  

Eerst dachten we , maar even geen boot, maar dat werd toch even moeilijk. We zochten toch steeds 

het water op. Toen 

hebben we in 

september een 

motorboot gekocht.  

 

Het werd een snel 

varende motorboot, een 

Evership 38, de Blue 

Nomad. Die vanuit 

Aalsmeer naar 

Enkhuizen gevaren, 

omdat er enige kleine 

reparaties aan diende te 

geschieden.  

Het jaar daarop hebben met de motorboot door noord en midden Nederland gevaren, al waren we 

eerst al even op Terschelling geweest. De huidige ligplaats is Harlingen, dus we kunnen zo twee 

kanten op. Naar de eilanden of het binnenwater op.  

Helaas hebben we vorig jaar niet kunnen varen, wegens omstandigheden.  

 

Maar we hebben intussen wel gemerkt dat het motorboot varen anders is dan het zeilen. Met het 

zeilen dan maak je er een tocht van en met motorbootvaren ga je weg en kom je aan. Zo voelen we 

het nog. Maar misschien kunnen we dit jaar nu ook gaan genieten van het varen. Zo niet dan is het 

jammer en zullen we afscheid van ons vaargebeuren moeten nemen.    

 

Voor de IFC heb ik jaren in de kascommissie mogen zitten en dit heb ik altijd met vreugde gedaan. 

We kwamen dan bij Hanneke en Peter Smit thuis en hadden dan een zeer genoeglijke dag. 

Uiteraard werd alles nagezien en er zijn door ons bij al die controles, geen onvolkomenheden 

aangetroffen. 
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Maar ook aan alles komt een einde, na de betaling van 

de contributie van dit jaar, hebben we toch maar 

besloten afscheid van de IFC te nemen. De laatste jaren 

hadden we eigenlijk geen contacten meer en dit leek 

ons een goede gelegenheid afscheid van elkaar te 

nemen.   

 

Toch zal ik nog even enige afbeelding  bijvoegen, zodat 

jullie ons misschien nog ergens een keer herkennen. 

Maar misschien wordt het varen dit jaar ook weer niets, 

afhankelijk van hoe lang het Coronavirus aanhoudt. 

 

Dank voor alle mooie jaren die we met de 

Internationale Friendship Club hebben mogen beleven. 

 

 

Ruurd  en Lies Kuipers 

 

 

Witte rook  

U zult wel denken, ik heb niets gelezen over een nieuwe paus. En ook een bericht over het einde 

van Covid-19 hebt u niet gemist. Nee niets van dat alles. “Gewoon” witte rook uit de uitlaat van 

ons schip. En gewoon vonden we het natuurlijk niet, maar vooral een beetje eng. 
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Nu hebben wij al vele jaren een soort abonnement op rampspoed met motoren. Vooral met ons 

vorige schip, een Friendship 28 met een Volvo Penta motor type2002, hebben we veel en grote 

problemen gehad. 

  

Dus de angst dat er iets groots mis was, was onze eerste reflex. Omdat het onderhoud aan de motor, 

een Universal 35B, bij ons geheel in handen is van onze motor goeroe Douwe Muizelaar, hebben 

we hem natuurlijk direct ingeschakeld. Na wikken en wegen en ruggen-spraak met collega’s kwam 

hij tot de conclusie dat het een koelprobleem zou moeten zijn. De witte rook is stoom / waterdamp. 

Er was echter toch twijfel, omdat de temperatuur van het koelwater niet te hoog werd en ook het 

temperatuur alarm nog nooit was afgegaan.  

De stoom had geen zoetige geur, anders zou de koelvloeistof kunnen zijn dat in de motor terecht 

komt en verdampt. Als dat zou zo zou zijn geweest was het een groter probleem, omdat er dan 

water in de motor komt door lekke pakkingen. Wel was het koelvloeistof niveau in  het expansievat 

bij ons altijd laag of nul. Ook na bijvullen. En dat zou weer op iets anders kunnen wijzen. 

 

Het plan voor de winter: warmtewisselaar demonteren en de waterpomp demonteren. Dan deze 

kritisch bekijken en  deze onderdelen schoonmaken en/of reviseren. 

Na demontage bleek dat er behoorlijk wat kalkafzetting in de warmtewisselaar aanwezig was. Het 

gehele ding heeft dagenlang in een grote bak met schoonmaakazijn gelegen  tot hij schoon was. 

De waterpomp bleek na demontage flink wat slijtage te hebben. Reviseren dan wel vervangen was 

het credo. Op zich wat vreemd vonden we, omdat wij meestal erg rustig ( te rustig volgens onze 

reparateur) varen. 

De importeur van de onderdelen  berekende dat de prijs van alle afzonderlijke onderdelen  voor 

revisie het bedrag van een nieuwe pomp benaderde. In overleg werd besloten een nieuwe pomp te 

bestellen in de VS. 

 

En daar ontstond een nieuw probleem. 

Covid-19. Half januari werd de pomp 

bij Westerbeke in de VS besteld. Het 

zou vanaf januari 2020 zo’n 13 weken 

duren voor deze  in NL aankwam. Dus 

pas begin mei werd er verder gewerkt 

aan de motor en kon worden getest. 

Naast de genoemde werkzaamheden 

werd ook het expansievat verplaatst. 

Deze zat in onze bakskist en de slangen 

gingen met diverse bochten naar de 

motor. Deze werd verplaatst naar een 

plek dichter bij de motor. 

De tests verliepen prima en ook nu, na flink wat vaar- en vooral motor uren is er geen rook meer te 

bekennen. We kunnen weer ontspannen varen zonder achterom te hoeven kijken.  

 

 

Herman Hemerik 

DEWI DANU Catalina 34 mk2 
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Wie Weet (Wight) 
 

Dit jaar leek het ons leuk weer eens een vakantietocht te organiseren voor de Toerzeilers. De 

gemiddelde vakantietocht van de vereniging werd steeds meer een tocht voor ervaren zeezeilers. 

