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Van de Redactie 
 
 

Weer een nieuw jaar. Normaal praten we alleen over 
de winterklussen, maar nu ik binnen in de kou zit kan 
ik mooi de Golden Globe Race volgen. Een zeilrace 
rond de wereld zonder moderne hulpmiddelen dus met 
sextant en gegist bestek. En zelfs aanleggen om de 
voorraden aan te vullen of hulp van buitenaf mag 
niet. 
Vooral de Nederlander Mark Slats die zijn achterstand 
op de nr. 1 Jean-Luc van den Heede van bijna 2000 
mijl heeft ingekort tot slechts 49 mijl en nu in de buurt 
van de Azoren zeilt nog ongeveer 1700 mijl te gaan. Voordat hij vertrok bijna geen 
zeilervaring en zijn oceaan ervaring was eerst met roeiboot de oceaan oversteken. 
Ik heb grote bewondering voor deze mannen. 
Tijdens de ledenvergadering in Volendam gaan wij horen hoe Werner Toonk in 200 
dagen naar Nieuw Zeeland zeilt. 

 
Als wij op vakantie gaan weten twijfelen we vaak of we wel genoeg eten, drinken 
en kleding bij ons hebben laat staan voor een rondje wereld denk ook eens aan je 
voorraad water en diesel. 
Maar goed, eerst maar onze eigen boten weer klaar maken voor het nieuwe 
seizoen.Voorlopig kunt U weer van een paar tochten en ervaringen lezen van onze 
eigen leden. Ook wat we als vereniging verder voor droge en natte evenementen 
organiseren leest U hier. 

Ik zou zeggen VEEL LEESPLEZIER 

Jeroen Haagsman 
Sigmagic 

 
 

Zet uw ervaring op papier, en stuur uw foto’s naar de redactie 
of naar Ifc@Casema.nl Het is van harte welkom! 

 

Natuurlijk wilt u zelf ook een bijdrage leveren aan ons clubblad. Het hoeven niet per se lange 
literaire werken te worden een aantal regels is ook goed. Denk bijvoorbeeld aan OEPS: dat ging 
net goed of WAT IK NU WEER MEEGEMAAKT HEB 
Kopij voor de volgende Flitsen, indien mogelijk in Word - Times New Roman inzenden / mailen 
voor de volgende Flitsen, liefst voor 17 maart 2019 aan het redactie adres. Illustraties en foto’s 
graag aanleveren in JPG format of indien mogelijk gelijk verwerken in de tekst. 
Voor leden is er ook de mogelijkheid om een advertentie te koop aangeboden of gevraagd kosteloos 
te plaatsen. Inzenden naar het redactieadres of per e-mail naar Jend@casema.nl 
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De eerste Flitsen van 2019. 
 

Dat geeft de gelegenheid om ons allen gezondheid, plezier, 
verbondenheid en liefde toe te wensen. Het zijn volgens mij de 
meest essentiële dingen in een mensenleven. Misschien kan er 
nog één aan worden toegevoegd: ik hoop dat u ook in 2019 (maar 
eigenlijk altijd) “het gevoel hebt dat u er toe doet”. Hoe dan ook, 
het ga u goed!!! 

 
Het is nog wat te vroeg maar ik vermoed dat menig lid van de 
IFC alweer druk aan het nadenken is over het komend 
(zeil)seizoen. Moet ik nog veranderingen aanbrengen op het 
schip? Gaan we vakantie houden met schip of zonder? Willen we 
grote tochten maken of blijven we lekker in eigen land of in eigen 
provincie? Wanneer wil ik het schip weer vaarklaar hebben? 
Dit is de tijd om allerlei voorbereidingen te treffen. 

 

Het bestuur van de IFC is ook alweer bezig met het treffen van voorbereidingen voor een mooi 
activiteitenprogramma in 2019. We hebben het programma in hoofdlijnen rond en de data voor de 
verschillende onderdelen hebben we vastgelegd. 
Als u verderop in deze Flitsen het programma in hoofdlijnen ziet zult u merken dat we niet veel 
wijzigingen hebben aangebracht. En waarom zou je ook als het programma van eerdere jaren 
iedereen goed beviel? We hebben in de afgelopen bestuursvergadering uitgebreid stil gestaan bij de 
evaluatie van het afgelopen seizoen. We kwamen tot de conclusie dat het in hoofdlijnen goed 
was… 

 
De eerste activiteit die er zit aan te komen (op 16 februari) is een lezing van ons lid Henk de Jong. 
Hij zal ingaan op de achtergronden van het weer met als ondertitel: “De zin en onzin van 
buienradar”. Mooi is dat deze lezing door onze vereniging wordt georganiseerd maar ook open 
staat voor de leden van de Watersportvereniging Hoorn. 

 
We zijn ook aan de slag met de voorbereiding van de Algemene ledenvergadering op 2 maart a.s. 
Deze vergadering zal waarschijnlijk weer worden gehouden in Volendam bij restaurant Pieterman. 
We gaan er van uit dat velen van u de Algemene ledenvergadering zullen bezoeken. De ALV is het 
hoogste orgaan van de vereniging althans als er voldoende leden op die vergadering komen. 
Een niet vreselijk boeiend onderwerp van de ledenvergadering zal de nieuwe privacywetgeving 
zijn. Dat is een noodzakelijk item, we moeten als vereniging daar uitspraken over doen. Voor ons is 
het gelukkig niet al te spannend. Maar we zijn (terecht) verplicht enige maatregelen te nemen. Het 
gaat hier om uw akkoord voor het opslaan van een aantal noodzakelijke gegevens voor de 
ledenadministratie (naam, adres, bankrekeningnummer, naam van uw schip, type schip enz.) Verder 
vragen we uw toestemming om tijdens activiteiten foto’s te kunnen maken en die te kunnen 
publiceren op de website en in de Flitsen. We presenteren een privacybeleid waar we hopen dat u 
uw toestemming daaraan kan geven. 

 
Uiteraard zal de ledenvergadering verder gaan over het gevoerde beleid, de financiën van de 
vereniging, het activiteitenoverzicht van vorig jaar en de plannen voor volgend jaar. En, natuurlijk 
is er weer een prachtig verhaal van iemand (Werner) met als titel “in 200 dagen naar Nieuw 
Zeeland”. We sluiten af met een etentje. 
Maar ook het paasweekend is al weer volop in voorbereiding….. 

 
Namens het bestuur, 
Jan Salverda, voorzitter. 
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De 4-uurs tocht 

Zaterdag 8 september reden we met de auto naar Hindeloopen met de bedoeling om de 4-uurs tocht 
mee te zeilen op de Witte Raaf, de FS 33 van Henk en Edith. 
Omdat onze boot de Aquilon, een FS 33, een thuishaven op de Loosdrechtse Plassen heeft is het 
voor ons niet altijd te doen om aan de IFC evenementen deel te nemen. 

 
We hebben deze boot sinds november 2015. Daarvoor hebben we een paar keer een boot gehuurd 
in Griekenland en in Friesland. Ik (Nienke) zeil al sinds mijn 6e, Kees is pas sinds enkele jaren met 
de watersport in aanraking gekomen en is nog niet aan ‘wild-watertochten’ toe. Maar samen 
beleven we intussen veel plezier aan het zeil- en vaargebeuren. 
Dit jaar hebben we deelgenomen aan het winterevenement in Volendam, helaas konden we niet 
meedoen aan de Hemelvaarttocht Waddenzee omdat onze dochter een baby verwachtte rond die 
datum. 

 
In juni hebben we 4 weken vakantie gevierd op het IJsselmeer, Friesland en de Wadden. 
In die periode hebben we ook een paar dagen met Henk en Edith opgetrokken en kwam het ter 
sprake dat we wel mee wilden doen aan het najaar evenement in Hindeloopen, maar dat dat slecht 
uitkwam in verband met de afstand. Henk en Edith stelden voor om met de auto te komen en dan 
bij hen aan boord mee te varen. 

 
Zo gezegd zo gedaan, jammer genoeg vonden we op de dag zelf de windvoorspelling van dien aard 
dat we besloten niet mee te zeilen. Maar gelukkig is Hindeloopen een leuk plaatsje om te bekijken, 
zelfs een bezoekje gebracht aan het schaatsmuseum. ’s Avonds met de club gezellig geborreld en 
daarna gebarbecued in het havenrestaurant en aan boord van de Witte Raaf overnacht, de volgende 
ochtend na het ontbijt weer met de auto huiswaarts gekeerd. 

 
Het blijft een uitdaging om voor het hele seizoen een goede planning te maken voor vakanties en 
evenementen die we mee willen maken. We hopen volgend jaar met onze eigen boot bij een 
evenement aan te sluiten, wellicht met een BBQ in de Buyshaven in Enkhuizen of de Bataviahaven 
in Lelystad? 

 
Hartelijke groet, 
Kees en Nienke de Jonge-Ter Horst “Aquilon “ 
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“Op naar Stockholm met de “Dewi Danu” zomer 2017 deel 5 
De eerste 4 delen vind u in de Flitsen van 2018. 

 
 

Op maandag 17 juli stappen we na een tweetal hectische weken in Nederland weer op het 
vliegveld. Het is weer spannend om met Silke deze 
tocht te ondernemen. Nog steeds is ze niet in orde. 
Hoe zal het dit keer gaan? Wel, wat een geweldig 
beest is het. Ze geeft de gehele reis geen krimp. We 
worden door Jorie’s broer en schoonzus weer op de 
trein gezet en zijn vlot op Schiphol. De geadviseerde 3 
uur marge voor vertrek is wat ons betreft kul. Ondanks 
dat we met een huisdier reizen zijn we vlot overal 
doorheen en moeten dan dus lang wachten. Bij de 
douane moet Silke uit haar mandje. Het mandje moet 
worden doorzocht op verboden zaken. Nadat het hele 
mandje binnenste buiten is gekeerd mag ze weer terug in haar huisje. Echter naar haar papieren en 
medisch paspoort kijkt niemand om!? Silke ligt de hele weg rustig in haar reismand en slaapt of 
kijkt wat rond. Dit keer laten we haar er mooi inzitten. De enige actie die we van haar zien is 
tijdens het opstijgen. Ze draait zich om met de kop naar voren. Dat ligt waarschijnlijk beter. 

 
Op Arlanda airport is het zoeken naar de bestelde taxi naar de haven. We verdenken de chauffeur er 
van dat hij even wat was gaan eten. Veel taxichauffeurs wachten in de hal met een bordje met de 
naam van de passagiers. Die van ons………….? Collega’s weten hem snel te vinden en om 0.15 
uur stappen we aan boord. De volgende dag eerst even bijkomen, eten inslaan en een beetje luieren. 

 
Woensdag 19 juli gaan we verder. De contouren van 
Stockholm laten we snel achter ons. Via smalle fjorden 
komen we in de luxueuze omgeving van de stad. Er 
staan schitterende huizen op de mooiste plekken. Geld 
is hier wel. We kunnen niet goed zien of de huizen 
zomerhuizen zijn of bedoeld voor eerste bewoning. 
Sommige huizen staan hoog op de rotsen met vast een 
schitterend uitzicht. Vaak met een fraaie houten trap van 
tientallen meters naar het water, waar het botenhuis, de 

zwemplek en natuurlijk de sauna zijn. Na de sauna zo een duik in het fjord. 

