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Voorwoord
Dooí J. Smil

Aan alle leden, donateurs en ieder díe begaan is met het v,el en
wee yan de llesterly Club Nederland.

U heeft zojuist het e€rste blad opgeslagen van weer een liaai WCN-
clubblad, vol informatie en interessante en leuke dingen. Waar zouden wij
zijn zonder ons onvolprezen hal{aars periodiek? Ja en ik blijf het een e€r
vinden om daarin een voorwooÍd te mogen schljven.

Terwijl ik dit schrijf is het nog volop winter, maar dat mag de pret niet
drukken. Deze tijd gebruiken wij toch om voor het komend seizoen weer
nieuwe plannen te maken voor het uitzetten van tochten, bijwonen van
gezellige Westerly bijeenkomsten etc. Verder door dit blad bladerend zult
u merken dat het bestuur, maar vooral ook de evenementencommissie en
alle anderen die meewerken aan het organiseren van clubevenementen, niet
stil hebben gezeten. In gote lijnen staat er weeÍ een vol programma voor
u klaar. De plannen woÍden beslist een groot succes als u daar in grote
getale aan mee doet. Wat is er niet gezelliger dan samen weer een avon-
tuurlijke tocht te varen, of mee te doen aan een barbecue of een familie'
puzzeltocht? Mij verveelt dat nooit.

De eerste en belang4jke bijeenkomst van het nieuwe jaar is uiteraard de
Algemene Ledenvergadering op 30 maart a.s. Hierover leest u de details
elders in dit clubblad. Eén punt wil ik er alvast uitlichten, omdat ik per-
soonliik vind dat dit belangrijk is voor onze club, namelljk een verande-
ring in de samenstelling van twe€ commissies. Gerard Versluis, thans
vooizitter van de EvenementencoÍnrnissie he€ft te kennen gegeven dat hij
graag de taak op zich wil nemen om onze Technische commissie een
nieuwe en modemere opzet te geven. De oudere leden van de commissie
hebben na lange tijd cornrnissieljd te zijn gewe€st, te kennen gegeven dat
zij hun taak graag wilden beëindigen. Het bestuur is danlbaar voor de
velejaren dat zij als rraagbaak de clubleden van dienst zijn geweest.

Maar tijden veranderen en de techniek ontwikkelt zich snei.
(dao ezen op pae 3)
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Volgens Cerard Versluis is het gebieken dat vele nieuwe, maar ook oude
clubleden gebruik maken van onze technische website. Daardoor komen er
vele vragen en prcblemen boven drijven. Gerard heeft mij dan ook ver-
zocht uw medewerking te vragen voor het samenstellen van een Techli-
sche commissie "nieuwe stijl". Er zijn vast leden onder ons die verstand
hebben van motorcn, electÍonica, navigatieapparatuur, tuigage, uitvoerin-
gen van zeilen en zoveel andere technische zaken aan booÍd. Met hun
kennis van zalen zoudeí zij andere leden van dienst kunnen zijn. Als
bestuur zullen we het zeer op prts stellen als die leden zich willen aan-
melden. (telefoontje of e-mailtje naar Cerard Versluis). Op het #n volgt
natuurlijk het andere. Cerard zal aftÉden als voorzittêÍ van de Evene-
mentencoÍrmissie, maar heeft toegezegd wel lid te willen blijven in ver-
band met "technÈche" evenementen.
Het bestuur kan echter met blijdschap aankondigen dat het een gewaar-
de€rde opvolger he€ft gevonden in de persoon van Tjerk Tjeerde. In de
Algemeíe LedenvergadeÍiíg treedt Gerard af als bestuurslid. Als u er in
de Algemene Ledenvergadering mee akkoord gaat zal 'ljerk hem niet al-
leen opvolgen als voorzitter van de evementencommissie maar tevens als
bestulrslid. Dan kunnen wij alles in een keer bekachtigen. Dat zou mooi
zlin.

Het is niet voor niets dat het bestuur dit beÍoep op u doet, want zoals u
reeds gemerkt he€ft, gro€it het aental leden voortdurend. En om daar een
goede orgÈnisatie tegenover te zetten kunnên we best wat ervaring en
parate kennis gebruiken op de diverse gebieden. Daarbij denï ik ook aan
m€deweÍking aan het onvolprezen WCN Clubblad. AIe ideeën en voor-
stellen zijn van harte welkom. Het bestuur, de commissies en de eindre-
dacteuÍ zullen u daarvoor erkentelil'k zijn.

