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Lustrumfeest

Otte.hone

Voorwoord
Door: Frans Walaven.

U benl rond dezc tijd van het jaaÍ vast bezig met het aftuigel van uw
schip. wàt laat ik aan boord, wat neem ik mcc naar huis, zeÍen we het
schip op de kant of laten we het in het water liggen deze winter, dat ziin
zo de gebruikeUjke vragen die ook elke Westerly zeiler zich stelt En dat
onze leden zich steeds verder weg begeven op het water, blijk wel uit het
feit dat één van onze clubleden zijn schip ergens in Frankrijk op de kant
laat oveíwinteren, zodat hij volgend voorjaar meteen w'eer verder kan z€i-
len richting Middellandse zee. Iets omjaloers op te wordml

Wat het weer betreft hebben de meesten van ons, denk ih een malig s€i-
zoen achter de rug. Uw voorzitter is tenminste na een week h€el matig
weer voor het eerst in jaren overgeschakeld op een landvakantie. Dat be-
viel goed voor een keeÍ, maar het is niet zo dal hel schip nu te koop stáat,

ODze evenementen zijn weer goed bezocht dit seizoen. De Lowestoft-
week brak weer een record wat het aantal deelremende schepen betreft.
Bt de tocht om de NooÍd heeft men ditjaar de Duitse wadden verkend en
dat werd door de deelnemers zeer geslaagd gevonden. Deze tocht om de
Noord gaat dus tot onze vaste evenementen behoren, rvaarbij de Comrno-
dore volgend seizoen hopelijk weer in e€n echte westerly vaaí.
Ik heb begrepen dat het Hernelvaansweekend Zuid, het Hemelvaarts
R€ekend Noord naar de k oon steekt wat het aantal deelnemers betreft. De
propagandamachine voor HemelvaaÍ Noord kan dit natuurlijk niet onop-
gemerkt laten passeren!

De viering van ons 25 jarig lustrum bi.j Ottenhome uas een groot succes,
waarbij het fan(astische zeilweer een grole rol speelde. Maar verdcrop io
dÍ blad leest u nog een impressie van dit feest.
We zijn een nog alsmaar groeiende en springlevende vereniging. ik ga er
!an ui l  dat \ae samen noq vele luslrurns /ul len ! iererr,
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Ons Jubileumfeest
Door: Rocl iWalavcn

Cezeg€nd door gcdroomd zeihveer:4 Bfen stÍalende zon, heeft de Weslerly
Club op 24 september haar 2s-jarig jubileu'r gelierd. Er was gekozen voor
'ten dag Otlenhome" en die keuze is een hele goede gebleken.

Al meleen om l0 uur 's ochtends kwam dejolige slemming er in, vooÍ vclen
$?s het een heÍkenning van locati€s uit hun eeÍste zeiljaren en de bravoure die
daarbij hoorl, maakle zich meester van ieder€cn.

Na de koÍfie en een inleiderd woordje van de voorzitter, l|erd koeÍs gezet naaÍ
de slêigers en met een pittige wind \r'ás het irschepen geblazen. De eeÍste spet-
lers vlogen ons al om de oren en €r werd hier en daar nog even snel een z€ilpak
aangetrokken. De eerste manche was een puzzeltochl met niet temoeilijke wa-
gen en met voornamelijk tot doel kennis t€ rnaken met de boot, de b€mann;Dg
en de plas. Er moesl ook nog een slagzin tfordên afgemaakt; het moeilijkste
uas nog het formulier droog ie houden.

Er werd meleen al fanatiek gevaren, en met een 6kse wind en zeer pÍ;mitief
uilgerusle BM's (b.v. geen curi€klemmen) was het meteen al het bet€re "natte
zeilwerk . Omdat het behoorlijk druk was op zo'n stralende dag vereiste het
nogal wat stuur- en stuntwerk. Hier en daar zal wel een van de dames een
schietgebedje hebben gedaan, maar alles ging goed. Eén van de zeilinstructeurs
ze' na afloop dat hij wel kon zien dat hiêr routine€'s aan de gang waÍen en dat
streelde natuuÍlijk het ego van de stuLrÍmannen.

De lunch g€bruikten we op een zonn;8, uit-de-winds leÍas en om t\{€e uur vas
hrr aantreden voor het echie \cdsirijd\ïÊrk. Bij de "br'efrng" werd gezegd dar
dc wedstrijd Nel lot 5 uur zou dureÍ maar om vier uur was iedereen binnen. Of
het ook hard gingi Zoals Bob Stapleton binnen kwam stuiven b.v. was echt een
stlrnt. WinnaaÍ weÍd één van onze ex-voorziÍers; we wisten wel dat hij heel
veel wedstrijden gevaren had maar hij kent werkelijk alle tÍucs en haalde ze
ook all€maal uit de kast. Hulde !!

Ons lerras was nog steeds zonnig en de drankjes die er geserveerd werden von-
den vlol aftÍek. waardoor de stemning nog verder sleeg. De prijsuitreiking,
met pÍaklische spullen die bij iedereen in de smaak vielen, werd een dolle boel.
De winnaars waÍen:
Puzzeltocht: L Rinus Kanaar,2. Henk Walraven. I Tjerk Tjeerde.
Zeilwedstriid: L Jan Sluilers,2. Frans Walraven, 3..John Slnit.



Ondertussen was Sabin€ Dorsman, één van de opÍichlers van d€ veÍ€nieing
(die we door omstandigheden al lang uii het oog waren veÍloÍen) gearriveerd.
Ze toonde zich bl'j verrast dat de chb nog bestond (!) en in zo'n blakende toe-

Toen de zeeÍ gevaÍie€rde en smakelijke maakijd was klaar g€zet werd er alsnel
aangevallen, rÀe waÍen er toch wel heel hongerig van g€worden. Na het ijs en
de koÍÍie werden we nog een keer buiten verzameld Íond de gitaar van Imko
Albrechts en werd door Jan Sluiter de Westerly Blues ingezet begeleid door e€n
meidenkooÍje. Deze ijzersteÍke uitsmijter werd na het 8r couplet tenslotte doof
iedereen meeg€zongen:

"Oh Westerly CIub
Jij gaat nooit meer stuk",

waaraan ik zou willen toevoegen:
'nl 25 jaaÍ en feit
En niemand éen seconde spijt
Van al die jaren varen
Met de ruesterly Club !!"

Het màg duidelijk zijn dat dethuisblijvers we€Í eens ongelijk hadden en dal het
een echt zeilersfeêst was, zoals e€n van de aanwezigen tegen de voorzitter zei:
"Het was de dag van mijn leven!" De Westerly Club is na 25 jaaÍ haar do€l-
stelling, wiendschap en gezetligheid vooÍ de leden, trouw Bebleven.

(Voor de íotoreporlage, zie binnen- eh achteryijde ran de omslad.

Lustrumvaan

Misschien tot Uw verbazing hebt U in de envelop behalve het Clubbtad ook een
onbekend soort Westerly Clubvaan aangetrof€n. Alle leden van de Club krij-
gen deze vaan in het kader van ons 25-jari8 bestaan. Volgend seizoen kunt
hem aan de zaling voeren als Ieken dat U lid bent van een Club di€ al 25 jaar
de wo€lingen in de zeilwereld heeft doorstaan (en van plan is dat nog vel€ jaÍen
te blijven doen). Zorg dar U de?e vaan niet k$jt raakl. €r is maar een beperkt
aanlalvan semaakt. Hel wordt dus een "Collectorsitern"!

Evenementenkalender 2001

Ook In-hel nhu\ e seizoen *orden neer de nodigc evenementen georganjseerd.uê { t oorlopige)agenda voor 2001 zier €r als lolg uir

Voorjaarsbijeenkomst
Vrijdag 3l maart

Hemelvaartsweekend N&Z

Lowestoft
Vertrek 9 juÍi

BBQ-weekerds N&Z
I _ 2 sept.

Tocht oE de Noord
(zie onder aan de blz.)

Gartraletrtocht
(zie hieronder)

Najaars bijeenkomst
? nov.

Nieuw is de Garnalentochi Dh wordt
een vrerdaaSse rochr naar Blankenb€ípe in
Belgie. Her idee is om op donderdagaiond
re verzameten aan de Roompotsluis, \rii-
dags naar Blankenberge (Carnalen ete;
mer_BelgÀch Bier). zarerdags rerug naal
se Koompol en zondaa weer lhuis. Dir
woÍdt het 3'oí4. weekend in september
Enn€ het is echt waar, hoe meer zielar hoe êi weuga......1
De locht om de Noord werd de laaBte iar€n.r*.-;:í1,'::,:ïr'si:iït,,#iïïïjï!i+ï:1"1ï."ïï;l
hiïilïffi i#',,fl.,Jffi ilïï$ïï"iïiiiffi rk.r*"#
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Najaarsbijeenkomsf

Orue Sebruikcltle najaàrsbjjcer*omst $ ordl \cer gehoLrden in hct

van der Valk Hotel Breukelen,
vriidag t0 norember

Aanvangsrijd 20,00 uur
De zaal is open vantf t9.30 uur.

,, Programma.
Hel progrnmma $ordt \€rzorgd door de ANWB. mel als ondenyerp:.VEILIGHEID À4.N BOORD"

Sprekcr: de heer .tan Krppcnveld

Zic ook de con\ocatie dic U c€rder rverd toegezonden,

Advertentierubriek

Te koop aangeboden
Westerly 26 Ccnlaur. Zeer goed ondcrhoLrden en conrpleet schip.
PÍUs: i  4l. t)00 Tel. 06-t75t_298 i

Tc koop aangeboden
Weslerly Centaur. bouwjaar t976 (de snetste lan Nedertírnd)
Allnr 8.00 r 2.65 r 0,90 rn. l\4otor t5 pK Votlo penra.
l)oorgelat gioolzeil. rofok en hatlivin{ter. spina]\erboom. inastslrijk-insta atic.
r . ' l rÉ l { . reenr  Jnsj  loon.  qdlohctr r .  lo ! .  raJ i , ,  { . l r reo, .  .  , i . r ' , , i r " , r  . , r  Ve,

onrn.  dompetp,a) ,p r i rmpi<,  In  Jcnr( r . t1Jt to, . .e , r .
\cn\ánnrnE (e let  t f i5ch)en mooie s,ot ie f inÊ
V.áaspri. js I t7.500.- Far/Tet.0i0 l j ts5 7l
Adres: B. Wirhoos. Nw. Wetcring 2 I 6. .:] I9l 1 B. I toogvliet Rt.
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Te koop aaÍseboder
Eíffiiiágt" zos 

"'n. 
lnw€ndise maát: 170^x 75 cm

iaïi.-'-i*L E*"r.",n*pÍeen compleetmet I houten vlond€rs

u,ïr*,lt i ï i .ooo ' Reactie: F van Dil len rel"0t12-4t 20e7

Te koop aansehoden --
Mooie Westerly slorm JJ

OD (Hoge mast) BouwjaaÍ
1987, te \.vateÍ 1988, afme-
t i Íg€n: 10.11 x 3,52 x 1'68

meteÍ, Ze€r comple€t met

Whitelock sluuÍstand, win_

terkl€ed, Íegentent' en alle

VraagpÍijs f ló2 000'=
Tel.0223-ó3 12 59
o f  0 6  5 l 3 1  2 6  1 9

s,Í,f{Et{, tllifiI'

Nederland - Engeland v.v. deel II
Tocht naar Lowestoft 2000

Dooí Tjerk Tjeerde

ln ons clubblad van,naart t99B deed de schriver enthousiast yerstag tan .ijn
eerste ol'e$teek (als opstapper) naar tnvestolt et de Westetb Ctub, onder de
titel 'Nederlahd-Engeland .|-v.' Hi bestoot 2ijn wlhaal toen net: ,.En dit al_
Ies had niet Lunnen gebewen mhder (....) de Westerl! Ctub Nede and. die or_
ganisee e.n iníorneert eh uiteihdel\k de schutd 2al zijn voor rtjn oyersteek
naat Engeland . Met dit ventag steh hij vast. "de Weste4y Ctub Nederfand 6
indedaad de t.huld gebleken von mijn overcte?k op ei|cn kiet .