 
De scheren zijn in elk gebied weer anders. We blijven 
verslaafd aan het uitzicht vanaf ons schip. Het is 
duidelijk merkbaar dat de zomervakantie is 
losgebarsten. Veel Zweedse en Finse zeilers en 
Zweedse snelle motorboten. Een paar litertjes diesel of 
benzine meer of minder maakt hier niet uit. Ze gaan 
flink op het gas, zich niet bekommerend om de giga 
hekgolven die men soms trekt. 
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In Nederland zou dat regelmatig een opgestoken middelvinger en andere verwensingen tot gevolg 
hebben. Na 4,5 uur varen meren we af in Dalarö. Wat een leuke plaats is dat. Het ligt op een heuvel 
/ rots omringd door scheren. We lopen het eilandje / dorpje rond en zien hier weer de fraaie 
zomerhuizen. Er gaan veerboten naar omringende grotere eilanden. Veel dagjesmensen ook. De 
haven is knus en vol. Je moet denk ik ’s middags op tijd zijn voor een plekje. Veel andere havens 
zijn hier niet. Dan wordt het ankeren of aan de rots. Er is een goede ICA voor de boodschappen. 

 
We zijn van plan om onze reis wat in te korten. In eerste instantie zouden we wellicht tot in 
september wegblijven. De veranderde omstandigheden thuis maken dat we toch wel wat eerder 
thuis willen zijn, als dat om het weer tenminste lukt. Voor de komende dagen staat er NO / O wind 
op het programma. Dat maakt dat we schitterend kunnen zeilen door de scheren. Geweldig is dit. 
De bemanningen van de vele tegemoetkomende schepen zitten dik ingepakt. Zeilpak en muts horen 
tot de standaarduitrusting. En dat voor juli!? Voor ons is het de korte broek. Wat een verschil en wat 
een mazzel hebben we. Op deze manier kunnen we elke dag een stuk zuidelijker komen op een erg 
prettige manier. 

 
Nynashamn is de volgende stopplaats. Onderweg zien we nauwelijks Nederlanders. Waar zijn die 
gebleven? Nynashamn is een drukke haven. De grote gasthaven heeft meer dan genoeg plek. 
Natuurlijk gaan we het stadje ook even in. Dat valt erg tegen. De haven met de terrasjes, 
dagjesmensen en ’s avonds live muziek is veruit de leukste plek daar. De (harde) muziek stopt ’s 
avonds op een nette tijd. 

 
Verder gaat het door de scheren. We hebben in het handboek, dat we inmiddels zelf ook hebben 
kunnen kopen in Zweden, een mooie plek gevonden 
aan de rots. Ringsön / W Ärholmen heet het. Een 
groepje eilanden en baaien aan de buitenkant van de 
scheren. De zee is er vlakbij maar je ligt volkomen 
beschut. Anders dan op de heenreis liggen er nu ook 
veel andere schepen. Maar nog plek genoeg. Dit keer 
gaat het landen door mijn toedoen verkeerd. Ik denk 
handig te zijn en de band van de ankerolina wat te 
helpen door ruimte te geven. Helaas slaat de band 
achter de rol vast. Dus ik brul naar Jorie dat ze achter 
moet helpen. Niet begrijpend komt ze terug. Ik trek het 
schip aan de band weer naar het anker toe. In een helder ogenblik haal ik de hele rol even van de as 
en krijg zo de band die muurvast zal weer los. De tweede poging gaat goed. Gelukkig maar een 
klein deukje in mijn zelfvertrouwen. 

 
Terwijl we hier aan de schitterende rost liggen krijgen we heel slecht nieuws van goede vrienden. 
Van onze vriend is melanoom is uitgezaaid. De gezwellen zijn en van een slechte soort en zitten op 
een niet operabele plek. Wat een vonnis wordt er uitgesproken. Niet te bevatten, maar helaas wel 
zoals het is. We hebben er geen woorden voor. Morgen gaan we ze bellen. 

 
De volgende dag zeilen we weer fraai door de mooie natuur. Het is weekend en daardoor druk. Veel 
schepen aan de rots. Onze gedachten zijn veel bij onze vrienden. 
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Wij varen hier lekker en zij zitten totaal in de shit. Wij gaan op naar Nyköping. Daarvoor moeten 
we wel diep een fjord invaren maar de natuur is prachtig. We wandelen langs de smalle 
kronkelende rivier naar de stad. Een lange winkelpromenade in het centrum met natuurlijk het 
stadsplein. Terug via de supermarkt en de andere kant van de rivier. We bellen onze vrienden om ze 
te steunen. Veel woorden hebben we niet. Laten weten dat we aan ze denken. En hulp aanbieden 
voor als we weer thuis zijn. Wat dan ook. De vriendin heeft zelfs getwijfeld of ze ons wel op de 
hoogte moest brengen, omdat wij fijn op reis zijn. Hoe lief is dat. 

 
Verder gaat het weer. Voor vertrek eerst even tanken. Prima daar met een zelftank aan het water met 
betaalautomaat. Vandaag eindigen we weer aan een rots. Vlak bij Arkö ligt een eilandje Lunda. Wij 

gaan in het zuidelijke deel in de luwte aan de rots. Het is 
een droomplek. Zo mooi en voor ons alleen. De hoge rots 
met bomen biedt voldoende luwte om goed te liggen 
gedurende de nacht. Er zijn zelfs ogen om aan vast te 
maken. De wind vanuit zee gaat vannacht iets draaien 
maar dat zal geen probleem zijn. We maken een 
wandeling over het eilandje. Veel geklauter. De open zee 
ligt vlakbij. In de vroege ochtend een harde bons. We 
schrikken wakker. Op de rots? We springen er beiden uit 
en gaan op het voordek kijken. Doordat de wind iets is 

gedraaid, is er rond het eiland meer wind ontstaan. Hij komt nu door de draaiing rond het eiland 
dwars in. Even denk ik dat het anker is gaan krabben. Dat zou dan de eerste keer zijn. Het blijft bij 
één bons. 
We vertrekken wel snel. Het anker heeft zich zo vast ingegraven dat ik het er voorzichtig achteruit 
varend overheen moet varen om het uit te laten breken. Oppassen dat de ankerband niet in de 
schroef komt. Het gaat goed. Even kop in de wind, de zeilen omhoog en we gaan weer. De 10 kg 
Bruce heeft zijn werk steeds goed gedaan. De Zweden varen er ook allemaal mee. Vaak voor èn 
achter. 

We zeilen vandaag een flink stuk; 25 mijl. Het is ook 
frisser. Zelfs de lange broek en een trui aan. De Zweedse 
zomer zullen we maar zeggen. Het water is nog steeds 
maar 16 graden. Dus zwemmen doe ik niet. We vinden 
weer een mooie overnachtingsplek op Bokö. We leggen 
aan naast een ander schip met de boeg aan de steiger        
(toch wel handig ) van het informatie centrum. Het zijn 
Amerikanen die ’s zomers in Zweden wonen en daar dus 
ook een zeilboot hebben. Hij herkende direct de 
Catalina. Zelf had hij in de VS een 30 voeter gehad. Ze 

vetrekken na de barbecue weer naar “huis”. 
We liggen aanvankelijk alleen. Er komt vroeg in de avond nog een Zweeds schip liggen. Ze hadden 
12 uur op de motor gevaren. Verkleumd komen ze aan. ‘s Avonds nog een kleine wandeling over 
het eiland. Wat een rust. 
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De volgende dag, dinsdag 25 juli, varen we onze laatste scherentocht aan de Oostkust. 
Regelmatig ook een onbeschut stuk om naar een volgend scherengebied te varen. Door de vele 
koerswisselingen die de route kent is het vaak gijpen geblazen. Omdat er flink wat wind staat moet 
dat even in goed overleg met elkaar. Het laatste stuk voor we de scheren bij Figeholm invaren 
raken we in verwarring door een flinke motorboot 
die maar niet van plaats verandert. Voor anker? We 
zien aan de tegemoetkomende schepen waar de 
route verder gaat. De boeien zijn te klein hier om ze 
al lang van de voren te kunnen zien. Het snelle 
motorschip doet ons twijfelen of we het vervolg van 
de route wel goed inschatten. Gelukkig wel dus. Het 
schip blijkt hoog en droog op de rotsen te liggen. 
Het is een snel motorschip, nieuw zoals het lijkt, 
van een meter of 13. Zoals hij daar ligt lijkt het of 
het met hoge snelheid op het groepje rotsen is 
gevaren. Per ongeluk? Of misschien wel expres om zinken door een andere oorzaak te voorkomen. 
Het ziet er angstig uit. Dat moeten de opvarenden ook geweest zijn. We zijn danig onder de indruk. 

 
Het volgende stuk gaat het er even wild aan toe. Open zee, in de aanloop naar de scheren voor 
Figeholm bij de elektriciteitscentrale. Pal lagerwal en dus hoge golven die door het ondieper 
wordende water oplopen en kort zijn. De wind staat achter, we gaan hard en wild. Eenmaal in de 
scheren wordt het rustiger. Het is wel een lastig stukje met veel tonnen, korte bochtjes en smalle 

doorgangen. Goed opletten dus. Door de flinke wind 
razen we er doorheen. Gelukkig geen tegenliggers. In 
Figeholm is het erg druk. Bijna geen plekken meer. De 
havenmeester en meesteres loodsen ons naar een 
plekje. We varen naar het ondiepe deel van de haven. 
Met onze 1.35 m geen probleem. Het mooie is dat het 
plekje ook geheel in de luwte ligt in tegenstelling tot 
de meeste andere ligplaatsen. 

 
Vandaag een ligdag. Te veel wind vinden we om de 

Kalmarsund naar Kalmar te nemen. Met de NO harde wind zit je aan lagerwal en zullen er flinke 
golven staan. We hebben ook wel een rustdag verdiend vinden we. 

 
Een dag later is het wel weer motorboot weer. Althans met een zeiltje bij. Het eerste gedeelte staan 
er nog flinke golven als restant van de harde wind. Schuin achter gelukkig, maar daardoor maak je 
soms wel flinke schuivers. Als we wat in de luwte van Öland komen worden de golven en deining 
minder. In 8 uur zijn we 46 mijl verder en kunnen we afmeren in Kalmar. 

 
Goede timing want er is hier van alles te doen. ‘s Avonds muziek op het grote plein. Morgen een 
grote braderie ( die uiteindelijk tegenvalt). En Jorie wil proberen een kapper te vinden. Haar eigen 
kapper heeft vlak voor vertrek naar Zweden haar kapsel verziekt. Het klink niet zo aardig, maar het 
ziet er niet uit. Dat vindt ze zelf ook en ze voelt zich er niet happy bij. We lopen een paar kappers 
af. Daar zijn er hier zat van. Echter steeds is er maar één kapper / kapster. 
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Hele grote zaken met maar ééééén kapper. Ze moeten dus steeds nee verkopen. Bij ‘kapper Frank’ 
is het raak. Morgen, zaterdag is er nog een plekje. Het voelt goed, dus Jorie doet het. De volgende 
ochtend blijf ik aan boord om het schip klaar te maken. Jorie naar “haar” kapper. Ze komt helemaal 
blij terug. Ze heeft een nieuw kapsel aangemeten gekregen. Kort, modern, goed geknipt. Wat mij 
betreft heeft ze de laatste jaren niet zo’n fraaie kop gehad. Het klinkt misschien lullig, maar het is 
niet zo bedoeld. Zelf is ze ook erg tevreden. 