Wij wilden weer eens een andere doelgroep aanboren: zeilers voor de eerste keer begeleiden naar 

Engeland. Iedereen die wel eens de oversteek gemaakt heeft, weet hoe spannend die eerste keer is.  

 

De vakantietocht procedure bij de Toerzeilers start met het maken van een brochure. De naam van 

de tocht “Wie-Weet-Wight” gaf meteen aan dat de ervaring, en niet de bestemming het doel was. 

Onze doelgroep ‘beginnende zeezeilers met schepen max 37 ft’ was helder. Op de dag na de 

presentatie van de tocht in januari hadden we al 17 aanmeldingen. Zelfs schepen van 43 ft én “blue 

water” ervaring hadden zich aangemeld. De behoefte aan begeleiding én gezelligheid was blijkbaar 

groot. Na een weekje bellen en schiften bleef een groep over van acht schepen.  

 

Op het eerste droge palaver in maart bespraken we 

de tochtetappes en verwachtingen. Eén deelnemer 

trok zich daarna terug. Zeeziekte en dan etappes 

van 10-12 uur leek hem niet verstandig. Vlak voor 

vertrek verloren we nog een deelnemer. Zijn boot 

was door kielschade niet meer zeewaardig. 

Uiteindelijk vertrokken wij met zes schepen. De 

Equilibrium bleek groot genoeg om 14 man te 

herbergen voor het vertrekpalaver vanuit 

IJmuiden.  

 

 Op de inslingertocht naar Scheveningen werd 

flink geoefend met de DSC groepsoproepen op de marifoon. De zee was rustig genoeg om 

makrelen te vissen. Roken en nuttigen op de steiger. We waren er klaar voor ! In dagtochten ging 

het verder langs de Belgische kust, naar Duinkerken. Onderweg, op de Westerschelde met een 

sterke dwarsstroom, kwam een schip een “magnetische” boei tegen. Het schip liep forse schade op 

tot diep in het laminaat. Gelukkig konden we dat dezelfde dag nog met epoxy waterdicht repareren. 

Het voordeel van een groep: er is er altijd wel één met kennis, het juiste gereedschap en/of 

materiaal. “Wie heeft er houtlijm?” En jawel: zelfs dat was aanwezig.  

 

In Duinkerken veranderde het warme zomerweer. Er naderde een depressie. Voor een veilige 

oversteek moesten we een paar koufronten laten passeren. De deining begon de haven binnen te 

lopen en de aardige Franse havenmeester ving ons op. Ze trok ons zogezegd aan land. (Alleen 

vrouwelijke havenmeesters heten hun gasten zo welkom.) Een spinnenweb van touwen moest het 

pakketje schepen op zijn plek houden. We lagen allemaal enorm te steigeren. De spanning voor de 

oversteek nam dan ook zienderogen toe. Op het palaver werd de vraag gesteld: moeten we dat wel 

willen, die oversteek. Maar de volgende ochtend ontwaakten we met een lekker zonnetje en een 

gunstig weerbericht. Na het ontwarren van de lijnen gingen we met goede moed op weg naar 

Dover.  
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De drukte op de scheepvaartroute viel mee, we staken als een rijtje eendjes achter elkaar de 

snelweg over. Een paar grote schepen kwam godzijdank wel langs (Een beetje spanning hoort erbij 

natuurlijk.) De deelnemers waren goed voorbereid en ook de nautische uitdrukkingen hadden we 

geoefend. Maar zelfs het meest nauwkeurige nautische Engels tegen schepen met een Chinese 

kapitein zet geen zoden aan de dijk. Die kun je om zijn “Intenties” vragen, maar op dit nautische 

dialect hadden we niet gerekend. We zijn maar achter langs gegaan, met schietgebedje.  

 

De aankomst in Dover was als altijd een belevenis. Semi-geroutineerd meldden we ons aan bij de 

autoriteiten, alsof we er net een rondje Atlantic op hadden zitten. De Brexit was uitgesteld en Frodo 

was thuis, de Quarantaine vlag was niet nodig. Ons was wel van tevoren geadviseerd om het 

gespreksthema Brexit angstvallig te vermijden. Het splijt families, hadden we gehoord.  Dover, een 

mijlpaal werd uitbundig gevierd met champagne. De “Rode broeken” mochten aan: hét teken dat 

op eigen kiel de overtocht is gemaakt. Foto’s werden genomen om naar het thuisfront te sturen. 

 

Na een paar dagjes sightseeing in Dover: Dover castle, Fish and chips, wat oude kroegen, 

bespraken we de vervolgplannen in “the Royal Yachtclub”. We meldden ons aan als “Royal Dutch 

Sailing Association”. Maar zo moeilijk hadden we niet hoeven doen: Bill en Jolly zaten canasta te 

spelen en waren niet onder de indruk van onze royal entree. Wederom pech: een uitloper van een 

tropische storm kwam richting Europa en zou binnen zeven dagen aankomen. We besloten de naam 

“Wie-weet-Wight” eer aan te doen en deze bestemming te schrappen. De groep vatte het gelukkig 

sportief op. (Als je een konvooi met ervaren zeilers leidt, heb je dan een probleem: er is altijd wel 

een schipper die vindt dat het moet kunnen.) De groep was het ermee eens dat aantikken van Wight 

en dan als een haas weer terug, geen doel op zich was. Brighton: dat zou eindpunt van de tocht 

worden. Met een tussenstop in Eastbourne. Als kapitein had ik gezegd dat de Equilibrium het liefst 

aan de wind zeilt. (De bemanning was toen gelukkig elders.) Maar na een lange dag, 55 mijl 

kruisen met harde wind en hoge zee, had zelfs de Equilibrium spierpijn, was de bemanning 

aangeslagen en de schipper zweeg. Achteraf een slechte keus, gedreven door tijdsdruk en de wil om 

toch nog wat verder te komen. Het konvooi liep in twee groepen de haven binnen. De laatste groep, 



14 

 

waaronder de Equilibrium, meerde in het donker af aan de steiger. Vermoeid (zachtjes uitgedrukt), 

traantjes en de belofte minstens één dag rust te nemen, toen herstelde iedereen weer vlot. En werd 

de was gedaan.  