De voorbereidÍrgl
De voorb€.eiding voor de tocht naar Lowestoft 2000 begon in de winter \ran'97-98. Omdat ik, soms bescheiden, maar vaker bang uitgevallen, nief echt met
een Centaur naar zee wilde (u begrijpt, d€ mening van mijn echtgenote laat ik
hier onv€rwoord). weÍd €eÍí e€n ander schip gezocht. Op de dag van rerug-
komí van de rocht in lscS konden wij dus de sleurels in onrvangJ nemen ó
onze trotse 3ó-voets CoÍrway, de MEMBÉRS ONLY.
1998 stond in het teken \aan de kleine manoeuw€s midd€ls een zomervakÊntie
binnendoor naar lJsselmeer (jawel, één zandbank, en daar zaten wjj op).
1999_stond in h€t t€ken vàn volproppen met apparetuur en coasÈàopping tue
sen Nieuwpoort en Texet (zo kreeg ik mijn i,rouw dr.rs naar zee; zi.y hii dai haar
rnteress€, kennis en vaardigheden een goede ontwikleling doormáakten door
deelname aan zeezeilcursussen bij derden, meer nog dan door mijn didactisch
v€rmogên).
Tegen het einde van d;e zomer ben ik reeds begonnen met het ronselen van
tcmanning. Eerstens werd de..Waoder Wesl', beroofd van haar b€maonins. en
lweedens heb ik enlele Zuiderburen weten te misleiden. Derdens heb ik 

-mijn

broodheer 
_ 
gernetd, dat overwerk mij niet de€rde, zolang Lowestoíi g-e-

Op I januari 2000 stond mijn reis naar Lowestoft tot in d€tails gepland I

De deeln€mers:
Sedert 1997 is het aantal deelnemende schep€n verdubbeld. Vo€ren we loen
met 7 rompen, in 2000 was Bob Stapleion Commodore over bijna 15 e€nheden.
Om alle schêepsnanen hier te vermelden, gaat hier te veri i; de looD van dit
stuk hoop ik ze nog te noemen.
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De Nerle ahdse drielleur ek de Weste y vlag
gehesen voor. heÍ chtbgebolnt, h1 LowestoÍl

LorÍestoft (zondag):
De adrenaline kon zakken in een box, die voor ons geschapen leek. Douche erc.
{ \ecÍ,sarerecnduidcl i jke\erbcrcr inËinhctsanirdir leconslareren). tnmid-
d.-l<, ddl ,/al duidelijt ziJn. had ook her IJIr)urdens conr;ngenr schepen Lowesl-
ofl aangelopen.
Daarnà herkenbaaÍ in scheeps-eigen T-shiÍs naar de borrel. De rÍuc mislukr€,
wnnl ook de crews van zowet de MORIAN ats de ZEEOTTER hadden, elk op
hun eigen wijze. srraKe }erkenbaarheid hoog in het vaandet.
lrn \,anwege de herkenbaarheid lváren lre ook al snel ontdekt als diegenen, dieals de sode.... nroesren veÍhalen, omdat de eigenaar van de box zijn schip ookgraag daar wilde stallen.
Zo lagen we als laalste gereed voor de nachr.
Omdat ik in die eerste 24 uuÍ WCN-reis al een aanlal malen wàs ge\lezeÍl op
lekoftschiete0d€ bedoetingen. bracht ik mi.in taarste wapen in sreliing, tk heb,

fruflT
rFiï fiI

I I



om ze te Íèteren met hun preslatie' mijn bemanningsleden uilgenodigd vooÍ

een ryDical old Engl ish Fi lh & Chips Dinner '

t, iJ* O"a* ze'fe.lloos war rk ter$dchl had: ze consrateerden dat het eren

riia"n. a" r.* \an Je reis onmogelijk slechter lon rrjn dan dil Als ge\ol8

J*r"un ,l aus biiloorbaal alle kriliek over de door mij ingeslagen voedlel-

voorraden had uilgebannen.

Southwold (maandag)
ó. 'árs"na" b.p'o.";g ''aakrÊ mij niet helemaal geÍusr' Nier her Iid:rip vàn

venrek t05.30u) baarde mij Torgen Nee. een ieder kenL de !a<le brug ln

i""ii*"jà. 
"" 

á u..;"s op de rivier (3 kn inkomeod' 6 kn uitsaand) ook ik

had deze brug al eens mogen aanschouwen lijdens mijn eerder veÍblijf aan

boord van WANDER WEST.
Rondsaan. dus koers wijzigen. kan alleen met dÍuk opje ro€r' Druk op je roer

i'ril" i. a*' *ar'.la oi"inelheid hadden we ook nodig omdar we weer bijna

"tJíu"urrt. 
uunt 

"ut"n, 
taar sel als ongeveer eersle legen de steiger moesten

lÈ-heb later nog heel gezellig met de havenmeester staan Praten over een paar

"iài..",a-e"g.r* 
clb'uiken Zo 7ei hij dat rijn Slow dolln' slow down.ll 

'

*n-óit.r' e"óf." À"nier \ras om -Hello. qelcome're zeggen wií u dati

Schippersi sorry.
Ánlï.'* ft"ti"*t ." n;"t dat er een schip is geweest dal problem€n had mel

."n'á*À .n 
""nt*"n. 

ZelÈ hei feit dal d€ iÍap, om d€ Íeig€r ook bij la€g

*ri"ii" tu"*n U-"ik*, precies tussen de MORIAN en de MEMBERS ON'

LY zat, heeft geen slecht wooÍd veÍoorzaakt
i" 

""1 
ait ir"i *t. rt., teer-$erl door de havenmeAleÍ Íascinere'rd Hel bliiR

lnap om aiie rijen sctrep€n van 5 dik naa$ elkair af re meÍen Tonder dàt hel

met uitsaand tiieen zooitje wordt
ifà., ki" ^""d"'.t',pp"" loen. Tonnebaden. srrandje pikken visje kopen lk en

rlin geleen h.tten g.Uaíbecued: vis met tiÍi' lBelgisch) Koud $ijnrje.uil de

lr'i",e.ï"i"t'r. AllÁ verliep perfecr' Of liever' bijna Bob' ho€ was die toF

mJle ook 
-weer 

die uitlegt da! je geen wateÍkoker lan 2k\'l op een íopconl"ct

kan aansluiten waar al i Hollanders lvoor I pÍijs) ingeprikt zilten' en boven-

dien niet zwaêÍder is dan 1250 W ? (Briefonder nr- naar het secretanáat)'

SuÍïolk (dinsdas):
ioufiwoia leefi"wet ;ets Welhaast in the middle ofnowhere' Je verwacbt niel

dat ie er iets kan krijgen En toch kreeg ADAMAS een lechneut aan dek rn

u".duno."t uccu-p.óbl"rnen(?) Het waÍe beter geweest als deze Éngelsman de

spanning aan boord van de CHRISTINA had mogen meten-

Nrcr 
-alleen 

had dc zeereis naar Lo\Àe,roR noSat {rn )\panning BekqUs[ rocn ac

;H#Ë ;.ïl ffi: ;:ï":"i ;;' iÍ..ï:,ïïliï;.* ::.,ï.i,,:ïJ::,'ji$:
Ël'i:i"d:r{,{*i,ïf i:5iïï"1",ï;'"*""*-Hïïff ïJ*aÍ:,f; ,'Ë'iJi:schip, ligr dus aan de buitenkant), waardoot;mm;"r".tul,:n*:;xïlï**.ï:ïiÍft **íii"ï
iiïijlËïïilii:i,:ïÍ::sJild,i:"tË*Ítï*ïsc"lËffi :ï;;
,':','::tïi:li:ffi ï:tï Jp|lii:: *,,J[?:ï,?]1"",0" **" *. ",."
ilry! Ëï.:ïl,tïïi':t,::'l"f:ï1,;,;;f y"'":^:.:lll;.ll;:,Xt
naar eren uw Íoorwitlen binnen... Zo. die stordieh;ia i" *t 

"." 
i" i..ii"rl

;Lï,:il:J','.ïïlf "J i::.Í::";.ïï"::i:ï,li; ::ïïii:ïi?l*)gevaren hebben.

i:lï+!ïË]ï[:iËJï:,,""3ïï;i:;-,ïï*"ff ïiïffi J:Ji"!
iiillf "lÏ,iïïï,ïiill#ïï:ïï,ï:Í:"ï:l J"' ili' k -",*s ;;i.J
Brightlingsea (woensdaÊ):

i:!ïiËï,?ï'ïï:ï:'trt ;ï *.,ï:hï.:: j'ï:j:lïi"j:j" ïï,,;j:
iy""r:, "" ;i,:Ë:yï.ff#,íï,:ïï"ïï.$:1,il.d;jtl ;:l ,f ,'t
;i:ï:ti!i::'5tiïi;iffi.ï:i::ï#ï*iïl*m,ru;:}È:;Í"ï,ï J.':'J::'#h+ïi:ï'::ïï:ï.:ï::.ï",,Ï:r"*1ïff"ï"J; ;"
Ë:iïï:ïrï:,ïriË, ;*,ï,l,ti:L'":lï"i*i::.:ï,*_ï"xi"?ïif,
tnJammeÍ dat de MORIAN een vermogens,probleem f,"a, ."r,rïii"#i"e,

i;';ïïfïl "#jjlJffff iÍ;ïïH?l:, "n board" waarmaken over

ll,_"1-l:' y, ems. overisens sa ,u - *" ,j:::,'ïïi"lJiï:j;ï,,:,iï,::
i!:íïË"ïï,ïlri1ïLï,ï,j; maar een Ínoseriike -i-* *a g"eii.i"*iJ I

I
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De Lnqelse KNRM heelt nog wal meneen van WCN geholpen terug le komen'

í:t],lr Í1.*m l; i,":"lm;:nf u"':;lïïïl'; Jili ï'li"lï!l

[';1:::]'J#*i ihiï1''s::r:"':"ïi:ï ffiï:l; "ïl ;Ji *ï,ll:*;
"'"i'"ilt 

r'.u*". e" w,qlDER wESI wa' 3r.7olan?"br"i'"$ 
.onaa. ,n in r,"r

l':,1:*:ï i:'ffi:ï#i:!ï"","JË ;ï:.i"il:' suffo,k He.eek de Íneesten

ff l;:l;l',xg'{ill;: jïr"}ïff ,::',H ';:iJïiil1ï"Ë: Ëïii
ïïnlru*l*ru;'";"wïË;y#*"",iïffi 

iírerbandmetde

',i"ï:iiJ';ïï:';'À'u..ï::::,"ï 
iii^li i""ÍjËl f;$';ïi::iï;"ï[ij

f il:ï. ;:lï,liï ;"'l':::ï:iÍffi ff :ï'il ;"Ë. ïi"i"i-i+ '^ a."i"à
H.ï::i:ï:lï*ili:"'J;'ffi $ï"Hïïl':;:-ï,i,{i{,:
ïï;irlrid, iÍh:i:l': t";*'ffi:":"1"*,';"i:: i':"tri 31
BEN uitgevaren. we kwarnm dit ke€Í niet als laat$e áan

óIn a" io"rnrr.rtr" *tnaeling door de swamÓs voor een aantal le koí' vooí

ï::ïrrï*'r'f :"iïi:ï::"J.';'lï:;'..ïïlïJ"Ë;;;ïtr;ïÏ

il,:i'-#ïiii,t',:,i'til'::"ï#"r#i*i}.il::':;"*:+à{#
liin E ri"*n- 

"".t 
t.."g, *ií niet eens dat hij hen kwiÍ was

im;***"rxru"i'ii:L*'ï'i"'#"slT;i:J"ïisiï#iJ;:ï
later ánders

ï: !ïà-"ï:"lïJ*P;: *.1*:iï ïïl;iiËi'ï: ïïl;,ï"ï'ï: ;"'
i:ï::::Ï"'"J,1ï;:iï;:'"1" ji,lïllil Jli: ;;;i;"*"r;ir ."r,"e"o, a';i'
na;rmáte de dag vorderde, ook weer wat toenam'

V€Ímoeid door discussies over de verschi|en tussen bearing, desired rrack encoLrrse,over-ground viel ik in slaap. Toen ik wakler wer.d, ias Zeebrugge nog2 uur varen. Ln de Roompol nog ó. tk geefhet loe: 7 mijl is iers tanger dangeplu nd. Maar $e hebben mooi ge\armt Een pteríer op de wonde wás da! ookánoere scnepen nog lor diep in de nachl mar;fonisch zijn $aaÍgenomen.
Om 05.30u me€rden we afnaast iemand die om 09.00u witde iaren.
Waren we nu de laatste?

