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Van de Redactie 

 
Afgelopen weken leek het al wel voorjaar maar 
pas als U deze Flitsen leest is het voorjaar net 
begonnen.  
Door het weer had ik steeds het idee dat ik achter 
liep met mijn planning om de boot weer vaarklaar 
te maken. Zeker nu ik bezig ben de Flitsen te 
maken en zie alle activiteiten die dit 
vaarseizoenweer op stapel staan. 
De eerste activiteit is natuurlijk met Pasen het rondje Noord-Holland 19,20 en 
21 april. Omdat dit jaar deze dagen vrij laat vallen denk ik dat er aardig wat 
boten aan mee zullen doen. Ik vind dit altijd een leuke en gezellige 
openingsklasieker van het vaarseizoen. 
Verder staat het blad vol met ervaringen van tochten en evenementen van 
afgelopen jaar. Dus 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  13 oktober 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 

Weekend rondje dijk/vogeleiland                            

mailto:Ifc@Casema.nl
mailto:Jend@casema.nl
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MARKERWADDEN 
 

Het is al de tweede helft van oktober. Deze zomer wil maar niet ophouden, en dus gaan we 
nog even voor enkele dagen het water op.  
Als we in Broekerhaven liggen, met vrij uitzicht over het Markermeer, besluiten we de 
Markerwadden eens te gaan verkennen. Sinds enkele weken mag je op een van de opgespoten 
eilanden overnachten.  
Het was op het nieuws geweest en we hadden er wat over gelezen. Met een mooi bezeilbaar 
windje maken we in de ochtend los en zeilen we richting Lelystad. Op onze kaart zijn die 
Markerwadden nog niet ingetekend. Wel staat er wat gele werkbetonning aangegeven. Daar 
varen we maar heen. Als we in die richting blijven varen dan komen we die eilanden vanzelf 
tegen. Je schijnt je ook te moeten aanmelden en betalen via een app. Die app. werkt alleen 
nog niet op onze smartphone en we hebben nu geen kleinkinderen in de buurt die ons daar bij 
even kunnen helpen. Als halve digibeten laten wij het installeren van dit soort zaken meestal 
aan hen over. Dan maar zonder. De contouren van wat zandbulten, een graafmachine en een 
uitkijktoren, vertellen ons waar we heen moeten varen. Aan de zuidoostzijde vinden we een 
haveningang. Via twee havendammen en een toegangsgeul, komen we in de ruime havenkom. 
Daar kunnen we vastmaken in een box. Aan de kop van de steiger ligt nog een jacht 
afgemeerd. Daar bevindt zich de dienstdoende vrijwilliger van natuurmonumenten en bij haar 
kunnen we ons havengeld voldoen. Verder liggen er nog twee andere jachten. 
Dan gaan we aan land. De neiging om de grond te gaan kussen van dit allernieuwste stukje 
Nederland onderdrukken we maar, want we hebben net gegeten en geen zin in een mond vol 
zand. Tegenover de aanlegsteiger staat een container, ingericht als onderkomen voor de 
boswachter/havenmeester.  
We gaan het eiland verkennen. Via 12 km aan wandelpaden kun je het hele eiland 
doorkruisen. Daarvan nemen we er 8 km. voor onze rekening. Eerst beklimmen we een ietwat 
futuristisch vormgegeven uitkijktoren, Steltloper geheten. 
 
 

  
 
 
Van daar uit kun je de hele archipel overzien. Het ziet er van boven af inderdaad wadachtig uit 
en het heeft ook iets weg van de Bosplaat op Terschelling.  
We wandelen langs verschillende vogel kijkhutten. Het kale eiland heeft zandvlaktes, maar 
ook opgeworpen duintjes. Deze zandvlaktes worden afgewisseld met slibachtige 
moerasgedeeltes. Naast nieuw land zijn er ook veel watergangen, waar je via vlonders over 
heen kunt.  
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Verder is het eiland al begroeid met, wat ze noemen, pioniervegetatie, compleet met kleurige 
bloemen. Bij het provisorische informatiecentrum krijgen we nog nadere informatie. In het 
opgespoten zand  
 

     
 
zijn archeologische resten van dieren gevonden die de oorspronkelijke steppebodem 
bevolkten. De eilanden worden nu al bezocht door vele soorten vogels. De visstand gaat er ter 
plaatse op vooruit. Dat is al letterlijk te zien aan de vissersschepen die rondom de eilanden 
aan het werk zijn. 
 ’s Nachts heeft dit nieuwe land ook nog iets te bieden: bij onbewolkt weer, een heldere 
sterrenhemel. Hier is geen lichtvervuiling door allerlei bebouwing. De volgende morgen 
vertrekken we weer richting Houtribsluizen en verder naar onze thuishaven Ketelhaven.  
 
We zullen hier ongetwijfeld nog eens terug keren. Al was het maar om de veranderingen van 
dit nieuwste stukje Nederland te ervaren. De Markerwadden hebben, naast het vormen van 
een natuurreservaat, ook als doelstelling om de water- en bodemkwaliteit van het hele 
Markermeer te bevorderen. Wel hoop ik, dat daarbij het beruchte pijlkruid, de schrik van de 
hen die de randmeren en de westelijke kustwateren van het Markermeer bevaren, op de zwarte 
lijst komt te staan. 
 
Ton van Soest 
“WAYFARER” 
 
 
 
 
Was weer een mooie IFC dag gisteren…. 
 
Gisteravond, nadat we thuis waren gekomen van de Algemene Ledenvergadering van de IFC 
in Volendam stuurde ik nog een mailtje naar Herman Hemerik, onze penningmeester. 
Vanmorgen antwoordde hij. Dat antwoord begon met “Ha, Jan, Was weer een mooie IFC dag 
gisteren”. 
Ik vermoed dat de mensen die aanwezig dat ook vonden. Ik heb vele lachende gezichten 
gezien. Tijdens de vergadering werd er even gesproken over de “verenigingsfamilie”. En ja, ik 
denk dat het voor veel mensen als familie voelt.  
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De Algemene ledenvergadering was goed. Gerard Daniëls had een mooi overzicht van alle 
activiteiten die de IFC heeft ondernomen in 2018. Uiteraard met hier een daar een grap en een 
kwinkslag.  
Herman Hemerik gaf een prima overzicht van de financiële situatie van de club. Hij moest 
een verlies over 2018 van 57 centen noteren.  
De kascommissie, bestaande uit Hein Bellaar en Joop van de Ploeg konden alleen maar 
aangeven dat de boekhouding van Herman uitstekend op orde was en dat ze geen 
onvolkomenheden hebben ontdekt. Ze stelden de vergadering voor om Herman en het gehele 
bestuur te dechargeren voor het gevoerde (financieel) beleid. De vergadering ging daarmee 
akkoord.  
Hein en Joop hebben het twee jaar gedaan. Zij werden hartelijk bedankt voor hun 
werkzaamheden. Martin Marks en Ruud Goudriaan vormen samen de nieuwe kascommissie.  
 

 
 
In de avond werd ik, zeer terecht, door de oud-voorzitter, Marius Bouwma, gewezen op een 
“technische” fout van het bestuur. In de financiële stukken is de begroting voor 2019 wel 
opgenomen maar er is geen expliciete instemming van de leden gevraagd voor de 
begroting…. Gelukkig ligt het mes niet op tafel bij onze vereniging……. Volgend jaar zullen 
we dat absoluut beter doen!! 
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De ledenvergadering kon instemmen met het voorstel van het bestuur over de te organiseren  
 
evenementen voor 2019.  

 19 -22 april: Paastocht. Rondje Noord-Holland. 
 30 mei: Hemelvaarttocht: Wadden 
 14, 15 en 16 juni: Rondje Dijk c.q. rondje Vogeleiland. 
 6 en 8 september: 4 uursrace Hindelopen. 
 5 en 6 oktober: Barbecue in de Buyshaven Enkhuizen. 
 9 november: Bezoek Regiocentrale Maasbracht. 

Opgeven via de website!!!!! 
 
Er werd ingestemd met het privacy beleid zoals dat is geformuleerd. We vragen nog even na 
of de ledenlijst onder de leden van de club verspreidt kan en mag worden. Welllicht dat we 
elders in deze Flitsen het antwoord al geven. 
We spraken af dat we dit jaar gaan onderzoeken in hoeverre er behoefte is aan een evenement 
op klein water. Prachtig dat Wigle en Aly van der Meer al hebben aangegeven dat zij een rol 
willen spelen bij de organisatie van een dergelijk evenement.  
 
Er is nog stil gestaan bij de communicatie binnen de vereniging. We kennen uiteraard de 
Flitsen. Jeroen deed een oproep aan eenieder om een bijdrage te leveren aan de inhoud van het 
blad. Een stukje maken over iets wat je (op zeilgebied) hebt meegemaakt wordt zeer op prijs 
gesteld. Wat ook zeer op prijs wordt gesteld is het digitaal ontvangen van de Flitsen. Als we 
geen drukkosten en portokosten meer hebben scheelt dat behoorlijk…. Bovendien, als je de 
Flitsen digitaal krijgt zijn alle foto’s in kleur!!!! 
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De website is het medium om je op te geven voor deelname aan de evenementen.  Op het 
aanmeldformulier zullen we een mooie zin zetten over het privacy beleid.  
 
Bij de rondvraag deed Liesbeth Marks een duidelijke oproep aan het bestuur om ervoor te 
zorgen dat er ook vrouwen in het bestuur plaats nemen. Het bestuur deed de toezegging om 
bij vacatures hier nadrukkelijk rekening mee te houden. 
 
Het was een goede Algemene ledenvergadering! 
 
Het evenement ging verder. Om 15.00 uur begon Werner Toonk, vroeger lid van onze club 
aan de presentatie van zijn reis naar Nieuw-Zeeland. We hingen aan zijn lippen. Wat een 
indrukwekkend verhaal. Werner vertelde niet alleen over de mooie dingen maar ook over de 
dingen die vervelend, angstig of irritant waren tijdens de reis met zijn stalen tweemaster 
Karma. Het was zo boeiend en meeslepend dat we de tijd volkomen vergaten. De mensen van 
Restaurant Pieterman wilden graag om 17.00 uur beschikken over de zaal. Wij zaten om 17.15 
nog ademloos naar Werner te luisteren.  
 
Werner schrijft over zijn belevenissen een boek. Wij hebben hem en de leden toegezegd u te 
informeren als het boek klaar is en waar het dan te koop is. Aan te bevelen!!!! 
 
We sloten de dag af door met elkaar te eten. Hartstikke gezellig en geanimeerd. 
De totale afdronk van de dag was inderdaad: WAS WEER EEN MOOIE IFC DAG. 
 
Jan Salverda, voorzitter.   
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VERSLAG VAN DE SECRETARIS - JAAR 2018 
 
Ledenadministratie 
 

 
 
Na een paar jaar van lichte groei, 
afgelopen jaar een lichte krimp in 
het ledental. Het totaal aantal 
leden bedraagt per 1-1-2019 130 
leden 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESTUURSACTIVITEITEN 
 
In 2018 namen we afscheid van de zittende voorzitter Marius Bouma die deze taak al 17 jaar 
vervulde. Jan Saverda werd tijdens de ALV verkozen tot nieuwe voorzitter. Daarmee bestond 
het bestuur in 2018 uit 6 leden: de voorzitter, penningmeester, secretaris plus 3 algemene 
bestuursleden. Het bestuur is in 2018, naast de evenementen, driemaal bij elkaar gekomen. 
Steeds meer zaken kunnen via de mail worden afgehandeld. 
 
Een bijzonder aandachtspunt afgelopen jaar en ook komend jaar is de Europese 
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. De 
manier waarop wij er binnen de IFC mee om willen gaan hebben wij in grote lijnen opgezet 
en moet nog worden besproken en geaccordeerd door de leden op de komende 
jaarvergadering . 
 
