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VAN DE VAN DE REDACTIE 

 

 Allemaal weer blij 

 

Het vaarseizoen is weer aangebroken. De meeste boten 

liggen weer in het water. Sommigen van ons varen al 

weer, zoals u kunt lezen in de vier verhalen van de zes 

boten die aan het paasrondje of een gedeelte daarvan 

hebben meegedaan… 

 

Gaan we dit jaar noord, west of  toch weer naar het zuiden? Dat zijn de vragen 

waar we ons de komende weken ons hoofd nog over gaan breken. 

Het gaat dus weer een jaar worden met veel mogelijkheden.  

 

Verder heeft de IFC zijn programma in 2017 uitgebreid met een rondje 

dijk/vogeleiland in juni, verderop in het blad meer hierover. 

Ook staat er nog een barbecue in oktober op de trintelhaven gepland. 

 

We hebben weer een gezellige algemene ledenvergadering inVolendam gehad, 

waar we weer lekker hebben kunnen bijpraten met als afsluiting prima etentje. 

Volgens mij vond iedereen het tapa’s systeem een succes, waarover een nieuw 

lid een leuk stukje heeft geschreven. 

 

Sinds tijden staat er weer een oepsverhaal in. Dat nodigt wellicht anderen uit 

om hun eigen verhaal te delen. 

In ieder geval is er weer genoeg leesvoer voor de komende avonden aan boord 

of thuis. 

 

Uw redacteur, Jeroen Haagsman 

 

Zet uw ervaring op papier, het is van harte welkom! 
 
Natuurlijk wilt u zelf ook een bijdrage leveren aan ons clubblad. Het hoeven niet per se lange 

literaire werken te worden een aantal regels is ook goed. Denk bijvoorbeeld aan OEPS dat 

ging net goed of WAT IK NU WEER MEEGEMAAKT HEB 

Kopij voor de volgende Flitsen, indien mogelijk in Word - Times New Roman inzenden / 

mailen voor de volgende Flitsen, het liefst voor 1 oktober 2017 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  

  

mailto:Jend@casema.nl
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Aankondiging van een Weekend Rondje Dijk / Vogeleiland 

 

Datum 16,17 en 18 juni 2017. 

 

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 avond 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 men 

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 een 

paar Euro voor de kooltjes op de barbecue. Deze kunnen ter plaatse met iemand van het IFC 

bestuur worden afgerekend. 

 

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 zodat we gezellig onder 

elkaar kunnen zijn. Er zijn stoelen en tafels aanwezig en ook borden, bekers, bestek, etc .  

In verband met de benodigde ligplaatsen wordt het op prijs gesteld uiterlijk een week van te 

voren door te geven of je er bij wilt zijn.  

 

Tevens heeft de havenmeester gevraagd hem door te geven hoeveel schepen er ongeveer 

verwacht worden, de naam van het schip met de lengte en de breedte door te geven zodat hij 

een box kan vrijhouden, of anders wordt het aan de lange kade aanleggen en eventueel 

stapelen. Je wensen en bootgegevens kun je doorgeven aan Imko Vroom via de mail  

(vroom499@planet .nl) of via een telefoontje (tel 0653229314) die het daarna aan de 

havenmeester zal doorgeven. Op naar een mooi IFC weekend in juni. 

Wat: Zeilweekend Rondje Dijk / Vogeleiland 

Wanneer: 16,17,18 juni 2017 

Waar: Buyshaven Enkhuizen 

Kosten: enkele Euro’s pp (plus liggeld jachthaven) 

Opgeven voor: 10 juni 2017 Bij:Imko Vroom (vroom499@planet.nl – 0653229314) 

  

mailto:vroom499@planet.nl
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          VERSLAG VAN DE SECRETARIS - JAAR 2016 

 

Ledenadministratie 
 

 

We zijn bijzonder blij dat een paar jaar van afnemend ledenbestand we dit jaar dit jaar weer 

een lichte toename zien ten opzichte van het vorig verslagjaar. Ook volgend jaar zullen we 

actief blijven met het uitdelen van een wervingsbrief aan Friendships die we tegenkomen in 

de verschillende havens.  

  

Diverse activiteiten 

 
BESTUURSVERGADERING 

 

Dit jaar is Gerard Burghgraef als bestuurslid afgetreden en is Imko Vroom benoemd als 

algemeen bestuurslid. Daarmee bestond het bestuur uit 6 leden. Het bestuur in 2016, naast de 

evenementen, eenmaal bij elkaar gekomen. Vele zaken zijn via de mail afgehandeld. 

 

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. 
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INTERNETSITE 

 

De vernieuwde website wordt goed bezocht. De nieuwe website maakt het veel makkelijker 

artikelen en foto’s te plaatsen. De actualiteit van de gepubliceerde informatie wordt daardoor 

steeds beter. Het aantal keer dat een artikel of pagina opgevraagd is, wordt automatisch per 

artikel bijgehouden en weergegeven. Ook de aanmelding voor Evenementen wordt steeds 

vaker via de website gedaan, wat de administratie voor de organisatoren steeds makkelijker 

maakt. 

 

Digitale Flitsen 

 

In dit verslag jaar is aan de leden de mogelijkheid geboden de Flitsen digitaal te ontvangen. 

Het voordeel voor de leden is dat ze daarmee een “kleuren versie” van de Flitsen ontvangen. 

Het voordeel voor de vereniging is dat ze hiermee porto kosten besparen. Porto kosten zijn 

een aanzienlijk deel van de begroting. 

  

TECHNISCHE GROEPEN 

 

De technische groepen, 

met als doel de 

technische kennis die  

onder de leden aanwezig 

is, te delen, bestaan nu 8 

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 nog steeds 

vacant.  

 

Een bijzondere bijdrage is de renovatie en wedergeboorte van een FS 23 door Willem Huinen, 

die geïnspireerd werd door een FS 23 die naar de VS is gezeild. Op het forum geeft hij aan dat 

hij zelf ook plannen heeft het grote water op te gaan. 

 

Ook dit jaar zijn er weer indrukwekkende projecten uitgevoerd door leden en niet leden, die 

hun kennis en ervaring wilden delen. Op dit moment zijn er 423 forum leden geregistreerd. 

Deze forum leden hebben in totaal 306 onderwerpen aangedragen waarop met in totaal 924 

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 dit 2016 werden 3 natte en 2 droge evenementen georganiseerd in/of vanuit Hoorn, 

Lelystad, Enkhuizen, Makkum en  Hindeloopen. 

 

INTERNET AAN BOORD / DIGITALE TOCHTVOORBEREIDING 

 

De lezing is ontstaan omdat er 

steeds meer werd gesproken over 

“Kastjes” aan boord om internet 

ontvangst aan boord te kunnen 

verbeteren. In de lezing werd de 

laatste stand van de techniek 

getoond om de ontvangst van 

zowel WiFi als ook 3G/4G 

mobiel internet te verbeteren. 

Daarnaast werd het effect van 

internet aan boord op de 

tochtvoorbereiding behandeld. 

Als sluitstuk werd 

gedemonstreerd op welke wijze 

de controle van een boot via het 

internet overgenomen kan 

worden door de thuisbasis. De 

lezing werd gegeven bij de WSV Hoorn. Die de faciliteiten , als bevriende 

watersportvereniging, gratis ter beschikking stelde aan de IFC. Waarvoor wij als dank ook de 

WSV leden hebben uitgenodigd. Het bestuur is de WSV Hoorn zeer dankbaar voor de 

mogelijkheden zij ons bieden om ook in de toekomst dit soort lezingen mogelijk te maken. 

 

40-jarig LUSTRUM 

 

Dit jaar bestonden we 40 jaar 

en hebben dit gevierd op 

zaterdag 9 april op de 

Bataviawerf in Lelystad.  

 

Er vonden verschillende 

workshops plaats. Tassen 

maken in de zeilmakerij, 

windhaken smeden in de 

smederij, Beeldsnijden bij de 

houtbewerking en natuurlijk 

zingen onder leiding van het 

Batavia Shanty koor. 

 

De opkomst was zo groot dat 

we voor de jaarvergadering zijn 

uitgeweken van de Commandeurskamer naar het theater. Daar namen we afscheid van Gerard 

en Marianne Burghgraef. Gerard was sinds 2008 bestuurslid en redacteur van de Flitsen. Het 

bestuur is Gerard dankbaar voor zijn inzet. Het was toch iedere keer weer erg leuk om te zien 
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dat er zo enthousiast kopij aangeleverd werd en ook net bij het naderen van de deadline altijd 

weer stukjes binnen kwamen.  

Het bestuur dankt ook Marianne, die bij alle vergaderingen aanwezig was, meehielp met de 

organisatie van de evenementen en ook notuleerde. Gerard en Marianne hebben de boot 

verkocht en gaan hun horizon verruimen. Gerard Burghgraef draagt tijdens de vergadering het 

bestuursvaantje over aan Imko Vroom, ons nieuwe algemeen bestuurslid. 

 

 PAASTOCHT 

 
Zelden was het zo vroeg als dit 
jaar. Niettemin zijn er toch leden 
die al in het water liggen en er 
best wel met de boot op uit willen 
trekken. De vraag is of een rondje 
Noord-Holland door kan gaan. 
Vier schepen hebben zich 
ingeschreven. De eerste meldt 
zich vrijdag al af. Henk de Jong, 
onze IFC meteoroloog, 
waarschuwt voor de 
weersomstandigheden. De Momo 
en de Ianassa vetrekken vrijdag 
vanuit respectievelijk Lemmer en 
Lelystad op weg naar Enkhuizen. 
’s Avonds palaver bij de Sigmagic. 
Het Rondje Noord Holland was al 
van de baan. Verstandig besluit. 
Maar een klein uitstapje naar 
Medemblik dan? De Momo 

besloot in Enkhuizen te blijven. De volgende ochtend haakte ook de Sigmagic af. De bikkels van de 
Ianassa besloten het er toch op te wagen en zwaar gereefd bereikten ze Medemblik. Maandag wordt 
code geel afgekondigd dus gaat iedereen toch maar snel naar de thuishaven. Volgend jaar maar weer 
proberen. 
 