Nederland - Eugeland v.v.
ofuel: de tochl naar Lowestofr '

Natuurlijl is er eindeloos veel nee. gebeurd dan bovensraande. Zowel in dehavens ah daaÍbuiten. En over zeilen lioeíik de lezer **ig ln".. ," rn"ia"n._-We hebben hel moohte neer van de wercld gehad: wind en zon.
we nebben op atterieigebied weer méér ervaring opgedàan.
En dit àlles had niei kunnen gebeuren zonder:

:E^:ll_t:tt9*, ,le. commodore { on verrn oeibaar . in oreànísarie&ans.v-oorpererdrng..loorbeeld. inzel. inbreng en sruring), en nia te vergam de niirr( voorKomen budrage \an rieze-commodore Gemrd Versluis als 
-verbind 

ings,

DE SCH_IPPERS, Tondeí uie geen rros zou Tijn tosgeeooid;
DE-SCHEPEN. SCORPJO. MORJÁN. AOEV,qS. V.rUX FARRIN, SPEELcoED. cloRy. BOXL& CHRISTINA. VeUr:. curuene, weuoËÀWEST. TfEOt TER en DE W Tt E KRELTT. TondeÍ 

" . f f . "  
g. .n ,ror ' fo; ;gooren zou zijn geweesl;

-D-EOS'| 
{PPERS, waarvan het re \er gaar ze hieÍ allemaal le no€men €e.srerc.dat jk de namm rou kunnen reproduceren). zonder wie ....... rja. wie Ëaddan die rros eigenlijk los moeten sooiên?

DE ÁCHTERBLIJVERS. die oibestorven achrerble\en {ste-k hè, die Fj<her_man's Êiend, nietwaaÍ, Aate?);
D€\ryESTERLY CLUB NEDERI_AND. die oreafliseerr en informeerl en uh_erncetUk de schutd is van rrrt, ovedeek naar Engeland.
ALLEN, BEDANKT ! U weel niet ho€veel sieun u vooÍ mU he€fi berekend.Fen speciaal \ oord- van danl, voor mijn eigen op$appers:
Kik. \ oorJe hardnekkige wens onder zeil re !aren. ook al gingen we de verkeeF

Anja, voor je hardnekkige zorgen voor de inwendige mens en je waardevolleaanwezjgheid aan dek;
Mark, voorje geëtaleerde rusr en kalmte, en voor Je hardnekliq snurken.
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Hemelvaartstocht Noord
Door: Bob Stapleron

Donderdag
i:tl 

"to"r" 
w..t"ai", ..tr"n koers naar Andiik ret Ècn lcr\achring van Zw s

ii"ar-i', o. r*o *" de mid{tas d$oDg een zuirl$eíer van 7 Bft de PIIOC^'

i"'r."l",liui'rr"** cen opperrje te zoeken if Slavoren De aoxER kwam

0r.i".r,", a*w tii,*" aooi iange rvachttiirlen in de sluis bii Enkhuizen

Vri idas.
i" i ' i " . ' "  ** ' . ' r i*  \errrol 'ker on 08l0 ' i (h ' ing Len oe\er '  íar le<rr Je

cl-ORY, nret willèm Kulhnan als solozeiler' tobbcndc met eer kapotte stuuf-

*".""i. f".ta" r"*g 
"aar 

huis om lret apparlat tijdig te kunnen vervangen

vóór de Lowestof(Í€is cen week lai€o

llet was fraai zeilweer. Door de sluis, op hel $ad' Inet l'5 knoop stroom mee'

." ï* i r l . , i . l r . '  *  , i "nt ine oudc$hi ld l le laa'  t rddr er da \  or her ladrLe nul

i i ; ; ; ; ;  ; ; ; ;  óc."  o" r '^* $as nink be/el  Hc'  Pc'o's $as dat $e nier

alle tien aan dezelfde sleiger konden afmeren Het \\'erd zorrn'ge en warme

wandel ine douÍ her dorp Dadrnr pr lr ler {en dran(je 'r  aar boord \an dc

;t i i i  ; ï iD De PA l l rNCL \eí l : (r  dc r ' Íocp \ooÍ de \uorbcÍeid'nte'  \an

i"" *ir 
"*' 

l*"t.;:t f"n verder?) die spoedig daarna zou plaalsvÍrden

Laterd^t
X""""-" i"*  r  *" t f l ; .chren 'e r folk€1 om 08 lo r \hr inË Derr OevcÍ nràar

,Àir .  e."  ' ""  ae I 'e 'n, 'e 'cn"pen. ue' loor I 'o ' ' '  Ie /(rrcrr  I  aar Je rhLi 'b/ \cn

Ï.ii'r.... w*"41". gingen door dc sluis Heldas NONAN4E had geen olie-

druk me$ op de molor cn moesl de sluis uirgesleepi worden naar open water'

OaaL rverO zeil gezer o$ dc thuisha\cn LÈllslud ie bercilen'

i.-*, 
"** 

\i/esteÍlies bereiklen Enthuizen SCORPIO als eersle nraar op

n,"à1.- i ' ."1 eiióco " "*" " 
'a Ëe\olsd dooí dc wll lE ol l l  ANr

LL IrE fREl nectdeaf in h"ar 0'Éen bo\ in de Cornoagnrc'hsrerr omoal naar

bemannrne nos die a\ond thuis nroesl z ln

2",  , ," . ' ""W.i*f i " .  
" '* Íd(n 

nicr dl  in dL BL\ ' \a\err /or ' '  drgetf íoker '  r ' raJr

"*i"ï 
i""'""srr",a naar de 'ANwB'nood;t€ige' cen h'tlfgezonken t'ak

ir'. 
"i"l "r"ï*r 

^"r. *e verwachttenl Al's pÍotes( hebb'n \e-tewcigerd ha-

vengeld le belalen tocn dc hà\ennreesleÍ lan de BLr)shalcn larrgskwanr'

Lond^g.
br j  het ecrstc dart ichr orr l  w chl t i id bi j  dc stuis tc vcnni j ,

\ . i l  \ r o . r c  w c q c d i e r  h i e t J e , r  e e  g e , , J j , r ( n . r i t o r r b i i r e n r i e r . r s s 1 s \ . 1 . , 1 ; . ,
\ \J i Íd( i . j r  s( oRPto !J:r" . .1 ro.rr  re 

" .gzerue D( orcrpeo.e\cr \ i<r,roer€u e ' r ( " J i e .  r t J O O K J  R .  p H u (  A .  s p t  l l  U U L D .  e r  o .  l l r t r r  o f  r r  r r r r i t2eÍen koers naar hun thuishrven.
Ilet einde van neer eer ptezjer;g cn succes\'ol Ilenrcr\aaÍs$eekend

Hemelvaa rtstocht Zuid
Door cerard Verstuis

Mooi qeer. een dozijn Wesrerjie, en 4 ,,.riiem.:::1,1,. ï,pdnr.e;n, $; ;;;"i."-;;,Íiïï"ï:lJ:i,ï.1,ï;;:ï
Lc,,rràlr In zeetdld en i.  binnen éen drs bere,tb,. i"* i .* i .a" ài.ï",)""1cId l igr. Een voor eén druppetden de iestert i
ecn rentlana en wat nog;Ëi;;;. 

* "-*''"' trnnen conwav's' centaurs'

s.Avonds ging de hele bups naar de theetui

:ïf *",ï:'""mrll*,m**'"*,nïïlï:ï"rïïa*ïruÍ de Fabelrjeskranl). Maar dal mocht de prer niet drukken.
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rï:ï':1Ï.iïïiiïï.rjÏilr-,n ÏïJ,;,ï*:'fi'ii
iïfl[ï,t'ffi :*;+1;*:,*r**.ï':ï"i':'' ;::'ïr"":;;

Zaterdrgochtend verlrok oe

vloot richling Kra mcr'

sluis. Een heftige $edst'ijd

werd gestreden waaÍbt

snelheden van 0,8 knooP

eeen uitzondering waren'

Uiteindelijk werd de wed-

stÍijd afgeblazen omdal er

geen aasje wind meer stond

Bij de Krammersluizen aan'

gekomcn had de evenenren-

tencommissie gezorgd vooÍ

Hem.lraoístochten Noorden Zuid njn echte 
er{tensoep met sorsl Hcer_

lanitie evenenenlen liik bii23 "Cll

's 
Avonds een paar geweldige onweeÍsbuien over gËlregen Oat Uli;ft tocl een

tJ:"i:ïáï"'l','.,,"r.n. die soen\dasavond zorans re€r' $as eisenrijr Iorh

í.] i..i * "na 
'**u 'oen iedereen de dat eíop naaÍ hurs \oer '

lcerde per aulo in de vonn van de benranringen lan DE W]TTE OLTFANT en
COER VOLANT.

Een Duitse zeilclub had overeenkomstige ptannen ontwikkeld en inía eerde
zich op enige afstand van ons met hun BBe. Zi.j hadden €en .'brandstoí-schip"
in hun vlool. geladen met houl voor een votwassen kamp\.!ur. Toen de tempe-
raluur daalde na hct invallen van de duisternis. verzanrelden wjj ons àIen rond

De volgende moÍgen. bij regen en grijze Iuchren was Jan Verschure àl vroeg in
de \|eer om lege flessen en ander ongeriefre v€rzamelen. Na op ons gcÀak
onlbeten te hebben en de regen opgehouden rvas, verlrok een ieder weer rich_
l ing huis ofeldcrc

BBQ Zuid
D@r ccrard Vc6tuh

Dc barbecue Zuid vond plaats op de mosselbank op de Crevetjngen. ln de uir
oodiging stond mosselplaat. Die tigt echler op her Veerse meer. Celukkig \v;Í
iedereên bet Ie vinden. Overdag druppelde de vtoot biÍnen. EÍ hadden zich tieÍr
schepcn aang€nteld. Ik ben nier zo goed in het onthoud€n wie mer welk schip
geweest is maar eenrje is mii in her bijzonder bij gebteven: D€ BASTLISK uir'l'holen. 

Dat is een W-22 uit 1966| prachtig om zo n oude Westerly ie zjen.
Hel eiland was een beeije een gok want je weet nooit zeker ofer voldoende
plaats js. Daarnaasr hoor je €en week, ofjaarkaart te hebben. celukkig is hel
al lemaalgoed gegaan.

len barbecue $ordl gekcnmcrkr doof her weer. Bij dezc bbq haddcn we wer-
keltk heel bizonder weer. Eerst Nind. toen {indsrit, vervotgens pikdonkere
Iucht en uiteind€lijke írom€nde regent Alleen nier op ons eiland. Wij zaren
kurkdroog en keken naar de buien die op zo n miil afstand lekeer gingen. Na
de buien lverd het een heerlijk zwoete avond. Na de bbq werd een k;mpvuur
ontsloken. Een combinatie die aan te be\'eten is: rnet een glaasje rode wijn aan
cen &ampwur zttten.

I let was lveer een geslaagd w€ekendl

Barbecue Noord
DooÍ Bob Stapleton

Dc BBQ noord weíd seho,q.".ep ?'"1 ï:l-lï'ï.";ïfí")ï'fï*"i.,1;

ï:ït:ï)"$:ï:,i::i.':.'ill'l:":i::}'ïi: í;1,.ï*"'ï "'io"*'*o *

*Ï'*'"ïl$il,jf I at iïi:i;fl bí1ïiïïil'11ï"ï,':":):ll !:Ëjii
Iïii:f"ï"'.#i'i """"''."#: l:;'l r""'.ln,rlf "];Í':.ï:f :li:
t8
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Tocht "Om de Noord" 2000
Door: Ria SrokdijK
'b 2' SYMPHONY

Dt h\ ltt I tnt dP \uo.J h?rJ dit iaar 8?tdrcn.r'ln :dh ldd| 
' r n tuJag I sep'

í;,:;;;';.',; ;".;;','"c,aar her nui* watt v ' He' reisdaet wus spickeroos
't 

i,, ,,,a"iut ." - 
" "utJ'ltnem?nJc 

schcr4n tan 'lc Deqc arnn?ldttryPn

;,;)i";, ;:, ., ,e^cniiie.ae *(!:: .h*1,.vt' 
r wer n'cp Lhuacn De

Jcel lpnÊnk \h.p?n rot. / t :  rnut 'a t^L'A \Át IRL IÁDBLRDA,ÁN cn

!:ïi:"."àti 
'*, 

svMPHoNv wn Rn en Joàp s..kdiit. ndaktc re rccht

ont de Noorddnjodt toot hèt eent nee (rea j

Wo€nsdaq l0 augustus: van MedeÍnblik nr€r de Fluessen

",ï;;;1;'oï 
,", 

".rtrokÏen 
we \anuit Medemblik om deel re nemen àan

;."ï::ï;;;. "o*a- 
De $ind diaair met ons nree lodal $e heeÍrijr /e ren

ï::*lif;li;'*k :*:ï^".',,ï::i:,ïïi:ï iïi:""ïïï:ï::ï
Dondeídrg 3l augustus: van de Flu€ssen nr!í het BeÍgum€rmeer

r'.'i:"r:::ll :.':: r;:,ï' #:l: ilï'"i:il ï,1i: ï ji: ;:l'ïJ::1:
r ." i .  

""r t ' " t  ""u 
*" tooie oveÍ1a' l ' t ing hebben in de nardur na ecn moore

tocht door Friesland.