Diverse activiteiten 
 
I.F.C. MAILING 
De IFC mailing is, net als andere jaren, voornamelijk gebruikt voor het herinneren aan onze 
geplande evenementen en voor kopij voor de flitsen. Het blijft belangrijk dat de leden 
eventuele wijzigingen van hun mail adres bij het secretariaat kenbaar maken om op tijd 
geïnformeerd te worden over toekomstige activiteiten. 
 
WEBSITE 
 
De website wordt redelijk goed bezocht. De nieuwe website maakt het veel makkelijker 
artikelen en foto’s te plaatsen. De actualiteit van de gepubliceerde informatie wordt daardoor 
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steeds beter. Het aantal keer dat een artikel of pagina opgevraagd is, wordt automatisch per 
artikel bijgehouden en weergegeven. De aanmelding voor Evenementen maakt de 
administratie voor de organisatoren makkelijker. 
 
DIGITALE FLITSEN 
Porto kosten voor het versturen van de Flitsen maken een aanzienlijk deel van de begroting 
uit. De leden kunnen aangeven of zij in het vervolg de Flitsen digitaal willen ontvangen. Het 
voordeel voor de leden is dat ze daarmee een “kleuren versie” van de Flitsen ontvangen.  
 
FACEBOOK GROUP 
Afgelopen jaar zijn we een proef gestart met een Facebook groep met als doel de interactie 
tussen de leden te bevorderen. Als bestuur kregen we vragen van leden die contact zochten 
met andere Friendshippers in hun omgeving om gezamenlijk iets te kunnen ondernemen. Een 
Facebook groep zou een goed platform hiervoor kunnen zijn. Op dit moment zijn er 16 leden 
toegelaten tot de groep die overigens alleen bestemd is voor leden. Dat is niet erg veel wat 
misschien ook wel te maken had met de negatieve publiciteit rond Facebook in 2018. Er zijn 
ook regelmatig verzoeken van niet leden. Dezen krijgen dan een bericht hoe zij lid kunnen 
worden. Zo draagt de groep ook nog wat bij aan de werving van leden. Op de komende 
Jaarvergadering zullen we het initiatief verder evalueren 
 
TECHNISCHE GROEPEN 
 
De technische groepen, met als doel de technische kennis die onder de leden aanwezig is, te 
delen, bestaan nu 9 jaar.  
 

De coördinatoren begeleiden 
de communicatie binnen de 
groepen en zijn tevens de 
moderators op het forum voor 
hun scheepstype.  
 
De coördinator voor de FS 23 
is helaas nog steeds vacant en 
wordt waargenomen door 
Louis. 
 
Op dit moment zijn er 547 
forum leden geregistreerd. De 
forum leden hebben tot nu in 
totaal 396 onderwerpen 
aangedragen waarop met 1225 
berichten is gereageerd. De 

gebundelde technische kennis blijft een belangrijk argument om IFC lid te worden. 
 
Het bestuur wil daarom alle coördinatoren en alle Friendshippers, die hun kennis hebben 
willen delen op dit forum, voor hun inzet hartelijk bedanken! 
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Evenementen 
 
In 2018 werden 6 natte en 2 droge evenementen georganiseerd in/of vanuit Enkhuizen, 

Hindeloopen, IJmuiden, Hoorn, 
Makkum, en Volendam. Het totaal 
aantal deelnemers van alle 
evenementen samen was 225. Veelal 
worden de evenementen bezocht door 
een vaste kern van leden. We proberen 
deze kern steeds uit te breiden door 
meer makkelijk toegankelijke 
evenementen te organiseren in een 
weekend zoals rondje dijk en de BBQ. 
Daarnaast proberen we onze leden die 
hun schepen niet in de nabijheid van 
het IJsselmeer hebben liggen te 
betrekken in onze droge evenementen 
elders in het land. Hieronder volgt een 

korte samenvatting van de evenementen van dit jaar. 
 
Lelystad, 3 februari, Bezoek Schaap Ship Care 

Op 3 februari bezochten we het 
bedrijf Schaap Ship Care in Lelystad, 
een bedrijf dat zich onder andere 
richt op onderhoud en reparatie van 
jachten. Leen Schaap presenteerde 
zijn bedrijf wat begon met het 
vervaardigen van surfplanken en nu 
vooral is gericht op polyester 
schadereparaties. Veel technische 
kennis werd uitgewisseld vooral op 
het gebied van preventie en reparatie 
van osmose, het verschil tussen 
polyester en epoxy maar ook over het 
afdichten van boorgaten en het 
monteren van scheepsbeslag op 
sandwichmateriaal 

De lezing was goed bezocht met 37 deelnemers. Polyester onderhoud en reparatie bleek een 
populair onderwerp onder onze leden en we zoeken verder naar mogelijkheden ergens een 
praktische hands-on workshop te organiseren.  
 
Volendam 10 maart: Algemene Ledenvergadering  
 
 
Al meerdere jaren organiseren wij onze ledenvergadering in Volendam. Bij aankomst werden 
de leden weer begroet met koffie en broodjes. Aansluitend het formele deel van de dag de 
Algemene Ledenvergadering waar het afgelopen jaar werd geëvalueerd en het nieuwe jaar 
werd gepland.  
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De jaarvergadering werd voor 
de laatste keer voorgezeten 
door Marius Bouma. Bij het 
agenda punt 
bestuurssamenstelling werd de 
voorzittershamer, figuurlijk, 
overgedragen aan Jan Salverda. 
Bij monde van Herman 
Hemerik namen de leden 
afscheid van een markante 
voorzitter die 17 jaar de 
voorzittershamer hanteerde. 
Naast een cadeau voor Marius 
was er voor Anneke een 
prachtige bos bloemen. 
Na de lunch hebben Marian en 

Gerrit Broertjes ons meegenomen op een rondje Atlantic via Suriname waarin zij nuchter 
beschrijven wat je allemaal mee maakt op zo’n lange reis. Een boeiende lezing die met veel 
interesse werd gevolgd. Traditie getrouw sloten we de dag weer af met een gezamenlijk diner. 
We hebben op de algemene ledenvergadering in totaal 49 deelnemers mogen ontmoeten. 
 
 Paastocht 30 Maart: Rondje Noord Holland 

 
In 2018 valt Pasen niet alleen vroeg 
maar liep de winter ook nog wat 
langer door. Het veel niet mee om 
de schepen weer op tijd klaar te 
maken. Toch vertrokken 4 schepen 
vanuit Enkhuizen richting Den 
Helder voor het Rondje Noord 
Holland. Daar waar we in 
voorgaande jaren te kampen hadden 
met veel wind, liet de wind dit jaar 
verstek gaan. Het beetje wind wat er 
stond kwam uit het Noorden en was 
koud. Dat zorgde wel voor een 
goede teamgeest en maakte dat de 
Berenburg na 48 mijl prima 

smaakte. Al met al weer een geslaagde Paastocht met in totaal 10 deelnemers 
 
Hemelvaart 10 mei: Waddentocht Texel 

 
Donderdag 10 mei verzamelen 20 schepen 
in Makkum. Om 20.00 palaver bij “De 
Prins”. Traditioneel gaan we met 
Hemelvaart naar Terschelling. Dit keer 
hebben we echter besloten naar Texel te 
gaan en vandaar naar Medemblik. Omdat 
we de haven in Texel niet konden 
reserveren werd besloten vroeg met eerste 
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stroom mee te vertrekken. Zo konden we de schepen uit den Oever voor blijven en hadden we 
meer kans op een plekje. Prachtig weer, alleen liet de wind het zo vroeg afweten. ‘s Avonds was 
een wandeling georganiseerd naar de Hooge Berg. De volgende morgen richting Medemblik. Na 
een worsteling om door de sluis te komen, konden we rond het einde van de middag aanleggen bij 
Kasteel Radboud waar een BBQ was georganiseerd. Net toen de vuren werden aangestoken, stak 
een koude wind op die ons naar binnen verjaagde waar we de maaltijd verder voorzetten, 
muzikaal begeleid door het koor van de “Enterprise”. Een heerlijk zonnig Hemelvaartweekend 
waar 12 schepen met 44 deelnemers meegingen. 
 
Enkhuizen, 8 Juni: Rondje Dijk/Vogeleiland met BBQ  

 
Op vrijdag arriveerden de deelnemende 
schepen in de Buishaven te Enkhuizen. 
Om 20.00 uur ’s avonds was er palaver 
in de “kombuis” op het haventerrein. 
Zaterdag is er de zeiltocht waarbij naar 
keuze een rondje dijk of een rondje 
vogeleiland gevaren werd, afhankelijk 
van het weer en eigen keuze. Bij 
terugkomst werd om 18.00 een begin 
gemaakt met de gezamenlijke 
barbecue. 
In totaal namen 10 schepen deel aan dit 
evenement. 
 

 
Landje tik, 14 Juni: IJmuiden - Lowestoft - IJmuiden  

Met Pasen proberen we naar Lowestoft 
te gaan. Omdat dit jaar Pasen wel erg 
vroeg was werd voor dit jaar, als proef, 
een extra tocht ingelast naar Lowestoft. 
Voor de zekerheid was er zelfs een 
alternatieve datum geprikt, mocht het 
weer op de geplande datum ongeschikt 
zijn. vijf schepen hadden zich 
aangemeld, uiteindelijk verschenen twee 
schepen in IJmuiden. Na het palaver 
bleek dat er slechts één schip de tocht 
zou aanvaarden. De reden, te weinig 
wind dus vele mijlen motoren. 
Uiteindelijk bleek dat juist voor de 
heenreis op de terugreis stond ruim 

voldoende wind om in een record tempo terug te zeilen. Conclusie: een mooie ervaring maar toch 
wel erg ver voor “even” Landje Tik. 
 
Hindeloopen 8 september:  De wedstrijd 
 
Dit jaar werd er bij de aanloopboei Workum/Hindeloopen gestart. De rakken liggen tussen 
Stavoren. Makkum en Breezanddijk. De wedstrijdbepalingen (starten met uitloop motor) werden 
op vrijdagavond doorgenomen.  
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De zeilen hadden deze keer een rifje nodig. Na spannende start kozen de schepen verschillende 
routes wat bij sommige boeien tot wat 
consternatie leidde. Misschien een goed 
idee om de volgend jaar de regels bij 
boeirondingen uit te leggen op het 
palaver. 
De “gedoodverfde favoriet” moest met 
roerschade opgeven en kwam op een 
noodroer veilig terug in de haven. Dat 
leverde wel een troostprijs op. De 
winnaar werd de Ianassa. 
 In totaal deden 16 schepen mee. Naast de 
deelnemende schepen hadden we in totaal 
43 dinergasten. 
 
 
 

Trintelhaven 7 oktober: Barbecue en kampvuur 
Ook weer dit jaar: een BBQ om het eind 
van het seizoen te markeren. Dit jaar 
geen Trintelhaven, die is gesloten i.v.m. 

werkzaamheden aan de dijk. Tijdens het 
zeilrondje dijk van de IFC in juni is de 
Buyshaven in Enkhuizen goed bevallen, 
dus worden we daar uitgenodigd voor de 
barbecue. Op zaterdag druppelen de 
schepen binnen. Het is mooi weer maar 
geen wind. Dus dorstige bemanningen. 
Het wordt al snel gezellig. ’s Avonds 
koelt het snel af en begint het zelfs te 
regenen zodat we blij zijn dat we 
gezellig met zijn allen in de Kombuis 
ons eten kunnen consumeren. De 
volgende dag is het weer prachtig weer. 

In totaal waren we met 8 schepen en 18 deelnemers.  
 
Afsluitend kunnen we zeggen dat afgelopen jaar wel het jaar van de BBQ is geweest. 
 
 
 
Den Dolder, februari 2019 
 
Gerard Daniëls 
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Weer een lezing over het weer! 
 