 
Na terugkomst gaan we direct op pad. De wind in het zuidelijk deel van de Kalmarsund zal niet al 
te hard worden, wel tegen. Het blijkt een grove inschattingsfout. Ook bij wat minder wind staan 
hier snel hoge golven. De Sund wordt naar Kalmar toe steeds smaller. Dat zorgt voor hoge korte 
golven. We motorzeilen op een dubbel gereefd grootzeil grote slagen makend richting zuid. Het 
gaat langzaam en wordt steeds minder prettig. Gelukkig wordt Jorie niet zeeziek. Ik had 
Kristianopel in het hoofd. Mooi niet. Ter hoogte van Ekenäs besluiten daar naar binnen te varen. 
Met halve wind en enorme golven dwars scheuren we richting haven. Een enorme golf van opzij 
zorgt bijna voor vast water in de kuip. Door de enorme verticale beweging van het schip komt alles 
binnen “los”. Kaarten van de kaartentafel af, bekers door de kastjes, radio uit de houder………. 
Later maar opruimen. Eerst veilig de haven binnen. Er is nauwelijks ruimte om de kop in de wind 
te gooien. Dan maar anders. Dutchman strak en het grootzeil vieren tot de druk eruit is en dan 
roetsj de hele zaak naar beneden. Het gaat goed. We parkeren tussen twee ander schepen met de 
boeienhaak op de achterlijn. We krijgen gelukkig 
hulp. 

 
Als ik de motor uit doe hoor ik meteen dat ( net 
als vorig jaar) de motor geen stroom heeft. Het 
alarmpje dat je even hoort bij starten en stoppen 
geeft geen geluid. STRESSSSSSSSSSS! Ik ga 
direct onderzoeken of ik kan vinden of het een 
stroomdraad is die los is geraakt. Stap voor stap 
controleren, te beginnen met de accu draden. 
Achterin het schip moet ik eerst de hele 
hondenkooi leeghalen. Rubberboot, tassen, weet ik veel wat er allemaal uit moet voor ik wat kan 
doen daar. Ik vind de boosdoener. De voedingsdraad die het startrelais achter op de motor van 
voeding voorziet is afgebroken. 

 
Er is een werfje en Jorie is inmiddels gaan kijken of daar hulp is. Ze komt positief terug. Er komt 
iemand. De mensen van de werf zelf zijn er niet maar een bewoner wil behulpzaam zijn. Ik laat het 
hem zien. Hij is een biker en klust aan vaak aan zijn motor. Een ervaringsdeskundige dus. Hij gaat 
op zijn fietsje even wat gereedschap halen en komt terug. Samen fiksen we de klus. 
Pfffffffffffffffffffffffff. Hij wil er niets voor hebben. ’s Avonds kan ik hem in het clubgebouw op een 
biertje trakteren. Ze hebben dan het jaarlijkse dorpsfeest met live muziek. We geven hem alvast een 
leuk flesje berenburg mee. Aan zijn gezicht kun je zien dat hij daar wel raad mee weet. 

 
Natuurlijk ga ik naar het feest ’s avonds. Jorie ziet het niet zo zitten. Ze is niet zo goed in slap 
ouwehoeren met Zweden die teveel alcohol op hebben. De motorman komt me halen. Hij rijdt zelf 
een dikke motorfiets en klust daar veel aan. Vandaar……. Een gezellige avond. 
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Het drinktempo van de Zweed en zijn vrienden kan ik niet bijpoken. Hij laat me wel met jan en 
alleman kennismaken. Erg leuk en gezellig. Ook moet ik even een stukje gebakken sil ( haring) op 
rond knäckebröd proeven. Een Zweedse specialiteit. Ik ben daar wel van en laat het me goed 
smaken. Natuurlijk moet ik dan ook even vertellen hoe wij onze zoute haring eten. Daar griezelen 
ze hier van. Alleen de Inuït en Japanners eten toch rauwe vis? Nee dus, ook wij Hollanders zijn van 
die barbaren. Op een geschikt moment op de avond taai ik af. Morgen weer een pittige tocht. 

 
Voor de volgende dag heb ik bedacht dat we vroeg weer gaan varen, 6.30 uur. De wind zakt ’s 
nachts helemaal weg. Dus de golven zwakken dan ook flink af. Later op de dag zal de wind weer 
toenemen en draaien naar ZO. Motor zeilend varen we zuid. Het gaat goed. De zee is rustiger en 
we kunnen flink vaart houden. Voor de ingang van de scheren naar Karlskrona draait de wind en 
neemt weer toe. Zoals voorspeld en gunstig. De timing is dus perfect. De deuk in het 
zelfvertrouwen vanwege de misrekening gisteren is weer uitgedeukt. Om 14.15 u. meren we na 43 
mijl af in Karlskrona. 

 
Het scherengebied is hier anders, maar ook prachtig. Zeker een gebied om eens wat rustiger te 
doen. Nu is de “overkant” van de Hanöbocht het doel. Dat moet echter een dag wachten. Teveel 
wind en uit de verkeerde richting. De plas water die hier ook wel de “Golf van Biskaje van het 
Noorden” wordt genoemd, is berucht om zijn hoge golven. In 2007 hebben we daar al eens kennis 
mee gemaakt. Een dagje in deze mooie stad is niet verkeerd. Mooie gebouwen, leuke straten, 
gezellige winkels. We hebben niet eens tijd om het Maritiem museum te bekijken. Het weer is te 
mooi. Lekker buiten. 

 
Ik loop naar het benzinestation vlak bij de haven om tankjes diesel te halen. Het is zo vlak bij dat 
dit een eitje is. Er is wel een dieselpomp aan het water maar die is, als wij morgen gaan varen, nog 
niet open. Terwijl Jorie ’s middags de boodschappen doet haal ik de onderste bocht en rubberen 
driewegklep uit het toilet. De pot loopt steeds vol en loopt zelfs een keer over. Ik heb alles in de wc 
eend ontkalkt. Voorheen gebruikte ik schoonmaakazijn. Dit gaat veel beter. De kalk / urinesteen 
schuimt eraf. Alles weer in elkaar en het probleem is verholpen. Een nieuwe rubber driewegklep 
stellen we zo nog even uit. 

 
Op maandag 31 juli wagen we de oversteek. De voorspelling is heel rustig weer met draaiende 
winden. Op de weerkaarten kun je goed zien dat de kern van een “laagje” dwars over de Hanöbocht 
trekt. Vroeg, om 6.45 uur, vertrekken we weer. Aan het vroege starten van motoren te horen waren 
er ook zeilers zijn die om 5.00 uur zijn vetrokken. Ook beducht voor de tocht? Het eerste stuk weer 
motor-zeilend tegen een nog flinke deining in. De zeilen geven toch stabiliteit. Lichte ZO wind. Na 
een poos ( al om 9.45 uur) wordt Jorie niet lekker. Sterker ze wordt enorm zeeziek. Tot kotsen toe. 
Ze gaat binnen liggen. Ik verdeel mijn aandacht tussen de zorgtaken voor Jorie ( kots-bakje legen, 
helpen zeilpak uit te trekken, dropje geven om op te zuigen, naar de wc helpen) de koers, het 
inrollen van de genua als de wind tegen komt te staan en het dubbel gereefde grootzeil te hijsen als 
steun in de golven en overstag te gaan als de wind gedraaid is. En me langdurig te vervelen, omdat 
de tocht lang duurt. Na vele uren worden de golven minder en knapt Jorie gelukkig weer wat op. 
Ze komt weer in de kuip en kan nog de laatste uren van de doodsaaie tocht meemaken. Door het 
slechte zicht is er lang geen land te zien. Het volgen van schepen op de AIS en het spotten van twee 
Alken is het meest enerverende wat er gebeurt onderweg. Buiten mijn zeezieke vrouw natuurlijk. 
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Echt rot voor haar. 
Na bijna 10 uur varen en 57 mijl later leggen we om 16.35 u. aan in Simrishamn. Het is hier erg 
druk. Gelukkig vinden we nog een plekje. Ik kokkerel nog wat en na het eten en de afwas zijn we 
helemaal af. Jorie valt zittend op de bank zo diep in slaap, dat ze bijna niet meer wakker te krijgen 
is. Zo veel beter gaat het Silke. Die is ook moe maar lijkt, stoer als ze is, geen noemenswaardige 
problemen te kennen. Ook ik voel het 10 uur schommelen wel in het lijf. Morgen weer een rustdag. 
De wind naar Ystad staat verkeerd en is weer eens te hard. Niet zo heel erg na een vermoeiende 
tocht. 

 
Het dagje Simrishamn is prima. Het is niet groot maar wel gezellig. We scoren in een kledingzaak 
wat kledingstukken voor weinig. De uitverkoop is net begonnen. Dat is te zien aan de groepjes 
vrouwen in de winkel. De rekken hangen nog vol. We bekijken de mooie kerk, en slenteren door de 
straten. We gunnen ons een lekkere lunch op een terras. Daarna nog even foerageren bij de ICA en 
de middag rustig op de boot. Jorie leest en ik werk aan het verslag. 
Ook bestudeer ik van voor naar achter en weer terug de beschikbare weerberichten. Vrolijk word ik 
er niet van. Aan de depressietrein die er aankomt lijkt het wel of de herfst al is begonnen. En we 
moeten nog van die grote stukken over ruim water in Zuid Westelijke richting en daar gaat nu juist 
voorlopig de wind vandaan komen. Niet heel erg maar hij is wel te hard. Nog een dag of vier, vijf 
in Simrishamn trekt ons niet zo. We willen naar Ystad. Dat is dan ook direct het uitganspunt voor 
de volgende stap richting Denemarken. Samen besluiten we om donderdagochtend om 5.00 uur te 
gaan varen. Er staat dan een zwakke wind vanaf land die langzaam ZO draait en dus op dat stuk 
tegen gaat staan. Omdat de wind nog nauwelijks kracht heeft en de golven ’s nachts zijn afgezwakt 
moet het lukken dan de ongeveer 12 mijl te gaan tot de hoek. Dan wordt de koers west en is de ZO 
wind prima. Om 14.00 uur zal hij naar WZW ( west zuid west) zijn gedraaid en opgelopen tot 15 
tot 20 knopen en dus tegen staan. Voor die tijd willen we binnen zijn. De regen komt tussen 9.00 en 
10.00 uur en zal de rest van de dag flink zijn. 

 
Zo gezegd zo gedaan. 4.30 uur de wekker. Ik ben dan “natuurlijk” al op. Eerst Silke eten en 
medicatie geven, brood smeren voor onderweg, tandenpoetsen, deo onder de oksels en in de kleren. 
Wassen doen we later wel. Voor deze tocht ook maar weer warmteondergoed, diverse isolerende 
tussenlagen, laarzen, zeilpak aan en natuurlijk de reddingsvesten. Verder de plotter opstarten, 
elektrakabel opruimen, alle losse rommel wegbergen en gaan. Eerst maar varen en dan, als we trek 
krijgen ( om 4.30 uur lukt eten nog niet zo goed), ontbijt uit het vuistje. Er staat nog flink wat 
deining. Eerst weer een stukje met de genua bij motorzeilen. Die moet al snel weg omdat de wind 
al naar ZZO en dus tegen draait. Het gaat voorspoedig. In 2,5 uur zijn we bij de hoek 
Sandhammaren. Daar kunnen we afvallen en weer de genua bijtrekken. Omdat de wind nog zwak 
is blijft de motor bij. Ook dit stuk gaat vlot en sneller dan gepland. Om 9.45 uur komen we in de 
haven van Ystad aan. In de regen inmiddels. We vinden een goede plek met de boeg naar het ZW. 
Fijn als het vannacht en de komende dagen hard gaat blazen. Na ons komen er nog vele schepen 
ook vanuit Simrishamn aan. Zij in harde tegenwind en stromende regen. Velen komen totaal 
verwaaid en verregend aan, de zeilen soms maar half naar beneden, zoekend naar een goede plek 
in de haven met de wind op kop. Helaas zijn die op. Natuurlijk helpen we een paar schepen met 
aanleggen. Later bij een kop koffie knikken we elkaar toe. Vroeg varen was een goede keuze. 
Wordt vervolgd. 
Herman Hemerik 
“DEWI DANU” 
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 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering IFC. 
 Op: Zaterdag 2 maart 2019 

 

 Te: Restaurant Pieterman 
Pieterman 8, 
Volendam. 