VÍ i idrq t  srptembtr:  r 'n hel Bergummermeer naár La wersoog
';."b"ri;;;;i;. ."" re +rilken vanwege dere'\ï:':^\:ïÊ:l,Xj: 

ï:::
onze vaartocht naar hct Lau{ersmeer lcgen N

;il,ï;"ft;;;";;'.; ";der 
een beworÈe hemer en dreisende w€ervooÍsper-

i"ïi"Èï" "J.,J."a "a 
een truÍ ge\aÍer re hebben sronresen l\4aar soedre

lunl nieL elle dag moor weer hebben en ru qorden de regerrpalken lenminste

*.", i."t g.i*itit. ot ttalfdrie komen we in Lauwersoog àan en na enrg zoe-

k.; 't"; ;" de NAVIRE liggen nraar. nog geen Hans .veldhuvzen 
met de

'iÀuBeRDAAn. 
Logisch' \rant te zochten naar een westeÍly vlagget:e en

daar was de LABBERDAAN (nog) niel m€e urrserÏï. 
gel"genr,eid geU.uit g"-

Aansezien we toch tiid over hadden, h€bben !

;ïil:;.J;;'il' te tanten. eedoucht (hee'r'41:1? 9:9"1.*li::l-:l
ii;"d;;;;.;;J""" De opvarendin van de LABBI RDAAN zijn Intu"en

:ïi;#:';*" ::: JË#ï5ïi"l':: \'^"'jï-f :J'li"ï.Í":ï
20

: I l i ï i i r  
De rRLyA. (huishJlcn oonrrráhoorn. $as ner re.aar om mer

ïï.ï:Ï:ïïÏïJ'.1ïïi.L:':ï11ï,:: "o'^'r 
re uacrren oe t':aren.

:,i"::i',:ffi *1ï.l:#ii*f ï:riLrm{l""'j.ffi il j,t}ï,ïï
;..:,','Ë:l ïï:*'":ï1ïïï'"ffi ,ff:thË1t"$^ïi':ïJ*'#i*í:i
Ï:ïï,ï:::l;ï ï'.,'ï,:'J'i:iJ1ï"-.;ï*' rnru""n *u" *t on'" 'àon
waarmee het totaal op zev.nri.n n..n..n k*uïln 

er nog 2 opÍappers binnen,

::r:l_dïc 
2leer€mber: raí Lauwersoos oàsr Norderney

fïTïiïï Ëfl,ï,:f ï:ïit; ! jïïi.lil"iïiJl;ï;,,',.,flïJ:tïït:
ï,1JË iqï!il,:ï i,:ïï ï:i,i',Hïïï'i"l;lix._::l :l.l:*zu tsu,s',ts. ner gevotg was dat cÍ prakriscf

-::qlÍl;:h;ï:rJ;:ï*#;t"'""ïïr":rt"i"rr"ï::',.ffi "#
genodigd w€rd om alsnog met ons mee re va

in :; "ii":r *" r'*'r'lrt a,e'"p i;,;,Jiï;iïilllïi3ïf ,y;'.'i,lfil
Ëï+:ïiii :i; ï,"""lnï:ilïït hx,ïïJ: ;:ffi l;*ru':.ï],i*van New York. Zonde van het eiland_

firuï,:#:i#ïxï11ï:iJi;i':"';'i"" wij ar searriveerd waÍen. dus
vaaÍocrrt dus het werd niel laat die avond. 

ioíe en rumoerigenacht en lange

Zondsg J septumber: (ongewitd€) ru5dág

fi :i:j:,', ï:'^il",ï:ï:l'::i..ï.:Í,i","fl :"". 
* harde N,roÍd,{es,en wind.

re oulen her roeri\ri,che s"a..r,. ro'o, i, r,., ,oisr,"ïo.Ï'.".ï*ï ;lJ';,íir*'-

i,:ï:" :"iilïi;iJifl ;:#it;ï:'iï_ïiï,j.i;,jii-,iï, i j'ï; ïllmonstratie. Die kleine kon op her achlerdek va

1*a/r,i*k",r::Ë*i+";rï.#ïfr,ïi.ï#ïï:ïrïï$er.  we $aren qet  b l i j  da l  we ze n iet  nodi8 nadden.

íiiï'ïÍli:,':1ï.'"ï:ïi,o;".ï"',5;ïX;"'',9",oeeemiddÀeeensraásje
voor her weezeiren nos eu.n uooas"rapp"n geasuï,:!:Ë;,ï: :iíiliJ:i:ï
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kondcl De doucheserese". q "f ll\-":r-ïï-'#:"1ï,.Ïi:""ï',::ï lï

:i',Ï ii::ï::,1":i::i"ï'-LlïËl""il#ilÏ'."ài'i "''"' a'i" r'r*t
i.' a"r.r,.Oe"rr te'"t"" "Íhankelijk 

tan her errano

y:"11"".ï: ;:*l"':ÏJJl"ïïiïÏiJíï;n5ïïï', 1 "i i".'11'11i.
?n'hïlïll$* :Í:":l"l*;::li -ir*:'1'ï'iï'"ii:::
nog 2.5 tot I meteÍ was'

W oarcrer sprcken 'ij 'tie ijí daat in de kuip

oP áie ntooie dag in sePtenber?

::ilïï,:"iffi:l ËÏi | ïiïJ*r:i.".,Ï "31ïl"lil"ï'::i il.''?:'r".',' 
iïir'#ï*.ï:i^,ï'"1H.ïï:ï:i,lll'Ë'' :ï"f i:''"1i'":'iËl

hoon er zo bil alsje oleÍ het Wad vaaí .

ïrrithri***;*::ff 'r:l * r::r. ll ;'*ï""'lï;"ï:i: f; :
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ven en een teuk sradje mer. zoals a e eilane"r,"* g.r'",a",, "fï"i;alïiloli lï::ï ;-ffiï:H; 1"fi :;ï;een Bavaria 14. De sfeer is heel goed met €

;:ï","ï:,:;:Fil; ;ï:ï,";ilï.Íïï:;,.::ïïï.:: tJ' i:i""ï:ïll
9T:1ac s ïp'€Tber: "an spier.eroos naar Laneroos

i:; :ilï'1"*'d:': H i:ïJ:fïl #,[i;ï.";ll.:",l:,:: ï1,1]li,:i
::ilffi:ï1ï'::l;ï; ïH:ï#1"ï;ï::i'^ * " ""a*r*o'" 'i'"'a.ï
strand zwom -r ""e *" ,""r,.,'á'aii";;lïïï",ïS:tïlllï,Jï;3:l Bïnachtdaar doorgebrachr en wakter geworclen aan nger wal rnet windkrscht 6pal achterop. We zouden in principe s.morgens weg gaan maar hebb€n dal uh_
::i1d, i:l.d:' rdd1r,l.. etkaar s;hotpen i. r,.uu"n í"r r,"i ".,r.rË,ï"iiooten. Luxe. hoor. al die b€manning aan $al. uat op ,;.f, be" 

"oaf,"*, 
**ihet waaide behoorlijk. ln de morge-n nog ml;l *:n'nï;ruï*Í:ïr"';i:n i*:,ï',ï:Jï$[".,.i,#

voerman. goed dat we her niet allemaal virstonden, jeuk was het wet_
W-oflsdeg ós€piembrr: van Lrngeoog nrrr NordeÍne)
|i€r rerste reitptan was om op ó september naar Creetsiel le gaan maar dan

iï{fl ïï'rï.iï:ï:,"ï:iï:;:,:""il,Íïí:il,,.;:.*;""r":'xï
verrellen. dar hí,een heet teuk ptaal;je is. Vanuir Nordemey kun je kiezen: Ji

i.,i:f,ïlï,?:1"*il,1J.,,ïI[ïi::ïi' " "orrum náar Lauwenoog
e*"";a"i**a.ï;;;;;:,;;ï.ï:,,#::,ïllï"1 j:,ï"'ff :;.ïop de motor ku. je gelukkjg ook varen. We haoden nu te rnaken met een stevi_

ff,[:',iïï"Jiï.ïi1#"ïr€insen 
we over het wad en w€er zasen we daár

En war komen we hier regen, ook weer midd€n op her wantij? Nee geen bin-neivaarts€hip, maar nu een vissersboot, met aan weerU.lden breea ïangena,zUn- netten. Dit had tot gevolg dat de meeste boten weer vasttiepen.. Onze ligen
,1-ï-.tjl,:19:.:j, h:t '.T. op.een zandptaar war ror sevorg rraà aat her aaniiept:9"," * r:Tp.We hebben d tarer opgelosl door rn Frie.tand op her meeiie

Ë;;,".ï:,ï.il ",1f,:ï:,rï:ïr;':hric ach'eruir re laren Todar n", |.o", r.,ug

Y"^ï^qï1Til*", :,,:maat weer rerechr en hoe verder ue sjnsen hoesrecnrer hel ueer.  goed dar se niet buirenom $dfen gega,rn. Het laarste íukie
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nog lekker gezeild en bij hel aftreren ging her hard zijwaarrs dus allemaalgÍa-
tis filncss lrainin8. Er werd zo hier en dan een borret gedronken op de goede
afloop terwijl h€t ging onw€ren. De lampen brandden die avond nier lang.

Donderdag 7 septemb€r: v!n Norderney Írrr Detfzijl
On l0 uur Palaver op de LABBERDAAN.
Daar werd besloten. gezien de golÍhoogte op de Noordze€ van 2 tot 3 meter.''onderdoor" te gaan. Aldus voeren wij treg om 14.00 uur met bestemmins
Dcl iz iJ l .  De rer$achring $ds. dadr om onge!eer 20 l0 uur aan re komen. maai
ddr weÍd 20.00 uLrr.  Di l  was Êun.r ig gezien de.rroom op de Eem.. die ui j  au
riet tegen k€gen. Een geÍniddelde snelheid van bijna ó knop€n werd gehaald.
De Labberdaan "iets" sneller Inaar dar werd hem gegund. At met al haàden wij
een mooie zeildag als laatsre dag en ,s avonds gingen wij als afsluitinS van d;
gezellige en mooie w€sk naar de Chinees_ Nu de stemming zàt erin en iedereen
luslte best wel wat, want het li€p al tegen 21.00 uur vooÍ weSingen eren.

VrÍdág 8 septemb€n v.tr Delfzijl bllr cÍoningen
De volgende morgen om 7.00 uur op en 8.00 uul veÍrekken om in konvooi via
croningen naar Lauwersoog te varen. Hoewel, de meeste boten haakten op de-
ze reis afen gingen hun eigen weg om nog in het weekend rhuis te komen,
wantja njet iedereen van het g€zelschap was met de \.IJT ofnet pensioen en
om deze leuk€ dingen te blijven doen, moer je ook zo nu en dan weer aan het
werk en de tijd begon te dringen. Het is nier anders.
Terugkikend vonden wij het een h€el plezierige week met goede kontakren en
gezelligh€id op z'n lijd, maaÍ waar je toch op zijn tijd ook je eigen ptan kon
trekken. Met dank aan Hans Veldhuyzen voor het organiseren en de andefe le_
den van de Westerley club voor degezelligh€id
Een arnbeveling om dit eens te do€.. Juist ook voor beginners is dit leuk, je
hebt dan ervar€n mensen om je heen, waarop je kunt terugvallen. En ervarin
mens€D waren erbt! Na enig gereken bleek dat alteen al de vierkoppige be_
mannjng van de LABBERDAAN een gezamentijke zeilervaring had vao 173

En over clubs gesproken: er bleek ook e€n W.O.C. aan boord van de scheD€n re
Trjn Dal is de aÍkofling ran: Weeerley Opslappers totwas her nu de Opschep-
pers?) Club. Volgens mij is het meer de WMC. (Muiters)
Zo zieje maar wat er zoal kan ontsiaan.

tua Slokdijk.
2 'SYMPHONY

STEKKER ER UIT
Door Pier Sap

Plct Sap -.ond ans een bijdrage wot het ct bblaLí met een tueetuik wn zeer
persoonliike enaringen, die hij wtNoordt in een toon euítlg .tie wten van ons
:o goed yan lpnt kennen. De rcdactie is piet zeer erkentetijk wor zin vp aal
en uenst heh nanens de club .Iat hi spoedig weet in atte opzichten 'tle oude,

Lowestoft.