 HEMELVAARTTOCHT 

Donderdag 5 mei verzamelen 18 

schepen in Makkum. Om 20.00 

palaver bij “De Prins”. We gaan 

naar Terschelling. Het 

“Schuitengat” zou ook weer op 

diepte moeten zijn. Maar de 

precieze diepte, is tijdens het 

palaver nog onbekend. De 

volgende dag op een schitterende 

zomerdag naar Terschelling. Het 

“Schuitengat blijft altijd 

spannend door de tijdelijke 

betonning, waarbij het onbekend 

is aan welke kant deze gehouden 

moes worden. Bij aankomst in 

Terschelling een kleurrijk 

spektakel van de aankomst van 

de HT-sloepenrace. En een 

feestelijk huwelijksaanzoek vanaf de boot van de Kustwacht. Voor een sloepenroeister.  
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’s Avond een natuurwandeling o.l.v. Marius en daarna lekker eten in een uitbundig vierend 

West. De volgende dag weer heerlijk weer en een mooie tocht over het wad naar Den Oever. 

Bij “dikke Bries” het eindpalaver. Het is een zeer geslaagd Hemelvaartweekend. 

 

NAJAARSTOCHT / DE WEDSTRIJD 

Vorig jaar was de wedstrijd 

afgeblazen door te sterke wind. 

Dit jaar is het prachtig weer en 

een mooi windje. Na een goed 

georganiseerd palaver op de 

vrijdagavond waarbij de 

wedstrijdregels nogmaals 

precies worden uitgelegd 

verschijnen de volgende dag 11 

schepen aan de start om in 4-

uur zoveel mogelijk mijlen te 

zeilen. Uiteindelijk finishen er 9 

schepen. Twee schepen worden 

gediskwalificeerd omdat bij een 

schip de stuurinrichting het 

begeeft en omdat de ander de 

motor moet gebruiken omdat de 

wind wegvalt. Bij de berekening van de prestaties (mijlen x handicap – strafmijlen) blijk dat 

er met 3 decimalen achter de komma moet worden gerekend. Luc en Claudia winnen met 

21,053 Nm en Arnold, Willem en Piet werden 2
e
 met, let wel, 21,051 Nm. Al met al wordt het 

een leuke wedstrijddag met mooi weer en een lekker windje. Daarna op naar het terras voor 

de terrasborrel waar we ook de andere deelnemers aan het evenement ontmoeten, en na de 

borrel een heerlijk diner met in totaal 39 deelnemers. 

Den Dolder, Februari 2017 

 

Gerard Daniels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begin deze maand kregen we een 

berichtje van  Herman Wehkamp dat 

hij met zijn FS 33 Moos in Cap 

Finisterre is aangekomen 
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Verslag Ledenvergadering IFC  

Gehouden om 13.00 uur op 5 maart 2017, te Volendam. 

 
Opening van de voorzitter 

Voorzitter heet iedereen welkom. 

Voorstellen nieuwe leden 

Ronald en Anita de Greef, Geert-Jan Kater, Peter Stevens  worden van harte welkom geheten  

Mededeling en ingekomen stukken:  geen. 

 
Jaarverslag secretaris 

Secretaris  doet uitgebreid verslag, ondersteund door een beamer presentatie. (Voor het 
verslag zie elders in deze Flitsen). 

 Nieuwe leden: via internet zijn de meeste aanmeldingen: 13 leden. 

 Oproep van de secretaris: er is een vacature voor coördinator/ moderator in de technische 
groep: FS 23. Graag opgeven bij de secretaris. 

Jaarverslag penningmeester 

Al waren er in het jaar 2016 iets meer leden, de jaren daarvoor was er wel steeds een daling 

van het ledental, en dus minder inkomsten. Hogere kosten Flitsen. Dat zou als consequentie 

hebben, dat het vermogen wordt aangesproken of dat er bij de evenementen meer eigen 

bijdrage wordt gevraagd. Voorstel van een lid om de contributie te verhogen met een paar 

euro.  Dit wordt met groot applaus door de aanwezigen ontvangen.  Het bestuur neemt deze 

suggestie mee. 

Geen vragen n.a.v. het jaarverslag. 

De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door Ruud en Fred. Hierbij is gebleken dat de boeken 

keurig op orde zijn. Onder applaus wordt de penningmeester decharge verleend.  

Benoeming van leden Kascommissie: Joop van der Ploeg, Hein Bellaar en Jan Salverda stellen 

zich beschikbaar. Voorstel om de leden kascommisie i.v.m. reistijd bij elkaar te laten komen: 1 

½ uur voor de ledenvergadering in 2018. In het verleden werd dit vaker gedaan. De 

penningmeester  zal dit meenemen. 

Begroting 2017: de begroting wordt goedgekeurd.  

Evenementen 2017 

De Paastocht, op vrijdag verzamelen in Enkhuizen Compagnieshaven, rondje tegen de klok, 

organisator: Jeroen Haagsman. Uiterlijk een paar dagen van te voren opgeven 

Hemelvaart tocht, het streven is om weer Terschelling aan te doen, organisator: Marius 

Bouma 

Rondje Dijk/ Vogeleiland op 16, 17, 18 juni 2017, organisator: Imko Vroom.  Buyshaven 

Enkhuizen, vrijdag, drankje, palaver, rondje vogeleiland of dijk via markermeer, terug in 

Buyshaven: barbecues staan er, ieder neemt eigen eten mee.  Zondag weer naar huis. Tot een 

week van te voren opgeven bij Imko, kan ook bellen, hoe lang is schip. Kan vrij in de box of 

gestapeld. Komt in de Flitsen.  
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Najaarsevenement “4 uurs-tocht” vindt plaats op 8,9,10 september 2017. Vrijdagavond 

verzamelen in Hindeloopen, dan op zaterdag de wedstrijd met aansluitend een buffet, 

organisator: Herman Hemerik en Marius Bouma. Er is geen startschip. Gevraagd wordt: wie 

wil startschip zijn? Opgeven bij Herman. Eventueel wordt de havenmeester van Hindeloopen 

benaderd. Anders vrij starten, kan elke vijf minuten en zelf bijhouden. 

Barbecue/ kampvuur Trintelhaven  op 7 oktober 2017, organisator Imko Vroom. Opmerking: 

i.v.m. Rijkswaterstaat: klein kampvuur. 

De toekomstige evenementen worden in De Flitsen cq op onze vernieuwde website nader 

aangekondigd en omschreven. Om een en ander soepeltjes te laten verlopen, is het verzoek 

om vooral tijdig in te schrijven. Dit kan ook via de website. Er worden ook extra mailings 

verstuurd om u te animeren deel te nemen.  

Bestuurssamenstelling: geen wijzigingen. 

 

IFC Flitsen: 

Redacteur, Jeroen , nodigt de leden wederom van harte uit om kopij aan te leveren. Een 
voorstel van een lid: om weer een Oeps in het blad te plaatsen.  Jeroen roept de leden op om 
hun ‘Oeps’-verhalen in te sturen. Het blad zal dit keer rond eind april op uw deurmat vallen. 
Met het aanmeldformulier voor de Hemelvaart tocht. (Waarvoor u zich overigens ook via de 
website kunt aanmelden) 

 

IFC Digitaal: 

Louis Vink zal via mailing berichten over evenementen plaatsen:  hij vraagt aan de leden om 

vooral zich via de website in te schrijven voor evenementen.  

Internet site:  er waren 433 vragen, 306 onderwerpen, 903 reacties.  De site is nog steeds erg 

belangrijk: nieuwe leden vinden hierdoor de ICF, iedereen kan zich via de site opgeven voor 

evenementen, link naar getijden, recente boei info., nieuwe Staandemast  route. Forum:  

voor leden en niet leden .                                                                                                                                                                                                                                     

Heb je een vraag,  ga naar de site. Je kunt je simpel registreren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Graag regelmatig doen, dan kunnen vragen snel bentwoord worden.  Pleidooi van een lid: om 

iedereen die op forum komt, te vragen om lid te worden.  Er werd al een folder gestuurd 

,digitaal, door Louis, er was weinig  belangstelling.  

Digitale versie flitsen:  oproep aan alle leden geef ;je op als je van de digitale versie gebruik 

wil maken i.p.v. de papieren versie, eventueel voor een proefperiode. 

Verzoek aan de leden:  als uw e-mailadres is veranderd, geef dat dan door aan Louis. 
 
Rondvraag: 

        Gerard en Marianne Burggraaf: doen hierbij iedereen de groeten.  Tip Rob Millenaar: met 

groepsapp  aangeven aan deelnemers wie meevaren met het  paasweekend. 

Sluiting. Marius sluit de vergadering om 14.00 uur. 

Desiree Janssen, 

Sigmagic 
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Onze kennismaking 
                                                   
In onze agenda stond op 5 maart 2017 ledenvergadering van de Friendshipclub in Volendam. 

Aanvang 12.00 uur. Ik dacht van uit ons huis in Goingarijp zijn we er wel met een uurtje. Was 

dus bijna anderhalf uur vandaar onze wat late aankomst. Bij binnenkomst worden we 

verwelkomd en iemand heeft stickers met wie we zijn en de bootnaam. We krijgen gelijk een 

lekker broodje kroket en broodje ham/kaas. Zo dat is nog eens binnenkomen. De voorzitter 

vermeld het programma en aaaj, daar staat nieuwe leden: Anita en Ronald de Greef.  Of we 

ons even wilden voorstellen. 

 

Wij wonen sinds 8 jaar in het mooie plaatsje Goingarijp. Wij zijn beide geboren in de 

Randstad maar  hebben geen seconde spijt van onze verhuizing. Waar we toen nog wel wat 

nachtjes over hebben wakker gelegen, was dat we onze kinderen toen 17 en 14 jaar oud ,uit 

hun vertrouwde omgeving haalden. Maar ook dat is goed gekomen ze wonen nu beide samen 

met een Friezin en we zijn al pake en bepe van 4 kleinkinderen. Ons huis staat aan het water 

dus bootje moest er komen. Eerst een houten valkje, maar overnachten op het water is ook 

wel leuk, dus een kajuitbootje; een eurokruiser  . 