Zo, deze eieran zijn gelegd en nu gaan we vaÍen ...... Waar naar toe?
Kleine tochten, gote tochten. EigeÍ Uk is alles leub als je maar geniet van
de rust en stiltg of het wilde water en het zingen van de wind, van de
prachtige heldere luchten met schitteÍende wolftenpartijen, of van een
heerlijke zoele zomeravond ergens vooranker en dan de sterreí bewondc
ren bij €en heldere nachthemel. Heerlijk toch, zo'n vooruitzicht! Ik geni€t
nu al wanneer ik dit zo hêerschrijf.
Namens het bestuur wens ik u allen een zeer pÍettig vaarseizo€n 2002!

Varia
Koíe b€richtên
Wat is de Noordze€driehoek?

Redactie$mmissie:
Jan Sluiter Varia
John Smit Leden
cerardVersluis T€chniek
HansVeldhu)zen Eindredaclie
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Eryenementenkalender 2002
Sa lenlatling ván het zonerpro8mrma

oln t€ noteren jn uw flgenda 2002

Z€terdag 30 maàrt Voorjaárubijeedkomst.
JaaÍvergadering: zie pag. 42 e.v.

DondeÍdag 9 - zo 12 mei. Hem€lvasÉsrveekend Noord & Zuid
Nadere gegevens volgen per convocatie

VÍijdag 7 - 15 juni. 10. t oÍ.eslofr plur W€ek
Verzamelen op vrijdagavond yoor vroeg veíÍek op zaterdag.

NooÍd: IJrnuiden, Zuidr Stellendam

VÍijdag 23 - 3l augustus. Tocht Om de Nooíd
Vezarneleni zie iToertochten, hie a,

Zaterdag 7-8 september B{rbc,cue We€kend.
Noord: TÍintelhaven. IJsselneer.

Zrid: Nog niet bekend.

Vrijdag l9 - 22 septenbeÍ. Gamalentocht.
VeÍzamelen 19. 's avonds bij Roompotsluis.

22 oI 23 rcvember NijaarsbijeenkomÍt
NadeÍe mededetingen volgen later in het reizoen.

Voor het E€melvf,artsrveekend dient u zich te melden bii het seoehlriaat.
VooÍ de roeíochten (l-owe oft, Om d€ Noord en camaletrrocht) kunl u zió

schdffelijk melden bij hel s€crelariaat, ofu geeft zich op bij de belrctrende
commodorc Zie hierna onder ,Toenochten'

Toertochten
In 2002 oryanisee de chb ,eer drie toe ochten. De Lo\9estoIt-ptus_r.rcek en
de tocht Om-de-Noorc{ zijn tochten wn een \,eek. De Garnalehtocht naar
Blohkenberge duutt fiet dngen, wn vridagawnd tot naan.tagawní|.

Insc[rijving
V6oí de tochten gpldt h€t volgende.

Om prakische redenen zijn cr sr€nzen aan het aantàl schepen dat pef tocht kan deel-
nemen. Dasmaast is h€t v@r de commodores gewenst tijdig een inziót te hebben vd
hel te verwachten aantal deeln€mers voo. het hakm van afspmkcn e.d.
Dai is da! ook de reden dat we lrjdige opsare lÍas€n va' deelneming vragen. vóóf t
mei. Vo€lr u w€l voor delnatne, maaÍ kunt u h€t váór I m€i nog niet beslissen, doet u
dan cen voorlopis€ opgave. U kunl Scbruik makcn var hct bijsevo€gde fornuli€íjê, dat
u tunr inlev€reÍ oo de Vooriaffibiieenkoml 30 maan, of @z9qlq-@tlbpt$s9!eri:
34!. U kunt zich ook.€lefonisch m€lden bi de betreffendc comnodore.

Bijdrrge i! d. ko€ten.
D€ lÀatste jsren is aan de decln€me.s e€b bÍdrage in de koslen sêvraaad. Nu d€ positie
van de clubkas hel wcer loesta.at, heen het bcstuuÍ besloten deze reg€ling rcor onb+
paalde tijd op re schonen.

W.rr u rck ning m.. mct bordeà
Vooff@rde roor d€elname is dat op €lk schip, b€halve de schipp.r, mininaal een
t*eede eívafcn bemanninaslid aanwezig is. Een bemandng lan meer dar twee is aan t€
bevelen i. verband met de aÊtanden m evenlu€cl mindcr gu,itig ed.
zorg vooral dat schip, tui& moto., acqlk, navigÍieappaÍeturÍ en veiligheidsmiddel€n
in prima conditie zijn. Denk om waÍne kleding voor koud€ nachten. Vraag uw intema-
tionalê documenten voor schip cn schipper rijdig ean bij d€ ÁNwB.