 

Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben we besloten om het winterevenement van de 
Internationale Friendshipclub (De algemene ledenvergadering) ook dit jaar weer te houden in 
Volendam bij Restaurant Pieterman. Het voldoet goed daar en je bouwt een traditie op. Bovendien, 
het past precies. De zaal is goed, de catering is prima en het eten aan het einde van de dag is ook 
goed. En, met al die kleine hapjes komen er vele smaken langs. Het meest belangrijke is dat zo’n 
ledenvergadering de kans biedt om elkaar weer te zien, plannen te maken, (sterke) verhalen te 
vertellen en even stil te staan bij elkaar. 
Naast al die mooie dingen moet er ook gewoon een agenda worden afgewerkt. Immers, in het 
voorwoord wordt er al over gerept, de ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en 
het bestuur moet op die ledenvergadering verantwoording afleggen over “het gevoerde beleid”, 
over de financiën en over de activiteiten van het afgelopen jaar. Van het bestuur mag ook worden 
verwacht dat ze enig inzicht geven in het programma en de ideeën voor het komende seizoen. 
We verwachten iedereen op 2 maart om 12.00 uur in Volendam. 
We beginnen met koffie/thee en een lunch. Dat geeft de gelegenheid om het knorren van de maag 
te laten stoppen maar bovenal om bij te praten. De ervaring leert dat dit bijpraten niet hoeft te 
worden georganiseerd. Dat gaat vanzelf. 
Om 13.00 uur beginnen we daadwerkelijk met de jaarvergadering. De inhoud van die 
jaarvergadering zal niet veel afwijken van wat gebruikelijk is. Een verslag van de georganiseerde 
activiteiten, het financieel verslag en een vooruitblik naar de activiteiten van 2019. Uiteraard zou 
het mooi zijn wanneer u uw ideeën en opmerkingen aan ons doorgeeft zodat we daar rekening mee 
kunnen houden bij de verdere voorbereidingen. 
Een bijzonder agendapunt is de privacywetgeving (AVG). Iedere organisatie en iedere club moet 
zich aan een aantal regels houden in het kader van de in 2017 aangenomen privacywet. Zo ook 
onze vereniging. Dat is allemaal niet heel ingewikkeld maar de manier waarop wij er binnen de 
IFC mee om willen gaan moet wel worden besproken en geaccordeerd door de leden. 
We proberen zo rond 14.00 uur de jaarvergadering af te sluiten. We pauzeren tot ongeveer 15.00 
uur. Opnieuw ongeveer een uur de tijd om bij te praten, een rondje Volendam te maken of alvast 
een drankje te nuttigen. 
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Om 15.00 uur begint ons programma weer. Werner Toonk neemt ons mee in het verhaal met als 
titel “schuilen voor de storm”. Werner heeft met zijn schip “Karma” vele vele mijlen afgelegd. Hij 
wil daar heel graag zijn verhalen over vertellen bij onze ledenvergadering. Iets om naar uit te 
kijken lijkt me. En wat dan altijd weer leuk is: droom je zelf ook van dergelijke grote tochten???? 

 
Dan is het rond 18.00 uur tijd om met elkaar aan tafel te gaan. Zoals hierboven al gememoreerd, 
allemaal kleine hapjes waarmee je eindeloos kunt variëren en vele smaaksensaties op kunt doen. Ze 
noemen het bij Pieterman: Eindeloos genieten. Vorig jaar hebben veel leden ervan genoten!!! 

 
Het belooft een mooie middag te worden met veel gelegenheid voor praten, kletsen, uitwisselen, 
ontmoeten en luisteren naar verhalen. 

 
Het programma nog een keer op de rij: 
12.00 uur: ontvangst met koffie/thee en een eenvoudige lunch. 
13.00 uur: beginnen met de jaarvergadering. 
14.00 uur: pauze 
15.00 uur: Lezing Werner Toonk met tussentijds een korte pauze. 
17.00 uur: Bijpraten en wat dies meer zij… 

 uur: Diner en verder praten. 

 
We kennen weer zoals altijd een aantal keuzemogelijkheden: 

- Je volgt het hele dagprogramma (van 12.00 uur tot einde diner) 
- Je volgt de vergadering en de lezing (van 12.00 uur tot einde lezing). 

 

De kosten: 
De hele dag (inclusief diner): €48,75 per persoon 
Vertrek na de lezing (ex diner): €20,00 per persoon. 

 
Dit is inclusief koffie/thee, lunch (en als je daaraan mee doet) diner. 
Alle drankjes in pauzes en tijdens het diner zijn voor eigen rekening. 
Als bestuur hopen we op een grote opkomst tijdens onze ledenvergadering c.q. winterevenement. 
Zoals gebruikelijk bij activiteiten van de IFC willen we graag dat je je vooraf opgeeft. In 
tegenstelling tot andere jaren hebben we besloten dat we geen inschrijfformulieren meer in de 
Flitsen plaatsen. Dat heeft te maken met de eerder genoemde privacywetgeving. Bovendien is het 
voor de organisatie gemakkelijker om de inschrijvingen via de website te verwerken. 

 
 

We willen iedereen dus vragen om zich voortaan voor activiteiten van de IFC aan te melden via de 
website van de IFC: www.friendshipclub.nl 

 

Het bestuur. 
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 AGENDA JAARVERGADERING, 2 MAART 2019 TE 
 VOLENDAM. 

 

 Locatie: Restaurant Pieterman 
Pieterman 8 
Volendam 

 
 

12.00 uur: Ontvangst met koffie/thee en broodjes 

 
 uur: Start jaarvergadering met daarbij de volgende agenda 

1. opening 
2. voorstellen nieuwe leden 
3. mededelingen en ingekomen stukken 
4. notulen jaarvergadering 2018 
5. verslag van de secretaris over 2018 
6. verslag van de penningmeester over 2018 
7. verslag van de kascommissie en (her)benoeming leden kascommissie 
8. bestuurssamenstelling:aftredend volgens het rooster van aftreden 

Herman Hemerik.Herkiesbaar: Herman Hemerik 
9. evenementen c.q. activiteitenvoorstel 2019 
10. de privacywetgeving en het voorstel voor het privacybeileid van de IFC 
11. activiteiten voor kleine schepen 
12. communicatie rond de IFC 
13. rondvraag 
14. sluiting 

 
14.00 uur: Pauze 

 
15.00 uur: Lezing van Werner Toonk: Schuilen voor de storm… 

 
17.00 uur: bijpraten, borrel 

 
 uur: diner. 

 
 Voorstel Evenementen 2019: 

o Zaterdag 9 februari in Hoorn, Meteo van Henk. 

o Zaterdag 2 maart ALV in 

o Pasen 19-22 april 2019 Lowestoft, (tenzij) 

o Hemelvaart: 30 mei, Waddentocht Texel, Makkum, Enkhuizen 

o Vrijdagavond 14 juni, 15 16 Rondje Dijk. 

o Vrijdag 6-8 september: 4 uurs race, Hindelopen. 

o 5/6 oktober Barbecue: Enkhuizen tegelijkertijd met Korendag,. 

o Zaterdag 9 november Bezoek Regiocentrale Maasbracht 
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. 

 
 Verslag jaarvergadering 10 maart 2018, te Volendam 

 

1. Opening voorzitter 

Voorzitter Marius heet iedereen welkom. 

2. Voorstellen nieuwe leden 

Ruud en Gerda Kooger en Cor en Cobie van Schaik worden van harte welkom geheten. 

3. Mededeling ingekomen stukken 

Inge Stender is overleden. Gisteren was haar crematie. Vanuit het bestuur is hier aandacht aan 

besteed. Claus hoopt met Pasen weer aanwezig te zijn. 

4. Notulen Jaarvergadering 2017 

Notulen zijn vastgesteld. Dank aan de notulist. 

5. Verslag secretaris 2017 

De secretaris doet uitgebreid verslag, ondersteund door een prachtige beamer presentatie. (Voor 

het verslag zie elders in deze Flitsen). 

6. Verslag penningmeester 2017 

Het verslag is in de Flitsen nr.1- 2018 gepubliceerd. Geen opmerkingen of vragen. 

Verslag kascommissie (her) benoeming leden kascommissie: 

De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door Joop van de Ploeg en Hein Bellaar. Joop geeft aan dat 

er geen fout te ontdekken was. Onder applaus wordt de penningmeester decharge verleend. 

Benoeming van leden Kascommissie: Joop en Hein is gevraagd deze functie nogmaals waar te 

nemen in 2019. Zij stemden hier mee in. 

7. Begroting 2018 

De begroting wordt goedgekeurd. 

8. Contributie lidmaatschap 

De contributie is vanaf 2005 vastgesteld op €25 per kalenderjaar. De penningmeester geeft aan 

dat het moeilijk is om de begroting op peil te houden gezien de prijsstijgingen van o.a. drukwerk 

en verzendkosten. 

In stemming wordt gebracht om de contributie per 1-1-2019 te verhogen naar €30 per jaar. De 

gehele vergadering stemt in met deze verhoging. 

9. Bestuurssamenstelling 

Aftredend: Louis Vink en Gerard Daniels, beide stellen zich weer herkiesbaar en 

worden bij acclamatie herkozen. 
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Marius Bouma treedt daarnaast op eigen verzoek af. Marius geeft aan dat diverse overwegingen 

hem hebben doen besluiten om af te treden. 

Het bestuur heeft de heer Jan Salverda bereid gevonden zich kandidaat te 

stellen om Marius als voorzitter op te volgen. Jan wordt per acclamatie benoemd en neemt direct 

zitting. 

Marius complimenteert de vereniging met een goede voorzitter en een fantastisch bestuur en 

wenst de voorzitter veel succes. 

Jan stelt zich in het kort voor aan de vergadering. Hij vertelt dat hij in Balk geboren is en 

daardoor de Friendships van zeer nabij heeft zien bouwen. Hij heeft veel in een open bootje op 

het Slotermeer gezeild. Veel later een FS gekocht en ook weer verkocht. Hij is dus een voorzitter 

zonder boot. 

10. Evenementen 2018 

Zie ook Flitsen nr.1 /2018 pag. 11 

o 30,31 mrt, 1,2 april (Pasen), Rondje Noord-Holland 

o 10,11,12,13 mei (Hemelvaart), Waddentocht Texel/Oude Schild 

o 8,9,10 juni Rondje Dijk / Vogeleiland vanuit Enkhuizen 

o 14,15,16,17 juni Lowestoft 1ste keus 

o 21,22,23,24 juni Lowestoft 2de keus bij slecht weer 1ste keus 

o 7,8,9 september 4-uurs race in Hindeloopen 

o 6,7 oktober barbecue / kampvuur Trintelhaven 
 

De evenementen worden kort besproken door de organisatoren van deze evenementen. 