 

Eastbourne aanlopen bij eb is overigens spectaculair. In 

de sluis met zo’n drie meter verval (!) wordt het water op 

zijn Engels genivelleerd. De sluiswachter trekt de 

sluisdeur open en ziet dan met genoegen op zijn scherm 

de buitenlandse schippers zich een hoedje schrikken van 

de enorme waterhoos. Een subsidie van de EU zal 

waarschijnlijk niet meer op tijd komen om de sluis te 

vernieuwen. Voor dat schouwspel mag je dan wel weer 

een kleine bijdrage betalen. De storm depressie kwam 

sneller dan verwacht onze kant op.  

Eastbourne werd dus uiteindelijk de eindbestemming. 

Niet gerouwd: Eastbourne bleek ook een pier te hebben, 

prima sanitair en mogelijkheden volop om ons te 

vermaken, kniesoor die daarover mort. Een geslaagde 

wandeling langs een van de Seven Sisters en een rondrit 

in een Engelse dubbeldekker. Met als kers op de taart een 

bezoek aan een traditionele tea room. Alle wanden vol met Dickens’ parafernalia en dik tapijt op 

het toilet. De tea room werd gerund door een ouder echtpaar met “genuine home cooked food”. We 

bestelden alles wat we niet kenden: Cherry Meltdowns, Shortbread en Flap Jacks. Terug op de 

haven stuitten we op ijskoude Pimms. Een feestje na zo’n lange wandeling.  Omdat je op één been 

niet kunt lopen, namen we nog een Pimms en vonden, al slingerend, toch nog de boot .  

 

 De terugtocht naar Dover ging snel. Zo snel dat we door de stroom en de 

wind van achter, de West entrance bijna voorbij schoten. We kregen haast: 

de storm depressie zat ons op de hielen en we wilden voor die tijd in 

Zeeland zijn. Want de dagen daarna zagen er ook beroerd uit. In de vroege 

ochtend bij het openen van het Lock, dus héél vroeg, vertrokken we naar 

Nieuwpoort. We stuitten op een wilde zee met hoge kruisgolven. De wind 

was backstag 18 kn met vlagen tot 24. Met vol tuig schoot de Equilibrium 

als een jonge hond door het water. Dóór het water liepen we 10 kn. Een 

record !  

 

Na Nieuwpoort direct door naar Middelburg, waar we de avond voordat de 

storm los brak, arriveerden in een bomvolle haven. Door een bedenkelijke 

manoeuvre bij de brug bemachtigden we met het hele konvooi een prachtig 

plekje. (Als je zo’n pech hebt met je eindbestemming mag je wel een schelmenstreek uithalen, 

vonden we.) De meute die achter ons binnen kwam, was minder fortuinlijk. De haven werd 

helemaal volgestouwd: de schepen werden gestapeld van kant tot kant. Het sanitair bleef 

wonderwel netjes. En terwijl de wind het dak van het voetbalstadion in Alkmaar blies, genoten wij 

van een georganiseerde stadswandeling door oude steegjes in Middelburg met lokale wijntjes en 

biertjes. 
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Na twee dagen leek er wat verderop in de week een weergaatje te komen. Door naar Sint Annaland 

en daarna het weer opnieuw peilen. Een prachtige dag, mooi windje maar toch code geel vanwege 

onweersdreiging. We namen de waarschuwing ter harte en gingen dus toch maar binnendoor. Bij 

Strijensas werd de lucht zo beangstigend zwart, dat we daar om 13.00 u binnenliepen. Een goede 

beslissing, zo bleek: om 14.00 u brak een afgrijselijk onweer los. Ook de waaghalzen van het 

konvooi waren blij dat ze naar Gerrit Hiemstra hadden geluisterd. 

 

Verder richting Muiden waar we het eindpalaver zouden houden. In de “Koninklijke” in Muiden 

werden we ontvangen door Havenmeester IJsbrand waarmee Annemarie dankzij onze Frodo een 

goede band heeft opgebouwd. De koning-moeder houdt ook dit ras en dan heb je, met een knipoog, 

toch een streepje (boxje) voor. We werden als groep afgemeerd langszij de Groene Draeck. ‘Zij 

hadden altijd al eens naast ons willen liggen’. We namen een boel activiteit waar aan boord: er 

werd gepoetst en met kratten gesjouwd. De dames föhnden hun haar en streken de jurkjes, maar 

helaas was de Koninklijke familie verhinderd door het plotselinge overlijden van prinses Christina. 

Ook de heren konden hun blazers weer opbergen. Het blijft een bijzondere ervaring: plaatsnemen 

op toiletten waarop waarschijnlijk ook koninklijke billen hebben gezeten.  

 

s Avonds in Graaf Floris werden we overladen met cadeautjes, toespraken en een cabaret met 

mooie herinneringen en anekdotes. Met traantjes in de ogen namen we de volgende dag afscheid, 

geholpen en uitgewuifd door de (Koninklijke) adjudant. Want Annemarie kreeg de lijn niet los. (Ik 

heb overigens toestemming van de schipperse om dit zo op te schrijven, die kan namelijk achteraf 

altijd wel lachen om dit soort tenenkrommende manoeuvres.) 

 

Nog weken daarna stuurden we elkaar foto compilaties via de WatsApp groep. Nagenieten van een 

geslaagde vakantie met een onverwachte eindbestemming. 