Precies twee jaar geleden gaf Henk de Jong een lezing over getijden, waar dat vandaan kwam, 
en hoe het ontstaat en vooral welke factoren daarbij een rol spelen. 
Natuurlijk, weersinvloeden bepalen mede de de hoogte van het getij. Maar het was niet juist te 
constateren dat het weer over het weer gaat, zoals een iemand deed. Een onterechte titel dus! 
 
Nu was het onderwerp de achtergronden van het weer. Boeiend en ook simpel zoals Henk het 
brengt, met veel grafieken die inzicht bieden hoe het weer zich voltrekt. Maar bij elkaar is de 
stof complex. Helder gebracht als een regendruppel, en nu maar pogen het te onthouden. 
 
Nu gaan we proberen een idee te geven waar de presentatie over ging, alles is niet mogelijk, 
maar misschien een goede indruk wel. Met behulp van wat grafieken van Henk. 
 
Vroeger hadden we wat houvast aan bekende uitspraken zoals "avondrood, water in de sloot". 
Volgens Henk heb je daar niet zo veel aan. Alhoewel er is er één waar hij zich wel achter kan 
scharen: "als het regent in mei, is april voorbij".  
Maar als je nu kijkt waar de meteoroloog mee moet werken, dan zijn dat gigantisch veel data, 
die niet meer zonder computer verwerkt kunnen worden. Op zijn bureau staan meer schermen 
dan bij de loodsdienst van Hoek van Holland. 
 
Dat de weerkundige processen zich boven ons hoofd afspelen wil niet zeggen dat we ze niet 
begrijpen. Maar er is veel informatie nodig om een weerbeeld te kunnen geven. 
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Zo ziet een normale werkplek eruit van de meteoroloog. 
 
 
Het is te simpel om alleen maar naar de lucht te kijken en een voorspelling te doen. Op korte 
termijn lukt dat soms nog wel maar niet op langere termijn, dat geldt met name voor apps als 
buienradar. 
Er worden veel metingen verricht, de gegevens worden samengevat op weerkaarten en dan 
kan de voorspelling volgen. 

 
Er is veel op de weerkaart te zien. Ligging hoge (H) en lage (T) drukgebieden, isobaren ofwel 
lijnen van gelijke druk, kou- en warmte fronten. De blauwe lijnen met puntjes eraan zijn de 
koufronten, de rode met bolletjes de warmtefronten. De verplaatsingsrichting kun je afleiden 
uit de pijltjes met de stokjes eraan. Hoe meer stokjes des te harder de wind. 
Liggen de isobaren ver uit elkaar dan zal daar niet zo veel wind staan, maar als de lijnen dicht 
tegen elkaar liggen wordt er harde wind verwacht. 

 
Hier zo'n stokje met heel veel 
symbolen en kenmerken. Op die 
manier maak je een weerkaart 
overzichtelijk. 
 
Zo te zien is de wind NNW. 
Door weerkaarten te maken van 
verschillende, nog komende, 
tijdstippen krijg je een beeld van 
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de weersontwikkeling.  
 
 
 
Een heel belangrijke formule is de volgende: 

 
Het wil zoveel zeggen als de luchtdruk (p) maal het volume (V) gedeeld door de temperatuur 
(T) is constant (C).   C blijft dus altijd hetzelfde. Wat kun je daar uit afleiden? 
Als p of V stijgt, zal T ook moeten stijgen. Als T gelijkt blijft, en p daalt zal V moeten 
toenemen en omgekeerd. Zo kun je met de formule spelen. 
De luchtdruk kennen we allemaal van de barometer. Het eenzame hogedrukgebied op het 
kaartje van 1030 mbar laat mooi weerzien. En de lijn van 1025 mbar ligt ver weg. Er is dan 
weinig wind. Als de luchtdruk nu gaat dalen, zal de temperatuur ook dalen. Een verschijnsel 
dat we allemaal kennen, het wordt minder mooi weer. (bij gelijkblijvend volume lucht). 
 
Hoe moet je dat zien: volume aan lucht? Stel we hebben allemaal zakken van 1 m3 lucht. Als 
we die op elkaar gaan stapelen dan zal door het gewicht, de zakken lucht daaronder gaan  
indrukken. Het volume in de (onderste) zak neemt af, maar de luchtdruk daar neemt toe.  
Het opstapelen van zakken hoeven we niet zelf te doen. Dat doet de natuur wel. Bijvoorbeeld, 
wordt er in de hogere luchtlagen lucht toegevoerd, de luchtdruk op aarde stijgt. De 
temperatuur zal ook stijgen, want de formule blijft gelden. 
 
De temperatuur wordt trouwens gemeten in graden Celsius. Bij 0 graden Kelvin is de 
temperatuur in Celsius exact - 273 graden, het absolute nulpunt. Voor de natuurkunde bleekt 
de schaal van Celsius niet zo handig. 0 graden Kelvin is het uitgangspunt omdat bij die 
temperatuur de moleculen, waaruit elke stof bestaat, niet meer bewegen. Dit exacte moment 
meten is ook al zoiets: ook de moleculen van het meetinstrument bewegen niet meer. Dus ... 
hoe meet je het dan? Waarschijnlijk zodra het meetinstrument het begeeft, omdat de 
moleculen stilstaan. 
 
Wat gebeurt er eigenlijk boven ons hoofd? Een voorbeeld: 
De opkomende zon verwarmt een luchtdeeltje (iets meer dan zijn omgeving) met een 
bepaalde hoeveelheid waterdamp. Hierdoor zet het luchtdeeltje uit en wordt lichter dan zijn 
omgeving. Net als een stuk (licht) hout in (zwaar) water drijft het luchtdeeltje omhoog en 
koelt daarbij af. Door de afkoeling neemt de relatieve vochtigheid toe; boven 100 % ontstaat 
er condensatie in de vorm van druppels. 
Bij condensatie komt er warmte vrij, waardoor het verzadigde deeltje lucht langzamer gaat 
afkoelen bij verder doorstijgen. Het stijgen van het luchtdeeltje stopt pas als de 
omgevingsfactoren weer gelijk zijn aan die van het luchtdeeltje. 
 
De temperatuur neemt met hoogte af en wel circa 1 graad per 100 meter. En met de afname 
van de temperatuur daalt ook de luchtdruk. Denk aan de stapels lucht op elkaar. De mens kan 
maar tot 4 km hoogte normaal ademen. En een gewoon verkeersvliegtuig haalt maximaal 12 
tot 13 km. De luchtdruk is daarboven zo gering zodat het noodzakelijk is dat we daar reizen in 
een drukcabine (vanaf 5 km). De stewardessen heten niet voor niets cabinepersoneel. 
 
Voor het maken van weerkaarten is heel veel informatie nodig. Het KNMI laat nog elke nacht 
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een met helium gevulde ballon op om metingen te doen van de opbouw van de atmosfeer.. 
Vroeger waren ook koopvaardijschepen verplicht om metingen op de oceaan door te geven. 
Hoe meer metingen hoe beter de voorspelling. 
 
 
De wind speelt een belangrijke rol in de verdeling van de warmte over de aarde. 

 
Er is niet alleen een circulatie van oost naar west rond de evenaar en tegengesteld tussen de 
30ste en 60ste breedtegraad, maar ook een circulatie naar omhoog en omlaag. Hieruit zijn de 
heersende windrichtingen af te leiden, zoals de bekende zuidoostpassaat waarmee zeilers van 
de Canarische eilanden naar de Cariben vertrekken. 
 
Het warmste gebied op aarde vind je rond de evenaar. Het is dus niet zo gek dat daar de lucht 
opwarmt en gaat stijgen (zie plaatje). De stijgende lucht moet worden gecompenseerd en 
daarom zal bij het aardoppervlak de lucht naar de evenaar toestromen. Dit allemaal is goed op 
het plaatje te zien. Wat ook opvalt is dat het zuidelijk halfrond het spiegelbeeld vormt van het 
noordelijke, of zo u wilt, omgekeerd. 
 
Ook de broeikasgassen spelen een belangrijke rol in de temperatuur. Broeikasgassen 
absorberen zonlicht. Zonder broeikasgassen zou het bij de evenaar 80 graden C zijn en bij de 
polen zou het 100 graden C zijn. Of we hier nog zouden kunnen leven is maar de vraag. We 
zijn er in elk geval niet op berekend. 
 
Hoe ontstaat nu het weer op aarde? 
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Hoofdoorzaak is de zon in samenwerking met de atmosfeer.  
De zon brandt rond evenaar warmer, omdat de zonnestralen bijna loodrecht op de aarde staan, 
maar op onze breedtegraad maken de zonnestralen een kleinere hoek waar dezelfde 
hoeveelheid stralen over een groter oppervlak worden verdeeld en dus minder warmte afgeeft. 
Koude lucht is zwaarder dan warme lucht, dat uitgezet is en daarom lichter. 
Door de temperatuurverschillen en de draaiing van de aarde onstaan er golfbewegingen van 
koude, droge poollucht, die naar het zuiden wil, en van warme, vochtige equatoriale lucht, die 
naar het noorden wil. Let wel, dit geldt alleen op het noordelijk halfrond!  
Dit gebeurt met golfbewegingen, zodat er koude troggen ontstaan en warme ruggen van hoge 
luchtdruk. De bal is aan het rollen gebracht. 
 
Op grotere hoogten ontstaan de zgn. jetstreems. U kent het misschien wel, de luchtstroom die 
er voor zorgt dat u uit Amerika ± 2 uur sneller terugvliegt dan naar Amerika. 
Er ontstaan hogedrukgebieden, waar de luchtdruk hoger is dan de omgeving, en 
lagedrukgebieden, waar de luchtdruk lager is dan de omgeving. De omvang van dit soort 
systemen is vaak enkele honderden tot 1000 soms 2000 km. 
 
De lucht stroomt nu van het hogedrukgebied (meer volume) naar het lagedrukgebied, maar 
door de draaiing van de aarde niet rechtstreeks. Hoe dan wel? Dat ziet u in het bijgaande 
plaatje. 
 

 
 
Om het wat algemener te houden: bij een hogedrukkern gaat de wind met de wijzers van de 
klok mee, bij een lagedrukkern tegen de wijzers van de klok in.  
 
Hier heeft u echt wat aan bij het bekijken van een 
weerkaart. Het is ook goed te oefenen. Bekijk de 
weerkaart in de krant de ligging van de 
drukgebieden en voorspel de windrichting op de 
grond. U zult merken dat u er niet zoveel naast 
zit. 
 
In het algemeen geldt dat bij een hogedrukkern 
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de lucht naar beneden stroomt, en bij een lagedrukkern naar boven. 
 
Daarmee komen we op de basiskenmerken van het weer. Zie het volgende plaatje. 

 
 
Op de weerkaarten worden ook de fronten getekend. Een Front is een gebied waar 
temperatuurtegenstellingen/luchtvochtigheid het grootst zijn. 
Een Polaire front is de denkbeeldige scheidingslijn tussen de koude lucht in het noorden en de 
tropische lucht in het zuiden. Deze bewegen zich tussen 50 graden NB en 60 graden NB 
Nederland valt hier precies onder.  Hieronder de indeling van fronten: 
 

 
 
Eigenschappen van een luchtsoort zijn afhankelijk van hun brongebied en van het seizoen. 
 
Voorbeeld polaire lucht. 
In de zomer: 
- vanuit het westen koel en vochtig vanwege langdurig verblijf boven de Oceaan 
- vanuit het oosten droog en zacht tot warm, vanwege opwarming boven Oost Europa 
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In de winter: - vanuit het westen: zacht en vochtig  
                      - vanuit het oosten: koud en droog  

 
 
Voor het warmtefront, toenemende bewolking, gevolg door regen. 
 
Achter  het koufront, regen gevolgd door  opklaringen.  
 