In deze Flitsen worden de evenementen beschreven én de wijze van aanmelding. Op de site kan 

men zich heel eenvoudig aanmelden voor alle evenementen! Ook zijn er aanmeldingsformulieren 

in deze Flitsen te vinden. 

De aanwezige leden gaan akkoord met deze evenementen. 

De voorzitter verzoekt iedereen zich tijdig in te schrijven. 

Opmerkingen: 

Arnold Fokker: Arnold kan in overleg met het bestuur/ organisator bij een slager een barbecue en 

goede maaltijden regelen voor de barbecue in de Buyshaven te Enkhuizen. 

Ruud Pikaar: De tocht naar Lowestoft gebruiken zij als start voor hun vakantie in Engeland. 

Ruud Kooger: Is het mogelijk om aan de 4-uurstocht mee te doen met een Spirit 29 aangezien hij 

zijn Friendship nog aan het opknappen is? 

Natuurlijk is dit mogelijk! Immers een groot deel van de leden / het bestuur heeft inmiddels geen 

Friendship meer. De voorzitter legt uit dat men lid van de IFC kan worden als men een Friendship 

heeft. Men kan echter lid blijven als men een ander type schip koopt of zijn schip verkoopt. 
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Ton Weijers: De barbecue in de Trintelhaven was fantastisch en ontzettend gezellig! 

11. Friendship Flitsen (copy, drukker adverteerders) 

Jeroen vraagt de leden kopij aan te leveren vóór 29-3 voor de volgende Flitsen. Hij nodigt leden 

uit verhalen te schrijven, maar ook advertenties van watersportartikelen die men wil verkopen, 

zijn welkom. 

12. IFC Digitaal (Website en voorstel IFC Facebook groep ) 

Louis geeft aan dat als de leden de Flitsen digitaal bekijken zij de foto’s mooi in kleur zien. 

Ruud Pikaar: Hij wil graag de Flitsen digitaal krijgen, maar tot heden krijgt hij de Flitsen nog 

steeds per post. 

Louis wil graag van de leden horen wie de Flitsen digitaal wil ontvangen. 

De verbinding naar de website is veilig. Dit is te zien aan het slotje. Er staan nu meer Flitsen op 

de website. Heeft men interesse in oudere Flitsen dan kan men die opvragen bij Louis. 

Alle evenementen worden op de site gezet mét het inschrijfformulier. Na afloop van een 

evenement wordt het inschrijfformulier vervangen door een verslagje van het evenement en 

foto’s. Louis vraagt hierbij de deelnemers hun foto’s naar hem te sturen , zodat hij een paar mooie 

foto’s kan selecteren voor de website. 

In het verleden heeft Louis vanuit Oostenrijk een vraag gehad over een FS 21. Dit type FS was 

echter onbekend. Nu is er echter weer een vraag gesteld van een zeiler over gegevens van de FS 

21. 

Ruud Pikaar geeft aan dat zij ooit een FS 21 hebben gehad! Hij gaat bekijken of hij nog gegevens 

heeft en speelt deze door naar Louis! 

Het forum voor technische vragen wordt bezocht door 500 deelnemers. 

Een nieuwsbrief is een goed middel om leden te herinneren aan een evenement of zich in te 

schrijven. 

Verzoek van Louis om adres- en/of mailwijziging aan hem door te geven. 

 Facebook: 

Vanuit de leden is er een verzoek gedaan om eenvoudiger met elkaar in contact te komen om bijv. 

foto’s en video’s uit te wisselen, elkaar te treffen of te communiceren om bijv. een tocht samen te 

doen. Een klein deel van het bestuur ( 3 leden) heeft dit afgelopen jaar deze vorm van 

communicatie getest. Gerard Daniels legt uit dat het een besloten groep is, in antwoord op de 

vraag van Douwe Bron. Men kan alleen lid worden van deze besloten groep via de moderator 

Gerard Daniels; hij bepaalt of iemand lid kan worden. 

Bij stemming blijkt dat een behoorlijk groot deel van de aanwezige leden interesse heeft om mee 

te doen aan de proef van één jaar. In de Flitsen zal uitleg gegeven worden aan de leden. 
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Paul Weijers stelt WhatsApp voor. Dit is in praktijk lastiger bij te houden als telefoonnummers 

wijzigen en het risico bestaat dat op een bericht heel veel reacties komen en het onoverzichtelijk 

wordt. 

13. Afscheid Marius Bouma 

Herman spreekt namens het bestuur Marius en Anneke toe. Marius heeft 17 jaar in het bestuur 

gezeten, waarvan 14 jaar als voorzitter! Hiervoor hulde en dank van het bestuur en allen 

aanwezigen!! Voor Marius en Anneke zijn er een cadeau en bloemen. 

Marius vertelt dat hij het altijd heel erg naar zijn zin heeft gehad in de IFC en in het bestuur. Het 

fijne contact wil hij en Anneke ook in de toekomst graag voortzetten. Marius bedankt nogmaals 

de bestuursleden en ook de voormalige bestuursleden voor de goede samenwerking. 

14. Rondvraag 

Nienke de Jonge: Waarom worden alle evenementen op groot water gehouden? Kleinere schepen 

komen zo niet aan bod, terwijl er veel kleinere FS zijn. 

In het verleden is er zowel in Zeeland als op het Heegermeer e.e.a. georganiseerd. Helaas kwamen 

er geen enkele aanmelding voor deze evenementen. 

 Het bestuur zal hier aandacht aan besteden. 
 

Douwe Bron: Douwe stelt voor om digitaal voor de Flitsen een voorblad te maken, zodat de 

herkenbaarheid van het nummer duidelijk wordt. 

 Dit idee zal worden uitgevoerd. 
 

Joop van de Ploeg: Op Zilt worden door diverse verenigingen aankondigingen gedaan voor hun 

evenementen. Dit is kosteloos. De IFC kan hierdoor meer bekendheid krijgen. 

 Het bestuur zal hier aandacht aan besteden. 
 

15. Sluiting vergadering 

Om 14.25 uur sluit Jan de vergadering met dank voor alle suggesties en het vertrouwen van de 

leden. Marius en Anneke worden nogmaals hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet voor de 

vereniging. 

 
Jorie Bijkerk, Dewi Danu 
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Toelichting bij het concept financieel verslag 2018 en de begroting 2019. 
 

1 januari 2019 
 

Terugblik 2018. 
 

We hielden rekening met een negatief saldo over 2018 van €615,00. Echter door een aantal kleinere 
meevallers werd het een negatief saldo van slechts -/- €0,57. Zie hieronder. 

 
Contributie: Hogere inkomsten met name door vooruitbetaalde contributie in 2017 van leden die 
laat in dat jaar lid werden. Leden die laat in het jaar lid worden brengen geen kosten met zich mee 
voor de IFC. Die laatste maanden van het lopende jaar laten we ze even gratis lid zijn. De 
contributie innen we wel, maar boeken we op het jaar erop. 

 
Winkel: Er zijn wat meer artikelen verkocht dan verwacht. De winkel raakt wel behoorlijk leeg. 
Zowel wat betreft diversiteit als de hoeveelheid artikelen. 

 
Flitsen/porti: In 2018 kozen wat meer leden voor een digitaal toegezonden Flitsen. We denken dat 
dit aantal niet veel verder zal groeien. 

 
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 hoger dan gepland maar wel in evenwicht met de 
inkomsten. 

 
Voorzieningen: Dit jaar weer een geringe reservering voor de winkel /vlaggetjes en een 
afgeslankte reservering voor het komende lustrum. In 2015, 2016 en 2017 was er geen reservering 
voor de winkel / vlaggetjes. 

 
Vergader/reiskosten: Iets minder uitgaven Geen bijzonderheden. 

 
Vooruitblik 2019 
Voor het komend jaar 2019 verwachten we wat hogere inkomsten door de hogere contributie. 
€30,00 per lid i.p.v. €25,00. Het besluit hierover is genomen op de jaarvergadering in maart 2018 te 
Volendam. De meeste inkomsten en uitgaven op de diverse posten zullen vergelijkbaar zijn met 
afgelopen jaar. Wellicht zullen we wat nieuwe artikelen voor de winkel aanschaffen. Dit verdient 
zich op termijn weer terug door de verkopen. De tarieven van post.nl zullen stijgen hetgeen invloed 
zal hebben op de verzendkosten van de Flitsen. 

 
Tarieven 2019: 
Wimpel incl. verzendkosten: €10,00 m.i.v. 2018. Inschrijfgelden nieuwe leden: €14,00 ( dit is 
inclusief toezenden wimpel en diverse stukken) m.i.v. 2018. Contributie €30,00 m.i.v. 2019. 

 
Herman Hemerik 

penningmeester 
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In memoriam Wim van Megesen (9 januari 1939 – 11 december 2018) 
 

Onlangs kregen we het trieste bericht dat Wim van Megesen onverwacht 
was overleden. 
Wim kocht in 1978 zijn opvallende oranje Doxy. Een Friendship 28 met 
zeilnummer 232. Al in 1979 werd hij lid van de IFC. Met zijn blonde en 
later bijna witte krullen was hij 
een opvallende verschijning. Hij 
kende vele leden en maakte met 
nieuwe leden gemakkelijk 
contact. In die contacten had hij 

altijd interesse in de ander. Hij was een innemend mens. 
Wim is in die bijna 40 jaar 
altijd een zeer trouw lid 
geweest. Veel evenementen maakte hij mee, zowel natte als droge. 
De laatste jaren dat hij met de Doxy voer wilde hij graag een 
opstapper mee. Dat lukte regelmatig. Ook na de verkoop van zijn 
schip bleef hij de evenementen bezoeken. We zullen hem missen. 
We wensen zijn familie veel sterkte toe. 
Namens het bestuur, Herman Hemerik 

 
VAN DE PENNINGMEESTER. 

!!!!!!!!!! LET OP: Contributiebedrag vanaf 2019 € 30,00 !!!!!!!!!! 
 

( besluit ALV 10 maart 2018 te Volendam) 
Een nieuw (club)-jaar betekent ook een nieuw contributiejaar. 
Zoals bekend is de contributie € 30,--. 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 2019 
d.m.v. automatische incasso van de rekening afgeschreven. Zij hoeven zelf geen actie te 
ondernemen. 

◘ Zittende leden: Eigen overschrijving. 
Wilt U a.u.b. snel de contributie van € 30,-- 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 in 2018 lid zijn geworden en de volledige contributie 
hebben betaald ( €25,00 en €14 inschrijfgeld) hoeven in 2019 geen contributie te betalen. 

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 telefoonrondes. Alvast hartelijk dank. 
Herman Hemerik   Penningmeester I.F.C 

 
 
 
 
 
 
 
 

Met Louis V, Louis B en 
Frans naar Engeland. 
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In 200 dagen naar Nieuw Zeeland, presentatie door Werner Toonk 
 

 

 
 

Sir Robin Knox Johnston zeilde 50 jaar geleden als eerste solo non stop rond de wereld in 
312 dagen. ‘ 
Dan moet het mij lukken om in 200 dagen aan de andere kant van de wereld te komen!’ Met die 
gedachte vertrok Werner Toonk een jaar geleden uit Medemblik. Vrouw en kinderen bleven thuis 
en met hulp van verschillende opstappers zeilt hij na 100 dagen Kaapstad binnen. 
Dan begint de tweede helft. In de zuidelijke oceaan blijft de windmeter wekenlang boven de 30 
knopen en zijn er golven van 15 meter. Cycloon Dumazile dwingt Karma richting de screaming 
fifties waar een tussenstop op Kerguelen prachtige beelden oplevert. Daarna is het nog maar 5.000 
mijl naar Nieuw Zeeland... 