 

Annemarie en Gerard Daniels 
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Een nieuwe start….. 
 

Februari 2020. 

Wij waren net verhuisd van Zaandam naar Duiven ,  medio januari 2020 , toen het idee kwam 

opzetten om onze bestaande Friendship 25 ( Dutch Diva 2 met zeilnummer FF 198 ) te vervangen 

door een groter schip met stahoogte . 

 

Er waren op dat moment genoeg schepen in de aanbieding maar onze voorkeur ging uit naar een 

Friendship , het liefst een waarvan de mast gestreken kon worden, met een diepgang van 1,2 meter 

en eentje uit de begin jaren van de werf in Balk ( reden : er werd toen nog op klassieke wijze een 

polyester schip gebouwd maw sterke romp ) Het moest dus een Friendship 28 worden. . 

Er werden diverse FS28 aangeboden via internet en toeval of niet er lag ook een FS28 te koop bij 

de jachthaven in Lathum dicht bij Duiven. Dit gaf ons de mogelijkheid om deze FS28 uitgebreid te 

bekijken. Een schip met veel werk maar ook met potentie. Tussen tijds bekeken wij nog meer 

schepen maar onze wens was toch de boot in Giesbeek . Vanwege de hoeveelheid werk aan de 

FS28 in Lathum hebben we een bod gedaan ver beneden de vraagprijs zonder enige verwachting. 

Zo op het oog zag alles er redelijk uit maar we zagen ook de hoeveelheid werk die aan deze boot 

zat. Onderwaterschip goed in de antifouling , romp tot zeereling geschilderd en verder alles in oude 

staat. Van de motor en staat vd zeilen was niets bekend alleen dat het schip twee jaar niet meer in 

het water had gelegen .Verstagingen , schoten en vallen zagen er goed uit maar er moest wel het 

e.a. vervangen worden . De boot was vooral erg vies en had veel achterstallig onderhoud.  

 

Begin maart ging de oude eigenaar akkoord met ons bod en konden wij starten met een inspectie , 

hoe en wat wilden wij eerst aanpakken . Ondertussen onze “oude” Dutch Diva 2 te koop gezet en 

deze was binnen een week verkocht. De nieuwe eigenaar is inmiddels ook lid van de Friendship 

club. 
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We starten met het vervangen van de gehele elektronica inclusief bekabeling en het complete 

instrumenten paneel. De gehele verlichting werd omgezet naar LED verlichting en we hebben een 

compleet nieuwe accubank van 210 Ampère geplaatst. Nieuwe kabels door de mast tv verlichting 

en marifoon. De brandstoftank , brandstofleidingen, impeller , thermostaat en het koelcircuit , olie 

en filters  werden vervangen evenals de bedrading van de motor. Saildrive manchet kon na 

inspectie nog wel een jaartje mee. Bilge en motorruimte gereinigd en voorzien van een verse laag 

bilgecoat, en alle afsluiters werden vervangen. Alle bekende plekken van potentiele lekkage 

bekeken en waar lekkage sporen waren via het dek werden de scepterpotten en overige dek 

doorvoeren verwijderd en opnieuw geplaatst met nieuwe kit en bouten en moeren . De nodige 

epoxy reparaties gedaan en niet te vergeten de kuipbanken in ere hersteld voorzien van een verse 

laag teakolie. Uiteindelijk was de boot half juni klaar dankzij /ondanks de Corona en hebben we de 

boot met gestreken mast via de IJssel van Lathum naar Lelystad gevaren naar de nieuwe thuishaven 

Deko Marine. 

 

Op het IJsselmeer en Markermeer hebben wij een aantal keren proef gezeild om de boot te leren 

kennen en te genieten van het zeilseizoen.  

Helaas door de Corona crisis waren veel van de officiële Friendship Club activiteiten afgelast zo 

ook het Hindeloopen weekend. Toch waren er een aantal leden die graag op eigen initiatief en 

eigen gelegenheid naar Hindeloopen wilden komen om met inachtneming van de (Corona) regels 

samen een informele 4 uurs race zou komen op 5 september in Hindelopen.  

 

Vervolg deel 2 (Rondje Noord-Holland) 

 

 

 

Rondje Noord-Holland   

 
In de aanloop naar het oorspronkelijk geplande Hindeloopen weekend hadden we een week zeilen 

gepland waar we het idee hadden geopperd om wederom een rondje Noord-Holland te zeilen. Vorig 

jaar hebben we dit met de FS25 gedaan en toen smaakte het naar meer.  

 

Zondagmiddag 30 augustus werd het schip geproviandeerd en stapte de bemanning ( Stefan, Eric 

en Douwe) aan boord van de Dutch Diva in de haven van Deko Marine in Lelystad . 

De volgende dag vertrokken wij op tijd naar Den Oever, want dan konden wij voor 15 uur geschut 

worden door de Stevinsluizen en met afgaand tij doorzeilen naar Den Helder jachthaven 

Willemsoord. Een prima plan dus. 
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Wij hadden een lekker windje tegen en moesten alles kruizen van Lelystad naar Den Oever , maar 

alles ging voorspoedig. Echter na het schutten en eenmaal op de Waddenzee zakte de wind weg. 

Noodgedwongen voeren wij op de motor verder naar Den Helder . 

Wij werden steeds enthousiaster over onze nieuwe boot, zeilen op het IJsselmeer ging geweldig en 

de motor liep als een zonnetje. Op de Waddenzee lagen de zeehonden heerlijk te zonnen en we 

genoten van het goede weer.  
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Langzaam aan kwam Den Helder in het zicht.  Toch wel vreemd …. in de buurt van Den Helder lag 

de betonning schuin naar ons toe . De boot liep op de motor met gemak 5 knopen vaarsnelheid en 4 

knopen satellietsnelheid dus alles oke. Na afgemeerd te zijn in Willemsoord ging er toch een 

lampje branden en na controle bleek dat wij met opkomend tij van De Oever naar Den Helder 

gevaren waren . Ik had in de verkeerde kolom van de getijden gekeken (Den Oever Laagwater om 

15 uur ). Hmmm leermomentje dus….. 