Hel was een prachli8e z?rerdag. Lemperaluur goed. uind goed. alles uirslekend
om de oversteek naaÍ Low€ston te kunnen maken. De opíapper zou rorgen
voor het elen m dat het ook op tijd aan boord kwarn en ik had de zorc dat-het
schip in orde was. Zo hadden we beiden de laken verdeetd war berrefl-de voor_
bereiding. Tot 's niddags omstreeks 15.00 uur de telefoon op mijn weÍk gaat
De trouw van de opstapper deelt mee dat haar nan plotseling ziek is gewo;den
en dus niet mee kan-

Op zo'n moment moet je snel nadenken en je mogelijkheden overzien. Ik kon
twee djngen doen op dat mom€nt. Alleen gaan en zoÍgen als e€n speer om nog
aan het benodigde vo€dsel te komen (ik moet werken tot 17.00 uur). ofik btaa;
alles af Ik had echter alles geregetd op mijn werk dat ik een week weg zou blij_
v€n, tot grote !.r'eugde van mijn collega's. Ik beb gekozen vooÍ de e€Íste optig
dan maar alleen naar de overkant. Alles was roch al voorbeÍeid en de wind
kwam uit €€n goede hoek. Snel langs de super, in een kaffetje wat eetbaars ge_
gooid en daama op weg naar d€ boot na eerst mijn collega,s veÍzekerd te h;b_
ben dat ik toch echt weg ging.

EeÍst alles geslouwd, en om 20.00 uuÍ ging€n d€ ]andvasten los richtine Stet-
lendam. Daar aangekomen eeÍsl door de sluis en buiten vasrgemaakr o; ver_
volgens 's ochtends om 4.30 uur weer los re maken en het srote avontuur kon
b€ginnen. lk had de hele dag voor me. ik rvas al zo raak na-ar de overkanr se_
weesl. dus ik $isl war rnij le \aachlen.rond. Het zeilen ging heerlijk. aan-de
wind,5 en ó knopen varen en afen toe wat re eten maken. in Lowestoft om
23.00 uur vasi Semaakt aan de MEMBERS ONLY. Zeer spontaan kwam ook
het kopje van TjeeÍd naar boven en zei: hoi piel. go€de r€is gehad? Dàr had ik
ook. Want tussen het kotsen door heb ik ro€h nog eÍg genoren.

De volgende dag om 6.00 uur werd ik wakker gektopt door Tjeerd, voor her
volgend€ trajecr. Dus landvasten los en weer garn. lk de volgend€ haven waar
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we ranlegden, tl€.d ik door diverse bemanning en schippers vreemd aan geke-
kên cn hoord€ ik de opnerkjng: zou die ze ondeÍdeks houden en straks met €en
veÍassing komen, zou z'n vrouw dit weten, afijn de wildste geruchien tor ze er
achter kwamen dat ik all€€n was.

Ee aa,lgenanrc rerrasshq

Normaal ben je altijd behulpzaam bij het vast maken bij andeÍmans boor door
een landvasl aan te paklen en deze even om een bolder te doen. Een goede tip:
Lart eerst welen dat je alle€n bent en je wordr ov€ral uitgenodigd orn iets te
&iíken ofte eten. lk had dus eigenlÍk ,/eel minder hoeven in te kopen. lvat
een fijne collega's ll

De Í€st van de week ging alles vooÍspoedig, ik kan het n.l. heel go€d alleen af
eí op de terugrcis samen met de CL,NARD eerst Blank€nberge aangelopen,
darÍ overnacht en de volgende morgen weer terug naar Middelharnis met nog
steeds mooi weer. De reis is zonder enig mankement of wanklank verlopen.
Prilna week gehad. lk kan het iedefeen aanbevelen.

2 ísanden later

Op een prachtige zondagmorgen worden nÍn vrouw en ik .s ochtends gebeld
door familieleden met de mededeling dal ze vandaag op vis'te zouden komen
en rond 13.00 uur spreken we afdat we een stukj€ gaan zeiien. Nu is mijn
wouw er allijd op gebrand dat het huis met zulke gelegenheden aan kant moet
zijn. dus er werd goed gedeleg€erd richting mijn persoon. Aangezien ik de eni-
ge was in de directe omgeving werd nij opgedragen orn de spinnen, die bij on-
geveer duizend stuks aanwezig waren, inclusieíspinrag buiren te verwïderen.

De tuinslang gepakt en het hel€ zaakje schoon gespoten. waarna ik ook alles
moesl zemen. De klus was geklaard, ik loop naar binnen en voelde mij plotse-
liÍg onwel worden. Ben op een stoel gaan zirten, mijn vrouw geroepen die di-
rekl zei doeje hoofd tussen je knieën, dan zal ik een appeltje voor je schi en,
daar knap je misschien wat van op. Een stukje lukte nog wel, maar toen ging
de stekker eÍ uit. Op dat noment kon ik niets meer. Min armen en benen wei-
geíden diení. Het spreken ging zeeeeer langzaam zoals iemand met 50 glazen
bieÍ op. Het enige besef dat ik had: ik heb een hardinfarct. Mijn rechrer arm
giíg slerk tintelm en ik kon niels meer h\regen. Mijn vrouw herkende snel
mijn probleem en dit heeft er o.a. to€ geleid dat ik er nog ben.
Na eerst de ambulance, daarna de buren en kinderen gebeld te hebben werd ik
met gillende sirenes naar her ziekenhuis gebracht. Deze kosrbare rjt heb ik he-
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taas niet besust meegemaakt. Het enigc dat ik nog w€et is da1 ze aan het racen
lvaren in het ziekenhuis.

Hci volgende mommt dat ik enigszins bij kennis was constateerde ik dal ik vol
mct Íickers zai met allerl€i eleklronica er aan. mijn arm omwikkeld met een
zwaÍe band als of ik een judoka was en de nodige slangen die in mijn aÍmen
gingen. Het geheel werd gecompleteerd met een enorme stellage aan beide zij-
den van mijn bed waar geluiden vandaan kwamen als of hel een disco was.
Later heb ik vernomen dal de dokter aan mijn vrouw en kinderen, die eÍ intus-
sen ook bij waren, me€deelde dat haar man e€n beroerte had gehad, g€heel
verlamd was en dat de eerste 24 uur kritiek waren. aÀrachten dus-.
's Middags om 4 uur en 's nachts orn 12 uur heb ik nog een oveÍheen gekÍe-
gen.

De behakdelínq in het ziekenhuis

De eerste dag toen ik van de i.c. naar een kamer mocht werd inij gewaagd oíik
bezwaar had om op een gem€ngde kamer te liggen daar jk anders alleen op een
kamer zou komen. Cemengd, dat I€€k mij wel wat. Ik kwam dus op een kamer
te liggen met twee alleÍ aardigste dames en nog een heer. Permanent tw€€ zue
ters er bij. Ik had het weer hele raal naaÍ m'n zin. Alleen die elektronica mel
stickers en al die slangen moesten er nog afvond ik.

De eeÍste ochtend op zaal moest ik natuuriijk gewassen word€n. Ze verstaan
hun val hoor. EeÍst naar links rollen. wassen. rechts rollen. Wassen achter en
voor, Wat een alleraardigste zusters. Van slapen kwam zowel overdag als's
nachts niels terecht. Moet je voorstellen: je licht met een bos elektronica aan je
lijf, diverse slangen, gepiep naasl je hooftl van alle apparatuur. Mijn buur\Íouw
links, aller aardigst 82 jaar en licht dement, midden in de nacht joujoujoujou-
joujou. Links aan de overkanl een vrouw van legen de tachtig en zo d€menl als
een deur. "Hé, meneer weet u waarom ik hier b€n. ze vertellen mij ook niets.
Wat doe ik hi€r ?" Recht tegenover mi.j een heer van ong€veer tachtig jaar
lichl te piepen van de astma.

Om b€t geheel kompleet te maken gaa! om het half uur een motor naast mijn
hooftl lopen en wordt mijn arm lelkens afgeklemd om mijn bloeddruk op te me-
len. Dan eindelijk denk ik, hè, hè, even een tukje doen, komt er weer zo'n aller
aardigste zusterje luiken oplichten, met een grote zaklantaarn inje ogen schij-
nen om je vervolgens weer alleen te lalen. Deze procedure ging zo ongeveer 24
uur per dag door.



Het is rvel lachen in een ziekenhuis. Je bent er lveliswaar niet voor je lol. maar
overal is humor. Elke ochiend is het showtime. Rond een uur ofelf komt er en
zuster kijken ofalles in ord€ is. wasrna eerst de kamer wordt beireden dooÍ em
generaal in een wittejas, gevolgd door enkele luhenants ook in en qitte jas, die
op hun beurt ook weer iemand bij zich hebben. Allemaal mel belangrijk uit-
ziende papieren. vrêagt de generaal elke ochtend hoe het met je gaat. Op€n
deuÍll!. Anders lag ik hier niet. Na wat knijp en trekwerk aan armen en benen,
wat moeilijke woorden aan zijn gevolg. wordt de kam€r we€r verlàten. E€rst
natuurlïk de geneÍaal en vervolgens in het kielzog zijn gevolg.

Komt er een alleraaÍdigste logopedist€, die prob€€rt een gesprek m€t je te be-
ginnen, als ofze op de versiertoer is. Ik moest wat oefeningen doen om min
spÍaak ueer goed terug te krijgen. DaaÍ had ze het volgende voor bedacht. Heei
veel je tong uitsteken om de slik spieren weer te trainen zodat je eten niet in het
verkeerde gaaEe gaat. Nou je begrijpt natuuÍlijk dat bij elke zuster die langs
kwam ik even moest oef€nen. Aan h€t eind van het g€sprek met deze dame
vro€g ze of ik ergens nog een zwakJ<e plek had. Nou dat moet j€ dus niet aan
mij \Íagen. Ik werd dan ook diÍect we€r b€ter verklaard.
lk heb haar nooit meer gezien.

In een gesprek lrlet de specialist wat de oorzaak is gew€€st, kon hij dat niet
aangeven. Mijn condilie was uitstekend, mijn haí goed, bloeddr* go€d, che
lesterol goed, suiker goed, nooit gerookt, geen sterke drank. hel€maal geen en-
kele aanwijsbaÍe r€den die dit veroorzaakl zou kunnen h€bb€n. cewoon dom-
me pech. Zoalsje ineens €en lekke band hebt. Het kan iedereen oveíkomen.

Waarom ik dii alles vertel?
Hoe was het afgelopen als ik op het Haringvliet m€t gasten was g€weesl?
Éoe zou het afgelop€n zijn halverweg€ de Noordz€e?
Ik \rs totaal verlamd. Dan s"s mijn lrouw nu weduwe geweest en mijn kinde-
Íen hadden g€en vader.

Dooí deze ervaÍing is mijn advies: Ca nooit alle€n de zee op.
lnslrueerje bemanning ho€ zij zonderjou weer terug kunnen keren,
Plak de nood-procedur€ naastje marifoon.

Ik dank iedereen die mij in de afgelop€n periode zo harlverwarmend er door-
he€n heen geholpen met de vele brieven, kaaÉen en bloemen. Ik moet gaan
staan om nog over de post heen le kiken. Zoveel.llll! Maar alles gaat weer
bergopwaarts, ik kan weer prat€n. schrijven, alles be$,eg€n en over een jaar
hoop ik weer aulote kunnen rijden. Ik h€b erg veel geluk geh ad.

Middelharnis. 3 oklobcr 2000
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Nostalgie
Door i\4arie-Antoinette

Is hct U ooit overkomen?
Dat U een schip waaÍmee U heel lang gevaren hebt, leeg moet halen omdat h€t
moel worden ingeruild vooÍ een groter cxemplaar?

Allereerst slaat de wanhoop Ioe omdat er zoveel tevoorschijn komt dal het on-
mogelijk in de auto kan, soms zelfs kost het drie ritten om de heie bende thuis
te kijgen waama ik ninstens één kamer mo€t le€gruimen om alles te beÍgen.
Maar vooÍdat het zover is heb ik al een heel scala ván emoties doorlopen; veÍ-
bazing over de kledingstukken die ik tegenkwam waarvan ik het bestaan niet
eens meer wist, schaamte over de levensmiddelen m€t een datun die ik maat
zo snelmogelijk veÍdonkeremaan en nog zoveelmeer.
Wat Ie denken van de kaartentafel met herinneringen aan zoveet havens die we
in de loop der tijden hebben bezocht? Llrische beschrijvineen, plaftegronden,
menu's van de leukste restaurantjes en vooral: logboeken van al die reizen die
ons met heimwee vervullen.