Heel leuk ,wel eens wat nachtjes weg  maar het wad lonkte. Onder tussen waren we al een 

beetje een zeilteam geworden met de nodige *** ervaringen. Ankeren op het IJsselmeer,  

‘s nachts was het flink gaan waaien en anker was er bijna niet uit te krijgen, dwars en 

achterste voren in de sluis bij Stavoren, diverse krassen op de huid omdat de landvast niet 

landvast was enzo. Groter en met diesel wilde Anita. Dus wat dan, zoeken op Google , forums 

en marktplaats,  kwamen we uit 

bij een Friendship 28, de 

Rambler. 

Bij onze eerste kennismaking 

met de Rambler waren we 

eigenlijk gelijk verkocht. Ze had 

ondanks of juist dankzij haar 

leeftijd veel dingen waar wij blij 

mee zijn. Koelkast 

,kachel,marifoon,gps, recente 

saildrive en vernieuwde 

bekabeling dat is waar we voor 

gaan. Dus was na 1 nachtje 

slapen de Rambler al gekocht. 

En zo zijn we dus aan een 

Friendship gekomen en lid van de iI.F.C. geworden. 

   

Wij hebben de ledenvergadering en de rest van de dag ervaren als binnen komen op een warm 

nest. Heerlijk iedereen die dezelfde hobby heeft en velen ook nog een Friendship. Ook  was er 

de eigenaar voor onze verkopers die eigenaar was geweest van de Rambler. Geweldig, wij 

zogen als sponzen alle informatie op. Een mooi verslag van een zeiltocht en toen met hele 

kleine hapjes heerlijk gegeten. 

Wij kijken terug op een gezellige dag, leerzaam en lekker gegeten. We gaan proberen bij 

zoveel mogelijk natte meetingen aanwezig te zijn. Voor ieder een mooi zeilweer en tot ziens. 

Oja, in Goingarijp het laatste brugje door  tweede huis links, is de plek waar de Rambler aan 

de walstroom ligt. Koffie of thee is zo gemaakt, wees welkom.  

 

Gr. Anita en Ronald de Greef 
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Lezing Getijden en Windverwachtingen 
 

Beste lezer, 

 

Graag wil ik met u delen hoe ik mijn eerste ervaring met de IFC, de bijeenkomst met de 

presentatie van Henk de Jong over getijden en windverwachtingen, heb ervaren. 

 

Als nieuw lid van de IFC zal ik me eerst even voorstellen. Mijn naam is Antoine Nunnink, 

geboren in Almelo, opgegroeid in het zuiden van het land en woonachtig in een klein plaatsje 

genaamd Brakel, gelegen in de Bommelerwaard. Ik ben getrouwd met Nanja, heb twee 

kinderen, Nikai en Katinka, respectievelijk 16 en 14 jaar oud.  

 

Ik werk als Security Manager bij ABN AMRO Lease in Utrecht. Mijn hobbies zijn zeilen, 

klussen en koken. Daarnaast ben ik lid van een hardloopvereniging, loop ik drie keer per week 

door de polder en doe ik regelmatig mee aan hardloopevenementen.    

 

Qua zeilen ben ik een beginner met wel veel surf ervaring uit mijn jeugd. Sinds ruim een jaar 

ben ik eigenaar van een Friendship 22 uit '91. De boot ligt in het vaarseizoen dicht bij huis in 

de afgedamde Maas. Dat is lekker makkelijk en omdat het water daar erg smal is ook 

leerzaam. De boot is niet in allerbeste staat en ik hoop daar dit jaar wat in te verbeteren. Voor 

advies of hulp van de IFC sta ik daarbij open. Afgelopen jaar heb ik al menig weekend op de 

boot gezeild, ook solo. Ik heb de smaak helemaal te pakken. 

 

Voor wat betreft de bijeenkomst vond ik de presentatie 

van Henk de Jong over getijden en windverwachtingen 

zeer onderhoudend en het onderwerp erg interessant. 

De getijden is een onderwerp waar ik nog weinig over 

wist, dus voor mij was het erg leerzaam. Ik heb 

onthouden dat het veilig is om een halve meter marge 

te houden.  Ik heb ook affiniteit met dit onderwerp 

vanuit een andere hoek, vanwege het feit dat ik zelf een 

half jaar bij het KNMI heb gewerkt als coordinator 

informatiebeveiliging. Mijn beroep lijkt ver van de 

materie af te staan, maar ook hier draait het om 

risicobeheersing.  

 

De bijeenkomst was voor mij de eerste live ervaring 

met IFC leden. Ik voelde me erg welkom en vond de 

sfeer erg laid-back, wat ik positief vind. Ook heb in 

korte tijd een aantal  interessante en aardige mensen 

ontmoet, wat altijd leuk is. Ik hoop nog veel van u allen 

te leren en met u gezellige en sportieve momenten te 

beleven.   

 

Tot ziens bij een volgende bijeenkomst. 

 

Groet, 

Antoine. 
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Getijden en Windverwachtingen 
 

Door een kleine discussie op een afsluitend dineetje van een van onze evenementen merkte 

Henk de Jong op dat het niet verrassend was dat het getij van die dag niet helemaal klopte, of 

was het helemaal niet? 

 

In ieder geval wilde Henk de Jong wel eens wat meer vertellen over het getij en het weer, en 

zo was het idee van een lezing ontstaan. En leuk dat we een weerkundige in huis hebben.  

 

De titel geeft al aan dat getijden en windverwachtingen iets met elkaar hebben. Dat kan twee 

kanten op: wat bepaalt wat? of is er een wisselwerking? Na (de) lezing weten we meer. 

 

Prettig is dan Henk op een rustige manier zijn verhaal doet, hij is nergens onduidelijk en 

vragen stellen mag. De beantwoording hangt af van de verdere inhoud: "daar kom ik straks 

over te spreken", en anders krijg je gelijk een reactie. 

 

Belangrijk is de introductie van het begrip "Astronomisch getij". Er is dus kennelijk ook nog 

een ander soort getij, maar door het begrip zo te benoemen hoeven we alleen maar naar het 

astronomische te kijken.  

Kort gezegd: de maan en de zon hebben een bepaalde kracht op de aarde, waardoor het vele 

water op onze planeet speelbal zijn van deze twee. De aantrekkingskracht op de aarde 

verschilt in waarde door de grote, de afstand en de stand. Hieruit kan heel veel verklaard 

worden, maar niet alles.  

 

De maan draait in 24 uur en 50 minuten om de aarde! Dit gegeven is voldoende om te 

concluderen dat elke 6 uur en 12,5 minuut er een ander getij is. Aan de kant waar de maan 

staat t.o.v. de aarde is het hoogwater. Dit klopt niet helemaal: net zoals onze zeilen een 

gezamelijk zwaartepunt kennen (loef- en lijgierigheid hangen hiervan af) hebben de aarde en 

de maan dit ook. Dit zwaartepunt ligt uit het midden van de aarde aan de kant waar de maan 

staat. Dit zorgt ervoor dat de aarde, je merkt er niets van, een beetje slingert. Door dat 

slingeren kent de andere kant van de aarde ook een hoogwater, maar minder dan aan de kant 

van de maan. 

 

Grappige bijkomstigheid is dat met de Christelijke feestdagen in het voorjaar het getij altijd 

(min of meer) hetzelfde is. Oorzaak: Pasen valt altijd op de eerste zondag na de eerste volle 

maan in de lente. En Hemelvaart en Pinksteren volgen op vaste afstand van Pasen. 

 

Eenzelfde soort effect heeft de zon. Dat betekent dat wanneer maan en zon aan de zelfde kant 

van de aarde staan er een springtij is. Doodtij vindt plaats als de maan en de zon haaks op de 

aarde staan. Dit valt samen met (hoe kan het anders) het eerste en laatste kwartier van de 

maan. 

 

We weten genoeg om de basis van het Astronomisch getij te snappen. Maar er is meer, veel 

meer. In feite is het "getijdenveld" waarin aarde, zon en maan draaien zeer complex. Niet alles 

is op een simpele manier bepaald. Zo vervormt de aarde, vloeibaar als zij is makkelijk in dit 

getijdenveld. De aarde remt daardoor. Maar de maan staat ook niet altijd op dezelfde afstand 

van de aarde. Er zijn talloze factoren in dit stelsel dat allemaal een bepaalde invloed uitoefent. 

Het gaat te ver om hier aandacht aan te besteden, wie meer wil weten kan terecht bij 

wikipedia. Als je dat allemaal gelezen hebt, kun je daarna wel examen doen aan de 

universiteit.  
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Tot zover het Astronomisch getij met als gevolg dat het water met enige regelmaat een 

bepaalde richting opstroomt en dat het water tot verschillende waterstanden leidt. Hoog- en 

laagwater en alle standen daar tussen in. 

 

Werken de gegevens die uit het astronomisch getij voortkomen vlekkeloos? Nee zeker niet. 

Op basis hiervan moet met een foutenmarge van ± 15 cmrekening worden gehouden. 

We hebben het nog helemaal niet over het weer gehad. Dat wordt nu tijd. 

 

Stel een wind wil langs de 0-meridiaan (juist ja die over Greenwich) naar het noorden. De 

draairichting van de aarde is van west naar oost en wel met een snelheid van 1.600 km per 

uur. Daar voel je zelf niks van, best wel bijzonder. Omdat de aarde een bol is (maar niet echt 

rond, eerder wat afgeplat) is in het noorden de omtrek kleiner en ook daarmee ook de 

omtreksnelheid. Dit principe zorgt ervoor dat die noordelijk wind veel oostelijk uitkomt: of in 

Henk zijn woorden: alles wat op het noordelijk halfrond beweegt heeft een afwijking naar 

rechts. 

 

Dit is van belang voor de hoogten van het hoogwater: 

- het getij is een golf waarvan de top van zuid naar noord loopt langs onze kust; 

- de hoogte van die golf wordt vooral bepaald door de kustlijn;  

- overal waar de kustlijn het toelaat gaat het water rechtaf. 