 

Maandagmorgen op tijd op want we moesten de sluis van 8 uur hebben (anders moesten wij 

wachten tot 11 uur ) in het Marsdiep zaten wij tegen de kentering aan maar zonder 

noemenswaardige tegenstroom gingen wij de Noordzee op en werden wij begeleidt door Zr.Ms. 

Karel Doorman en een marine A werkschip .  

 

 
 

Wij zeilden met ruim 7 knopen naar IJmuiden maar vanaf Castricum viel de wind weg en moesten 

wij op de motor naar Marina Seaport IJmuiden . 

Daar ging Stefan van boord ( er zijn nog mensen die moeten werken ) en de volgende dag op naar 

Almere. 

 

De reis op de motor via de sluizen van IJmuiden -Noordzee kanaal -/’t IJ Amsterdam naar de 

Oranje Sluizen ging lekker vlot maar het schutten duurde wat langer ivm computerstoring . 

Uiteindelijk waren wij om 16.30 uur in de Marina Muiderzand en konden wij inkopen doen bij 

Georg Kniest . 

Donderdag werden wij wakker met een bewolkte lucht en een stevige wind uit het ZZW 4 a 5 

beaufort, geen probleem een rifje in het grootzeil  en onze rolfok ( genua 2) opgezet. Eenmaal 

zeilend nabij Pampus begon het hard te regenen en trok de wind nog meer aan van 5 naar 6 

Beaufort en windstoten naar 7 / 8 Beaufort dus uiteindelijk rolfok binnengehaald en op gereefd 
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grootzeil naar Enkhuizen . Alles liep voorspoedig en soms haalden wij een snelheid na 8.5 knoop 

op de gps dm  golfsurfen . Het was een hele ervaring, deze snelheid met een Friendship 28 . 

Nat, moe maar voldaan meerden wij om 16:30 af in de Buyshaven en gelukkig klaarde het weer 

wat op. Later op de avond was het helemaal droog. 

 

Vervolg deel 3 (Hindeloopen 4 uurs race) 

 

 

Hindelopen met de 4 uurs race 

 
Vrijdag ochtend scheen de zon en om 10 uur gingen met vol tuig en Genua 2 van Enkhuizen naar 

Hindeloopen waar wij na een fijne zeiltocht als eerste van de 6 a 7 schepen op de voor ons 

gereserveerde ligplaatsen afmeerden . Eerst geborreld aan boord van de Blizzard bij Frans en 

Marjan, inkopen gedaan en een lekker visje gegeten aan boord . In de tussen tijd liepen de overige 

schepen binnen en kregen wij van Imko de wedstrijd route voor de volgende dag . 

Zaterdag ochtend lekker weer en veel zon .De wind was alleszins redelijk uit het NW . Wij zouden 

om 11 uur starten van af boei H2W1 en Imko ’s Catalina was het startschip . 

Er was een vaste route uitgezet ,  na de start voeren wij allen naar boei VF-A en toen naar het 

noorden op weg naar sportboei B . Maar niemand wist waar exact de boei  bij Breezanddijk lag dus 

ieder ging op gegist bestek naar het noorden (allemaal scherp aan de wind ) de een in een lijn en 

een ander moest wat slagen maken . In de buurt van Breezanddijk begon het grote zoeken , dicht 

onder de dijk varend maar buiten de gemarkeerde zone konden wij sportboei B maar niet vinden, 

anderen waarschijnlijk wel want velen zeilden naar verloop van tijd naar het zuiden naar VF-B . 

 

 
Uiteindelijk verlegden wij ook onze koers naar het zuiden en heerlijk zeilend zagen wij in de verte 

de schepen verdwijnen in een wirwar van masten en zeilen want de gebruikelijke september 
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wedstrijden waren aan de gang . 

 

Wij keken onze ogen uit dat er zo’n grote vloot aan Optimisten en andere klein bootjes zover uit de 

kust van Friesland een wedstrijd zeilden ( wel onder begeleiding van vele snelle rubberboten )met 

een stevige wind uit het NW . 

Uiteindelijk ronde wij de boei VF-B en gingen wij op weg naar H2W1 , dit ging lekker halve wind 

en liepen wij rond 4 uur Hindelopen binnen . 

 

Iedereen was reeds binnen  en kon uiteindelijk de uitslag bekend gemaakt worden , onder het genot 

van een hapje en een borrel ( en de corona regels )  het werd wat moeilijker toen het begon te 

regenen maar de uitslag is mij ontgaan , ik weet wel dat wij de laatste waren maar wij konden toch 

veel dingen uittesten .Kortom het was toch een gezellige, officieuze en enerverende 4 uurs Race . 

Zondag ochtend vertrok iedereen naar zijn/haar thuis haven , de een vroeg en de ander wat later 

maar elk zal zijn deel van windstoten en regen onderweg wel gehad hebben . 

 

Het was een leuke race en voor ons een fijne week  We hebben veel meer vertrouwen in onze boot 

gekregen en weten inmiddels welke zaken we in het winterseizoen gaan vervangen. 

 

Mijn dank gaat uit naar de informele organisatie , het was goed geregeld . 

Dus proost en op volgend jaar . 

 

Team Dutch Diva (Stefan , Eric en Douwe ) 

 

 

Border aan boord ! 

 

Frodo, onze eerste Border terriër, was geen enthousiaste zeiler. Een wonder was dat niet: hij was al 

vier toen we de boot kregen, dus helemaal gewend is ‘ie nooit. Hij hield van het leven aan boord, 

mét zijn mensen, maar dan graag wel in de haven.  