In alle gevallen vindt er optilling van lucht plaats. Dat is belangrijk omdat het in de regel 
gevolgen heeft. 
Hoe warmer de lucht, hoe meer vocht het kan opnemen. 
Bij 30 graden ruim 30 gr/m3, en bij 5 graden 7 gr/m3. 
 
Relatieve vochtigheid is het percentage gemeten waterdamp t.o.v. de hoeveelheid waterdamp 
die er bij die temperatuur theoretisch in zou kunnen zitten  
Voorbeeld: relatieve vochtigheid in lucht van 20 graden:  
18 gram kan er in, 12 gram zit er actueel in, de relatieve vochtigheid is dan 12/18 = 60 % . 
 
Maar wat gebeurt er nu als die lucht wordt opgetild en in koudere regionen terecht komt? 
De verdere afkoeling zorgt er voor dat bij 12 graden en 100% vochtigheid met 10 gram 
waterdamp naar 5 graden maximaal slechts 7 gram waterdamp kan bevatten. De niet in lucht 
opgenomen 3 gram waterdamp vormen nu wolkendruppels.  
Een wolk bestaat uit regendruppels en niet uit waterdamp! 
 
Zoals u weet hoeft er uit wolken niet per se regen te vallen. Dat is afhankelijk van de dikte en 
temperatuur van de wolk. Mogelijk zijn: geen regen (of bereikt de grond niet), motregen,  
regen, droge of natte sneeuw. We kunnen het volgende onderscheid maken: 
Regen is geforceerde optilling langs fronten door botsing van luchtsoorten. 
Buien worden gevormd door spontane opstijging van lucht door onstabiliteit. 
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De “Diepte” van de onstabiele laag en beschikbare hoeveelheid vocht bepalen: of er wel een 
bui ontstaat en ook de intensiteit van de bui. 
Bij hoge temperaturen en veel vocht komen dus intensievere buien voor dan bij lage 
temperaturen. Denk daar maar aan tropische buien. 
 
Mist ontstaat (meestal) door afkoeling aan het aardoppervlak. De luchttemperatuur daalt 
totdat verzadiging optreedt en er “mistdruppels” ontstaan. 
Het zijn eigenlijk wolken aan de grond die weer verdwijnen door opwarming van het 
aardoppervlak waarmee het vocht opnemend vermogen van de lucht weer toeneemt.  
 
Neerslag begint als hagel in de buienwolk. Afhankelijk van intensiteit en valsnelheid smelt het 
onderweg naar beneden en komt meestal als regen aan de grond. 
Bij zeer intensieve neerslag komt de hagel tot aan de grond. 
 

 
 
Windstoten rond een bui vinden plaats door plotselinge temperatuurdaling.  
De temperatuur daalt (fors) door: 
1. Verdampende neerslag onttrekt “warmte” aan de lucht 
2. Er wordt van (zeer) hoog niveau koude lucht naar beneden “gesleurd” door de vallende 
neerslag met een snelheid van 4 kts per graad daling van temperatuur. 
Bijvoorbeeld: op een zomerse dag met 30 graden kan het door de bui (tijdelijk) afkoelen  naar 
20 graden. De 10 graden verschil leidt tot 40 kts windstoten. (+ heersende wind)  
 
Wanneer is zo’n bui te verwachten? 
Vooral als het warm is , dat voel je. Dan zit er ook het meeste vocht in de lucht. 
Als het vochtig is, zie je dat omdat het zicht slecht is. 
Als het zo slecht is dat je op de horizon geen verschil meer ziet tussen lucht en water (bij heet 
weer), dan zoekt de “Witte Raaf” met gepaste spoed een beschutte haven op.  
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Buienradar: de uitsmijter van de dag!     
De app is zeer nuttig voor de actuele situatie en het afgelopen uur. En laat ook ruimte voor 
eigen interpretatie voor wat betreft de  toenemende/afnemende activiteit. 
Maar bij prognoses voor 3 uur of langer vooruit, wordt het beeld eenvoudigweg “verschoven” 
naar de toekomst. 
Het kàn werken voor frontale bewolking, hoewel er geen indicatie is voor toename 
of afname in de tijd. 
Het werkt niet voor buiig weer. Buien ontstaan in vrij korte tijd (1 tot 3 uur) en hebben  een 
korte levensduur (½ uur). Uitzonderingen zijn zeer zware buiencomplexen. 
 
U weet inmiddels heel wat meer van het weer en het ontstaan ervan. Probeer daar gebruik van 
te maken. U hebt daarvoor wel data nodig. Die is er volop. Handige bronnen zijn 
bijvoorbeeld: 
- Zilt magazine. Iedere donderdag krijg je een email met weerpraatje en -kaarten. Goed 
volgen dit, is het advies. Abonneer je op de email. 
- Het weerbulletin kleine luchtvaart (KNMI) met informatie over temperaturen en wind,  
bovenlucht 3000 voet wind indicatie voor te verwachten windvlagen (zonder buien). 
- Het internet, maar ook pagina 707 teletekst. 
- Windguru.cz voorspelt de wind etc., de betaalde versie is met kaartjes. Niet voor buien. 
- Bracknell prognoses Internet 
 
Het is duidelijk: dit verhaal leunt zwaar op de presentatie van Henk. En was zonder hulp niet 
mogelijk. Bovendien kunt u het nu nog eens nalezen, hoewel het niet compleet kan zijn. 
Het was erg leuk om mee te maken.        

Louis Vink 
 
 
 
 
Naschrift 
 
Een hele dappere poging van Louis om een twee uur durend en complex verhaal met 120 
sheets samen te vatten in 9 pagina’s. Voor mij zelf was het al een flinke uitdaging om te 
proberen een compleet weerverhaal in 2 uur samen te persen; je kunt nu eenmaal niet enkele 
jaren studie in één middag overbrengen. 
En hoewel het verhaal van Louis niet overal geheel waterdicht is, was het voor mij erg leuk 
om te lezen dat een aantal essentiële meteorologische mechanismen blijkbaar begrijpelijk zijn 
overgekomen. De enthousiaste reacties die ik naar aanleiding van de middag in Hoorn heb 
ontvangen maakte het (vele) werk dat ik er aan heb gehad zeker de moeite waard. 
 

         Henk de Jong 
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Mijn Friendship 25 Impuls 
 
Ruim 20 jaar varen Gerda en ik in de weekenden vanuit de Compagnieshaven in Enkhuizen 
met onze Q29 La Ronde. De Q29 is een opgewaardeerde Spirit 29 die in 1992 is gebouwd 
door de werf Q Boats in Workum, met hulp van de ontwerper Koos de Ridder (ook ontwerper 
van diverse Friendships). 
Wonend in Hilversum wilden wij, toen wij klaar waren met ons werk, ook wel op 
doordeweekse dagen en avonden dichtbij huis varen. 
Door een toevallig gesprek met een kennis, kwam in de zomer 2017 zijn Friendship 25 in 
mijn bezit. Hij kon die boot niet meer onderhouden en daardoor was die toe aan een grondige 
opknapbeurt. Deze F25 is gebouwd in 1985, uitgerust met vaste kiel van 1.35 m. en een 
buitenbootmotor in een bun. 
 
Grofweg bestond het opknappen uit 3 fasen: van vuil naar schoon, van bruin naar wit en 
van slap naar stevig. 
Allereerst was het stevig boenen, groene hard geworden lijnen vervangen net als versleten 
valstoppers en blokken. Ook een nieuw kompas was geen luxe en de oeroude log en 
dieptemeter zijn vervangen door een combimeter. Hoewel de lampen van de 
navigatieverlichting nog goed waren, was het nodig om alle electra te vervangen. De zeilen 
waren redelijk met GRZ, genua., HA fok, fok en spi. Het grootzeil heb ik gewassen in de 
kliko en dat ging goed. Al het dekbeslag heb ik gedemonteerd en van nieuwe kit voorzien, net 
als de ramen. Voor betere ventilatie heb ik een dekventilator gemonteerd. De lekkagebronnen 
en vochtproblemen waren daarmee verdwenen. 
Bij de eerste zeiltocht vanuit jachthaven Naarden op het IJ- en Markermeer bleek dat er zeker 
wat te maken was van deze boot. Na een extra grondige inspectiebeurt binnen was mijn 
conclusie dat het houtwerk niet netjes was te krijgen omdat er veel vochtvlekken waren en 
losgelaten fineer.   
 
Dat leidde tot de fase van bruin naar wit. Omdat de boot door ons als dagzeiler zou worden 

gebruikt, heb ik de 
bovenkasten 
verwijderd evenals de 
deurtjes naar de 
voorpunt, het 
keukenblok en de 
waterzak. De rest van 
het houtwerk heb ik, 
waar mogelijk 
gedemonteerd, 
gerepareerd, stevig 
geschuurd en wit 
geschilderd, net als de 
ruimte onder de kuip. 
Het achteronder met 
de brandstoftank dat 

kaal polyester was en vuil van lekwater en gemorste brandstof, heb ik geschilderd met 
bilgeverf. Dat scheelt met schoonmaken en stank van de brandstof. 
Het resultaat van deze twee fasen in 2018 was een fris ogend en ruikend interieur, na ca. 200 
uur werk. 
Bij het zeilen merkten wij dat de boot, wellicht ook door het verwijderde gewicht, zeilt als een 
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dinghy. Lekker aanspringen en reageren op de golven en voldoet daarmee aan ons idee van 
een dagzeiler. 
In de winter van 2018-2019 heb ik de romp en onderwaterschip in orde gemaakt. Er was niet 
zo veel aan te doen. Hangend in de kraan heeft de havenmeester bijna alle oude antifouling er 
af weten te spuiten. Voor mij restte wat schuurwerk, een primerlaag en nieuwe antifouling. De 
romp was goed in orde zodat een stevige poetsbeurt voldoende was. 
Als bekroning van al dit werk heb ik de boot omgedoopt naar Impuls (logisch als je zomaar 
een extra boot koopt). 
 
Tijdens het mooie seizoen van 2019 viel op dat de loopdekken erg doorveerden. Bij navraag 
her en der zou de oorzaak kunnen liggen in ingewaterd balsahout in het sandwichdek. 
Dat was de start van de laatste opknapfase in het najaar van 2019, van slap naar stevig. 
Ik heb binnen aan weerszijden de onderkant van het dek open gezaagd, het balsahout 
verwijdert, schuimplaten ingelijmd met epoxy en de uitgezaagde delen weer ingeplakt. Als 
afwerking een 12 mm. hechthouten plaat vastgeschroefd. Omdat ik de bovenkasten had 
verwijderd en niet gerust was op de sterkte van het loopdek, heb ik nog twee steunschotten 
gemonteerd. Daarna ook dat alles weer wit geschilderd. Het doorveren van het dek is 
verdwenen maar de her en der ontstane barsten in het dek moeten nog worden gerepareerd. 
Dat is nog iets voor het komende seizoen.   

Als laatste actie in deze fase heb 
ik de maststut vervangen die aan 
de onderzijde voor de helft was 
doorgeroest. Bij de bouwmarkt 
vond ik zware dikwandige 
steigerpijp die ook wel wordt 
gebruikt als tafelpoot. Met 
stevige flenzen boven en onder 
wordt de mast weer stevig 
ondersteund. 
 
In het gehele proces is mij 
opgevallen dat de boot erg licht 

is gebouwd waardoor meerdere barsten zijn ontstaan in opbouw en dek en dat er bij de bouw, 
zoals gebruikelijk in die tijd, gewone schroeven zijn gebuikt die 
volledig verroest waren. Dat maakte demontage van het houtwerk 
erg lastig. Bij het opnieuw inbouwen heb ik alleen rvs gebruikt. 
Op het forum van de F25 staan meer foto’s van deze laatste fase. 
Al met al was het een leuke klus om een sterk verwaarloosde boot 
een nieuw leven te geven. 
Wij genieten van onze dagzeiler en met de thermoskan, 
wateryerrican vol en wat te eten is het een goede aankoop 
geweest. 
Tot slot is aardig te vermelden dat in de brochures van de F25, 
Bob Hanenberg met zijn gezin is te zien. Hij werkte destijds bij 
Meijer, heeft in 1992 als mede eigenaar van Q Boats in Workum 
onze Q29 gebouwd en is al jaren de havenmeester van Regatta 
Center Medemblik. De wereld is soms erg klein.  
 