 

Het eerste aandachtsstreepje behoeft enige toelichting. De getijgolf van de oceaan komt 

nauwelijks door het smalle Engelse Kanaal. Bijna de gehele getijdenbeweging op de 

Noordzee komt om Schotland heen “onze zee”op en beweegt langs de Britse kust naar het 

zuiden, draait rond in het kanaal en beweegt vervolgens van zuid naar noord langs onze kust. 

 

Waar de kustlijn het toelaat, bijvoorbeeld bij Den Helder gaat het water naar rechts, maar 

waar dat niet kan, bijvoorbeeld Vlissingen zal het water worden opgestuwd. De verschillen in 

hoog en laag water zijn bij Vlissingen daarom groter. 

 

Extreem zijn bijvoorbeeld plaatsen als Cardiff (17 meter verschil) maar ook Mont St. Michiel 

is een hele bekende en rond de Engelse kanaaleilanden. Het water kan geen kant uit en wordt 

daarom opgestuwd. Deze grote verschillen gaat uiteraard ook gepaard met veel hogere 

stroomsnelheden, want binnen 6 uur en 12,5 minuut is er weer een ander getij. 

 

Zijn we er nu. Nee, een andere factor van betekenis is de luchtdruk, de bron van onze wind. 

Als op onze grote oceaan een hogere luchtdruk heerst en elders een lagere dan zal die hogere 

luchtdruk het water naar beneden drukken, ongeveer 0,5 cm per millibar t.o.v. de standaard 

luchtdruk van 1002 HPA. Een hogedruk van 1042 mb leidt dan tot een verlaging van 20 cm. 

Ditzelfde geldt ook voor Noordzee en Wadden maar in mindere mate vanwege de geringe 

diepte. 

 

De wind, zowel richting als kracht, doen het water op- en afwaaien, en ook de vorm van de 

kust bepaalt mede de mate waarin. Iedereen kent wel de haven die in de wind ligt, waar het 

water hoger staat dan normaal.  

Voor de havens op de Waddenzee is vooral van belang welke windrichting er op de Noordzee 

tussen Noorwegen en Schotland staat. Bij windstil weer op de Wadden en een harde zuidelijke 

of noordelijke stroming daar kunnen langs onze kust sterke verlagingen of verhogingen 

voorkomen die niet direct uit de lokale wind op de Wadden te verklaren zijn. De voorspelling 

wordt er niet makkelijker op. 
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Prettig is dat in de Oostzee geen getijden zijn, het Kattegat is te smal om de invloed van de 

oceaan en Noordzee daar te doen gelden. Dat wil echter niet zeggen dat er geen stroming kan 

staan! Na een stevige wind uit het zuidwesten van een paar dagen waait het water met de wind 

mee. Als de wind gaat liggen wil het water weer terug. Een stroom van 3 knopen was het 

gevolg. 

 

Er is nog een effect werkzaam wat we makkelijk kunnen simuleren. Neem een teil en vul die 

driekwart met water. Til de teil op en houdt het voor je. Het is moeilijk door het grote gewicht 

om de teil stil te houden. Maar wat gebeurt er in de teil? Het water vliegt van de ene kant van 

de teil naar de andere en weer naar een ander plek en weer terug, etc.  

Precies hetzelfde gebeurt er in de Noordzee en wordt het slingereffect genoemd. 

 

We hebben nu al een aardig overzicht van wat er allemaal gebeurd en waar we rekening mee 

moeten houden. 

Het belangrijkste is de berekening van het Astronomisch getij. Dat is de basis waarvan wordt 

uitgegaan, hoewel niet perfect zodat met een afwijking van de waterstand met ± 15 cm moet 

worden rekening gehouden. 

Daarnaast zijn er factoren die tot een verdere correctie leiden: 

- verschillen in luchtdruk 

- op- en afwaaien van water als gevolg van de windrichting en -snelheid op het midden en 

noorden van de Noordzee; 

- het slingereffect. 

 

Je kunt je nu afvragen wat u er zelf aan heeft. Het meest belangrijkst is inzicht. Daarnaast het 

gegeven dat het KNMI pas afwijkingen van het berekende (fout ± 15 cm)Astronomisch getij 

meldt als die meer afwijken dan 35 cm naar boven of beneden.  

In totaal kan er dus een afwijking zijn van 50 cm van het Astronomisch getij. 

 

Dit gegeven staat in schril contrast met de Getijen-apps die op je smartphone geïnstalleerd 

zijn, en die in centmeters nauwkeurig aangeven hoe diep het op een bepaalde plaats, bijv.op 

de Waddenzee, en op een bepaald tijdstip is. 

Ga hier zorgvuldig mee om! 

 

Je zou voor jezelf een bepaalde strategie kunnen hanteren: (voor het gemak even de 

Waddenzee) 

- neem geen grote risico's als je het niet helemaal vertrouwt; 

- bij afgaand tij is het risico groter dan bij opkomend tij; 

- de windsterkte en windrichting in het noordelijk deel van de Noordzee (belangrijke factor); 

 

Tegenwoordig kun je ook de afwijkingen op internet raadplegen: 

 

https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/astronomische-getij/ 

 

 

 

https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/astronomische-getij/
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In dit voorbeeld heeft Harlingen een berekende verlaging t.o.v. het astronomisch getij van  

-34 cm, net niet genoeg om door het KNMI te melden maar wel belangrijk als je van plan bent 

vandaag wat extra risico te nemen 

 

 

 

Enerzijds lijkt door deze kennis het varen op de Waddenzee wat spannender te maken, maar 

als je gebruik maakt van de opgedane kennis en de getijden-app wat kritischer bekijkt kan het 

varen ook wat geruststelling geven. Het is maar hoe je de kennis toepast.  

Henk kan het niet vaak genoeg zeggen: let op de luchtdruk en wind op de gehele (vooral 

noordelijke) Noordzee! Raadpleeg de weerkaart als je in die omstandheid bent.  

 

Wat dat betreft maakt het internet tijdschrift Zilt je het wel erg makkelijk. Op de site: 

http://www.ziltmagazine.com/  kun je voor elk weekend de weerkaarten raadplegen. 

Abonneer je op hun nieuwsbrief en je krijgt elke week een link naar de weerkaarten, in het zg. 

Weekend Weerbericht worden je de kaarten door Henk Huizinga keurig uitgelegd. Je leert er 

ook nog van.Het mag op je smartphone niet meer ontbreken. 

 

Hoewel in dit artikel in eigen woorden de weergave is van wat Henk heeft verteld, heb ik 

dankbaar gebruik gemaakt van zijn presentatie en zijn opmerkingen, omdat alles onthouden 

een hele opgave is. 

Veel succes. 

Louis Vink 

"Najade" 
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Oeps! 
 

Het geplande Paasrondje van vorig jaar staat nog steeds op mijn netvlies: met 

windverwachtingen van 6-8 BFT en op de Noordzee de golfhoogte boven 2 meter met 

uitschieters tot 4 meter. Jeroen besloot toen na een onrustige nacht in onze haven in 

Enkhuizen om het rondje Noord-Holland definitief af te blazen. De Ianassa had er uiteindelijk 

nog een klein rondje IJsselmeer van gemaakt: vanuit Lelystad naar Enkhuizen en via 

Medemblik weer terug naar hun haven.  

 

Ik wil dit zo snel mogelijk vergeten en kijk Jeroen vol verwachting aan:‘Wat wordt het dit 

jaar Jeroen? Is de wind gunstig?’  

‘Het ziet er tot op heden goed uit. Gelukkig maar, want Rob Millenaar heeft op de groepsapp 

laten weten, dat hij zijn boot verkoopt, als de Paastocht weer niet doorgaat. Ha, ha.’ Jeroen 

fronst ineens zijn wenkbrauwen: ‘Laten we maar eerst proberen op onze haven aan te komen. 

Ik zie dat de Coentunnel dicht is: alle banen zijn afgesloten vanwege een geschaarde 

vrachtauto.’ 

‘Ping’  

‘Het is Ruud: hij is met 5,5 knopen onderweg en hoopt om half vijf aan te komen.’ 

‘App hem maar, dat we met 0 km. over de autobaan gaan, leve de files!’ Jeroen geeft een ruk 

aan zijn stuur.  

Tien minuten later begint alles weer te rijden en worden we naar de tweede tunnel geleid. Om 

precies half drie komen we aan op de haven.  

 

De fotograaf van De Telegraaf staat ons al op te wachten en maakt verschillende foto’s van 

mij aan boord van onze Sigma.  

Rob zwaait vanaf de Cascade. ‘Desiree, wat is er aan de hand?’. 

‘Hoi Rob. Ik ben als bevlogen zeilvrouw geïnterviewd voor het artikel ‘Aan mijn steiger.’ Het 

wordt geplaatst in de editie van zaterdag 29 april aanstaande. Ze maken nu wat foto’s van 

onze boot.’  

 

Geleidelijk komt de ene friendshipper na de andere binnen. Borrel op de Ianassa, een hapje 

eten op onze eigen boot en dan is het tijd voor het palaver.  

Jeroen vraag de aandacht en geeft aan dat we om 9.00 uur gaan vertekken. ‘We zullen wel 

moet kruisen want de wind is Noord-West windkracht vijf. Rond een uur ‘s middags zijn we 

bij de sluis van Den Oever en kunnen dan met de stroom mee naar Den Helder. ‘ 

In kleine groepjes wordt er nog over nagepraat. ‘Misschien via Makkum naar Texel.?’ 
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Deze opmerking gaat verloren in de enthousiaste reacties: wat fijn dat het rondje Noord-

Holland doorgaat. 

Al snel waaiert de groep uiteen over de verschillende boten, waarbij Jeroen zich opoffert om 

de whisky te testen aan boord van de Naranja. 

 

De volgende dag staat er een harde wind, windkracht 6. Jeroen doet een rondje langs de boten. 

‘Ziet iedereen het nog zitten?’  

Ook nu allemaal positieve geluiden.  