Ook is er dat luik ond€r een van de banken in de kajuit, dar al die spull€n her-
bergde die we nooit nodig hooplen te hebb€nr vuuÍpijlen, rookpotten, €en
sle€panker en een loodzware ketting (waaf was die ook alweer voor?) Dan is er
nog een set seinvlaggen $aarvan we er ooit entje hebben gehesen \raar
niemand op reageerde en de beleefdheidsvlaggetjes van de landen di€ we be-

líaar de luiken in d€ vooÍkàjuit bergen de grootste verrassing. Naast een hoe-
!eelheid srukken hour en veel rêseÍ\ e rous.xerL vindt de schipper in één vah Ue
\eÍste uithoeken een paller van ondefinieerbare herkomsl. íevig in gíáuw
papier verpakt. Als hij het met een verbaasd gezicht omhoog sleekt, weet ik hEt
onmiddellijk: dat is een zij spek dar ik rwaalfjaar geleden aan boord smokkeitlè
voor onze eerste echte zeereis. lk had ergens gelezm dat woegere zeeliedó
daarmee gaten dicht stopten als ze "lek gevaren" waren en dat leek me een de'
gelijke oplossing. Het heeii al diejaren voor een (misschien wel vals) gevoel
van veiligheid gezorgd en er was wonderlijk genoeg. niels mee gebeurd.
Een beetje ranzig, dat wel.
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Voorbereiding op 'Anders actief leven'
aan boord.

Door Gerda van Dillen

Cetda cn Frits |an Dilletl had.len.ich |'oorgenonen een qt'ote tocht naar hel
Zti,len te guan maken ,ner hun schip, de PÁTIENCE, .odta Frits :ijn wefi'
:ame letensfase :ou hebhen afgesloten. Dit iadr ras het dan :o vr' h1 httt
wtgend tunmer van on clubblad k,iigt U eea rcÍsla( rcn Je ee,vP etrppi
gedurehde de afgelopen zoner. ln deze aJlevering kunt U lezen hoe de |an
Di ens zich hebben |oorbereid.

De ov€rgang naar h€t nieuwe millenn;run staat voor ons in het teken van voor_
bereiding op e€n ander leven. Per I oktober 2000 zal Frits gebruik maken van
de mog€lijkheid om van de Pré-VUT (een bijzonder vervelende term) le gaan
genieten. Aangezien hij nogal wat vakantiedagen tego€d heeff, is het Ínogelijk
om vanaf I juni dit genot te laten ingaan. Ik noem dit: we gaan in de A A.L oí
te wel we gaan Anders Actief Leven. We besluiten onze W€sl€rly Corsair, de
PATIENCE, in de zomeÍ naar Zuid Frankijk te varen. Naar de Middellatdse
Zee. Binnendoor of builenom? ln ieder geval willen we maand€nlang op de
boot zijn. In de herfst de boot ergens achter laten, terug naar huis; en in het
vooÍjaar we€r op de boot. De verwezenlijking ván dit plan vergt enige voorbe-
reiding; geestelijk, lichanelÍk. sociaal en financieel.

IÍventaris
In hel najaaÍ wefd een lijstje van nodige aanvullingen en aanpassingen 8e-
maakl. Als eerste hebbm we r€ddingsvlot aangescbaft. Dit is verhuurd gewe€st,
nooit gebruikt, dus nagenoeg nieuw, maaÍ behooÍlrjk voordelig. We vonden
hiervoor een mooi plekje op hel achterdek tegen de reling; uit de weg en toch
goed bereikbaaÍ. ln de *interstalling zagen we bij het roer en bij de afsluiter
van het voortoilet enige blaren. De afsluiter is vervangen en de plekken zijn
behandeld.
Onze PATIENCE is ni€i echt jong meer, 16 jaar oud, dus zrjn een aantal din-
gen aan veÍvanging loe. We schaffen een nieuw fornuis, grootzeil, bezaan en
matrassen voor d€ achterkajDit aan.
Het fornuis wordt een Force l0 - 3 pits. Dit pasl precies in plaats van de stan-
daard Flêvel Vanessa. Wel moest er e€n kleine aanpassing gedaan word€n aan
de steunlatten van de afdekplaat, in verband met de cardanische ophanging. Er
is nu m€€r ruinte onder het fornuis; hier kan ik nu 2 letels en een gÍilplaat
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kwijr achter eer) slingerlat. De grilplaat past p.ecies over de helli lan hel for-
uis. zodat ik de olengrill alleen gebruik voor het b.uinen van een gerecht.

Zoals reeds eerdeÍ besproken Á "Droser slapen" (Clubblad maart 2000, pas"
37. ,c/.) weÍden de kussens in de achterkajuit vervanseD door 2 schuim/larex
matrassen van 14 cm dik. Hieronder heÍ Iattenrcoster. Inclusi€ftw€e stel,
zelÍèemaakte hoeslakens, was dit een investering van ongev€er f2000,-. Veel
geld. maar alleszins de moeite waard. We hebbeD er bijna 4 maaDden aaneen-
gesloten heerli.ik op geslapen. Uitgerust werd ik 's morgens wakker zonder de
nratrassen te hoeven keren ofluchten.

Zeilen en techniek
Het groolzeil en bezaênzeil zijn zo oud als het schip. We hebben z€ vervangen
voor een Facnor rolreefgrootzeil en een gewone b€zaan. Het grootzeilre€fsys-
leem is op de mast gemonte€rd. Onze zeilmak€r had nogal $,at problemen mí
de installatie, omdat h€t voor hem de €erste keer was. Het is allemaal go€d g+
kom€n, ondanks alle stress. Hel zeil werkt erg plezierig. AIIe€n toen we aan h€t
gebruik gewend war€n, bekeken het zeil eens goed en wat zagen we? Onze CS
9 was veranderd in SC 9 in spi€gelschrift! Met ons grootzeil zijn we nu een
he€l bijzondere Westerly.
We h€bb€n gelezen dat het drjnkwat€r in Frankrijk niet overal van go€de kwa-
liteit is. Dus hebben we een waterfilter geïnstalleerd. De aansluiting op de en-
gclse waterleiding aan boord wás wat problenatisch. Het filteÍ lekte iets. Dus
hebb€n w€ h€t weer verwijderd. We zouden dit onderweg goed aansluiten. Daar
is het nooil van g€komen. omdat we overal prima water konden tanken.
l_riis heeff de dynamo laten rcviseÍen. i*s opgepept en een t\,teetal "overspan-
ningsrelais" gemonteeÍd, zodal de 3 accu's regelmatig en gereguleerd tijdens
het vaÍen op de motor geladen worden, Verder waren er nog diverse klussen,
zoals het repareren van de kuiproosters en het vervangen van de kuipkussens,
^l met al een tijdrovend en geldverslindend najaar. Vooral de investeringen
hakken er natuurlijk in, maar zijn aÍhankelijk van noodzaak en wensen van de
bemanning. MaaÍ bedenk \lel, je schip wordt lange tijd je huis, dus je wilt
comfort en natuurlijk veiligheid.
We hadden ons gelul*ig op wat financiële aderlatingen voorbereid en er bleek
bij de aanvang van het reisseizoen nog geld over vooÍ een kuiptafel (vonden
we). De iafel met de dÍaaipoot, merk Lagune, is in een handomdraai te veÍwij-
deren en te installeren. Van deze aanschaf hebben rve dan ook iedere das se'

Binnendoor of buitenom?
om ons geestelijk voor te b€reiden en een besluit te kunnen nemen hebb€n we
zo veel mogelijk gelezen en gelhformeerd over het varen naar en door Frank-



rijk. Ainnendoor is go€d te doen MaaÍ de masten met e'afen dÊze kunnen het

b;í ovcr de weg vervoerd worden want tussen Nederland en de Middeuandse

zee liggen enige honderden sluizen Masten aan kn'd belemmeren d€ bewe'
pinss;; iheid nqal.  Lr l ra sloot$i l len worden tan harle aanbevoleni e\enal\

i .n-tanà. otanl.  aie ecn onregelmatrge slui '$and oP\angl ln hel loor jaar

hebben ;€ besloten om de route buitenom te nemen. ook langs d€ Franse kustl

Bretànje en Noord Biskaje, zijn afsianden tussen de havens in dagtochten te

doen. We lazen, vooral in Yachling Monthly' veel boeiende en enthousjaste

veÍhalen o\'cr deze kusten. Bovendien m€rkten we dat we niei peÍsé de Mid-

dellandse Zee als einddo€l voor dit komende seizo€n hoefden te hebben Onze

lichamelijke conditie is, met behulp van de rysiotherapeut. op e€n redelijk peil

te houden. We hopen dus nog op velejaren Anders Actiefleven'

Sociale contacten
ffi *iÊiït u.*,r', atl ons plan ook van invloed zou Tijn op onTe sociate

contacten. We zouden 3 tot 4 maanden de kinderen, ons kleinkind' buren en

!'rienden niet zien. Om de gewone maatschappelijke verplichtingen, zoaLs re_

keningen b€talen en het huis leefbaar houden, le kunnen nakomen hebben we

met de kinderen en buren goede afspraken Semaakt.
De kinder€n houden de bankrekeningen (en de binnenkomende rekeningen) in

de gaten en de buren kijken een b€€tje naar het huis (brievenbus legen, plantjes

We hebben e€n oude laptoD aan booÍd Hiermee hoopten we te kunnen rnler-

nenen. Ondanks veel geiÏformeerd te hebben is dit toch niet gelukt. Jammer,

maar gelukkig hebben we ook nog een GSM. Hiervan hebben regelm8tig gÈ

bru;k gemaakl. VooÍaltoen we de SMs-functie ontdekten, hebben w€ regelma-

tig'smoes-beÍichten' ontvangen en verstuurd. Met een mobiele tel€íoon is de

h;le wereld dichtbij; zelfs midden op zee! Een goed contact met ihuis bleek

mogelijk voor tolaalzon 300 Piek.
el àeze voorbereidingen hebb€n geÍesulteerd in een heel prettig verblijf aan

boord. w€ hebben de I maanden van alle comfoí genoten en to€n een !'Íiend

ons bij rhuiskomst woeg: "hebben jullie iets gemist?" bleek dat da1 eigenlijk

nier het ge\ar was. Alleen denken we loor \erdeÍe lochlen nog een Soede mo-
gelijkheid nodig te hebben om acbter te ankeren, moeten we iets doen aan de

ophanging van de bijboot. bleek de drinkwaterpomP de laatste week wat te

stotteren enz- Koíom we kijten dus al weer uit naar het voorlaar.

33

Gelezen
De tnlgent? kone berichten nqnen wi oter uit het !Udschti,íi Zeílen"

- 
(mct toestemming|an Lle rcdactte)

KLEINE COMPUTER YOOR AAN BOORD

Aan boord van veeljachten slaat al een laptop. Een maatje kleiner zijD de zoee-
heten palmtop computeÍs . Een van de bekendsle is de Psion . Nu h elke com-
puter niet meer dan een rekentuig, het hangt van de programmatuur afofhet
ding aan boord bruikbaar is. De Psion Series 5 mx wordt geleverd met stan-
daard sonware zoals de agenda, database, tekstverwerker, spreadsheer, voice
m€mo recorder, wereldinformatie, e-mail. fax en internet howser.
Mei behulp van Dolphin MaÍitime Software is de Psion aan boord extÍa bru;k-
baar, ook voor nautische to€passingen. Er is een getijdenprogramma, me€rder€
navigatiemodules en digilalê haveninformatie De leveranc;er spreekt over de
ideale reisgenoot, temeer omdat met behulp van een mobiele t€lefoon nuÍige
informatie van internet op te halen is En wie zonodig zijn aandelerkosrsen aan
boord wil bijhouden, staat niets meÊr in de weg.
De Psion SeÍies 5 mx kost t 1399.00.

WEERRER]CHTEN OP CSM

Er bestaat €en mogelijkheid om met behulp van SMS berichten zicht op de
rveersverwachting te verkrijgen. U stuuí eerst e€n bericht naar de berichten-
centrale van uw CSM provider. (KPN: 969. Lib€íel: I25, Telfon: 221, Ben:
555 Dutchtone: 12ó ).
VooÍ een actuele windverwachting t)?t u 'wind' plus e€n plaalsnaam of vaaÍ-
*?ler, dus: wind waddenzee oíwind Zierikzee. U krígt dan binnen 15 secon-
den de actuele waarneming op uw scherm, plus de verwachting p€r drie uur, 48
uur vooruit. Inclusiefals dat erjn zit, de stormwaarschuwingen. Als U alle€n
wind inloetst, dus zonder plaatsnaam, ontvangt u meleen de waarschuwing.
Hêt is ook mogelijk dagelijks automatisch een weerbericht te ontvangen. Door
middel van het instellen van het SMSC nummer worden de bericht€n voor u tot
72 uur vastgehouden door de berichtencenlrale.
Er is voor deze mani€r van weerbefichten ontvaneen niet zoiets als een abon-
nement;een bericht kosl ca. f 1,25.



RADIODOKTER OP ZEE.