Ruud Kooger 
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Zwerftocht door Åland. 
 
Martin en Liesbeth. 
 
Windekind (Winner 10.10) 
 
Ystad, 12 juni 2018. 
 
Ons reisdoel van dit jaar is Uusikaupunki in Finland. We passeren Åland, waar we onze 
Ålandse vrienden hopen te ontmoeten. Åland is een eilandengroep tussen Zweden en Finland. 
 
Op vrijdag 25 mei vertrokken we aan de wind naar Makkum. Daarna gingen we naar 
Leeuwarden. Daar was het cultureel jaar. Er was een gayparade op de grachten en een 
straatfestival. Het zag er allemaal feestelijk en uitgelaten uit. 

 
Vervolgens voeren we naar Dokkum. Daar bleven we een paar dagen i.v.m. de voorspelde 
oostenwind voor de komende dagen. We probeerden onze nieuwe Dahon-fietsen uit in de 

omgeving.Ze fietsten prima. We genoten intussen 
van de tropische temperatuur: 33°C. 
 
Vanuit Lauwersoog voeren we naar Norderney, een 
Duits waddeneiland. I.v.m. het tij vertrokken we om 
5 uur ´s morgens. We voeren met 9 andere 
zeilschepen op. Het zicht was matig, maar we 
konden de boeien gelukkig wel zien. Om met gunstig 
tij de volgende dag in Brunsbüttel te komen moesten 
we de haven van Norderney 

de volgende dag om 6 uur ’s morgens uitvaren. We gingen voor de 
wind en we hadden stroom mee. Dat schoot lekker op. Om half 7 ’s 
avonds meerden we af achter Iejos, een Winner 12.20. 
Via Rendsburg, waar we dozen wijn en port insloegen, gingen we 
naar Laboe en van daaruit naar Spjodsberg in Denemarken. I.v.m. de 
oostenwind was Fehmarn niet bezeild. Het werd een heftige tocht. 
We haalden het zonder overstag te hoeven, strak aan de wind. Hoge 
golven. De laatste 10 mijl konden we wat ruimer zeilen en gelukkig 
ook wat eten. Toen we Spjodsberg naderden viel de wind helemaal 
weg en konden we rustig binnenvaren. 
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De wind bleef oost, dus de volgende dag 
werden de fietsen tevoorschijn gehaald. We 
fietsten naar de hoofdstad van Langeland: 
Rudkøbing. Mooie fietstocht via vrijliggend 
fietspad. Veel klaprozen en kamille gezien. 
 
 
Teruggekomen in de haven zagen we 2 bekende 
schepen: Schoonheyt van Ab en Agaath uit 
Enkhuizen en Windocs (Winner 10.10) van 
Monique en Fred Spijkervet van de 

Winnerdclub. Leuk weerzien. Bijgepraat met een pilsje. 
De reis ging verder naar Klintholm op Møn (Denemarken). Daar werden we opgevangen door 
Petra en Jos van de Nomad (Friendshipclub). Met hen trokken we een paar dagen op. De wind 
stond weer verkeerd. We hadden geen haast om verder te gaan. We maakten o.a. een 
wandeling op Møns Klint. Het was nog steeds bloedheet. Ook bezochten we Stege, de 
hoofdstad van Møn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na een paar gezellige dagen vertrokken we naar Ystad. Het 
was een lange vervelende tocht. We gingen voor de wind (6 
Beaufort), maar hadden hoge dwarsgolven, zodat Windekind 
alle kanten op draaide en dat bijna 60 mijl lang. 
Verschrikkelijk. We blijven een dagje in Ystad om bij te 
komen. 

 
Volgende keer verder. 
 
Liesbeth. 
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Op walvis expeditie naar Noord Noorwegen. 
 
Wat te doen als je op een speciale manier wilt vieren dat je 35 jaar getrouwd bent , je 
trouwdatum 2 december is en je het uiteraard dan ook graag op die datum wilt vieren. De keus 
viel  op een reis naar Noord Noorwegen  om de laatste walvis expeditie in 2018 mee te maken 
op het schip “Noorderlicht”. Niet dat we iets hebben met walvissen of Noorwegen, maar wel 
met schepen en water. Bovendien sprak het ons ook aan om daadwerkelijk ook het 
Noorderlicht te zien. Dat mooie groene licht uit de Heineken reclame, maar dan nu echt.  
 Zo vertrokken we zaterdagochtend met ons gezin vanuit Schiphol naar Tromso in 
Noorwegen.  
 

  
 
Toen we daar om 16:20 gingen landen was het daar natuurlijk al aardedonker, maar dat was 
geen verrassing, want het is bekend, hoe meer naar het Noorden hoe korter de dagen in de 
winter.  Meteen door naar de boot en met elkaar kennis maken. In totaal waren we daar met 
19 gasten en 5 bemanningsleden.  Gelijk aan tafel voor het avondeten en daarna naar buiten 
speuren naar het Noorderlicht. De groepsleider had ons al geïnformeerd via zijn app dat het 
mogelijk zou zijn dat het Noorderlicht te zien zou zijn (tja, overal heb je inmiddels een app 
voor), en jawel we zagen zo af en toe wat groen aan de horizon. Nou ja, groen groen, meer 
licht grijs. Pas als je een foto nam met een redelijk grote sluitertijd was het als groen te zien. 
Zo kregen we uitgelegd, dat onze ogen naarmate het donkerder wordt, steeds minder in staat 
zijn om kleuren te zien. Nu ik dit weet valt me het ook op in Nederland dat tijdens de 
schemering de kleuren vervagen en dat als je een foto maakt de dagkleuren weer te zien zijn. 
Iedereen naar z’n eigen hut (per twee een hut met stapelbed) en op tijd naar bed.  
Aan boord kon je bier en wijn kopen voor een schappelijke prijs vergeleken met wat je 
betaald als  je aan vaste wal een restaurant binnen gaat. Hoeveel dat koste kwamen we op de 
laatste avond achter. Voor een fles wijn aan boord (a 17,5 Euro) lukte het ons niet om in een 
bar 2 glazen wijn te bestellen (koste daar  in totaal 22 Euro).    
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De volgende dag werden tijdens het ontbijt de trossen los gegooid en gingen we op weg naar 
onze eerste aanlegplaats onderweg naar het gebied waarvan werd ingeschat dat  daar de 
kansen het grootst waren om walvissen te spotten. Onderweg was het al mooi, de heuvels 
rondom de fjorden waren wit van de sneeuw en het water om ons heen zwart door het 
ontbreken van zonlicht. Het daglicht begon pas echt een beetje  merkbaar te worden vanaf een 
uur of tien en eindigde al weer  kort na twee uur in de middag, oftewel kort na de lunch. Dus 
toen we om een uur of vier op onze havenplaats (naast een visfabriek) aankwamen was het al 
weer donker. Nu op stap met ijzers onder de schoenen een wandeling de heuvel op. De 
temperatuur was net beneden nul, koud, maar omdat er weinig wind was, was het goed te 
doen. Door het wandelen in de sneeuw heuvel op kreeg je het al snel te warm. En ja daar 
waren de eerste flarden  van het groene Noorderlicht (licht grijs) te zien en hup de camera’s 
werden opgesteld en het jagen op het Noorderlicht was begonnen. Gelukkig was het 
regelmatig zo sterk dat het inderdaad groen in de lucht kleurde ook zonder camera. Dus we 
waren aan het genieten en het was inderdaad prachtig om te zien.  
 
Na het eten (iedere avond een 3 gangen maaltijd) opnieuw de heuvel op. Deze keer was het 
wat minder en waren we op tijd weer terug op de boot, maar rond middernacht stond iedereen 
weer buiten want toen ging het echt tekeer in de lucht.  
 

 
 
De volgende dag weer op weg op zoek naar de walvissen en warempel, daar zagen we ze . 
Eerst de bultruggen, te herkennen aan het fonteintje en later ook nog een paar groepen orka’s. 
Doorgevaren naar onze aanlegplaats was het nog steeds genieten, want een Bultrug bleef maar 
bij ons in de buurt jagen op haringen, af en toe hoorde je hem/haar. Het was uiteraard al weer 
donker, maar toch kon je hem/haar spotten aan de fin op de rug. Nu weer wandelen door de 
sneeuw en kijken naar de hemel voor het Noorderlicht. Wederom prachtig en de echte 
fotografen onder ons hadden hun tri-poot staan en de camera bleef maar foto’s maken op de 
automaat. Dit soort filmpjes kon je dan later zien en dan zag je de hemellichamen bewegen 
doordat  er tussen de beelden enkele minuten zaten.  We hadden het geluk dat we een echte 
fotograaf bij ons in de groep hadden die ook nog eens een paar “leerlingen” mee had en dus 
werden we overstelpt met mooie foto’s.  De volgende dag weer verder met onze walvis 
experience. Deze keer hadden we echt geluk. Er werd door een groep bultruggen en een groep 
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orka’s gejaagd op een school haringen waarbij de twee groepen walvissen blijkbaar 
samenwerkten.  Tot drie keer toe zagen we hoe de bultruggen met hun bek geopend naar 
boven kwamen  en op de foto’s  kon je dan zelfs later nog zien dat enkele haringen nog net 
wisten te ontkomen. Een orka is nogal wat kleiner  (5-7mtr) dan een bultrug (14-17mtr) en 
jaagt heel anders. De orka eet de haringen 1 voor 1 door ze eerst een klap met hun staart te 
geven en ze zo te verdoven, maar dat zie je niet boven water. Het jagen (steeds maar om een 
school haringen zwemmen en ze zo steeds dichter op elkaar te drijven) gebeurde allemaal vrij 
dicht in de buurt van onze boot, oftewel, we zaten er met de neus boven op. Heel bijzonder 
om dat zo mee te maken in hun omgeving. Er waren ook nauwelijks andere boten in de buurt 
en dat met zo’n spektakel. We voelden ons de koning te rijk. Zo hadden we na 3 dagen 
(halverwege ons verblijf) alles al gezien waarvoor we kwamen. Terwijl, zo moesten we 
aanhoren van de groepsleider, er voldoende expedities zijn geweest waar geen van de twee 
zaken te zien waren geweest (walvissen en Noorderlicht). Laat staan dat je ze hebt  kunnen 
zien jagen naast de boot . Soms hadden we het idee alsof ze onder ons door gingen, zo dicht 
bij. Bijzonder om het geluid te horen als ze uitblazen, net koeien. Het stinkt nog behoorlijk 
ook. En dan als ze duiken om met hun open gesperde bek naar boven te komen, dan voelde je 
de spanning en opeens daar zijn ze dan. Wat een geweld. Ze waren inderdaad wel zo’n 15mtr 
lang de bultruggen en als ze dan rustig aan het zwemmen waren dan hadden ze iets gracieus, 
cool.  Na deze dag waar we enkele uren van de walvissen hebben kunnen genieten, hebben we 
ze ook niet meer gezien, maar we hadden de foto’s .  