De kleinste twee boten (Friendship 28) vertrekken als eerste. Wij zijn als een van de laaste 

boten. Onze Sigmagic snijdt door het water, met een aan de windse koers zijn we op ons best 

en laten de anderen al snel achter ons. Vlakbij Den Oever roept Jeroen: ‘De plotter doet het 

niet, alle electriciteit is uit.’ Hij rent naar binnen. Even later doet alles het weer.‘De bedrading 

van de accu schiet er steeds uit als we overstag gaan. Laten we de zeilen maar binnen halen en 

aan gaan leggen bij de sluis. Dan kan ik alles weer rustig vastleggen.’ 

De Ianassa is inmiddels ook aangemeerd  en samen met Imko, wordt de accu weer 

aangesloten. 

 

Het is gezellig aan de steiger. De ene schipper heeft een spannendere verhaal dan de de andere 

over de tocht op het IJsselmeer. 

‘De laatste boot - de Granuaille - komt eraan. Wat vaart hij langzaam!’ 

Terwijl de andere boten zich losmaken om de sluis in te varen, maken wij een extra rondje en 

sturen we naar de Granuaille. ‘Lukt het?’ 

‘Ja, wat problemen met de moter, maar nu gaat het weer.’   

Terwijl iedereen de sluis ingaat en wij met een snelle draai 

ook willen volgen, slaat onze motor af. ‘Het is de 

keerkoppeling. Het lijkt wel of er iets in de schroef zit.’ 

Na nog een keer de motor aanzetten, geeft deze het 

definitief op.  

‘Mayday, Mayday, Mayday,’ roept Jeroen door de 

marifoon. Het is te laat: we drijven we naar de keien en 

lopen daar vast.  

We roepen op kanaal 20 naar de sluiswachter. 

‘Waarschijlijk zit er iets in de schroef. We zijn met een 

aantal boten van de Friendshipclub.’ 

‘Is er iemand die u daar los kan trekken? vraagt de 

sluiswachter. 

Luuk komt aangevaren.   
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De eerste poging mislukt. De tweede 

poging kan Jeroen de lijn vangen en vast 

maken. Er staat alleen te veel wind, 

waardoor we naar de stalen dukdalf 

worden geduwd en met de achterkant van 

onze boot tegen aankomen. Jeroen kan 

nog net op tijd de lijn losmaken, zodat de 

Mare Nostrum ook niet wordt 

meegetrokken. Vervolgens liggen we 

weer vast.  

Jeroen pakt de marifoon: ‘wilt u de 

KNRM waarschuwen?’ 

De sluiswachter: ‘Het is geen probleem. 

De reddingsboot ligt vlakbij.’ 

Binnen een paar minuten zien we verschillende mannen lopen op het land en even later komt 

de reddingsboot onze kant op. Onze boot wordt vast gemaakt en meegesleept naar de steiger 

bij het botenhuis van de KNRM. 

Imko geeft aan dat hij een duikerspak heeft. Wij wijven het weg. ‘Gaan jullie maar verder, 

anders hebben jullie de stroom helemaal tegen bij Den Helder. We kijken wel of we nog later 

kunnen aansluiten.’ 

Met lede ogen zien we onze club vertrekken.  

 

‘Koffie?’De man van de reddingsboot neemt ons mee naar binnen en hoort ons verhaal aan. 

‘Willen jullie een duiker? Dat zal wel moeilijk worden op deze zaterdag voor Pasen. 

We bellen de lijst van namen af in Den Oever en Den Helder. Niemand kan. 

‘Zullen we Remco bellen van de watersportzaak Joosten op onze eigen haven in 

Enkhuizen?’vraag ik. We hebben geluk, hij kan komen. 

Als we aan onze tweede koffie willen beginnen, rennen de mannen weer weg. 

Het is de Granuaille. De temperatuurmeter van de motor van hun boot loopt steeds in het rood 

en daarom worden ze terug gebracht door de reddingsboot . 
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Ik begroet uitbundig Jenke en Ruud van de Granuaille: ‘Zullen we vanavond samen wat gaan 

eten? Ik heb nog gemengde sla, hamburger en satesaus. Gedeelde smart ...’ Jenke valt me bij: 

‘Ik heb nog wel ragout, rijst, buinebonen soep.’  

 

‘s Avonds komt de duiker. De lijn van een visnet is snel uit de schroef. De motor doet het, 

maar gezien de schade aan het polyester op het achterschip varen we de andere dag terug naar 

Enkhuizen. 

 

Imko stuurt ons een berichtje‘Jullie komen toch naar de haven aan Zijkanaal C? Dan eten we 

met elkaar.’ 

Als we dezelfde avond met elkaar aan tafel zitten en gezellig zitten te keuvelen, krijg ik een 

warm gevoel van binnen.  

Op naar het Paasrondje van volgend jaar. Driemaal is scheepsrecht! 

 

17 april 2017  

Desiree Janssen 

Sigmagic 

 

 

Komende Evenementen 2017  

Meestal zijn we wat eerder met het bekendmaken van onze jaarplanning, dat is handig want dan kan u 
er rekening mee houden. Daarom alvast hier de planning: 

25 - 28 Mei 
Verzamelen in 
Makkum 

Hemelvaartstocht naar Terschelling  

16 - 18 Juni Vanuit Enkhuizen Rondje dijk / Vogeleiland 

8 - 10 September Hindeloopen 4-uurs wedstrijd/tocht 

7 Oktober Trintelhaven Barbecue / kampvuur 
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IFC Paastocht 2017 opnieuw een afvalrace. 

 

Een week voor de vertrekdatum was er nog niets van te zeggen of 

we de Noordzee op konden of wilden gaan, zo veel wind was er 

voorspelt, maar gelukkig kwam de lucht tegen het paasweekend 

wat tot bedaren en dan vooral op de zondag als we van Den 

Helder naar Buitenhuizen zouden gaan. Op die dag lag onze focus 

voor de Paastocht. In de praktijk is het ook zo gegaan, maar 

waren de twee dagen er om heen (de zaterdag en de maandag) de 

dagen die de meeste zeilspanning opleverden. Dit kwam  

uiteraard door de wind, maar ook door het lot. Op de palaver 

bijeenkomst was er geen twijfel of we over de Noordzee zouden 

gaan. Of we samen door de sluis zouden gaan en van te voren op 

elkaar zouden wachten werd als niet nodig afgedaan. Iedereen 

was vol goede moed en zo hoort het ook.  

 

De volgende ochtend kwamen Desiree en Jeroen nog langs om nog even te overleggen of er 

gezien de windvoorspellingfen (die niet altijd betrouwbaar zijn) toch niet voor een andere 

route gekozen moest worden, alsof ze het al hadden voorvoeld. Maar ja, we hadden er zin in 

en ook vanuit den Helder kun je nog besluiten terug te gaan.  Dus op naar den Helder. Echt 

goed te bezeilen was het niet naar den Oever, dus moest iedereen een slag maken om er 

zeilend te komen met de NW wind. Bovendien was deze wind ook nog redelijk stevig 

waardoor alle schepen hebben moeten reven. Jeroen en Desiree hadden voor dit weer het 

beste schip en kwamen met ruime voorsprong aan in Den Oever bij de sluis. Toen wij als 

tweede arriveerden was Jeroen al bezig met een reparatie aan een accuklem, even goed 

knijpen en dat moest het dan zijn, kleinigheid. De wind was behoorlijk stevig (een goede 6) 

en dus toch maar gewacht tot iedereen er was. De Granuaille kwam als laatste aan en kon 

meteen door naar de sluis. Iedereen lag al in de sluis te wachten op de Sigmagic, maar die 

heeft de sluis nooit gehaald. Met een lijn onder de boot en een net in de schroef liepen zij op 

de oever. De Mare Nostrum heeft nog wel geprobeerd hun weer van de keien te trekken maar 

dat werd geen succes en werd dit werk 

over gelaten aan de KNRM. De rest 

ging verder, met ook nog een 

twijfelende Granuaille. Helaas moest de 

Granuaille al naar een paar honderd 

meter als tweede boot afhaken met 

motor problemen. En ja, zonder motor 

had je die dag op het wad niets te 

zoeken, tenminste als je recht tegen de 

wind door het vissersgaatje moet. 

Gelukkig hadden we stroom mee, 

anders was het geen doen geweest. Het 

leverde natuurlijk wel mooie plaatjes 

op.  

In den Helder was het goed geregeld, we werden opgewacht door de Marine die onze ID 

kaarten willen zien en konden mooi naast elkaar met de kop in de wind aan de steiger liggen. 

De havenmeester hebben we niet te zien gekregen,  dus maar gebruik gemaakt van de 

enveloppen regeling. Alles was verder toegankelijk en we hadden  niets te klagen. Het eten in 

het restaurant “kade 60” was een regelrecht succes, mede omdat er een leuke wandeltocht 
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voor nodig was om er te komen. Hierdoor werden de 

beenspieren naast het zitvlees ook nog gebruikt. De wind 

ging die nacht volgens planning van een dikke 6 naar een 4 

en nog steeds uit het NW. Dit was voor een tocht naar 

Buitenhuizen ideaal. De temperatuur was dan wel niet hoog, 

maar het zonnetje maakte veel goed.   

 

Om 10:00 gingen we vanuit den Helder onderweg en met de 

wind uit het NW konden we al bij de vuurtoren de zeilen 

hijsen. Terwijl wij vertrokken kwam er een onderzeeër 

binnen. Zo’n zwarte sigaar in het water met een soort van 

gevechtskoepel die er boven uit steekt heeft toch altijd wat 

dreigends. Voor de rest waren er gedurende de reis tot aan 

IJmuiden geen verrassingen. De wind trok uiteindelijk aan  

tot een 5 en had de zee t.g.v.  de wind van de dag daarvoor 

nog een behoorlijke deining. Dit had dan weer tot gevolg 

dat bij ons aan boord Tineke halverwege om een emmer 

vroeg, iets wat nog nooit eerder was voorgekomen. Naar 

later bleek was dit ook een opvarende van de Naranja 

overkomen. Gelukkig was dit ongemak maar van korte 

duur, maar zoals gezegd weerhield de deining ons er van om niet vaker in de kajuit te gaan 

dan nodig. Dit betekende dat we maar 1 kopje koffie hebben genuttigd. Het zeilen was 

evenwel puur genieten met deze mooie constante wind uit het NW. Dat zorgde er voor dat we 

om 15:00 al bij de ingang van de  havenmond bij IJmuiden aankwamen. Even was het nog 

spannend wie als eerste aan zou komen, maar omdat de Mare Nostrum het laatste gedeelte net 

iets meer aan de wind moest koersen konden ze deze 

eindsprint winnen. Bij de haveningang was het water 

nog het meest choppy, maar dat was maar voor een 

kort stukje.  