De KNRM heeft. na hel einde van Scheveningen Radio het $€rk van de Radio
MÊdische Dienst ov€rgenomen. De reddingmaatscháppij maakte een instructie-
!e fold€r waaruit hi€r de belangrijkste punt€n zij overgenomen. Wie waar ook
ts wereld, aan boord van een schip hulp moet bieden aan een zieke ofgezonde
kan zich laten assisteren door de RMD. Ook zeilers kunnen hulp wagen .
- Maak contact met het kustwachtcentrum via DSC ofkanaal 70.
- Meld duidelijk uw scheepsnaan en roepletters, de positie m het verzoek

om Radio Medisch Advies.
- Het kustwachtcentrum wijst u €en werkkansal toe, voor de marifoon zal

dat kan 23 of83 zijn.
Schakel over naar dat kanaal. De kustwacht verbindt u door met de
dienstdoende arts,

- De arts heen duidelijke 'nformatie nodig. BeÍeid een gesprek goed voor.
- Volg de aanwijzingen van de arts op.

De RMD ontvangt graag de niet urgente
20.00 uur .

D€ folder kunt u b€stellen :

KNRM secr€tariaat RMD
Poslbus 434
1970 AK Umuiden
Of:E-mail: knmríill Írr. l

Wereldreis Adios Labor

ln de vorige ediiie van ons blad kondigden wij een verslag aan van de reis van
de ADOIS LABOR van Tahita naar Nieuw Zeeland. Dit tÍaject was een ondeÈ
deel van een reis rond de wereld. John SÍnil maakte het mee als opstapper en
schreef eÍ een verslág over. Omdat John hoopt ons binnenkoÍ daarover een
verhaalte kunnen veÍellen op een clubbijeenkomsl, hebben wij in overleg met
hem besloten de publicatie van zijn verslag nog even uit te stellen.
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Westerly failliet
Dínr:Ccmrd V(atur,

Zoals ! misschien weet is Westerly in meivan ditjaar fai ier gegaan. Eindjuli
is de merknaam, he! wefeldberoeude halve kompas logo en een aanral mallen
opgekocht dooÍ lwee engelse zakenm€nsen, cordon Mowat en Jeremv Hood.
Berde $onen in Amerika. Cordon Mo\ ar is ats ropmanager werkzaam in de
:lt(rnalionale olie en ga5 indusrÍie. Hij vaafl een W€srerl] O€€an 4l Jerem)
pooc rs de dÍecterr \an een succe"volle jachtm a kelaard ij in Texas en gespeci_
aliseerd in de verkoop van nieuwe en gebruikte Wesrerly.s in Ameriia. Zelf
vaart Jeremy in em Oceanlord 41. De nieuwe eigenaren zeggen van plan te
zijn d€ WesteÍly rraditie voort te zenen en wi en zodra dir màgetijk is nieuwe
Wesrerly s gaan.houwen. Her is echter nog niet bekend waar áir zal gaan ge_
beuren daar de Weíerty prodLrclie facitireiren in Warertoovi e verk;chl ;jn
àan de Amerikaanse Hunter werl

sdviesaanvragen lussen 06.00 en
Deze ontwikkeling
heeft geen invloed
op WCN daar we
geen juridische of
financiële banden
hebben mel het
failliete Westerly

Met het failliet gaan is ook de mogelikheid lot het bestellen van nieuwe ondeF
d€len komen le vervallen. Mo€ht u e.e.6. nodig hebben en kan Skjpshandel
Stavoren.u nier helpen kunt u voorlopig het besre r€rech1 bij Trafalg;r yachr
Services in Engeland. Op de volgende pagina treft u €en aíikeloveráir b€dÍiif



Tvíe Voorkajuit
- r ' c e n t a u r  

€ 2 0 0
Merl in f t77
Pentland etc. f245
Fulmar €210
Conway t210

Trafalgar Yacht Services
DooÍi Ge6rd VrsluN

,-- .^ , , ! r Í  Yachl  Serv icer  i5  een Fngels bedr i j f ($archpon$inkel  _ makelaaÍd i j l

ill''^i*iati*e'a is in we<rerly Her bedrijf$ordr seleid door David en Ca'

Ïi,jj larav. oavia neen lanse rijd at verloper bij wesrerl) ge\xerkt alvorens
l ' " '11.,  V*t"  Senices te beainnen Hetzelfde gerdt voor caÍor ine die bt

.r.lutllliu Leen ee*"rLt uts contrictrnanager. De waterspoÍrwinkel van rrafalgaÍ

Yt"!)La* tá wct ' t  iets onr le onthouden. veelonderdelen tan oude weÍ

l],'vlj'zijn daar te rerkrijgen tegen een (ahhans voor Engelse begrippenr redelii'
'*ï 

oi,jr.i* 
*"t" 

"'*o"elden 
van de aíikelen die daar re verkriiPeí riin:

- Nylon roerkoninglagers voor d€ meeíe tlpen ([ l50persel)

d.lmslok voor centaur. (l 300)' 
;ÉndÍoflwaleÍ doppen Gibb (l 50)

] ira .oa"r t..pt.rpànen cibb. (t s0)

. peeíhendel voor rolgieken (i 70)

. pÍeek- en hekstoelen.

. oÍandstolianken.

. WesterlY stnpes eÍ names.

. Íoilet ondeÍdel€n

T.,anr leveren zt voornagenoeg alle modellen nieuwe pláfond en wandbe'

;.Itingscrs Een Paar voorbeelden:

De Conway, Solwayo Medway,Galway enw35
Un _De lolledige WesteÍl) gids dooÍ David Bmk-SmilÀ

Na de introductie van de Weíerly 3l-serie (Pentland, Berwick, Longbow en
Renown) in I972l73 werd de Conway in 1974 vooÍ het eerst aan het publiek
getoond. De Conway zou tot 1984 het vlaggenschip van Westerly blijven.

In 1973 bouwde Westerly m€eÍ dan 500 schepen. Hierdoor waíên er meer dan
voldoende middelen aaíMezig on een nieuw model op de markt te brengen. De
Conway werd gebouwd volgens het ijzer$erke Wesrerly concept waaman de
Centaur ten gÍondslag heefi gelegen. En natuurlijk weÍd Laurenl Cilles gevraagd
onr dit schip te tekenen.

Hoofdkajuit Achterkaiuit
,200
Í t26

De eerste Conways zijn ge-
bouwd in 1974 maar werden
waarschijnliik in 1975 voor
het e€rst afgeleverd.

De Conway is e€n vinkieler
met middenkuip die meestal
geleverd werd met een ketch-
tuigage (tweemaster). Men
kon kiezen uit vier v€r-
schillende indelingen. Omdat
de kopers destijds veel van
hm eigen ideeën konden in-
brengen zijn geen tw€e Con-
ways helzelfde.

ln 1975 werden twee varian-
ten van de Conway op de
markt gebracht- Het waren d€
Solway en Galway. De Sol-
way is een Conway met kim-
kielen. D€ Calway hecÊ een
achterkuip en kimkielen. De
Solway lvas destijds de grooÈ

r145
f l34

Ll46
I 1 0 0

,,:, cÍlaring weei ik dal bestellen daar zonder enig pÍobleem verloopl Een-

Y'l.le mer-de be'telline. en belalen mel Furo-cheques. ook als u vmgen en/o[

I'j'p1.men t'."n met ui.r'ip kan een gesprek mer David Hard) vetheldeÍend

ii, Hij staat u graag re \Àoord.

,- i r leaÍ YaLhl Services i (  re beÍeiken opleleÍoonnummer0044-lJ2a 8:2445

,],1aaies i.: r o"er aua. rareham. Hampshrre PO ló oRA s1e seriegebouwde kimkieler die
geDleven.

er te koop was en dat is tot vandaag de dag zo
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'  -deeÍ  J50 \dn deTe schepen gebou$d Na ' lc  Conqar sas

I t t  to taat  u ' tn  cronl ] , rererd 
ranrat  !an /o r )  l )  de popdla i r " le  D( l .ars le \J Í  -

de sol$d) mer etn F-d 
roor h,:r cer(t in lqTo gepÍoduceerd De vcdqa) rt 0e

inr .  de Meoway'  q-r ránr  
van het  h€le ste l .

ichrerlurp vrntRl,lr'-- 
...,. f,l.a*ry , * càtsay s /i.in algeleveÍd In \e-

::lliï:i *''3i,ï :il *;rr.chijnrijr /ijn eÍ II Garwa\'s en :r Medwa) " sc-

De calway en Mcdway kregen dezelfde bchandeling en gingen ah weícrly 35
door het leven. Door deze wijzigingen verandede de Conray van een goed
schip in een uilslckend schip. Samcngevatl deze nieuwe versie conrbineerde de
o $lcry-eigen uitslekende zecwaaÍdigheid met de onve.*oestbaíe k$alileil van
\\  enerh eI hdd dnarbi j  ee1 . .hirrerend Inlrr ieu.

3:,,ï"#'.;l;"iï 5

ï1pi:,.ffi
?r'o: 

''s!4!^"'r: 
sÍuct'r- \

intereuÍ. (h dt-"'_' "a 
Tlra brtdg. dêctí tonr.rd ot tho whe'l

rele d\^ar.scl1u:l' l-,,*, ^- ^^r.^,- r,i.nênschater werden ver!ar

' T  - : - : .
, ,  r - : l I

Irele. d'^ar'scn'_" ve derd. De pollesler binnenschaler \'erden ver!angen

ïjiiJïffi.i"t""'e
,.ï ,ï,",. b"'"" '-' -iïl:ï.';i'"iï::" Ë:'j;;ï i:lj"j:',illljll:
booJd en een.'.à.,d ;e;;ang* a*' 

"n 
no''ut' Íechre banL en lsam aan

banr aan nuur'"i;re o; ie to',r'en" wa' naar cer dubbel bed De raarlen-

l"i[ffiio[].'i",'.r,e eedraaid en k$an'| daarmee in de ranÊ'\cheepse Í'cn-

trng te staan.
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Eaty Conway & Sotway Layouts
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Her nadeel \an deTe verbererinsen was dar de sctepeÍ.ïïïi'|[.1ït'i-ïiï

::1 ff ïïfi::,ff::'iïjï'1"ïïffiï":: #' 
""" 

mode,,en besinnen onge'
veer bi i  f  115.000 en eindigen bi j  f  160 000

\ - L  l h ,  t t t  t r t r ' t a - \ n
i  ' * ,  r r '  , r " r  " . .  ,  ,

Medwáy. G.rwsY Layouc

í974/1983 Conway LáYour3
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Bouwoverzicht
N.rn Ki.l Xulp ^trl.l

l974tE ConqÀy vin Middm ziebï.
1976/?8 SolMy Kim Midden lolul55
1975,?E CahÉy Kin Áchtd 12
197ót8 Medtry vin AchlÍ 23
la78 w-15 V[/Krh Achrs ] (voor/over bckddl
19?8/81 Conuy virvKin MiíAcht ?58 (incl. l9?4t8)

De me€ste Con*ays hadden de bekende MeÍced€s OM636 viercilioder diesel-
motor van 42 pk. Dit is €€n geweldigê machine. Enorm b€tÍouwbaaÍ en zo slil
dat hij nauwelijks le horen
k op een winderige dag. De
lateÍe modellen kregen de
Volvo 36pk.

In l98l werd het sapêlli
veÍvangen door teak. Deze
Conway's zijn de mooiste
\rn het stel, Hoerrel dêze
waard zijn op de tweede-
hands markl? Zovêel als u
ewoor wilt b€talen,..

De Conway's behoren tot
het beste wat Westerly te
bi€den h€€fr. Ontwory€n
voor echte zeilers, ongelo-
felijk sterk gebouwd, opgÈ
wassen tegen welke depÍes-
sie dan ook, en een motor
die íerk geno€g is om d€
meest uiteenlopende om-
standigh ed€n het hoofd te
b;eden.



maaÍ onruslige olertochl
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WesterlY ConwaY
Een verhaal mel een naárschuwing

door Steve Jam€s

D? rc.la.li. lnd al cni}c tiiJ Jit t\'t haat ot'cr Qtt prchlPem nlt ecnt oq\at i'1

i,t. aar *uisnoo't in de 'Technische Rubiek De 
"Mars'huwing*aana 

hier

sDruke is peldt misschien ooknor andere Westerlies va ouderc types

tonrroteer de bilge ran ut'schip voor het de v op gdql

onze westerly SKYTRAIN is een vinkiel Conway kelch en is volgens horen

r.oo"n in rqiq speciuuf gebouwd voor de Southamplon Boat Show op dere

+ràí is ze vertcochr aan laar eeÍíe eigenaaÍ ln april lg80 is re te water ge-

laten in de jachthaven van Hamble Point en heeíi daar sinds die tïd gelegen'

Miin maatin ik, beide piloot van b€roep, gingen in oktober 1995 met d€ \rlt'

vanafdietijd zijn we aanzienlijk meer gaan varen met de boot'

Becin mei 199ó voeren we met een noordelijk€ wind via de Needles van Ham-

iÈï", èr'*Uou.e. I' r,"t begin had de wind een krachi drie tot vier maar Ia-

t"i""* J"r"i*á, zeven iVe hadden, zoals ie kon verwachten' een snelle

met een oostelijk€ wind, windkracht drie ofminder. Aangekomen in Alderney
lieten we de boot achter aan een meerboei en sliepen die nacht in een bungalow
van een vriend. Het plan was om de volgende dag door te gaan naaÍ Sl. Peter
PoÍ, Cuernsey.