 
Onze reisleider heeft ons filmpjes laten zien en veel verteld over de walvissen. De bultruggen 
zijn voornamelijk  in Noord Noorwegen om zich te goed te doen aan de haring om dan zo in 
maart richting het zuiden te zwemmen om uiteindelijk uit te komen bij de Caraïben om te 
paren en als dat allemaal weer voorbij is, dan weer naar de Noordpool te zwemmen en zo met 
het voedsel weer af te zakken naar Noorwegen enzovoort. Verder geen walvissen meer gezien 
maar het Noorderlicht hebben we elke avond kunnen zien. De ene avond wat meer als de 
andere, maar steeds waren er periodes bij dat het echt prachtig was, dus zijn we daar van 
blijven genieten. Evenals van de omgeving wat door de besneeuwde fjorden en het zwarte 
water (niet dat het vies was, nee, integendeel, het water is daar juist heel helder, maar de 
ondergrond donker). De meeste plaatsen waar we met ons schip hebben aangelegd waren 
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idyllische plaatsen, als enigste aan een kade in niemandsland. De voorlaatste vaardag hebben 
we de zeilen opgetrokken om het verhaal helemaal compleet te maken. Het schip Noorderlicht 
is immers een zeilschip en ondanks dat  het motoren in deze mooie omgeving niet vervelend 
was, blijft een zeilschip een schip om mee te zeilen. Tussen de fjorden is het natuurlijk wat 
moeilijk zeilen en veel wind hebben we de hele reis niet gehad. Ondanks dat het stalen schip 
nogal zwaar is, ging het toch wel lekker met de zeilen op.  Het zeilen heeft maar een paar uur 
geduurd en toen moesten we al weer een andere koers die niet echt geschikt  was om de zeilen 
te laten staan. Bovendien ging het sneeuwen. Zo maakten we van alles mee, behalve zware 
zeegang. Daar trouwens geen klagen over. Niemand is gedurende de hele reis zeeziek 
geworden, wat op zich toch wel heel bijzonder te noemen is. 
 
De laatste avond bood de bemanning ons nog een luxe 3 gangen diner aan met  kaarsen op de 

tafel. Dat had wel veel sfeer en de maaltijd eindigde 
dan ook in een soort van kleine party. De volgende 
dag  na het ontbijt zat het er weer op en gingen we 
naar het vliegveld. Zaterdagochtend vertrokken en 
de week erop zaterdag avond weer thuis. Alles goed 
verlopen. Veel goede herinneringen en de foto’s. Ja, 
we kregen van de fotograaf een selectie van zo’n 
honderd supermooie foto’s opgestuurd via 
Wetransfer. Daar zijn we hem zeer dankbaar voor en 
hebben  uiteraard een heel aantal ervan in ons 
fotoboek opgenomen. Goede foto’s maken is toch 
wel een vak en een goede camera het halve werk. Er 
is geen garantie op walvissen en het Noorderlicht  
voor dit soort tochten, maar het is zeker een aanrader 
zoiets een keer te doen. Deze tocht hebben we 
gevonden  via internet op  “ocean wide expditions”. 
Hier zijn naaste deze tocht nog veel ander tochten  te 
vinden met ook andere boten. Dit schip gaat in de 
warmere periodes naar Spitsbergen om daar tochten 
te maken. Ook een leuk idee. 

 
 
 
 
 
 
Groeten  
Jannie en Imko. 
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"Varen op het Ritme van de Getijden" 2018. 
 
Maar eens een reisverslag van een Friendshipper die het wat dichter bij huis zoekt, bijna 
geheel in eigen provincie met toch onbekende oorden en horizonnen. Zoals velen weten 
scharrelen we met onze FS 26 Clochard in Friesland, IJsselmeer en op de Wadden rond. 
Met de "Toerzeilers" gaan we al een aantal jaren mee met een vakantie tocht over de Wadden  
waarbij je je moet aanpassen aan "het Ritme van de Getijden". 
Heel toepasselijk geldt hier de stelling van Werner Toonk op de lezing in Volendam jl. 

"Niet het doel  maar de reis is het doel",  
immers de getijden bepalen waar en wanneer je kunt varen liefst bij daglicht maar soms ook 
bij schemer of nacht. Voor de deelnemende jachten geldt een maximale diepgang van 1 m, 
kunnen droogvallen, ankeren en willen overnachten op het wad. 
Dinsdag middag 5 juni verzamelen de schepen in de ons zo bekende gemeentehaven van 
Makkum.     Deelnemende boten zijn: 2 maal een Southerly met hefkiel, 2 maal Beneteau met 
dubbele roerbladen, voorts 2 platbodems een Lemsteraak en een Zeeschouw, een Westerley 
met kimkiel en onze Friendship met ophaalbaar zwaard en wadpoten 
Tijdens het palaver bij de pizzeria meldt de tochtcoördinator een paar dagen niet mee te 
kunnen varen wegens een sterfgeval. Hij heeft zijn boot zaterdag achter gelaten in 
Lauwersoog en zal ons later tegemoet varen omdat dit al verwacht werd was er een interim 
aanwezig. De plannen voor de tocht dit jaar zijn om naar het Oosten te gaan en mogelijk tot 
en met het Duitse wad. Deze plannen bleken al weldra niet haalbaar  door de al weken 
aanhoudende Oostelijke wind er was simpelweg te weinig water (afwaaing) waardoor er voor 
een aantal boten te veel beperkingen waren. Moesten wadvaarders voorheen hun informatie 
halen van (papieren) kaarten dieptestaten  getijden tafels met de 1/12 regel en stroom atlassen 
uit de HP 33 dan beschikken we tegenwoordig over het prachtige medium "Nautin Quick-
Tide" met voorspelling van verhoging of verlaging op locatie tot wel drie dagen vooruit. Maar 
een accurate dieptemeter blijft onontbeerlijk. 
 
Vertrek. 
Woensdag staat de route Makkum, Kornwerderzand,  Zuidoostrak,  Inschot en Vliestroom op 
de rol om vervolgens op de Richel onder Vlieland droog te vallen en te overnachten. Maar 
onze interim heeft zelf geen droogval ervaring en omdat er stevige Oosten wind wordt 
voorspeld verkiezen we stuurboord uit te gaan en via de West Meep en Slenk de haven van 
Terschelling op te zoeken. 
Het is er rustig bij wat we er met Hemelvaart wel mee maken en hoeven zelfs niet dubbel te 
liggen. 
 
Donderdag vertrekken we vroeg, te vroeg zal later blijken, we willen twee wantijen halen via 
de Oosterom (wantij), Blauwe Balg,  Borndiep, Westgat,  Molengat,  Zuiderspruit en 
Holwerderbalg (wantij) om naar de Engelsmanplaat te varen om droog te vallen en te 
overnachten. Maar!!!! door de straffe oostenwind was er veel later dan gepland, voldoende 
water op het wantij nabij  
Oosterom 5, ca anderhalf uur op het anker liggen wachten om er overheen te kunnen. 
Hierdoor ook weer krap tijd om door de Blauwe balg te kunnen varen, deze is toegankelijk 
volgens natuurbescherming wetgeving, drie uur voor tot drie  uur na hoogwater 
(zeehonden).Vervolgens onder Ameland door  richting Zuiderspruit, hier komen we onze tocht 
coördinator tegen die s ‘morgens uit Lauwersoog vertrokken was. Hij had geconstateerd dat 
de betonning op de Holwerder balg sterk was gewijzigd en dat dit nog niet via de berichten 
aan zeevarenden was doorgegeven, er bleek 40 cm minder water te staan, nog boven op de 
gegeven afwaaing, gevolg een vastloper. Met ons tijdverlies van eerder die dag was het nu 
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niet meer mogelijk het wantij Holwerderbalg HB 5-9 te passeren met tot gevolg  een dag 
tijdverlies! Besloten werd nabij de Zuiderspruit te ankeren en te overnachten, hierbij bleek ‘s 
nachts het belang van goed ankergerei. De Lemsteraak met veel windvang werd door een 
krabbend anker op een hoge plaat weggezet. Intussen was er ook een mistveld op het wad 
ontstaan  en was de groep uit zicht. Maar met hulp van een AIS signaal op een van de andere 
schepen kon de ongelukkige naar zijn positie terug keren. 
 
Vrijdag  nadat er voldoende water op het wantij staat ankers op en vertrokken richting zeegat 
tussen Ameland en Schier vervolgens een scherpe bocht naar stuurboord (SG 1) en het 
Smeriggat weer in varend richting kust.  
 
Bij de Engelsmanplaat op het anker  wachten tot  
het meeste water weg  is, anders kom je tijdens het  
droogvallen te hoog op de plaat te staan en moet je  
‘s morgens lang wachten voordat het schip weer vrij  
is, als het al vrij komt! Bij daglicht genieten we van  
de prachtige natuur en de honderden zeehonden.  
Een lange wandeling over de plaat en een bezoekje  
aan het vogelwachters huisje dat bemenst wordt door  
vrijwilligers van Staatsbosbeheer. 
 
‘s Nachts het schijnsel van de vuurtoren van Schier enerzijds en dat van een verlicht 
boorplatform anderzijds bij een heldere sterrenhemel, prachtig 
 
Zaterdag   na de middag los en dan via  
het Smeriggat over het wantij Wierumerwad,  
Paesensrede, Zoutkamperlaag en Reegeul  
naar de haven van Schiermonnikoog,  
de Reegeul naar de haven is bevaarbaar  
voor schepen tot 140 cm diepgang tussen  
2 uur voor en 2 uur na hoogwater.  
De haven is deels droogvallend en je boot  
ligt grotendeels van de tijd vast in het slik  
en kun je dus niet weg! Toch is de haven  
populair en niet alleen bij platbodems  
er moet flink gestapeld worden. 
 
Zondag  We hadden hier al een dag eerder willen zijn maar door het tijdverlies op De 
Oosterom en Holwerderbalg en de extra lage waterstanden maakt het ambitieuze plan, naar de 
Duitse Wadden, niet meer haalbaar we moeten immers ook nog weer eens terug. Eerst maar 
even foerageren gelukkig is het Spar winkeltje in het dorp zondagsmorgens van 8 tot 12 uur 
geopend, het is wel een stevige wandeling maar dan  heb je ook (weer) wat! Onze 
tochtcoördinator wist dat de haven van Noordpolderzijl recent was gebaggerd en nu weer bij 
hoogwater toegankelijk is tot 140 cm diepgang. Noordpolderzijl was decennia lang al niet 
meer bereikbaar boven de 1 m ooit was 
dit de thuishaven van zeehonden jagers en vissers met de letters QU (Usquert) op hun steven. 
Hier lag dus voor ons een nieuwe uitdaging! Aangezien het avondtij meer water geeft dan ‘s 
middags varen we deels in de schemering via het Zoutkamperlaag, Groningerbalg, Lutjewad 
(wantij),  Pieterburenwad en Robbengat (weer een wantij) naar de Zuid-Oost Lauwers en gaan 
in het donker voor anker in diep water bij de aanloopgeul naar de haven. 
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Maandag ‘s morgens vroeg bij hoog water de invaart naar de haven (ca 1 km) ging vrijwel 
probleemloos. In deze smalle met prikken bebakende geul heb je beperkte stuur mogelijk 
heden zeker met dubbele roeren zoals velen van ons. Door de sterke zijwaartse stroom moet je 
niet alleen kijken waar je naar toe gaat maar ook waar je vandaan komt want je wordt dwars 
weggezet. Ooit was hier een spuisluis die met kracht het slik naar zee spoelde en de geul zo 
op diepte hield. Het waterschap heeft deze, decennia geleden, vervangen voor een 
elektrogemaal die gelijkmatiger maar met minder kracht werkt en de geul heeft laten dicht 
slibben. Pessimisten voorspellen dan ook dat het effect van baggeren over een paar jaar te niet 
is gedaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De haven is een ervaring op zich een lange vaste kade waar je geneigd bent met lange 
landvasten te gaan werken omdat er geen drijvende steigers zijn. Dit is echter niet nodig want 
zodra het water een 1/2 m gezakt is lig je vast gezogen in een slikbedje en lig je er de 
komende 12 uur gevangen. Achter de dijk aan het einde van een weggetje is het roemruchte 
"Zielhoes" (Gronings voor Zijlhuis) een historische horeca voorziening die zijn bestaan put 
uit toeristen en wadlopers. Op de website wordt vermeld dat ze op maandag gesloten zijn. Wij 
hadden zelf al steigerkoffie geregeld  toen er plotseling op het café vlaggen te voorschijn 
kwamen. Later bleek dat de nog nooit vertoonde aanwezigheid van 8 grote boten voldoende 
reden was om daarvoor de deuren te openen. 
Door een gezamenlijke middag-lunch  hebben wij die actie dan ook beloond en was de 
uitbaatster die avond  door al haar soep, gehaktballen en slaatjes heen. ‘s Avonds bij schemer 
en hoogwater de haven weer verlaten en eenmaal buitengaats in dieper water weer geankerd. 
Dinsdag  bij daglicht bleek dat diverse boten zich hadden verkeken op hun diepgang en lagen 
hoog en droog. Zodra alles weer dreef  nagenoeg de zelfde route terug maar dan op de 
Groningerbalg bakboord uit naar de buitenhaven van Lauwersoog. Hier volgt een uitvoerig en 
langdurige scheepsberaad  n.l. voor donderdag wordt een storm waarschuwing afgegeven (8-9 
Bft ) voor de wadden. De oorspronkelijke plannen om vanaf Lauwersoog via Ameland en 
Vlieland terug te gaan naar Makkum worden losgelaten De schippers wegen hun 
mogelijkheden en vooral onmogelijkheden en bij sommigen begint de tijdsfactor te spelen 
dus?? De groep valt uit elkaar maar niet zonder een gezellige avond in het "Boze Wief " De 
grotere schepen houden aan de oorspronkelijke route vast en blijven een dag verwaaid liggen 
op Ameland. En de platbodems en wij gaan binnendoor via Dokkum, Leeuwarden en 
Harlingen. Ik sluit af met de treffende stelling van Werner Toonk  "Niet het doel  maar de reis 
is het doel"  
 