De sluis stond al open bij het aanvaren, dus waren we 

zo geschut en konden we de reis op het 

Noordzeekanaal vervolgen. Op de Noordzee hadden 

we steeds mooi weer gehad, maar eenmaal door de sluis kregen we ons eerste en enige bui 

tijdens het varen dit weekend.  Omdat er nog steeds wat wind stond hebben we de fok  nog 

uitgeboomd om zo de reis zo “groen” mogelijk te vervolgen. Dit zorgde er voor dat we pas 

om 17:00 in de jachthaven Buitenhuizen aankwamen.   

Hier waren ook Jeroen en Desiree 

(met de auto aangekomen)weer van de 

partij  om deze dag gezamenlijk af te 

sluiten. Jammer van de problemen met 

de Sigmagic en de Granuaille, want de 

tocht over de Noordzee was om van te 

smullen.  

 

De volgende dag om 08:00 weer 

vertrokken. De wind zat nog steeds in 

de NW hoek en was slechts een 3, 

maar de fok uit gedaan en dat scheelde 

toch. Het was behoorlijk fris maar het 

zonnetje liet zich ook weer volop zien. 
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De afgelopen nacht had het wel behoorlijk geregend maar toen lagen we in bed. Nu dus wel 

lekker koffie drinken en genieten van de omgeving. Bij de Oranjesluizen aangekomen konden 

we direct geschut worden. De Sluiswachter kwam nog even naar ons toe om te zeggen dat als 

de sluisdeuren open gingen, we er meteen uit mochten varen, zodat we met de brugopening 

van 11:20 mee konden. Zo gezegd zo gedaan en even later gingen de zeilen al weer op want 

de koers naar Lelystad met de NW-N wind was goed te bezeilen. De reis begon hier met een 

windkracht 3-4 maar  voorbij het paard van Marken nam de wind steeds verder toe tot 6-7 en 

dus ook de golfslag. Dat maakte het laatste gedeelte nog wel spannend maar ook snel. Gingen 

we op de Noordzee maximaal 9,9 knopen over de grond (met een halve knoop stroom mee en 

de push van de golven), hier gingen we zonder stroming en halve wind 8,6 knopen over de 

grond. Maar zoals gezegd het was even wennen, temeer ook omdat deze wind helemaal niet 

voorspeld was en de gedachte was dat dit maar heel tijdelijk zou zijn, maar dat bleek niet het 

geval. En zoals Luc ons appte, stel je voor als de wind zich gisteren zo had gedragen op de 

Noordzee . Tja, dan zou het er iets minder relaxed aan toe zijn gegaan. Hebben we dus mooi 

mazzel mee gehad. In ieder geval zorgde de stevige wind en ook hier weer het feit dat we 

meteen door de sluis konden, er voor dat we  om 14:30 weer in onze box lagen na een afstand 

van 38 mijl te hebben afgelegd. 

 

 Tijdens het achteruit in de box varen was de wind net even wat minder stevig en toen de wind 

10 minuten later weer aan trok naar 6-7, kon ik met mijn hoofd in de wind nagenietend van 

een fantastisch zeil weekend over de steiger lopen. De havenmeester zei nog, je waait hier uit 

je schoenen. Hij moest eens weten wat wij allemaal hadden meegemaakt. (Wij zijn: Jan , 

Tineke , Jannie , ik en de Ianassa). 

 

Tot de volgende keer, 

Imko Vroom. 
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Paastocht 2017 met de IFC 

 
Rob Millenaar vertrekt op zondag  9 april met prachtig weer en 22 graden naar Haarlem om 

de boot vast naar Zijkanaal C te brengen. De 13
e
 gaan Rob en Bob aan boord voor de 

aanbreng naar Enkhuizen. De temperatuur was de helft van het eerste stuk. Een goed 

bezeilbaar rak over het Noordzeekanaal bracht ons naar Amsterdam, sluis door en richting het 

noorden. We besloten eerst naar Hoorn te varen. Even door de stad gelopen en lekker gegeten.  

Vrijdag naar Enkhuizen. Daar aangekomen direct opgevangen door IFC vrienden. Een warm 

bad deze club. De Friendshipclub deed zijn naam gelijk eer aan want binnen een kwartier 

zaten we al bij Imco en Jannie  aan boord van de 36 voeter aan de drank, nootjes etc.  Er 

waren 6 boten waarvan  twee Friendship 28  de Naranja(Geert en ….. uit Leimuiden   en de 

Granuaille van  Ruud en Jenke uit Monnikendam, een Sigma 36  de Sigmagic van Jeroen en 

Desiree, een 33 voet Jeanneau de Cascada (Rob en Bob)en de 36 voet Jeanneau de Ianassa 

van Imco en Jannie en last but not least de 33 voet Bavaria  Mare Nostrum van Luuk en 

Claudia. 

Jeroen deed het palaver en werd de vertrektijd om 09.00 uur bepaald voor de tocht naar Den 

Helder. Een lopende noordwester van een dikke vier moest overwonnen worden en het bleek 

dat Den Oever niet te bezeilen was, maar een paar lange klappen deden ons voor de 

Stevinsluis belanden.  

Terwijl wij in de sluis lagen hoorden wij over de marifoon dat Jeroen een lijn in zijn schroef 

had gekregen en weggesleept moest worden van de lage wal.  De KNRM werd door de 

sluismeester gewaarschuwd en deze zou er 

aankomen. Maar Luuk probeerde eerst een lijn 

over te brengen en hem vast naar de kade te 

slepen. Dit lukte uiteindelijk, echter liep de 

Sigma toch schade op aan de spiegel. Jeroen 

gaf over de marifoon door dat hij een duiker 

ging regelen en daarna alsnog zou trachten Den 

Helder te bereiken. Dus met vijf boten geschut. 

In de sluis hoorden we dat de motor van de 

Granuaille niet lekker liep en warm werd. Ze 

zouden het na het schutten even aanzien en dan 

beslissen wat er ging gebeuren. Maar een mijl 

na de sluis werd de motor al te warm dus 

namen ze de verstandige beslissing terug te 

gaan. Want naar Den Helder was het stik in 

wind tegen een knappe deining in en het was 

dus een goed besluit niet verder te gaan. 

Dus nog maar vier boten over. Het was bonken 

geblazen tegen een vijfje in maar na een paar 

uur het stof van het dek afgespoeld te hebben 

liepen we jachthaven van de marine in. Na een 

gezellige borrel bij Luuk en Claudia naar het 

restaurant Kade 60 wat door Jeroen reeds was gereserveerd. Dit was een prima plan. Het eten 

(en drankjes) gingen er in als koek.  

Op de afgesproken tijd van 10.00 uur werden de lijnen weer losgemaakt en gingen we richting 

IJmuiden. De eerste twee mijl ff op de motor omdat het recht in de wind was. Maar we 

werden goed in de gaten gehouden door een schip van de kustwacht en een onderzeeboot. We 

konden na een half uurtje de zeilen hijsen en tussen de boeien door richting het vrije water. 

Geert en Luuk kozen ervoor wat dichter onder kust te varen en Imco en Rob besloten voor 
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wat verder uit de kust waar de deining ook wat regelmatiger was door de grotere diepte. 

Een stevige noordwester deed ons in een uur of vijf voor IJmuiden aankomen. Schutten en 

door naar zijkanaal C. De gebruikelijke borrel op de Jeanneau van Imco was weer zeer 

gezellig . Jeroen en Desiree waren per auto gekomen want het varen naar Den Helder was niet 

meer gelukt daar de duiker pas om een uur of negen klaar was in Den Oever. 

In de jachthaven IJmond was een prima lopend buffet ingericht en konden we nog net de 

laatste 7 ronden van de Formule 1 zien.  

Volgens de havenmeester zou de brug van de A9 om 09.30 uur draaien voor de boten van Rob 

en Geert en nog een Belg uit Nieuwpoort. De andere boten gingen richting Markermeer. Wij 

lagen keurig voor de brug om half tien en …GEEN BRUGGEWACHTER. Na een hoop heen 

en weer bellen kregen we de boodschap dat er om half elf gedraaid zou worden, er was geen 

rekening gehouden dat maandag een feestdag was.  De blauwe zone door Haarlem en de 

ringvaart zou dus niet meer te halen te zijn. Ook de sluis in Spaarndam duurde erg lang. Maar 

veel gas gegeven en Haarlem opgeroepen of zij een beetje vlot wilden draaien. Dat ging 

perfect. Met er flink de gang er in te houden zou het toch lukken met een minuutje of tien 

speling naar de brug in Sassenheim van de A44 van 14.02 uur. Maar de hoop ging in rook op 

toen een onwillige brugwachter in Hillegom ons 20 minuten liet wachten. De brug van de A44 

konden we dus op ons buik schrijven. Wij waren ruim tien minuten te laat. De volgende 

draaiing zou om 19.02 zijn dus vijf uur wachten. Rob en Bob hadden de boot al voor een 

restaurant afgemeerd en besloten de boot te laten liggen en ons op te laten halen, en inmiddels 

troostborrel aan de bar genomen toen Geert een app stuurde dat als zéééér  grote uitzondering  

de brug nog een keer om drie zou draaien. De bruggenwachteres had toestemming om nog 

een keer te draaien. Rob heeft haar nog telefonisch bedankt en dat werd gewaardeerd.  Dus 

toch nog gelukt en om een uur of half vijf lagen we weer in de box in Aalsmeer. 

Met dank aan de prima organisatie van de IFC en natuurlijk onze medevaarders of was het 

soms medestrijders,  hebben we een geweldige rit gehad. 