 
 

Oud Friendship 22 zeiler en voormalig IFC-lid Werner Toonk neemt ons met foto’s, filmpjes en 
verhalen mee aan boord van zijn bizarre tocht. 
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Marlin Tuigage 2017 – de ervaring 

Zoals ik in de eerdere verhalen geschreven heb, heeft Marlin in September 2017 een geheel nieuw 
tuigage gekregen. In November 2017, werd het daarbij behorende grootzeil door De Vries Sails 
(www.devriessails.nl) geleverd, en de eerste zeilervaring zou dus in 2018 kunnen volgen. Wegens 
een wisseling van werkgever in April, kon ik helaas pas laat verlof nemen voor een zeiltochtje. De 
voorpret was dus enorm toen we in Juli dan eindelijk onderweg konden. 

 
Zoals altijd met grotere projecten kan er altijd iets mis gaan, en zo ook bij ons: blijkbaar was er in 
de communicatie tussen de tuiger en zeilmaker, Tuned Rigs & Ropes ( www.tunedrigs.com) en De 
Vries, iets misgelopen en was de tophoek niet afgewerkt zoals gepland. Voor aanpassing moest het 
zeil terug naar De Vries, maar we hadden geen zin later pas te gaan zeilen, dus hun advies gevolgd 
en de kar uit de mast gehaald en het grootzeil gehesen zoals het nu geleverd was. Een van de eerste 
stops zou dus Makkum worden. 

Vanuit de haven naar buiten, op de motor naar de Ketelbrug - daar bleek echter al snel dat er ook 
met onze communicatie met Peter Cordes iets niet helemaal helder was: tegen onze verwachting 
had hij de afsluiter van de motor dichtgedaan (pas een week daarvoor was het schip na schoonmaak 
en antifouling weer naar zijn ligplaats gebracht), dus hadden we snel een motor alarm. Anker uit, 
rustig blijven en de motor laten afkoelen, toen de impeller maar eens bekeken, die zoals verwacht 
helemaal aan gruzelementen was. Gelukkig hadden we de oude nog bewaard, die teruggezet en in 
de haven heeft Peter alsnog een nieuwe impeller gemonteerd. Na controle, was het al zo laat, dat 
een zeiltochtje nog tot de volgende dag moest wachten. De tijd maar gebruikt voor montage van de 
nieuwe spatzeiltjes en een spontaan diner met Leo en Betty (mijn schoonouders) die net terug van 
vakantie waren. 
De volgende dag geprobeerd Makkum te halen. Wij koersten met prachtige condities (heldere 
hemel, zonnig, 23°C, NNE 4-5) af op de Zeug (kop van Noord-Holland), maar de wind dwong ons 
een enorme banaan te varen en uiteindelijk bleek Stavoren het noordelijkst haalbare. Het zeilen is 
perfect en met een schoon onderwaterschip, nieuw tuigage is het fantastisch te ervaren op welke 
vlakken de verbeteringen merkbaar zijn. Allereerst loopt Marlin nu ook bij weinig wind hoger aan 
de wind dan voorheen en is ook bij weinig wind de snelheid een stuk hoger. Vanaf 14 knopen is het 
eerste rif nodig en het snelreefsysteem (1-lijn systeem) is super eenvoudig en binnen 4 minuut 
stond het eerste rif. 
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De volgende dag zijn we van Stavoren naar Makkum gemotord (de wind zat pal in het Noorden) en 
daar de mannen van de Vries aan boord gehad. Zij hebben de tophoek in orde gemaakt, zo konden 
we het zeil met topkar monteren. Daarnaast diverse tips gekregen over de montage van huik en het 
bergen van het grootzeil in de huik. 

 
Omdat de getijden een voor ons ongunstig hoogwater tijdstip aangeven, hebben we besloten op het 
IJsselmeer te blijven. Zo krijgen de hondjes voldoende “snuffeltijd” en kunnen we makkelijker 
vrienden aan boord ontvangen. Op dus naar Medemblik. Heerlijk gezeild, maar het bleef bewolkt 
totdat we bijna in Medemblik aankwamen – daar kwam de zon te voorschijn en hebben we een 
overheerlijke maaltijd genoten bij restaurant “De Artiest” ( www.deartiest.nl). De chef heeft 
daadwerkelijk de uitstraling van een artiest en brengt ook zelf het eten aan de tafel wanneer de 
bediening het even druk heeft. Belangrijker is dat ie persoonlijk even komt navragen of alles naar 
wens was! Een super aanbeveling! 
’s Avonds hebben we nog kunnen genieten van een Russische Driemaster die motorproblemen had 
en met rubberbootjes op zijn plek aan de kade werd gemanoeuvreerd. 
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Van Medemblik zijn we weer terug gestoken naar Stavoren. Wisselvallige windomstandigheden 
door het wolkendek dat steeds veranderde. Bij dun maar dicht wolkendek hadden we 6-8 knopen 
wind, als de zon het dek kon openbreken was er meer wind (8-11 knopen). In tegenstelling tot ons 
oude rolgrootzeil, konden we nu 4.5-5 knoop snelheid uit 6 knopen wind halen. Deze afwisselingen 
gingen de hele dag door en leken de voorbode op ander weer. De volgende dag is er nauwelijks 
wind en hebben we de halfwinder geprobeerd. Stuurbewegingen vermijden om de snelheid te 
maximeren… Maar stiekem nam de wind toch geleidelijk toe, en bij 13 knopen wind bleek het  
toch erg lastig zo’n grote lap zeil weer binnen te halen. Dat is uiteindelijk wel gelukt en vonden we 
in Enkhuizen een prachtig plekje aan de wal, zodat de hondjes makkelijk de wal op konden en wij 
de volgende dag onze vrienden makkelijk konden ontvangen. 

 
Wij hebben al met al een paar heerlijke zeildagen gehad, totdat we een paar dagen later (na een 
Boracol behandeling van het teakdek ontdekten, dat we aan de bakboord wantputting een lekkage 
hadden. Die wantputting moest er dus uit en opnieuw gekit worden. Daarvoor zijn we teruggevaren 
naar Enkhuizen en onder “coaching” van Tuned de klus geklaard hebben: Vallen doorgehaald aan 
de dekrand hebben de functie van de bakboord verstaging overgenomen, stagen zijn losgehaald en 
de wandputting is losgehaald, schoongemaakt, opnieuw met Sika gekit en alles is gemonteerd, na 
2-3 uur pas de spanning op de schroeven gezet en de verstaging weer gemonteerd. De volgende 
ochtend met een flinke plens water getest en alles bleek weer dicht. 

 
 

 
Volgens Tuned stond het oude tuig dusdanig los, dat de nieuwe tuigage en de daarbij behorende 
hoge stagspanning waarschijnlijk de oorzaak zijn dat de wandputting “losgetrokken” is en de kit 
daardoor niet meer dicht was. Zo’n twee maanden later blijkt dat deze theorie klopt, want bij het 
openen van de kastjes valt het op er nu een kier zit tussen afwerking van het kastje en het dek – het 
dek is dus een paar millimeter opgetild ten opzichte van haar oorspronkelijke positie. Blijkbaar zat 
er te veel speling in de wantendoorvoer onderdeks, dus hier is inmiddels een spanner toegevoegd, 
om het dek weer naar beneden te trekken. 
Voor ons was dit het einde van een eerste vakantie, maar onze jongste (Wouter, 20) heeft de daarop 
volgende drie weken de Marlin meegenomen met zijn maats en zo’n 260nm afgelegd. Hij heeft een 
prachtige vakantie gehad inclusief ’s nachts ankeren, nachtzeilen, waddentochtjes, etcetera. Hij 
mocht op Texel weliswaar nog geen Tuk-Tuk huren (mag pas vanaf 22 jaar), maar is nog steeds 
apetrots dat ie wel met Marlin op pad mocht 
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Die heeft al weer plannen voor het komende seizoen en heeft voor de recrutering van zijn 
bemanning voor 2019 al een wachtlijst 


Begin September zijn wij zelf nog voor twee weken het water op gegaan en hebben wederom 
genoten. Zeileigenschappen blijven grandioos en ook bij duidelijk meer wind (2de rif nodig vanaf 
ca. 20 knopen) hebben we super gevaren. Wij hebben het achterlijk van de fok nog iets laten 
uitdunnen, zodat deze iets minder klappert – daardoor kunnen we nog weer iets hoger aan de wind 
varen. Het toefje op de taart qua zeilaanpassingen. Volgens ons moeten we er nu toch wel zijn 


Hoogtepunt was het treffen van de Internationale Friendship Club (IFC: www.friendshipclub.nl) op 
het najaarsweekend in Hindeloopen. We hebben niet meegedaan aan de wedstrijd, maar wij vonden 
het vreselijk leuk om alle mede-clubleden weer te zien, na lang weggeweest te zijn door onze 
woonplaats in Zwitserland. Lekker bijkletsen, bijpraten over bootjes, zeilervaringen of gewoon alle 
andere interessante dingen op het water. 

 
Wij kijken uit naar het volgende zeilseizoen en hopen dat “het klussen” dan iets minder wordt – 
maar ja, koop een boot, werk je …. 

 

 
We hopen nu op een warm pasen 
Tot zeilens! 

 
Maurits Janssen, Marlin 

 
p.s. bij vragen gewoon mailtje sturen: maurits.janssen@bluewin.ch 
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Tip! - Kacheltje 
 

Toen ik mijn vorige boot kocht in de jaren 80 waren we dolgelukkig met alle “Luxe”. We hadden 
daarvoor een Flytour gehad met een klein kajuitje waar we buiten moesten koken en gezellig met 
de maststut tussen ons, in het vooronder sliepen. De nieuwe boot had zelfs een kachel! 

 
Deze kachel was ingebouwd daar waar alle hete lucht kachels worden ingebouwd: in het 
achteronder op een plek waar je er nauwelijks bij kunt. Maar het was een koddig ding met een 
inklapbaar schoorsteenpijpje. De kachel werkte op gas – werd íe geacht te werken- én deed het 
alleen bij mooi weer. Echter, zodra het weer guurder werd, gaf hij altijd na een paar knallen de 
geest. Ik kan het niet accepteren dat dingen niet werken, dus zodra het weer wat guurder werd, hing 
ik dan weer ondersteboven in het luik van het achteronder. Zoals een zwaan in het water, die een 
korstje brood op de bodem zoekt. 

 
Ook bij mij ontstaat er irritatie als deze acrobatische toeren het euvel niet verhelpen. 
Wat dan rest: groot onderhoud, de hele kachel er radicaal uit en reviseren. Natuurlijk zelf: hoe 
moeilijk kan dat zijn ? 