Aly & Wigle van der Meer. FS 26  Clochard. 
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Activiteiten 2019 
 
 
Hemelvaartstocht 2019:  Waddentocht Makkum - Texel - Enkhuizen. 
                                              Donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni. 
 
Volgens traditie maken wij met Hemelvaart onze tocht over de Wadden. Ooit was deze tocht 
bedoeld, om min of meer begeleid, ervaring op te doen met het varen op getijden water. Door 
het groeien van de zeilervaringen, is de Waddentocht nu meer een oergezellige meerdaagse 
zeilonderneming.  

 
 
 
Maar nog steeds bereiden we donderdagavond de tochtplanning gezamenlijk voor onder het 
genot van een kopje koffie in Hotel Prins in Makkum. Hoewel elke schipper verantwoordelijk 
is voor de eigen veiligheid, houden wij elkaar wel in de gaten en is er tijdens de tocht de 
mogelijkheid om met elkaar te communiceren. Wij maken de tocht in groepsverband, en 
huldigen het principe van samen uit, samen thuis.  
 
Ook dit jaar gaan we weer naar Texel maar dit keer gaan we naar de Buyshaven in Enkhuizen.  
We sluiten in Enkhuizen de tocht weer af met een diner. 
We hebben de havens in Makkum en Enkhuizen (Buyshaven) 
kunnen reserveren. Maar Texel doet helaas niet aan reserveren 
maar we hebben de toezegging dat zij hun uiterste best zullen 
doen ons van een plekje te voorzien. Net als vorig jaar willen we 
vroeg vertrekken we komen dan bij Oudeschild aan als de 
ebstroom nog stevig doorstaat. Daarmee hopen we de schepen 
voor te blijven die via Den Oever rond doodtij naar Texel komen. 
We gaan er dan ook vanuit dat er op deze wijze, net als vorig 
jaar,  voldoende plek beschikbaar zal zijn. 
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Programma: 
 
Donderdag 30 mei, Verzamelen donderdag in de gemeentelijke haven van Makkum. Daar 
liggen wij achteraan, tegenover de grote loods schepenloods, tegen de dorpskern aan.   houden 
wij daar onze Steigerborrel en daarna om 20.00 uur starten wij ons palaver in Hotel De Prins. 
Hier bespreken wij de te varen routes van de komende dagen. 
Vrijdag 31 mei, zeilen we het traject Makkum – Texel. Op Texel houden wij weer, in de 
vooravond, onze facultatieve wandeltocht. Dit jaar een wat kortere versie langs de 
Tuunwallen. 
Zaterdag 1 juni, zeilen we het traject Texel - Enkhuizen. In Enkhuizen worden wij rond 
19.00 verwacht in Restaurant de Proeftuin om te genieten van de verfijnde Aziatische keuken. 
Zondag 2 juni, zal een ieder, op de eigen tijd en wijze, weer naar elders vertrekken. 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten: 

Palaver: 2x Koffie met cake € 5,00 p.p. 

Diner inclusief Frisdrank, Bier en wijn  € 30,00 p.p. voor kinderen kleiner 15 geldt een 

gereduceerd tarief. 

Let op: Havengelden zijn voor eigen rekening. Betaal de havengelden voor Makkum 

donderdag op tijd want we vertrekken de volgende dag al vroeg.  

Inschrijven : U kunt zich aanmelden via de IFC website: www.friendshipclub.nl . 
Contactpersonen tijdens het evenement: 

Jeroen  Haagsman: 06-53401381 

Gerard Daniels: 06-10157427 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.friendshipclub.nl/
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Weekend Rondje Dijk / Vogeleiland 
Datum 14,15 en 16 juni 2019. 
 
We verzamelen op vrijdagavond in de Buyshaven te Enkhuizen. Een ieder meld zich aan bij 
de havenmeester en zegt dat hij/zij deel uitmaken van de IFC club. De havenmeester is op de 
hoogte en zal een ieder een plaats toewijzen waarop vervolgens individueel bij de 
havenmeester voor de komende 2 avonden kan worden afgerekend. 
Het eten die vrijdagavond is aan de schepen afzonderlijk te regelen. 
Om 20:00 is er palaver in de Kombuys (op het jachthaventerrein). Dan wordt er gesproken 
over het weer en wie welk rondje wil maken (Rondje Dijk of Vogeleiland) en wanneer wil 
vertrekken. Alles naar eigen keuze, maar het is misschien toch wel leuk om met iemand 
anders op te varen. 
Zaterdag is er dan de zeiltocht waarbij naar eigen keuze een rondje dijk gevaren kan worden 
of een rondje vogeleiland, afhankelijk van het weer en persoonlijke voorkeur. 
Bij terugkomst is er de door ons zelf gecreëerde gezelligheid in de Kombuys en vanaf 18:00 
wordt er een begin gemaakt met de gezamenlijke barbecue en de bijbehorende etenswaren / 
drinken. 
Zondag vaart een ieder weer terug naar de thuishaven. 
Kosten: aangezien het de bedoeling is dat iedereen z’n eigen eten / hapjes en drinken 
meeneemt (al dan niet met anderen te delen) beperken de kosten zich tot het liggeld en 
eventueel wat  kooltjes voor op de barbecue.  
Op de Jachthaven is het in de Kombuys als volgt geregeld. Er staat een koelkast met daarin 
bier, wijn en frisdrank. Op de deur van de koelkast zit een prijslijst, op de bar staat een kistje 
met een gleuf waar het geld van hetgeen genuttigd wordt gedeponeerd kan worden. Alles gaat 
op goed vertrouwen (waar vind je nog zoiets). De havenmeester is aanwezig tot 20:00 uur en 
daarna kan er via de loopdeur van het terrein naar de stad gelopen worden. Er zijn fietsen op 
de jachthaven die vrij gebruikt kunnen worden voor het doen van boodschappen. Voor dit 
weekend (vrijdag en zaterdag) is de Kombuys voor ons gereserveerd (niet exclusief maar we 
kunnen er als groep gebruik van maken) zodat we gezellig onder elkaar kunnen zijn. Er zijn 
stoelen en tafels aanwezig en ook borden, bekers, bestek, etc .  
Op naar een mooi IFC weekend in juni. 
Wat: Zeilweekend Rondje Dijk / Vogeleiland 
Wanneer: 14,15 en 16 juni 
Waar: Buyshaven Enkhuizen 
Kosten: Van te voren niets en verder zelf afrekenen in de jachthaven. 
Opgeven voor: 8 juni   via de website www.friendshipclub.nl   
Voor vragen kun je terecht bij:Imko Vroom (vroom499@planet.nl – 0653229314) 
 
Aankomen op zaterdag 15 juni? 
Voor degenen die er niet vanaf vrijdagavond er al bij kunnen zijn bestaat er natuurlijk  de 
mogelijkheid om op zaterdag aan te komen om dan alsnog de barbecue mee te maken. Dit dan 
wel graag vermelden in de aanmelding via de mail of telefonisch doorgeven. 
 
Vlees zelf meenemen of laten bezorgen? 
Er bestaat de mogelijkheid om het vlees te laten bezorgen door een lokale slager. Arnold 
Fokker heeft aangeboden dit te willen regelen voor een ieder die daar gebruik van wil maken 
(een luxe barbecue pakket ALL-inclusief voor een bedrag van 18,95 Euro, zoals ook het 
voorgaande jaar). Wel is het belangrijk dat dit uiterlijk 1a2 weken van tevoren wordt 
doorgegeven bij Arnold Fokker. Voor vragen hierover graag direct contact opnemen met 
Arnold Fokker te bereiken via tel: 06-27444859 en/of mail: ariefokker@hetnet.nl 

http://www.friendshipclub.nl/
mailto:vroom499@planet.nl
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Najaarsbijeenkomst IFC op 6/7/8/ september 2019 in Hindeloopen 
 
Het najaars evenement met de vier uurstocht heeft al een lange traditie binnen de IFC. Veel 
deelnemers komen hier jaarlijks naar toe en plannen hun zomervakantie zodanig dat ze op tijd 
terug zijn. Ook voor leden onder (wedstrijd) ervaring is het erg leuk om mee te doen. De 
ontspannen manier waarop we de tactiek voor het varen van deze toch met elkaar delen maakt 
dat er veel te leren valt. 
Verder heeft dit evenement voor elk wat wils. Lekker met elkaar praten, vakantie verhalen 
uitwisselen en voor de liefhebbers ook varen natuurlijk. Dat alles doen we in Hindeloopen bij 
Sailors Inn. Met het restaurant hebben we al vele jaren een uitstekende relatie en ook in de 
jachthaven kunnen we altijd prima terecht tijdens dit evenement. 
Voor de vele liefhebbers bestaat het varen uit een tocht of wedstrijd, die maar 4 uur duurt en 
zaterdags om 12.00 uur wordt gevaren. 
 
Het zeilweekend begint voor de liefhebbers en schepen die aan de tocht meedoen met een 
palaver op vrijdagavond 6 september. De schepen verzamelen zich in de namiddag in de 
jachthaven van Hindeloopen. 
Om 19.30 uur worden de deelnemers in het restaurant Sailors Inn verwacht voor de tocht/ 
wedstrijd-bespreking (uitleg) en de uitreiking van informatie over o.a. de mogelijk te varen 
rakken. Tevens een goed moment om al dan niet uw tactiek door te nemen. Vragen daarover 
stellen mag ook. 
Voor alle aanwezigen is er twee keer koffie of thee met oranjekoek, het Friese nationale 

gebak. 
Ook IFC-ers die niet van plan zijn aan de tocht / 
wedstrijd mee te doen maar wel in Hindeloopen zijn 
kunnen aanschuiven natuurlijk. Hoe meer 
zielen………………. 
 