 

Getekend Bob en Rob 
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Paastocht IFC rondje Noord-Holland 2017 

 
De weersverwachting; temperatuur overdag tussen 8 en 11 graden, ‘s nachts kans op vorst, 

veel kans op neerslag met name op 1
e
 en 2

e
 Paasdag. Wind:  Noord, Noord-Oost aan de kust 

krachtig. Als dat de voorspellingen zijn wordt je al vrolijk van iedere straal zon die je is 

gegeven.  

Dinsdag voorafgaand aan het Paasweekend heb ik de Naranja, een Friendship 28, met 

gestreken mast van de Westeinderplassen bij Leimuiden naar de Sixhaven in Amsterdam 

gevaren.  Ter voorbereiding alvast het proviand aan boord gebracht en warme kleding 

meegenomen.  Het is altijd weer even inkomen op zo’n eerste tocht met testen van de motor, 

de verwarming etc.  We hadden bedacht dat de mast na de winterstalling het beste plat kon 

blijven vanwege de gestremde staande mastroute door Amsterdam.  

Vrijdagochtend per trein naar Amsterdam samen met schipper/broer Geert en opstapper Gert 

Jan.  Vervolgens hebben we nieuwe vallen en lijnen in de mast geregen en net na het 

middaguur was de boot opgetuigd en klaar voor de eerste zeiltocht van het seizoen.  Met een 

heerlijke halfwindse koers  was Enkhuizen uitstekend bezeild en bliezen we over het 

Markermeer richting de sluis. De boot 

deed het prima en met de afgelopen 

winter naar 120% bijgesneden rolfok 

was de zeilbalans ook uitstekend. Zelfs 

nog een stuk de bolle Jan kunnen 

gebruiken. Heerlijk om weer zo het 

weidse water op te gaan. 

In de Compagniehaven werden we 

verwelkomt door Ruud en Jenske met 

hun FS28 Granuaille.  Na een snelle 

pizza in de stad was het palaver met 

kennismaking en wederzien van de 

ander IFC deelnemers. In totaal 6 

schepen met 16 dames en heren 

bemanning.  De vertrektijd voor 

zaterdagochtend werd afgesproken op 09.00 uur zodat we op tijd bij Den Oever zouden zijn 

om met stroom mee over het wad richting Den Helder te kunnen. Nu had onze opstapper een 

paar mooie flessen single malt Whisky meegebracht en die moesten geproefd worden. Luuk 

(Mare Nostrum) en Jeroen (Sigmagic) meldden zich aan als vrijwilligers en de Highland Park 

is uitgeroepen tot testwinnaar. Onze andere opstapper Martijn had de weg naar de Naranja 

inmiddels ook gevonden en compleet met vouwfiets kwam hij er gezellig bij aan boord. 

 

Zaterdag zonder bonkend hoofd 

opgestaan en met de bakker naast de 

douches is was het ontbijt met verse 

croissants vlot ingevuld. Het stuk 

richting Den Oever was net niet bezeild 

en met stevige golfslag besloten we na 

een uurtje hoog aan de wind om een 2
e
 

rif te zetten. Dat bracht meer rust in de 

boot en eigenlijk zonder op snelheid in 

te leveren koersten we met 2 slagen op 

de sluis af bij Den Oever.  
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Daar lagen de Sigmagic, Ianassa en Mare Nostrum op ons te wachten. Vlak achter ons aan 

kwamen de twee andere schepen. Keurig op tijd want in verband met het tij moesten we het 

wad op voor 15.00 uur.  Bij het invaren van de sluis bleek dat de Granuaille wat problemen 

kende met een motor die anders klonk dan gebruikelijk en een oplopende motortempratuur. 

De Sigmagic bleef wat dralen voor de sluisingang en op een gegeven moment zagen we de 

fok een stuk afrollen en een voorlandvast die onder de boot verdween.  Inderdaad; wat je 

hoopt dat je niet overkomt gebeurde Jeroen en Desiree. Een lijn in de schroef en naar later 

bleek een andere lijn dan de eigen landvast. De Sigmagic werd onbestuurbaar met de kiel op 

de rotsen gezet tussen de ducdalven. Na onderling contact werd eerst een lossleep poging 

ondernomen door Luuk met de Bavaria 33. Maar helaas bood dat geen soelaas. Vervolgens 

heeft de sluiswachter de KNRM opgeroepen om te assisteren. Gelukkig is er een KNRM post 

direct naast het sluiscomplex en de hulp was er binnen een half uur.   

Bij de Granuaille rees er ook twijfel of het verstandig was met een warm lopende motor de 

volgende 12 mijl op de waddenzee richting Den Helder recht in de wind te motoren.  Na het 

schutten en zien van de omstandigheden besloot de familie Goudriaan om dit avontuur niet 

aan te gaan en om te keren. Verstandig en ondanks regelmatig onderhoud bleek de 

betrouwbaarheid van de techniek hen in de steek te laten.  Ze hebben de Sigmagic gezelschap 

gehouden in afwachting van een duiker die vanuit Enkhuizen moest komen om de schroef vrij 

te maken en het onderwaterschip te controleren. 

 

En zo waren we nog met vier scheepjes over voor de hobbelige tocht richting Den Helder op 

de motor. Stroom mee, wind van 20-25 knopen tegen elkaar in. Grote waardering voor de 

FS28 en hoe we deze omstandigheden prima konden mannen.  Als welkomst committee in de 

Marine jachthaven stond er een controle van de Marechaussee voor ons klaar en konden de 

paspoorten en id-bewijzen worden opgediept. Natuurlijk volgde er een kuipgesprek met de 

andere deelnemers om het verloop van de toestand voor de sluis nog even door te spreken en 

te becommentariëren. Wederom een buitengewoon gezellige evaluatie. Ondanks vermeende 

pogingen van de organisatie was het niet gelukt om de beroemde nasi te boeken bij de Marine 

jachtclub en als uitstekend alternatief was restaurant Kade60 besproken. Wat ons betreft een 

aanrader. Leuk restaurant met prima verhouding tussen prijs en kwaliteit met een heel prettige 

bediening.  Ook heel aardig om het sterke sociale deel van de IFC wederom bevestigd te 

krijgen.  
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Zondag was een wat latere start gepland. Als we om 10.00 uur zouden vertrekken zou na een 

stukje tegenstroom op het Marsdiep de tocht langs de Noord-Hollandse kust stroom mee zijn. 

Bij het verlaten van de Den Helder zagen we een onderzeeboot van de Walrusklasse varen.  

Gevolgd door de Kustwacht. Natuurlijk zijn we even met de Ipad aan de slag gegaan om te 

achterhalen wat er zo al is te vinden over deze onderzeeërs.  Het blijkt dat we in Nederland 

beschikken over 4 onderzeeërs van de walrusklasse en dat is daarmee gelijk de gehele 

onderzeebootvloot.  Het zijn 

(niet nucleair) diesel-elektro 

aangedreven boten met een 

lengte van 68 meter en een 

bemanning van 55 koppen.  De 

boten zijn gebouwd tussen 1990 

en 1994. Naar goed Hollands 

gebruik heeft ook deze 

defensieopdracht geleid tot een 

eigen “Walrusaffaire”. Inmiddels 

is een laatste opwaardering van 

de onderzeeërs uitgevoerd en 

vanaf 2025 worden ze 

vervangen. 

 

 

 

Na deze bijzondere ontmoeting konden we de zeilen hijsen en afrollen met iets ruimer dan 

halve wind spoten we richting IJmuiden. De wind wakkerde iets aan van 15 tot 23 knopen 

maar op deze koers was dat heerlijk zeilen en golven rijden onder vol tuig. Vanaf 

Monnickendam komt er een bericht van regen – en hagelbui, op zee zien we wel wat nare 

luchten over land trekken maar we hebben eer zelf geen last van met een mager zonnetje en 

wat bewolking. Wel was er door de deining een aandrang van het ontbijt om nogmaals voorbij 

te komen en na hieraan te hebben toegegeven voelde ik me al weer een stuk prettiger. De 

andere bemanningsleden hadden er gelukkig minder last van.  
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Rond half vier rolden we op de brekende golftoppen tussen de havenhoofden van IJmuiden 

naar binnen. Na het gezamenlijk schutten met de Cascade zeilden we op het gemak met alleen 

een uitgerolde fok richting Buitenhuizen. We kregen door dat de Sigmagic en de Granuaille 

inmiddels ook weer veilig terug waren in hun thuishavens Enkhuizen respectievelijk 

Monnickendam. Als afmaker van de zeildag kregen we op het Noordzeekanaal nog een korte 

hagelbui over ons heen.  Vanouds was het weer gezellig binnenkomen bij de jachtvereniging 

Buitenhuizen. Tot onze verrassing waren ook Jeroen en Desiree vanuit Enkhuizen naar 

Buitenhuizen gekomen voor de afsluitende avond. Uiteraard begon deze na aankomst met een 

kuipnabespreking aan boord van de Ianassa gevolgd door een staartje formule 1 kijken in de 

kantine op een groot scherm en een prima buffet met wederom veel onderlinge gesprekken. 

Het blijft fascineren hoe snel zo groep zeilers versmelt.  

Maandagochtend stond voor ieder de thuisreis op het programma. Samen met Cascade 

bestond die voor ons uit een tocht richting Haarlem en daar de Ringvaart van de 

Haarlemmermeer volgen tot Leimuiden. Grootse obstakels zijn altijd de snelwegpassages; A9 

bij Buitenhuizen en A44 bij Sassenheim. Om op tijd bij Sassenheim te zijn is het van belang 

dat de rest ook mee werkt. Mis je de brug bij 

Sassenheim van 14.12 uur dan ben je aan de beurt 

om 19.37 uur en dan loop je verderop klem want de 

overige bruggen worden bedient tot 20.00 uur op 

zon- en feestdagen. Na eerdere ervaringen met de 

bediening van de A9 brug over de zijkanaal C 

vreesden we voor het ergste.  Helaas bleek ook dit 

jaar het schema van de uitzendkracht niet aangepast 

aan 2
e
 Paasdag. In plaats van 9.30 uur draaide deze 

brug , na tussenkomst van de sluiswachter, als en 

gewone maandag om 10.30 uur. 