Low.stoft-plu-r.ok vÍijdrg 7 - zrrerdig 15 joni
Dit woÍdt dc tiende tocht in succ€ssic, Alr de gpbÍuikelike progr&nna onderdelen
wordt ed nieuw elenent toegevoêgd: GeiÍk.rd overnacàten op de River Ore & Aid€.
Vrijdagavond verzamelen om zat€rdagocht€nd wo€s te venrekk€n. In d€ loop vd
zatddaa 15 juni hopen we wecr terug te zijn in NedeÍland. CoftnodoÍ€ is BeLS!sp!9:
IeE. (t€1. 034624 19 84) Bricfingavond bij Bob thuis op Eijdag 24 mci, 20.00 uur.
Kondigje komst wci cren telcfonisoh (ofpeÍ €-mail) aan.

To.tt om-dÈNooÍd, vrijdrg 23 - zrt rdlg 3l rrgutu!.
D€ locht om de Noord is wccr Eppland in dc haist€ week aan augusttB. Dit j@ wo.dt
h€t een waddentocht (grol€ndeels) op her Nederlsndse wad. Nict geschikt voor schepen
die dieper steken dan ca 1,30 m Het v€rrm€lpunt op vrÍdagavond is (voorlopi& aflran-
kelijk vd hef dj) Dcn Oevcr. Commodore is wccr BclelÈcglf (rel 0172-53 97 2l)

G.mrlerto.ht, vriidq 19 - mrlDd.g 22 s€ptembeÍ.
De ga.nale ocht zÀl wd ondeÍ leiding staan \an G€rard Versluis. Einddoel is weer
Blarkenberge in B€lgië. Voris jaar zatcn de weersonslandisheden tegen, waddoor het
einddoel mo€st sorden verplaatst naar Go€s. Dit jaáÍ hopen w€ wèl op €en beloning ;n
de vorm van eËmalcn en Belgisch bier in Blankenb€.g€. De vertrektijden van d€ dag-
tochlen zïn uiteraard aÍbankelijk van het dj.



Ledenbestand 2002

ln het afgelopen clubjaar t.aden 15 nieuwe leden toe. Wij wensen hun hartelijk
welkom in de westerly Club. Daarentegen namen9leden aÈcheid. Het leden-
bestand Foeide daarmee van ló0 tot 166 leden. Daamaast hebben wij 5 dona-
teurs. D€ groei van ons iedenbestand is daarmee duidelijk minder spectaculair
dan het jubilenmjaar 2000. Niettemin zet de groeitrend zich duidelijk voort.
Het onderstaande grafiekje geeft de ontwikkeling weer over de afgelopen vijf
jaa,.

Naj aarsbijeenkomst
op zondag 25 november 200 1

Door Mdja Rt llser (NJCARO)

Op zondag 25 novenber kwamen 43 clubleden afop de uitnodiging voor een
dagj€ Rotterdam om een bezoek te brengen aan het Maritiem MLrseum. Verza-
melplaats was de steiger in Ridderkerk van d€ 'Fast-ferry' naaÍ Roíerdam.
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trVertrokken leden
I Niêuwe leden
É Leden eindejaar

De Íoute de
park€€rplasts was heel
goeo aangegev€n, waarqoor
niemand verkeerd gereden
was en wij ruim op tijd
aanwezig waren. Om I1.35
uur kwam de 'Fast-fe.ry'

boot die ons mel hoge
snelheid, binnen een half
uur naar de Erasmusbrug
in Rotterdam bracht. Op
dat moment was het nog -i l.i:::::i::,t,1;rá!à'iffiffi
droog en niet koud. Nadat we var de boot afkwamen mo€sten we ongeveer tien

Contributie
De contributie voor hetjaar 2002 is voÍig jaar door de Algemene Ledenv€rga'
dering vastgesteld op 30 Euro. (DonaieuÍs 15 Euro). De automatische inning
zal dit jaar laler plaats vinden daD gebruikelijk, in verband net het wijzigen
van het administfatieve systeem. Voor enkele nieuwe ]eden die in de laalste
maanden van 2001 zijn toegefieden, zal dan tevens het inschfijfgeld van 15
Euro worden geind. De leden die nog per acceptgiro betal€n krijgen hel formu-
lier ook later toegestuurd dan gebruikelik. Zij belalen 2 Euro toeslag op de
contribrltie.