De Wedstrijd 
Op zaterdag 7 september is er de wedstrijd/tocht 
voor de liefhebbers. De wedstrijd werd altijd op 
handicap (SW-cijfers) gevaren. De bedoeling was 

en is om voor iedereen  gelijke kansen te creëren. Uw bestuur gaat dit jaar waarschijnlijk de 
aanpak iets veranderen. Doel is om bepaalde typen schepen die nu voor de prijzen vaak niet 
mee kunnen doen een eerlijker kans te geven. Hoe dat zal worden ingevuld hoort u later. 
Het was de bedoeling dat elk schip in vier uur zoveel mogelijk mijlen zeilde in een zelf 
gekozen route voor de Friese kust, maar wel binnen de beperkingen van de boeien die 
meedoen. Mogelijk doen we ook wat aanpassingen in deze aanpak. Het is geen 
wedstrijd/tocht om gestrest de haven weer te bereiken. Er wordt ontspannen gezeild. Plezier is 
het hoofddoel. En daarom: Meedoen is belangrijker dan winnen, en u bent na de tocht weer 
een belangrijke, leuke ervaring rijker. We starten zoals gebruikelijk om precies 12.00 uur  
 
De eindtijd van de tocht / wedstrijd is zo gepland dat de zeilers gemakkelijk kunnen 
aansluiten bij de andere leden die vermoedelijk al op het terras van het restaurant zitten te 
genieten van een drankje. Tijdens barbecue later die avond, worden de resultaten bekend 
gemaakt van de wedstrijd/tocht en ook wat prijzen uitgereikt. We kennen geen vaste 
winnaars! 
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Het Diner 
Zaterdag om een uur of vijf is het terras van Sailors Inn voor ons beschikbaar. Onder het 
genot van een drankje ontmoeten we elkaar en kunnen we even terugkijken op de gevaren 
tocht of op andere zeilervaringen. Technische vragen zijn niet verboden en als u nieuw bent is 
het een goede gelegenheid om met elkaar kennis te maken. We zullen u niet teleurstellen. 
Het diner bestaat dit jaar uit een geheel verzorgde barbecue. De barbecue bestaat uit 
stokbrood met kruidenboter, diverse salades, verschillende sauzen en natuurlijk vlees en vis. 
Als dessert is er ijs. De medewerkers van het restaurant verzorgen de barbecue zodat wij ons 
kunnen concentreren op de gezelligheid en de onderlinge gesprekken. 
Alles vindt plaats bij Sailors Inn op het terrein van de jachthaven. Voor de leden die met de 
auto komen is er een groot parkeerterrein. Het adres is: Oosterstrand 4, 8713 JS  Hindeloopen 
(tel.: 0514-524545). Maar het is vaak nog erg mooi weer in september, dan kunt u natuurlijk 
met uw schip komen, ook al doet u niet met de wedstrijd mee.  
De drankjes worden bijgehouden op een kaartje dat wordt aangereikt door Sailors Inn. Na 
afloop van de barbecue wordt u geacht de door u genuttigde drankjes af te rekenen in het 
restaurant. Samenvatting: 

- Vrijdag 6 september middag, schepen verzamelen in de jachthaven Hindeloopen.  
Om 19.30 uur verzamelen de deelnemers in restaurant de Sailors-Inn voor de 
informatie over de tocht. Gewoon komen voor de gezelligheid is ook prima. 

- Zaterdag 7 september 12.00 uur start van de 4 uurs tocht op het IJsselmeer. 
- Zaterdag 7 september ± 17.00 verzamelen op terras  voor de borrel ( eigen kosten) 

Zaterdag 7 september ±19.00 uur barbecue. Ergens tijdens de maaltijd zal een moment 
worden ingeruimd om de prijzen van de tocht/wedstrijd uit te reiken.  

- Zondag 8 september; alle schepen weer naar hun thuishavens. 
De  eigenaresse van Sailors Inn , Jantje Haagsma, 
doet er alles aan om het ons naar de zin te maken.  
Heeft u er zin in gekregen? Meldt u aan via het 
inschrijfformulier op de website! 
Ook graag eventuele dieetwensen op het 
inschrijfformulier vermelden. 
 
 Wilt u ook meedoen aan de wedstrijd/tocht? Geef 
het aan op het inschrijfformulier. We vragen iets 
meer gegevens van uw schip, maar dat is nodig 

voor de berekening van uw handicap en de havenmeester. Bij aankomst: zeg de havenmeester 
dat u van de IFC (Friendshipclub) bent. Hij probeert ons zo veel mogelijk bij elkaar te leggen 
en hijs de clubvlag in het bakboords want! 
Kosten: 
Koffie met oranjekoek € 5,00 p.p. 
Barbecue €31,00 p.p. 
Liggelden en drankjes voor eigen rekening. 
Havengelden en drankjes zijn voor eigen rekening. Zelf afrekenen dus a.u.b. 
Ligplaats. 
Indien u een ligplaats wilt, dan  kunt u dit op het inschrijfformulier aangeven. Bij aankomst 
even bij het havenkantoor aanleggen en vertellen dat u van de IFC bent. U krijgt dan uw box 
nummer te horen en kunt direct uw liggeld betalen.  
 
MELDT U AAN VIA DE WEBSITE VOOR 23 AUGUSTUS 2019!  
Contactpersonen tijdens het evenement: Gerard Daniels: 06-10157427 
                                                                   Herman Hemerik: 06-51080444  



39 
 

 
Barbecue Enkhuizen 5/6 oktober 2019 
 
Voor degene die in oktober nog actief zijn op het water is er de gelegenheid elkaar te treffen in 
de Buyshaven op het weekend van 5/6 oktober.  
 
Het treffen hier is een gezamenlijke barbecue op zaterdagavond waarbij gebruik gemaakt kan 
worden van de daar (behorende bij de Kombuys) aanwezige barbecue en de 
gemeenschappelijke ruimte om lekker binnen te kunnen zitten. Het zeilen maakt onderdeel uit 
van de bijeenkomst om er te komen, tenzij er gebruik wordt gemaakt  van het openbaar 
vervoer of auto. Er is geen activiteit anders dan het bij elkaar zijn, te drinken en te eten om 
dan vervolgens huiswaarts te keren, of in de boot te overnachten en dan de volgende dag naar 
de thuishaven terug te varen (tenzij de Buyshaven de thuishaven is).   
Het is dan een mooie gelegenheid om terug te kijken op het afgelopen (of bijna afgelopen) 
zeilseizoen. Een ieder is uitgenodigd. 
 
Op naar een mooi  IFC avondje in oktober. 
 
Wanneer: 5/6 oktober 
Waar: Buyshaven Enkhuizen 
 
Kosten: Van te voren niets en verder zelf afrekenen in de jachthaven. 
Opgeven voor: 1 oktober  via de website www.friendshipclub.nl   
Voor vragen kun je terecht bij:Imko Vroom (vroom499@planet.nl – 0653229314) 
 
 
Aansluitend aan de  Barbecue is er in Enkhuizen ook nog: 
Koopkorendag in Enkhuizen 
 
Op zondag 6 oktober 2019 Zing, slenter en shop 
 
De naam ‘Koopkorenzondag’ doet wat het zegt. Het festival valt samen met een koopzondag 
in de historische binnenstad van Enkhuizen. Veel winkels en horeca openen gastvrij hun 
deuren voor zangers en het winkelend publiek. De route loopt door de Westerstraat naar het 
Venedie en de Dijk. Onderweg komt u langs de kramen van de Dijkmarkt met kleding, antiek, 
curiosa en boeken. 

  
  

http://www.friendshipclub.nl/
mailto:vroom499@planet.nl
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Te koop: Friendship 28   Bouwnummer 399(1981) 
materiaal: Polyester    Zeer complete uitrusting en inventaris 
 
Lengte 8,75 Breedte 2,85 Diepgang 1,60 Doorvaarthoogte 12,meter  Stahoogte (1,85) 

 
Dit is het luxe model Friendship 28 met door de werf 
betimmerd interieur, heel veel slimme opbergruimte en 
stahoogte van 1.85m. 
Grote 2-persoonskooi in de voorpunt met een op maat 
gemaakt matras. De hoekbank en langsbank zijn te 
gebruiken als volwaardige kooien. Verder is er nog een 
diepe hondenkooi. 
Onderwatertoilet, uitschuifbare wastafel en kraan met 
voetpomp. Sluitbare hang/legkast. 
Kajuit met hoek-en langsbank met prettig zittende 
kussens, eberspacher (diesel) verwarming  en wanneer de 
tafel uitgeklapt is kan er door 5 volwassen personen 
gemakkelijk gegeten worden. 
Kombuis met uitschuifbaar spirtusbrander, gootsteen met 
kraan   zowel voet- als elektrische waterpomp(warmwater 
via interkoeling)  . Keukenkastjes waarvan 1 met 
schuifdeur, diepe kast onder gootsteen vaste voorraadbox 
en een afsluitbare besteklade. 

Schakelpaneel, marifoon, 12 volt aansluitingen en een 220volt aansluiting (middels 
walstroom). Twee 12Volt 80Ah accu’s. 
Raymarine stuurautomaat. 
De zeilen zijn vanuit de kuip bedienbaar; vallen met doorvoer en lieren op het brugdek, 2 
dubbelwerkende schootlieren op de zijboorden en een overloop voor de grootschoot. 
Raymarine windmeter (2016),kaartplotter A70 en dieptemeter zijn vanuit de kuip goed 
zichtbaar.  
 
Zeilen: Grootzeil met 2 snel-reef voorzieningen, rolfok, rolgenua nr. 2 en nr.3,  gennaker met 
stripper en aparte stormfok. Huik en rolfokhoes zijn in goede staat. De originele (breekbare!) 
zwarte mast en de verstaging zijn vervangen door een Reckmann mast en rolsysteem. 
 
Dieselmotor Volvo Penta  D120 (2009) 20PK met saildrive tweeblad klapschroef; altijd direct 
starten en lopen. Goed onderhouden; bediening vanuit de kuip 
 
Overige inventaris: 2 ankers met ketting, walstroomaansluiting, 
navigatieverlichting, alle nodige landvasten en stootwillen, 
reservelijnen, acculader, schotkompas met verlichting, 
vlaggenstok, een forse spinnakerboom, zwemtrap, buiskap, 
kuiptent  enz enz… 
 
Het schip is ook gebruikt voor (kust)zeezeilen. 
 
Vraagprijs  14.500,-- euro P. Ouwehand tel 06-10217549 
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Paastocht 2019 
  
Een rondje Noord-Holland. 

Op vrijdag 19 april verzamelen we in Enkhuizen (de Compagniehaven). Zaterdag vertrekken 
we vroeg maar niet te vroeg richting Den Oever om daar door de sluis te gaan en de weg te 
vervolgen naar Den Helder  's Avonds gaan we gezamenlijk dineren in 1 van de onvolprezen 
restaurants van Den Helder 

Op 1e paasdag 21 april gaan met z'n allen 
richting IJmuiden. In den Helder wordt bekend 
gemaakt hoe vroeg we vertrekken. 
Na aankomst in IJmuiden varen we door naar de 
haven van Buitenhuizen: door de brug in 
Zijkanaal C en gelijk zie je jachthaven IJmond. 

Ook daar weer een gezamenlijke maaltijd, dit 
maal een stuk eenvoudiger restaurant, maar tot 
nu toe wist men ons daar altijd weer te verrassen                                        
De tweede paasdag, inmiddels 22 april, is 
bedoeld om weer de thuishaven te bereiken.                                                                                                           
Er zijn aan deze tocht geen extra kosten aan de 

IFC verbonden omdat iedereen zelf de havengelden betaald.                                                                                                                                               
Half maart maak ik voor de mensen die eventueel mee willen een what’s app groepje voor 
verdere communicatie                                                                                                                                      
Dus ga je mee of denkt erover na stuur Jeroen even een mailtje Jend@casema.nl of meld je 
aan via de IFC site  https://www.Friendshipclub.nl 

 

Voorstel Facebookgroep alleen voor leden
IFC Internationale Friendship Club

om contact tussen de leden te bevorderen en foto’s, 
video’s uit te wisselen

mailto:Jend@casema.nl
https://www.friendshipclub.nl/