 
In die tijd woonden we tijdelijk in een 2 kamerflatje. Waarom een werkbank installeren als je een 
heel granieten aanrecht tot je beschikking hebt? De hele kachel uit elkaar en weer in elkaar. En ook 
al zat het ding in het achteronder: wie zet zo’n pronkstuk ongeschilderd weer terug? Ik spoot hem 
dan ook weer mooi muisgrijs. Dat de gehaktballen ’s avonds ook grijze vlekjes hadden, vond ik  
niet erg. Annemarie had er wat meer problemen mee. Vol trots de kachel weer ingebouwd, test 
gedraaid in juli: hij werkt! Maar: in het najaar was het weer noppes. 

 
Toen ik onze Friendship kocht, zat er ook een kachel in, een Volvo Flygmotor. Gemonteerd op de 
spiegel achter de roerkoning zodat je er alleen met armen van 2 mtr bij kon. Toen ik de boot kocht, 
probeerde ik het kacheltje. Even lopen, een hoop rook en: uit. Ouder en wijzer geworden dacht ik: 
‘niet meer moeilijk doen en een elektrisch blaaskacheltje kopen’. Nu, 11 jaar later, wordt het hele 
roersyteem aangepast. Het kacheltje werd bereikbaar dus ik dacht: het is nu of nooit. Ik probeer het 
te maken of ik haal het kreng eruit, dat scheelt dan weer 10 kg. De kachel zag er niet uit: zwaar 
verroest en vervuild. Bovendien had niemand ervaring met een Volvo Flygmotor van inmiddels 40 
jaar oud. Annemarie hoorde me aan en gaf de gehaktballen preventief een veilige plek. 

 
Maar, zoals gezegd inmiddels wijzer, kan ik beter inschatten waar de grenzen liggen voor een goed 
huwelijk. Een stuk techniek weggooien, dat kan ik niet over mijn hard verkrijgen. Na heel lang 
zoeken op internet bleek dat een Volvo Flygmotor hetzelfde is als een ‘Ardic 04D kachel’. Daarop 
nog verder zoeken, bracht me op een advertentie op marktplaats van Franco Trading die 
standkachels professioneel repareerde op zijn zolder thuis in Tilburg. 
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Heerlijk iets warms na zo’n lange dag. En morgen weer verder natuurlijk. 
Dinsdag 8 augustus vertrekken we om 6.45 uur. Lekker vroeg. We willen een eind komen. Het plan 
is om “binnendoor” te varen. We varen dan eerst een stuk langs de kust en schieten bij Harbølle 
naar binnen. Door de windrichting van de afgelopen dagen, verwacht ik dat we in de nauwe 
wateren daar flink stroom mee zullen hebben. Ook voorkomen we dat we anders in Gedser vast 
komen te liggen door de wind die weer naar ZW gaat. Het plan werkt. We kunnen het eerste stuk 
buitenom goed zeilen. Daarna neemt de wind af maar we hebben voldoende voortgang en…… 
stroom mee. Soms 1,5 knoop! En dat uur na uur. Als we bij Vordingborg onder de hoge brug 
doorgaan merken we dat de wind toeneemt. We varen veel ruime wind en voor de wind. Dus gijpen 
vaak of moeten een stormrondje maken. Er moet een rif in het grootzeil. We moeten nog door de 
ondiepe stukken bij de eilanden Femø en Fejø. En met de harde wind achter moeten we zeer 
geconcentreerd varen. Jorie doet het inspannende stuurwerk, ik de zeilen en adviseer over de koers. 
Er zijn steeds kleine “poortjes” bebakend door kardinale tonnen, moeilijk te zien omdat de Denen 
de tonnen erg klein uitvoeren. Klein land, kleine tonnen zullen we maar denken. Wij in NL denken 
in ieder geval dat we groot zijn en laten dat o.a. zien aan de tonnen die we leggen. Het gaat 
allemaal goed en om 15.00 uur leggen we aan in Krageneas. Een goede haven, met grote camping, 
geweldige voorzieningen. Door de ligging bijna altijd dwarswind bij het invaren van een box. Dat 
is vast de reden dat er nauwelijks iemand ligt. Het dorp stelt niet veel voor. Uh, ja er is een winkel. 
Het verse brood is uitverkocht, het verpakte brood bijna over de datum en verlepte groente. Echt 
een feestje. Maar ja voor ons is het een tussenstop naar verder. 
Voor de volgende dag staat de tocht naar Spodsbjerg op het programma. De wind is al weer naar de 
verkeerde richting gedraaid. 

 
Na bestudering van de weersites en de gribfiles is het plan om rond de middag te vertrekken. Rond 
14.00 u. zal de wind afzwakken en draait hij naar Zuid. Dan zijn wij op groot water en is de tocht 
naar Spodsbjerg beter bezeild. Dat is hoe ik denk dat het zal lopen. Een dag later zal de wind naar 
West draaien en dat is helemaal verkeerd. 
Voor vertrek krijgen we eerst krijgen nog de douane aan boord. Standaard controle op drugs, 
wapens, alcohol en sigaretten. Het blijft bij wat vragen. Het enige dat echt wordt gecontroleerd is 
het paspoort van scheepskat Silke. Of alle inentingen en gezondheidscontroles in orde zijn. Daarna 
kunnen we weg. Buiten merken we dat het harder waait dan voorspeld. Gelukkig hebben we al een 
rif staan. We spuiten met 7 knopen door het water. Het eerste stuk is de wind nog achter. Het gaat 
mooi. Het begint me al een beetje te kriebelen. 
Het zou minder waaien en van een draaiing van de wind zoals voorspeld is nog niets te merken. 
Dat gaat er helaas ook niet van komen. Het wordt daarom een heel pittige tocht. Eerst moeten we 
flink hoger opsteken om tussen de afgezette visgebieden ( viskwekerijen) door te komen. Dat 
willen we om in ieder geval aan het begin al niet teveel hoogte te verliezen. De golven lopen al 
flink op. En ze remmen de snelheid. Jorie stuurt geconcentreerd. Ze probeert de soms hoge golven 
goed te pareren en toch snelheid te houden. Een enkele keer vast water aan dek. Ook spoelt het 
water haar een keer om de voeten door een golf die in de kuip slaat. Ik twijfel over een 2e rif. Jorie 
wil snelheid houden en we houden het bij 1 rif. Een juist besluit hoewel het soms hard werken is 
om het schip op koers te houden. Ze stuurt fantastisch. Ze is veel koers-vaster dan ik. Eindelijk zakt 

de wind toch wat af. De golven blijven eerst nog. We 
moeten de shipping- lane van de Grote Belt oversteken. 
Ook hier is de AIS geweldig. De schepen zie je al van 
verre aankomen. Ik plak er een koersvector aan en kan 
prima volgen of die ons pad gaat kruisen. Ook een veilige 
zone van 12 minuten stel ik in op de plotter. Richting de 
kust van Langeland nemen wind en golven weer flink 
toe. En de tegenstroom die Noord staat. We verlijeren 
flink en besluiten vlak onder de kust dat we niet gaan 
kruisen. 
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Het laatste stuk doen we op de motor. En dat duurt ‘even’ want er staat meer dan 2 knoop stroom 
tegen en een flinke tegenwind. De snelheid over de grond is soms maar 2,5 knoop. Een tegenvaller, 
want met het zicht op Spodsbjerg duurt het nog een flinke tijd om er te komen. We vinden een 
goede plek achter in de haven vlak bij de wal met de kop in de wind. Hier in de haven is het korte 
broeken weer. 

 
Donderdag 10 augustus verder. Vandaag hebben we een schitterende zeiltocht. De wind is West, 
geen golven, omdat we onder de hoge wal varen en de stroom is gering tegen. We varen binnen de 
10 meter lijn en dat zorgt voor een geringere stroom dan op diep water. Wat is dit mooi en wat een 
verschil met gisteren. We zien veel bruinvissen onderweg. Dat geeft een extra kick. We zijn op tijd 
in Bagenkopf. 

 
De volgende dag vertrekken we om 7.00 uur naar de Kieler Förde. Vroeg, omdat we willen 
proberen voor het regenfront in Heikendorf / Möltenort te zijn. Het is flink frisser, bewolkt en 
nauwelijks wind. Wel nog behoorlijke golven van de dag ervoor. We varen op de motor met de 
genua bij. Als ik even over dek naar voren loop zie ik dat de spinnakerval gek om de zaling zit. Ik 
vraag Jorie de spanning op het val even te lossen. En hoepla daar komt de genua ineens een stuk 
naar beneden. Ik zeg een paar lelijke dingen tegen haar. Gelukkig heeft ze het val nog vast en kan 
zo voorkomen dat de genua helemaal uit het profiel zakt en in het water komt. Samen hijsen we 
alles weer omhoog. Natuurlijk maak ik excuus voor mijn lelijke verbale uitval. En fijn, ze worden 
geaccepteerd. In de haven vinden we een plek met de kop in de wind. Dat is mooi, want we krijgen 
veel regen. Een dagje rust. 

 
Zondag 13 augustus vertrekken we naar het Noord 
Oostzee kanaal (100km). Het plan is Rendsburg. We 
hoeven maar een uur te wachten voor we worden 
geschut. Omdat we al vlak na de middag bij Rendsburg 
zijn besluiten we door te varen. We genieten zoals altijd 
van de tocht. De enorme zeeschepen die vlak langs je 
varen zijn altijd weer leuk. Ook zien we arenden hoog 
boven het kanaal cirkelen. Wat een enorme vogels zijn 
dat toch. Om 19.15u. meren we af in Brunsbüttel. De 
haven is erg vol dus we meren af, een stuk voor de haven aan de steiger daar. Geen stroom, geen 
voorzieningen, maar een prima plek voor een nachtje. 

 
Dan verder naar Cuxhaven. Om 8.30 u. zijn we de sluis al uit. Er is geen wind maar des te meer 
stroom. Een vlakke Elbe. We steken op tijd over en varen aan de verkeerde kant buiten de tonnen 
het laatste stuk naar de jachthaven. Door de stroom gaat het hard. 10,5 knoop over de grond. Met 
die snelheid suizen we langs de kades richting haveningang. Het is zorg op tijd naar binnen te 
sturen met deze harde stroom, even niet opletten en je schiet er voorbij. En dan terug tegen 4 knoop 
stroom in is geen doen. Het gaat allemaal weer goed. We scheren de haven binnen en dan is de 

stroom ook direct weg. Om 11.00 u. liggen we en zitten 
we aan de koffie. Daarna diesel halen en even naar de 
stad. Lekker een fishbrötchen eten en wat boodschappen 
doen. Daarna maken we ons plan voor de Duitse bocht. 
Eerst zouden we dinsdagnacht gaan varen maar doordat 
we het kanaal in slechts één dag hebben gedaan kunnen 
we nu overdag varen. Een stuk fijner. Het weer is even 
een paar dagen rustig en de lichte wind uit de goede 
richting. Wel kans op onweer. Dat moeten we maar voor 
lief nemen. Gisteren zijn er al zo’n 50 schepen richting 
NL vertrokken! 
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Dinsdag 15 augustus. We zijn vroeg op om alles klaar te maken. De schipper van een Staverse 
kotter ziet ons bezig en informeert. Je ziet zijn twijfel. Zullen zij ook? Ze zijn nog niet zo ervaren, 
vertelt hij. Ze gaan ook. Adhoc, dat wel. Volgens mij sleurt hij zijn vrouw uit bed en vertelt dat ze 
gaan. In korte broek en T-shirt met gelukkig wel hun reddingvest aan. Wij vertrekken om 7.00 uur. 
Iets beter voorbereid met de warmte kleding onder het zeilpak. Gelijk met HW Cuxhaven. Volgens 
de stroomgegevens iets te vroeg; er staat dan nog geen uitgaande stroom. Dat valt erg mee. Er is 
weinig wind; de voorspelling is ZO draaiend W-NW. Dat laatste pas helemaal aan het einde van de 
dag. Een teken dat er weer weersverandering op komst is. Het wordt weer motorzeilen om de 
snelheid over de grond hoog te houden. 