Toen we de volgende middag terug kwam€n op de boot moesten 1Ie weer zo'n
honderd pompslagen geven voordat de bilge leeg was. Omdat we tijdens de
contÍole van de schroeFaspakling en andere huiddoorvoeren geen lekkage von-
den gingen we mel een windkacht vier op weg naaÍ St. Peter Poí-

De dag daama in Guems€y was de wind aangeÍrokk€n lot ongeveer windkacht
zeven. DaaÍom tJesloten we om nog maar em dag te blijv€n ondanks het f€;t
dat onze volgende bestemming, Tr€giuer, gunstig te bezeilen was.
Weer hadden we zo'n honderd slagen nod;g om de bilge &oog te kÍIgen. Wc
besloten daarom dat verder onderzo€k noodzakelijk was. Eén l€n de "speel-
tjes" àan boord was een oplaadbare schroei/boor machine. Hiermee kon de ka-
juitvlo€r gemàkkelijk veÍwÍderd worden. Daama d.oogden we de bilgê helê
maal uit met e€n spons. ToeÍ werd duidelijk dat hel wat€r de bilge in sijpelde
vanaf€en punt aan de voor- en stuuÍbooÍd- zijde van d€ mastondercteuning.
Voor hen die niet bekend zijn met de Conwày mo€t ik uirleggen dat de mast op
h€t d€k slaat en ondersteund wordt dooÍ een ronde maststeun- Deze brengt dc
mastdrul ov€r op een gloot houten blok dat op de romp gelamineerd is. De
maststeun staat niet rechl boven de kiel maar zon 25 cm ervoor.

Ceen van ons beide heeft diepgaande kennis van modeÍne jachtbouwconstruc-
ties maar dit was duidelijk slecht nieuqs. Op advies van het altijd even behulp-
zame havenkantoor van Gu€rnsey belden we de lokale jachtexpeÍt Buzz Wlite
op. Hij kwam snel en nadat hij de plek bekeken had waar het water naar binnen
sijpelde adviseerde hij ons om de boot dÍoog te zetten tegen de Ínuur €n de
noordelijke jachthaven.

Nadal de boot droog stond onthulde de inspecti€ van het onderwaterschip een
scheu. in het gebied waar de polyester kielstomp en de romp samenkomen. De
scheuÍ zat in het verlengde van de kiel en *as zo'n 25 centimeteÍ lang en 3
millimeter breed. Ook liepen er vanuit deze scheur een aantàl kleinere zij-
scheurtjes. Toen de jachíexpert verdeÍ ging m€t zijn onderzoek werd al snel
du;delijk dat hij erg bezorgd was over de scheur. Ook ontdekte hij dat de hou-
ten kem van de pol'ster kielstomp begonnen was te delamin€Íen. Ongebruike-
lijk was dat de glasvezelmat nog vast zat aan de houten kern maar los was van
de fomp. Na dit onderzoek werd de scheur provisorisch dicht genaakt met si-
kaf lex.

lk weet niel meer waarom I
de bilgepomP de volgende
o.htend probeerden. Mis_
schien had het iets te maken
met het feit dat we in het
voorjaaÍ de schroefasPakking
hadden lalen afstellen. we wa'
ren verbijsterd loen bleek dat
we oÍrgev€€r honderd PomP-
slagen nodig hadden on de
bilge droog te krijgen we

spraken af de schroefaspak-
king zo spoedi8 mogelijk na te
laten kijken.

De volgende dag vertrokren
we rond luDchtijd naar Alder-
ney, Dil {!s een heel andere
tocht dan de dag ervoor, om'
dat we nu te maken hadden
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Buzz white raadde een verdere tocht naaÍ Bretasnïï:,ï.:;ï-Tl"ïï;:ffi:

:::,:xï;ï"*f H:iï:,=frïï,Ë:nfuÏ":ï"tilikiït:
zou saan zolang het niet hard zou waaien en wt

il"J&;;;"';il hebben we toen op windstil weer sewacht en zijn via

èr,.,uoore en we)"nouth terue sevaÍen naar Hamble. 

ffi"liJ,ilï:i"ï:l

Rjchard's inspectie l€verde op dat alle dwarsverbanden in de kielíonD s€de-
lamineerd waren. celukkig zaten het hoofddwarsschol en hel dwarsscho;ch-
ler de molor nog stevjg vast. Iets anders dat hij opmerkte was, en dit kan van
toepassing zijn op alle ander€ westerlys. dal de gaten van de kielbouten ge-
boord waren nadat er gelamineerd w"s. Hierdoor zou er, althans in rheorie-
water bij de houten kem kunnen komen. 'ffiF'l

"..ï';1r"_j

Her n'as nu duidelijk dat de boot moest drogen en dit
duurde uiteindelijk verschillende maanden. Terwiil dil
a.n de gang was werd de binnenberimmering grotendeels
verwiderd. Hiema werden twee tagen laninàar verwij-
derd en vervangen dooÍ drie nieuwe lagen. Toen de poly-
est€rveÍweÍkers bezig wàren op d€ plaatst van de oor_
spronkelijke scheur moesten zij de mastondersteunin!
terwijderen. Toen zij hiermee bezig waren werden zij oni
aangenaam verrast door de lucht van onverhard DolvesteÍ
haÉ. Na l? jaar was her nog steeds niet uirgetrarál Ui-

Hamble Point Marina
hebben we de boot, na
wat gehakketak met
het management van
deze jachthaven, urt
het water laten hrisen
To€n de boot in de
hijsbanden hing en de
kiel wij was van de
grond duwde de
kraanmachinist de kiel
opzij. De kiel bewoog
alarmerend van links
naaÍ rechts, Het was

au-ffi aut d" poly"rr", kielstomp veeÍde en geen dwaÍsverband meer had en

dat dit de oorzaak was van de scheuÍ'

teÍaard hebben we Westerly hierover aangesprokan. Meer dan hun slrnF,athie
konden zij niet àánbieden, omdat de boot gebouwd was door eén van Westerly's
rechtsvoorgangers.

Iets anders waar ik het nog over wil hebben is het mooie glimmende plaatje op
het dwarsschot dat z€gt dat de boot onder Lloyds toezicht gebouwd is. Helaas
blijkt het dus zo re zijn dat dit geen beschermjng biedt aan de eigenaar t a.v.
butiefgebruik van materialen en technieken door dejachtbouwer. Het lijkt er
dus op dat het plaaqe alleen maar zegt dat er in het verleden ooit e€ns iemand
van Lloyds langs geweest is en heeft gezegd dat de productiestraat van de bou-
wer g€schikt is om polyester boten te bouwen.
Dus als u een Westerly eigenaar bent, houd dan een oogje op de ruimÍe ondeÍ
de kajuitvloer. De Conway is altijd naar voren gebracht als e€n sterk gebouwd
schip maar dit is duideljjk haar achi esfiiel.

Ho€veel he€ft het uiteindelijk gekost? Zo ats zo vask gebeurd hebb€n we be-
sloten om wat extra w€rk te laten verricht€n zoals het laten verwiideren van
kasjes, het laten stralen van de kiel en het opnieuw laten Drofileren van de
schuurlijst. Almetallijkr h€t nu een nieuwe boot. In toraat heeff het €17.548
gekosr (dat is circa / 61.000). Hierin zir de comDlete osmose behaÍrdetins en
al.e erpeÍt- en kraan- kosten, Dit is een enormesom geld maar er was g-een
alt€rnatieíoindat de bool onverkoopbaar was. celukkig is de boot van rw€e ei-
genaars zodat we per persoon slechts de helfr moeten betalen. Als u ooit een
conway genaamd SKYTRÁÍN tegenkomt, ontzie haar dan een b€€tie. ln ieder
geval de e€rsre jaren.

lli, ïi::ï fl i 
j,l:Íl:."i:"'::.,ïïili 

{ïïilïïiï:1ïïï" }J,"j.",ï
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lïhïÏ;:*"':*tT"Éï;i**#.fi i,:r:iffi ÏË"fi ïiï
Ëï:'Lill 3,ni$;H',1ïÏ'ilË!'i.lïiiJ;; ;;ni nicirard h doonastend
en nauwgezet.

iil1;:ï,ï'iy:&ï::i :ï'J"l*l'ff :Jïi*iÏ:ï."i:'ïï:"Jï
l:Í'i*ff;lr'[ln':',*'*:"1"'lnlil:ï:ïïïi"ï'tr"ï:::1""1,ï'j;
il;r";;;;,.;;;'." *orden Dit hebb€n qe laren doen door D A smv &

S'on "il. 
op dit gebied een goede repulatie hebben



Een super lierhendel!
D(D. (ierard VcAluis

Bij een F lmar Íaan de schootlieÍen níet
op de luiprand naaÍ op het kaiuitdak. Zo-
als de meeste schepên heen ook onze Ful-
mar een sprayhood. De buis die de spray-
hood overeind houdt staat dernaie dicht
bij de schoor lier dar de lierhendel hi€rle-
gen vastloopt tijdens her ronddráaien. Het
was dan ook niet goed mogelijk om de lier
door te zetten. Een irritante siiuarie....

De enige goede oplossing is een lierhendcl die kan "Íatelen". Vergelijkbaar met
de ratelsleutel van een doDDendoos q'aaÍmee Lr bouten en moeren vastzet. Een

deÍgelijle lierhendel is voor zoter il heb lun-
nen nagaan niet in de handel.
Mel behulp van een vriend heb ik afeelopen
winrer de ge$en.re l ierhendels zel t  in ertaar gc-
/er. Hiervoor heb je nodie: ecn oude poede ra-
lelsleurel uit een doppendoor: een rl|?alíIanri*e
dopvan 2l m'n*) en een vierkant stuk rvs van
5 cm. Dit  s luk ír \  r  l8 mm) moet precics in de

2lmm dop passen. Dit stuk rvs in de dop persen met behulp van een bank-
schroef en daarna van h€t íuk dat uitsieek! de schcrDe kanten even aÊonden
met ecn vr j l .  I  n klaar is u rarclende l icrhendel.

Op de ralelsleurel 7it €en knopje dat je norntaal gebruik! om in te stellen ot i€
een bout wil in ofui! draaien. Door dit knopje te gebruiken kun je kiezen voor
snelheid I of2 van de lier (uiteraard bij een lier met i$ee snelhed€n). we heb-
ben nu eeD zomer lang gezeild mer deze lierhendels. Het h de beste zeikechni-
sche aanpassing die we ooit aan onze booi gedaan hebb€n. Tijdens de lochl
naar Lowestofi hebben wij een Diet nader te noemen WCN-Fulmar eigenaar
met een engels accent begeÍi8 zien kijken naar onze Iierhendels. Hij wordt in
de gaten gehouden..- . . . . . . . .

*) De meeste doppen in de handel zijn 6 kantjg, heb ik door schade en schande
ondervonden. En een vierkant stuk Ívs past niet in een 6 kantige dop.
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Bestuur en Commissies

Teleloon
015-261 43 33
0497-38 16 59
0346-2r 16',76
oI4-242 42 44
0180-43 0l 02

0346'21]'6',76Aílres Secretari'Àt
\4":l RYls': j: ' '^ ' 

s r 1738 \B Maaiensdij l
Konmgln ru""""''* --

Ev€nemeÍteÍ commissie'

G. Ve$luis, vcloÍaÍer

P.S Í Dreef
M. KanaaÍ
R.K. Stapleton
T.K TjeeÍde

Technische Comnssre

H.F Walraven
A. Kuhhan
.J.P Veldhuyzen
C, Versluls

website àilres van de club:

WWW'WESTERLY'MYWEB'NL

0180-43 01 02

o1',72-51 91 27

010-434 8? 63

0346-24 t9 84

015-261 40 75

0416-37 1'l 24

0294-28 18 2l

o2g9-$'lt 86

014-242 42 44

0180-41 01 02

Lustrum feest Lunchen oP het terras



Lustrumfeest
Het Zeitersbuffet

Afsluiting van her feest
met de Westerly Blues