 

Met Sammy, onze nieuwe border (Brexiteer, geboren op 

31 januari) zouden we het gewenningsproces héél anders 

aanpakken .. 

Schipper ging hard aan het werk, want we mochten 

Sammy afhalen op 27 maart en ze moest natuurlijk zo 

snel mogelijk aan boord om goed te socialiseren. De boot 

lag voor reparatie bij de werf, en het kwam goed uit dat 

we een reparateur hadden, die begrip kon opbrengen voor 

het feit dat onze pup zo jong mogelijk moest wennen.  D-

day werd 11 april, zo vroeg hadden we nog nooit in het 

water gelegen ! Schipper blij want Sammy kon aan boord 

en: jong geleerd is oud gedaan .. 

Sam’s eerste weekend aan boord verliep fantastisch: ze 

sliep in de provisorische bench, keek niet op of om als de 

boot schuin ging, bleef rustig binnen als we voeren: 
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chapeau !  

 

Als we op het dek zeiden ‘plasje doen’, 

ging mevrouw zitten en hup: het plasje. 

Emmertje water erover, klaar ! Schipper 

zei ‘het is al een echte scheepshond’. O 

o, het kon niet op. 

Toen kwam de keer dat ik ’s ochtends in 

onze kooi iets vreemds rook .. Oeps, een 

keutel. Mooi vast van consistentie, dus 

ik kon ‘m snel verwijderen. De schade 

leek beperkt. (Geen idee wanneer ze dat 

ei heeft gelegd, maar goed: geen man 

overboord.)  

 

Omdat de kapitein graag ankert, wilden we dat ook snel uitproberen. Dat kwam het volgende 

weekend, voor de kust van Schellinkwoud. Bijbootje opgepompt, buitenboordmotor erop en hup: 

naar de kant. Schipperse had met zichzelf afgesproken: rustig doorademen, niets aan de hand, geen 

paniek, het is de normaalste zaak van de wereld dat je Sam ook al kan ze niet zwemmen in zo’n 

bijbootje zet.   

Sammy vond het prima allemaal. Missie geslaagd.  Ze zat met haar pootjes op de rand, keek recht 

naar de wal, oortjes flapperend in de wind. Het kan dus echt: een holbewoner wordt waterrat.  Ook 

het uitstapje naar de Marker Wadden was een succes: daar kon Sammy een beetje leren zwemmen. 

(Een klein stukje maar, want het water was nog koud ..) 

 

En dan die avonden aan boord bij de schipper op schoot, of in zijn nek: het was een genot om naar 

te kijken. Het is en blijft riskant om zo’n hondje aan boord op de bank te laten en thuis niet. 

 

We vonden het verbazingwekkend hoe snel Sammy droog bleef aan boord.  

Want los van dat keuteltje, ging het aan boord steeds goed. Waar het thuis nog regelmatig mis ging 

en ze een ongelukje kreeg, zagen we dat aan boord niet 

gebeuren. We zeiden nog ‘het is gek wat zo’n boot doet 

met zindelijkheidstraining’. Totdat we haar toch een plasje 

zagen doen en een vloerdeel optilden, om het snel weg te 

halen. Toen bleek daar een hele grote plas te liggen. We 

hadden toch wel wat gemist .. 

Maar goed: dat ligt nooit aan de hond, maar aan de baas. 

Eigen schuld ! 

Al met al: Sammy doet het geweldig aan boord. Een 

heerlijke pup, wat zijn we er blij mee. Jammer dat Corona 

de start van het seizoen zo overschaduwde, maar wat zijn 

wij gezegend dat alles zo goed ging.  

 

Annemarie Daniels, schipperse van zeiljacht 

Equilibrium  
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Wel of geen Duo-handed  2020 (onderdeel van de single-handed prestatietocht) 

 

 

Dit jaarlijks zeil evenement staat al een jaar op de agenda. Het 

staat te boek als het oudste en zwaarste maar ook als leukste 

zeil evenement voor solozeilers.  De Duo-handed is er dit jaar 

voor de tweede keer bij en al maanden van te voren 

volgeboekt.  

Hier hoorde ik van toen ze vorig jaar vanuit onze haven (Flevo 

Marina in Lelystad) vertrokken. Daar sprak ik met de 

voorzitter en ja, dat wilde ik ook wel eens meemaken, dus als 

een van de eersten had ik me aangemeld voor de duo  handed 

in 2020.  In totaal waren er voor dit jaar 44 single (solo zeilers) 

deelnemers en 26 duo boten.  

 

Via de app groep (de kwebbelclub) die door de deelnemers 

gedeeld wordt, worden er al weken van te voren vele nieuwtjes 

en plagerijen uitgewisseld in aanloop naar de start op 17 oktober. Het draaiboek voor deze 4 daagse 

prestatietocht met hindernissen, meer dan 200 mijl varen en diverse opdrachten, is al maanden 

klaar. Een nieuwsbrief wordt 22 augustus via de app rondgestuurd met daarin ook veel aandacht 

voor de corona maatregelen. 

 

Het begint met een steigerborrel op de vrijdagavond (iedereen wordt geacht voldoende afstand van 

elkaar te houden conform de corona maatregelen)met aansluitend een lopend buffet dat vanwege de 

corona maatregelen beperkt wordt tot 50 personen. Zonder corona zou er zaterdagochtend palaver 

zijn, maar vanwege de corona gaat dit nu via het internet via teams meeting op donderdag 8 

oktober.  

Ondertussen gaan de voorbereidingen voor het buffet door en loopt ook op het internet de spanning 

op om aan de prestatietocht te kunnen beginnen. De procedure om de afgesloten koker met 

opdrachten in ontvangst te nemen wordt aangepast door nu de deelnemers op alfabetische volgorde 

in de ruimte boven het restaurant  toe te laten op de zaterdagochtend i.p.v. iedereen samen na 

afloop van het palaver. 