                                                    

Nu werkt onze schipper zelf als beleidsmedewerker 

voor het ministerie van Infrastructuur en milieu en 

na alle aanvankelijke vergoelijkingen en gevolgen 

van bezuinigingen (alsof je dan geen schemaatje 

door kan geven!) stak ook bij de altijd rustige Geert 

de irritatie de kop op.  Rijkswaterstaat is 

aangeschreven en via de sluiswachter ook 

geïnformeerd over deze voor ons inmiddels 3
e
 keer 

voor Jan Boterletter liggen wachten op 2
e
 Paasdag 

voor een brugopening.  Door deze vertraging waren we ondanks een zeer vlotte doorgang 

door Haarlem en een vlotte doorvaart over de Ringvaart toch 12 minuten te laat bij 

Sassenheim.  We besloten dat wachten tot de late opening geen echte optie voor ons was dus 

dan maar de mast plat. Met frisse tegenzin begonnen en de zeilhuiken en buiskap er af 

gehaald. Na een paar minuten komt er een dame aan fietsen, het blijkt de brugwachter te zijn 

van “onze” brug. Ze biedt aan om een extra opening te doen om 15.15 uur.  Snel de Cascade 

opgeroepen die al op weg was voor een overnachting in Lisse. Fijn dat er ook brugwachters 

zijn die op deze manier meedenken en initiatief tonen.  Uiteindelijk waren we rond half vijf 

terug bij de thuishaven in Leimuiden.  

We kijken terug op een heerlijk zeilweekend met een paar verrassingen en gelukkig is het 

weer iets beter uitgepakt dan voorspeld. Jeroen hartelijk dank voor de organisatie en overige 

deelnemers bedankt voor de gezelligheid en graag tot de volgende keer. 

 

Aart Draijer 
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Vooraankondiging. 

 
Vrijdag, zaterdag, zondag. 8, 9, 10 september. 

4 uurs zeilwedstrijd vanuit Hindeloopen. 

 

Het eerste kievitsei is gevonden. Dus wordt het zaak ons weer op het komende zeilseizoen te 

richten. 

Na de zomer vakanties organiseren wij weer ons legendarisch najaarsevenement. 

Op de vrijdag verzamelen wij weer in Hindeloopen. Waar wij ’s avonds de 

wedstrijdbespreking houden. 

De zaterdag zeilen wij de 4 uurs tocht. Welke wij die avond in het Restaurant afsluiten met 

een etentje. En waar tevens de prijzen zullen worden uitgereikt. 

De laatste jaren waren het de Bavaria’s?! 

Dus Friendshippers: Er is werk aan de winkel! 

Om 17.00 uur verzamelen wij, deze zaterdag, op het haventerras. Met de walcrews kunnen 

dan al de geslaagde wedstrijdmanoeuvres worden geëvalueerd.  

Op de zondag vertrekt een ieder dan weer, overladen met lof, naar de thuishaven. 

 

Wellicht tintelt nu jouw zeilersbloed. 

Dan is het handig de data al vast in de agenda te blokkeren. 

In de zomer sturen wij het inschrijfformulier rond. 

 

Wij wensen een ieder een mooie zomer. 

 

Het Bestuur. 
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Programma Hemelvaartstocht 2017. 

Van donderdag 25 mei tot zondag 28 mei 2017. 

 
Volgens traditie maken wij met Hemelvaart onze tocht over de Wadden. 

In den beginne was deze tocht bedoeld, om min of meer onder toezicht, ervaring op te doen 

met het varen op getijden water. 

Deze functie heeft de tocht nog steeds. Hiernaast is, door het groeien van de zeilervaringen 

van velen, de Waddentocht een oergezellige meerdaagse zeilonderneming. 

Wij maken de tocht in groepsverband, en huldigen het principe van samen uit, samen thuis. 

Tijdens het palaver maken wij de gewenste afspraken. 

Hoewel elke schipper verantwoordelijk is voor de eigen veiligheid, houden wij elkaar wel in 

de gaten. Tevens blijft er tijdens de tocht de mogelijkheid om met elkaar te communiceren. 

 

In het Hemelvaartsweekend verzamelen wij in de gemeentelijke haven van Makkum. Daar 

liggen wij tegen de dorpskern aan, vlak achter de werf waar onze volgende boot wordt 

gebouwd. 

 

Rond 17.00 uur houden wij daar onze Steigerborrel. 

Om 20.00 uur starten wij ons palaver in Hotel De Prins.  

Hier bespreken wij de te varen routes van de komende dagen. 

Op vrijdag 26 mei het traject Makkum – Terschelling en op zaterdag 27 mei het traject 

Terschelling – Den Oever. 

 

 

Voel je alweer de emotie , 

die past - bij het zien aan 

de einder van de 

Brandaris,  - bij het al 

maar helderder worden 

van het Groene Strand, - 

bij de laatste 

tegenstroomse mijl in het 

Schuitengat, - bij het 

binnenvaren van de haven 

op West. 

 

 

 

Tijdens het palaver krijgt 

elke schipper een tochtbeschrijving op papier. 

Wanneer de weerberichten zodanig zijn, dat Terschelling lastig wordt, bespreken wij tijdens 

het palaver de alternatieve bestemmingen. 

In Den Oever sluiten wij het weekend af met een diner in restaurant De Dikke Bries. 

De HT Sloepenrace wordt ook op de vrijdag gehouden. Wij gaan onze vaartijden aanpassen 

aan hun starttijden. Tijdens het palaver horen jullie hier meer over. 
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Op Terschelling houden wij  weer, in de 

vooravond,  onze facultatieve 

wandeltocht. 

 

Op de zaterdag willen wij op tijd bij het 

Inschot zijn, zodat de boten met een 

diepgang van 1.90 ook door de Slenk 

kunnen. 

 

In Den Oever zien wij alle boten weer 

in de Marina, in de binnenhaven. 

 

Wij sluiten daar, op de zaterdagavond, 

het zeilweekend af met een etentje in De 

Dikke Bries. 

Met het restaurant zijn wij een drie gangen 

menu afgesproken. 

Om gelijktijdig te kunnen eten is het nodig dat 

het restaurant vooraf ieders keuze van het 

hoofdgerecht weet. 

Bij de aanmelding kun je tevens jou 

hoofdgerechtkeuze opgeven. 

 

Je kunt kiezen tussen: Zalmmoot uit de oven 

   Gebakken varkenshaas 

   Biefstuk van de grill 

 

De zondag zal een ieder, op de eigen tijd en 

wijze,weer naar elders vertrekken. 

Van het inschrijfgeld wordt betaald: de 

catering bij De Prins en het diner in Den 

Oever. 

Achterin de Flitsen vind je het 

inschrijfformulier.  

Een verzoek: Stuur het snel op. Dan weten wij 

waar we aan toe zijn. 

Je kunt ook inschrijven via de site. 

Het havengeld wordt door de schipper zelf afgerekend. 

 

Verzoek: Wij zouden het meer dan prettig vinden, dat de aanmelding en het geld op 17 mei 

2017 bij ons binnen is. 

 

Het Bestuur 

 

 



33 

 

Inschrijfformulier Hemelvaartweekend 2017. 
 

 

Donderdag  25 mei – Zondag 28 mei. 
 

Wij gaan mee met de Hemelvaarttocht. 
 

Naam schipper           : 

Adres             : 

Postcode/woonplaats : 

Telefoon            : 

Scheepsnaam  :     
 

Wij komen met  ……………….. personen, ouder dan 12 jaar  à   € 40,00 = € 

Wij komen met  ..……………… personen, tot en met 12 jaar  à   € 30,00 = € 

Baby’s gratis. 

                                                                                         Totaal: = € 

 

 

Dinerkeuze:  Zalmmoot    ….  keer 

   Varkenshaas ….  keer 

   Biefstuk  ….  keer 

 

 

 
Het totale bedrag moet uiterlijk 17 mei  binnen zijn op NL10INGB0003560322, tnv.  

IFC te Voorburg. 

 

Het inschrijfformulier voor 17 mei sturen, of de gegevens  mailen naar:  

M. Bouma 

Kleinzand 5 

8701 JW Bolsward 

Mailen: maanbouma@gmail.com 

De inschrijving kun je ook op onze site regelen.  

 
 

Het Bestuur. 

 

 

Ruimte voor opmerkingen of wensen, dieet: 
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“Uitsluiting aansprakelijkheid”  

 

Deelname aan dit evenement staat alleen open voor schepen welke deugdelijk verzekerd zijn. 

De verzekering dient tenminste dekking te bieden tegen wettelijke aansprakelijkheid in het te 

bevaren gebied. Door het simpele feit van deelname verklaren deelnemers aan deze eis te 

voldoen.  

 

De deelnemers aan de activiteit(en) doen zulks geheel voor hun eigen rekening en risico. Het 

organisatiecomité noch de vereniging is aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, 

waaronder begrepen schade aan schip, aan de opvarenden en aan boord aanwezige goederen, 

welke direct of indirect in verband met de deelneming aan de activiteit(en) zou kunnen 

ontstaan.  

 

De veiligheid van het schip en haar bemanning is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de 

eigenaar of haar schipper. Deze dient te zorgen dat het jacht in goede conditie en zeewaardig 

is, en bemand met een voldoende ervaren bemanning die ook psychisch en fysiek bestand is 

tegen slechte weersomstandigheden. De schipper dient er tevens voor te zorgen dat voldoende 

veiligheidsuitrusting en veiligheidsmiddelen aan boord zijn, en de bemanning instructie heeft 

waar deze zich bevinden en hoe ze te gebruiken.  

 

Evenementen en activiteiten worden georganiseerd door leden, voor leden. Adviezen, route-

aanwijzingen of weerberichten die verstrekt worden door het organisatiecomité zijn slechts ter 

informatie. De schipper en haar bemanning blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de 

beslissing om uit te varen, routekeuze en interpretatie van de weersinformatie.”  

 

Met deze bevestiging van deelname verklaart de schipper(se) kennis heeft genomen van 

bovenstaande bepalingen en vrijwaart de schipper(se) het organisatiecomité of de vereniging 

tevens voor aanspraken van de (overige) bemanningsleden.”  

 

Handtekening:       Datum: 

 

 
 
 

 

 