 
Rond het middaguur luisteren we naar het weerbericht op het Duitse marifoonkanaal. Dat is wat 
betreft het onweer veel slechter dan eerder voorspeld. Heftige regen, hagel, slecht zicht en 
windstoten tot 9 Beaufort. Ik pas de vaarroute naar Norderney een beetje aan en volg een koers iets 
dichter bij de eilanden. Zo behouden we de mogelijkheid om bijvoorbeeld Wangerooge of 
Langeoog aan te lopen. We bespreken samen de strategie. Als we midden in het onweer komen 
blijven we op zee om de buien over ons heen te laten trekken. Desnoods enkele uren als dat moet. 
Ik wil liever niet in een zeegat zitten tijdens de buien. We varen door en halen op tijd het zeil weg. 
We snoeren het grootzeil extra stevig op de giek en rollen de genua heel strak op, zodat die bij 
extreme windstoten echt niet los kunnen komen. De wind is inmiddels geheel weg en draait 
langzaam tegen. In het Jade / Weser gebied hebben we weer profijt van de AIS. We kunnen goed 
zien wat de schepen doen. In de buurt van Langeland heb ik weer wat ontvangst op mijn mobiele 
telefoon. Op de buienradar is de buienlijn te zien. Die 
lijkt meer oostelijk te liggen dan waar wij varen en met 
een beetje geluk missen we het onweersgebied. De lucht 
wordt donkerder en de wind draait. Om 15.15 uur zijn we 
bij de Dovetief ton. We lopen het zeegat bij Norderney 
aan. Het vervolg van de tocht verloopt rustig met een 
beetje tegenstroom. Om 18.15 u. meren we af in de 
haven. Geen drup regen gehad en ook alle andere 
voorspelde ellende niet. Later horen we dat in Oost- 
Nederland er zware buien en veel neerslag is geweest én 
in het gebied rond de Elbe/ Cuxhaven is er stevig onweer 
geweest. 

 
Voor de volgende dag staat de tocht over het Duitse wad naar Delfzijl op het programma. Met het 
programma Quicktide bepalen we de passeertijden voor het Memmert wantij en het wantij van de 
Oostereems. Ook werk ik de positie van de boeien van de Oostereems bij, die zijn een flink eind 
verschoven. We benutten de tijd in de haven om ons schip weer een beetje te cleanen; de stofzuiger 
erdoor en een natte lap. Om 14.30 u. los. In het zeegat staat veel dwarsstroom dus vaak naar 
achteren kijken of we niet uit de geul spoelen. In de aanloop naar het Memmert wattfahrwasser 
loopt er al een Nederlands schip aan de grond. Duidelijk te dicht langs een droogvallende plaat 
gevaren en niet achterom gekeken. Later zal dit schip nog een paar keer vastlopen, omdat het te ver 
van de prikken vaart. Onze timing is goed. Geen vastlopers en vlot door kunnen varen. Van het 
eerste wantij naar de Oostereems is nog een flink stuk. Eerst met stroom tegen en daarna mee. Zo 
rond hoogwater gaan we over het laatste lange en vlakke wantij van de Oostereems. Daarna is het 
nog een flink stuk op de Eems naar Delfzijl. We kunnen gelukkig weer zeilen en de stroom staat 
nog een poos mee. Het laatste stukje is niet meer bezeild en moet de genua weg en de motor aan. 
Onderweg warmt Jorie een restje eten op en hebben we toch een stevige warme maaltijd op de 
Eems. We hebben hier lang niet gevaren. Langs de haventoegang naar Delfzijl staat nu een enorme 
rij windmolens. En…..we zijn weer in Nederland. Na alle belevenissen een goed gevoel. We bellen 
het thuisfront dat we weer in de buurt zijn. 
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Donderdag 17 augustus gaat het in een klein konvooi over het Eemskanaal van Delfzijl naar 
Groningen. We halen het net voor de middagsluiting van de laatste brug die de toegang tot de stad 
vormt. Daarna lekker de stad in. Wat is dit wennen voor ons. Wat een drukte, wat een verkeer. 
Voetgangers, fietsers en auto’s vliegen ons aan alle kanten om de oren. Ook het lawaai in de stad 
komt enorm bij ons binnen. Effe weer wennen. 

 
De volgende ochtend in een enorm lang konvooi door Groningen. Al snel zie ik op het 
instrumentenpaneel dat ons aloude probleem er weer is; de meters haperen en stoppen ermee. 
Waarschijnlijk is de voedingskabel naar het startrelais weer afgebroken en dus moet ik onder geen 
beding de motor uitdoen. Een diesel loopt ook zonder voeding gewoon door als hij eenmaal loopt. 
Echter als je de motor uit doet, krijg je hem niet meer aan de praat. Door het grote konvooi duurt 
het tweeëneenhalf uur voor we op het Reitdiep varen door het mooie Groningse platteland. Het 
laatste stuk van Zoutkamp naar jachthaven Lunegat bij Dokkumer Nieuwe Zijlen duurt lang. Flinke 
tegenwind. Aangekomen in de haven kijk ik snel of de vermoede reden voor de motor storing 
klopt. Ja dus. Jorie heeft inmiddels geïnformeerd naar een reparateur en deze kan zaterdag 
langskomen. Top! Halverwege de ochtend komt hij aan boord. Hij heeft niet de zwaarste tang bij 
zich om een oog aan de 10 mm2 kabel te knijpen dus die wordt gehaald. Dan is het klusje redelijk 
snel geklaard. De monteur merkt op dat de motor in stationair wel heel hard schudt en dat dat de 
reden is voor de kabelbreuk. Hij stelt voor het toerental iets te verhogen. Dat is wat ons betreft oké. 
Het werkt, maar met schakelen gaat dat nu wel iets rauwer. Bij de winterbeurt maar even 
overleggen wat wijsheid is. Hoger toerental, zwaardere steunen / dempers onder de motor……? We 
blijven vandaag liggen en tussen de buien soppen we de boot buiten grondig en zetten zelfs een 
deel in de was. Er kan zo een bordje op “Zo goed als nieuw”. Echter Dewi Danu is niet te koop. Na 
afloop van ons werk komt er een buientrein over. 

 
Zondag weer varen met helaas harde windkracht tegen. We hebben nauwelijks oponthoud bij de 
bruggen, ze worden vlot bediend. In Birdaard is de middagsluiting zelfs korter dan de regeling 
aangeeft. Top van de brugwachter. Bij Leeuwarden gaan we even aan de wal voor een boodschap. 
Er is daar zelfs een speciale steiger voor aangelegd. Daarna door via het van Harinxma kanaal 
richting Harlingen, maar bij Dronrijp ineens dubbel rood. Na de brugwachter te hebben opgeroepen 
wordt het duidelijk; boven de 6 bft windkracht mag de brug niet meer bediend worden. Na een uur 
kunnen we weer verder en meren in Franeker aan de kade af. 

 
Maandag onze laatste trip van de reis. Via Harlingen en de sluis bij Kornwerderzand naar het 
IJsselmeer. En daar, ja hoor muggen, muggen en nog eens muggen. Dat wordt een flinke 
schoonmaakbeurt. Wel is het heerlijk weer. Bij Stavoren zijn bij minimale wind de SKS skûtsjes 
met hun wedstrijd bezig. Wij schuiven langs de wal naar de sluis waar we nog net met een 
schutting mee naar binnen kunnen. Na 1660 mijl meren we weer af in Warns. Met aftrek van de 
twee weken thuis zijn we 10 weken onderweg geweest. Een fraaie reis hebben we gemaakt; 
Stockholm en de oostkust van Zweden waren zeer de moeite waard. De familieomstandigheden 
zorgden voor een onverwachte onderbreking die natuurlijk zijn invloed hebben gehad op de reis. 
Ondanks alles hebben we genoten, nieuwe wateren bevaren en onze grenzen m.b.t. het varen weer 
wat verder opgerekt. Het vaargebied is voor herhaling vatbaar. 
 
Herman Hemerik  
“DEWI DANU” 
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“Op naar Stockholm met de “Dewi Danu” zomer 2017 
Gebruikte boeken, kaarten, applicaties en websites 
 Voor de navigatie gebruikten we: 

- Hydrografische kaart 1812 Waddenzee Oostblad ( Dienst der Hydrografie) 
- Duitse jachtkaartensets 3015 en 3014 (BSH) 
- Kaartenset Noordzee deel 15: Zuidelijke Duitse bocht (NV Verlag) 
- Duitse Jachtkaartenset Oostzee deel 1 tm 4 ( NV Verlag) 
- Zweedse Jachtkaartensets: Båtsportkort diverse delen: 

Hanöbukten; Kalmarsund; Ostkuste; Stockholm Södra; Stockholm Mellersta; 
Stockholm Norra; Mälaren ( Sjöfartsverket) 

 
 Als naslagwerk en voor de globale reisplanning: 

- Vaarwegen van Nederland naar de Oostzee - Foeke Roukema 
- Vaarwijzer Scandinavië en de Oostzee – René Vleut 
- Vaarwijzer De oostelijke Oostzee – René Vleut 

 

 Pilots met gedetailleerde haven info en aanlegmogelijkheden in de scheren: 
- Törnführer Schweden Südküste & Ostküste – Gerti und Harm Clausen 
- Landsort-Skanör – Söderbergh, Granath, Lannek en Sannel ( Engelse versie) 
- Gästhamns Guiden 2017 (gratis in de Zweedse havens verkrijgbaar) 

www.gasthamnsguiden.se 
- Sejlerens Marina Guide deel Deense havens en deel Duitse havens (gratis in de havens in de 

Oostzee verkrijgbaar. www.sejlerens.com 
 
 

 Websites en applicaties, diversen: 
VHF kartan 2017 – Sverige & Grannländer (Stockhom Radio) van internet. Met uitzendtijden. 

- Internet 
- https://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/hav-och-kustvader Deze internetpagina laat je de 

gribs van wind, stoming en nog veel meer zien van plaatsen die je zelf kiest in een groot 
deel van de Oostzee. Dit zit ook in de genoemde APP van SMHI Väder. 

 https://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/kust Deze internetpagina laat je gedetailleerd de wind / 
weersvoorspelling zien van kleine kustgebieden langs de gehele Zweedse kust ( Oost en West) 
Deze kleine kustgebieden worden ook genoemd in het marifoonweerbericht. Het voorlezen via de 
marifoon gaat vaak snel en in het Zweeds. Via internet is het gemakkelijker omdat je het kunt 
lezen. 

- Applicaties op Ipad : - Pocketgrib; - WeatherPro HD; -Wetteronline; - Zeeweer HD; 
- SMHI Väder; - DMI Vejr; - Windfinder; - Gästhamnsguiden ( nog niet bijgewerkt voor 
IOS 11) 

 

 
LET OP 

Met Pasen 19-22 april 2019 gaan wij naar Lowestoft, (tenzij), 
Of anders een rondje Noord-Holland. 
Dus ga je mee of denkt erover na stuur Jeroen even een mailtje Jend@casema.nl of meld je begin 
april 2019 aan via de IFC site. 
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