 

Dan wordt het dinsdag 13 oktober en  is er de toespraak van Rutte waarin bekend wordt gemaakt 

dat evenementen verboden zijn en restaurants gesloten worden.  Binnen een uur is er een reactie 

van de organisatie met de mededeling dat de koker met de opdrachten nu direct bij hun aan boord 

kan worden afgehaald en dat het eten wat besteld is nu kan worden afgehaald. Omdat de 

organisatie van mening is dat alles corona proof geregeld is inclusief de daarop aangepaste 

opdrachten, gaat de organisatie op dat moment,  er nog steeds van uit dat alles door kan gaan met 

een paar kleine aanpassingen. Maar later op de dinsdagavond wordt nog via de app medegedeeld 

dat  vanwege de toespraak van Rutte, de organisatie op de zaterdag in de loop van de ochtend plat 

gaat, de koker met opdrachten kan ook al eerder opgehaald worden en er  zal geen startboot zijn. 

Iedereen die de tocht alsnog wil maken kan op eigen gelegenheid starten. Oftewel, zo is dit 

evenement dat in feite heel corona proof is en zich ook steeds aan de afgekondigde corona 
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maatregelen heeft aangepast een paar dagen voor de start alsnog de nek omgedraaid. Dus het feit of 

je corona proof alles georganiseerd hebt of niet is niet meer relevant.  

 

Door het terug trekken van de organisatie, geen startboot te hebben, geen speciale vlaggen te 

voeren is een dergelijk evenement verworden tot een soort vlees noch vis prestatietocht waar we 

ons dan ook de ochtend na de toespraak Rutte hebben teruggetrokken als deelnemers. Met pijn in 

mijn hart want het zou m’n eerste duo handed tocht geworden zijn, maar na kort overleg met mijn 

medezeiler Gerard Daniels hebben we besloten ons terug te trekken omdat wat ons betreft de ziel 

uit de prestatietocht is gehaald. Hoe zou je het dan nog kunnen opbrengen om halsbrekende toeren 

uit te halen om aan het wedstrijdreglement te voldoen. Jammer, net een weekend te laat gepland.   

 

Dit verloop geeft ook goed aan hoe kwetsbaar je bent als organisatie in dit corona tijdperk. 

Nu maar hopen dat het in 2021 wel door kan gaan. Er vanuit gaande dat er voor die tijd wel een 

vaccin is en/of dat de corona dusdanig onder knie is zodat er wel corona proof evenementen mogen 

plaatsvinden, hebben we ons voor het volgend jaar al weer aangemeld. Ondanks dat we de tocht 

niet gevaren hebben, heeft deze hele gang van zaken toch gezorgd voor een belevenis op zich wat 

ik met jullie wil delen, bij deze. 

 

 

Imko Vroom. 
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Hoe zijn we het seizoen doorgekomen ? 

 

Voor de Equilibrium was het dit voorjaar spitsroedenlopen. De boot lag op de werf, in afwachting 

van een reparatie, die niet zo goed op gang kwam. Lastig, want eind maart konden we onze pup 

halen, die natuurlijk zo snel mogelijk aan boord moest om te wennen.  

 

Na de week dat we Sammy konden 

afhalen, zou de boot omgevaren worden. 

Dat moest allemaal lukken. Dachten we. 

Maar dat sloeg om, toen we hoorden dat 

er een lockdown dreigde. We vroegen 

ons af wat dat zou betekenen voor 

bruggen en sluizen of misschien wel een 

vaarverbod net als in België. Dus de boot 

overhaast klaar gemaakt om nog 

dezelfde week te water te kunnen. Bij het 

opzetten van de mast waarbij de 

werfbaas en ik samen met een loopneus 

de mast op de juiste plek probeerde te 

manoeuvreren zeiden we tegen elkaar dat 

deze handeling toch niet helemaal corona-proof was.  

 

We wilde niet wachten tot het weekend om de boot samen om te varen dus voer ik de boot zo snel 

mogelijk in mijn eentje van Baarn (winterstalling) naar Lelystad (thuishaven). De bruggen en 

sluizen werkten nog volgens de winterregeling en de nieuwe Reevesluis had bloktijden. Bij het 

omvaren liep ik wel het risico dat de havens/sluizen gesloten zouden worden, of zelfs een totaal 

reisverbod. Ook de schipperse smeedde een noodplan om Sammy op te halen bij de fokker in 

Limburg als we door de lockdown niet meer de weg op mochten. Het werd een week van 

alternatieve scenario’s en we planden dag-voor-dag, spannend!  

 

Het omvaren verliep zonder problemen, ik had me aangemeld voor de verschillende sluizen en had 

nagenoeg geen oponthoud. De haven in Elburg was gelukkig nog niet gesloten. Daar kon ik 

overnachten en had zelfs stroom voor een kacheltje. Alleen de Ketelbrug bleek, ondanks 

tegengestelde vaarinformatie, toch ook nog de winterregeling aan te houden. Toen ik de brug 

opriep via de marifoon voor de volgende brugopening kreeg ik te horen dat ik me eerst had moeten 

aanmelden. De sluiswachter gaf me tien minuten om bij de brug te komen want anders was ze 

vertrokken. Dan zou ik 4 uur moeten wachten voordat de dienst weer werd hervat. Door de boot op 

motor en zeil ver over de rompsnelheid heen te jagen lukte het mij in 12 minuten min of meer voor 

de brug te zijn. Met veel dank aan de sluiswachter mocht ik doorvaren richting Lelystad. 

Onze haven in Lelystad was verlaten, het sanitair was dicht maar ik had het gehaald en de boot lag 

weer op zijn plek.  

Onze vrienden in Andijk hadden minder geluk, zij hadden hun boot van de winter in het water laten 

liggen, maar mochten nu de steiger niet meer op. Noord Holland leek een veel strenger regime te 

handhaven. Maar ook havens zoals Elburg gingen op slot. Met grote gele borden werd kenbaar 

gemaakt dat de haven voor passanten gesloten was hoorde ik later. De Wadden eilanden gingen 

Sammy, certificaat zeewaardig 2020 
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dicht en overal waren sanitaire voorzieningen gesloten. Maar we konden wel varen! En ankeren!  

Wat een mazzel in deze tijd: een boot hebben waar je kunt verblijven, in de open lucht, zonder te 

dicht bij anderen te komen. Herinneringen kwamen terug uit de tijd dat ik met mijn ouders zeilde: 

We gingen zelden naar (jacht)havens maar we ankerden altijd voor de strandjes en bij de 

werkeilanden van de Flevopolder dijken in aanbouw. We hadden geen stroom, geen sanitair maar 

wel een stevig akertje wat zowel als toilet als douche dienst deed. Als we na een weekend dan weer 

bruingebrand thuis kwamen en mijn vader ongeschoren van de brommer, en later uit de auto stapte 

struikelend over de hond met een ongekende vislucht zeiden de buren met opgetrokken neus: 

“lekker gezeild zeker?.....”. 

 

Wat later in het seizoen werden de maatregelen wat minder streng. Op de Markerwadden werd de 

haven weer geopend waarbij steeds tussen 2 schepen een lege box werd gehouden. Voor de 

Waddenhavens werd een reserveringssysteem ingevoerd. Alleen met een geldige reservering kon je 

een ligplaats krijgen. Ook daar werd slechts een beperkt deel van de capaciteit gebruikt om afstand 

te creëren tussen de schepen.  

Ook konden we naar Hoorn, Enkhuizen of de eilanden. Restaurants waren nog steeds gesloten of 

slechts open met beperkende maatregelen. Groepsactiviteiten werden niet toegelaten op de havens. 

Als IFC bestuur hadden we al de Algemene Ledenvergadering moeten afzeggen en het was 

duidelijk dat de Paastocht, Hemelvaart en Haringrace ook niet door kon gaan. 

 

In de aanloop van de zomervakantie konden we voor het eerst weer met vrienden naar het 

restaurant. We moesten wel een gezondheidsverklaring afgeven en ingewikkelde looproutes volgen 

om uiteindelijk tussen hoge schotten aan tafel te kunnen. We werden wat moediger en dronken ook 

wat met elkaar aan boord eerst in de kuip en later ook binnen in de kajuit waar 1,5 meter moeilijk 

Markerwadden begin april 
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handbaar bleek.  

Het werd steeds drukker op het water. Velen zagen nu de voordelen van de watersport. De 

scheepsmakelaars beleefden gouden tijden en konden de schepen niet meer aanslepen. Vooral wat 

kleinere maten waren gevraagd. Ook wij als Friendshipclub werden verrast door het groot aantal 

nieuwe leden wat zich aanmeldde. 

Wij vroegen ons in juli af wat we zouden gaan doen in de vakantie. Zeilen naar Engeland of de 

naar de Oostzee leek ondanks het optimisme niet mogelijk. De Waddeneilanden waren wel erg 

druk. We besloten op het laatste moment toch maar met de caravan te gaan kamperen in Frankrijk. 

Weliswaar aan de Atlantische kust vrij in het bos, op een plek vlak bij het strand zonder 

voorzieningen, op grote afstand van elkaar. Daarvoor hadden we speciaal opvouwbare 

zonnepanelen aangeschaft die we later ook op de boot, voor anker, zouden kunnen gebruiken. 

In Frankrijk was men uiterst gedisciplineerd. De meter afstand werd goed gehandhaafd met 

daarnaast mondkapjesplicht in openbare ruimtes, winkels en bij het betreden van een restaurant. We 

waren net als de Fransen en andere campinggasten voorzichtig maar voelden ons veilig zo in de 

vrije natuur en op het (honden)strand. Hoe groot het verschil weer terug Nederland. Het leek wel of 

er helemaal niets meer aan de hand was. Wij vonden het niet prettig zonder mondkapje een 

supermarkt in te gaan maar het was ook vreemd dit als enige wél te doen. 

We voelden de polarisatie in de samenleving, we zagen zelfs relaties ontsporen. Hoe verschillend 

ervoeren mensen de risico’s. Ook voor ons als bestuur was het een moeilijk besluit het 

Najaarsevenement af te zeggen. Vooral omdat we 

ons afvroegen wanneer we elkaar dan weer zouden 

kunnen zien. 

Helaas liepen de cijfers daarna snel op. Het virus 

kwam ook dichterbij. Onze jongens gaven tot 2 

maal toe alarm, gelukkig vals alarm. We besloten 

het seizoen maar wat vroeger te beëindigen - de 

boot snel om te varen zodat deze winterklaar op 

het droge zou staan, mocht het werkelijk tot een 

lockdown komen. 

Afsluitend: Het was een saai en karig seizoen. Wat 

hebben we de gezelligheid van de IFC 

evenementen, tochtjes met vrienden en de 

steigerborrels gemist. Maar we blijven 

optimistisch en maken al weer grote plannen voor 

een zeiltrip richting Zweden. We hebben al een 

Appgroepje “Zweden Zeker Weten”. De 

schipperse neemt twee maanden vakantie om 

“Zeker” te zijn dat zij haar Zweedse 

taalvaardigheid in Zweden kan uitproberen op de 

marifoon in plaats van mij te bestoken met haar 

onuitsprekelijke klanken.  

Vol optimisme kijken we dus vooruit naar 2021 en hopen jullie dan weer te ontmoeten op onze 

evenementen. 

 

Gerard Daniels Equilibrium 

CORONA Proof onderhoud 