minuten lopen naar restaurant'De Bazár', waaÍ we een'Turkse lunch hebb€n
g€geten. Voor die mensen die dat gemist hebben, zal ik proberen in het kort re
veÍ€ll€n wat we gegeien bebben:

HIMUZ (Kikkererutenpasta),
HAYDARI (Yoghurt-lnofl ookmousse),

SIGARA BOREGI (Rolletjes vaÍ bladerd€€g met feta, mint en peterseli€),
SAiNA (DÍuivenblad ge\.uld met rijst, uien, rozijnen en pijnboompitten),

Genarineerde olijven (daarom waren ze zo zout),
ZAALOUK (Salade van aub€rgines, tomaat en knoflook),

Wirte kool saladÈ,
CALAMAR (Cefrituurde inktvisrinsen),

FELLAIEL (Cefi ituurde balletjes van kikkererwtenmousse),
MERCUEZ í?) €n Turkse

Piza.

Alle gerechten werden geserveerd met veÍschillende broodsoorten. Het bier. de
wijn en de cola lieten zich dus ook goed snaken. Om 13.30 uur verlieren wij
het reslaurant, op weg naar het scheepvaarEnuseum. Daar werden wij 'losgela-

t€n'om op eig€n g€l€genheid het binnen- en buir€nmuseum le bewonderen.

Clubjaren '1997. '1998. 1999 2000. 2001.
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Ook voor onze Jongste' leden was er een schirterende kinderpresenratie. ,pro_
fessoÍ Plons'. De kinderen konden bij'Professor plons'spetinderwijs experi-
menteren, ervaren en ontdekken hoe schep*r €n scheepvaaí functioneÍen,
Nederland en de bouw van zeeschepen zijn onlosmakelijk met elkaaÍ verbon-
den. Dat is t€ zien, te horen, te voelen en t€ Íuiken op deze tentoonstelling. Aan
de hand }an spreekwoorden wordr stil gestaan bij het boeiende bedrijf van de

De tentoonstelling binnenvaart geeft e€n impressie l"n een b,f,isch NedeÍland_
se bedrijiitak in de twintigste eeuw. Ook wordt duidelijk waarom binnenvaaí
zo belang jk is voor de Nederlandse economie €n de Rotteralamse haven. Bui_
ten in de museumhaven ligt het museumschip BUFFEL. Dit mooie 19. eeuwse'ramstevenschip' is een belevenis voor grote en klei[e bezoekers. Van de stiil-
volle commandantsveÍrekken tot en met de wasplaatsen van de matrozen_ Het
ljjkt wel ofde tijd even stil is buven sráan.

Over Schippers en Scheepsnamen
Dooi John Smi

Fl n inte/\' i e|9 met de be Mkking wn de C a nw d! het de Man " M E M B ERS ON LY :
De*Tjeede, Áaie Miedenaen Sebayiah(Fríaer krn het nieí,

l: Waoneer ging wster een rol spelen in jullie leven?
Tjerk: 'Uiteraard het e€rste badwater, maar ik begijp datje daar niet op do€lt.
Mijn eerste kennismaking met zeilen en bot€n was al !ïoeg in mijn jeugd.
Ho€wel ik geboren en getogen Randstadter ben, gingen mijn ouders in de zo-
meívakantie vaÍ€n op de Friese meren. Met vier kinderen in open boten \À?ren
nog eens mooie tijden.Mjjn opa had zelf een schouw gebouwd, dus je ziet dat
boten niet we€md waren in de hmilie. En zo van lieverle€ komt €r steeds m€er
water in zicht. Afgestudeerd als scheepswerktuigkundige in Vlissingen, en
dàarna de grote vaart op. Cevaren bij het enige echte zeesleepvaaÍ- en ber
gingsb€drijf in Umuiden. Je wist in die tijd €.ht niet hoe lang e€n reis zou
duren, want w€ werder van hot naar her gestuurd en in die tijd betekende dat
nog echt varen. Weken achtereen over de o.€anen met één ofander droogdok,
booreiland of wat dan ook, b€rgingen, havendienst"activiteiten, waardoor alle
dimensies van het varen werden me€gemaakt, en ik kan u zeggen: eÍ waren di
verse spannende momenten bij. Zo heb ik dê zee leren kennen en r€pecteren".
Aate: "lk heb het water leren kennen doordat ik ging sportduiken. In di€ tijd
leerde ik ook Tjerk kennen, met alle gevolgen vandien. Met boten had ik niets
tot ik hem tegenkwam, wànt hij voer toen al. En pas later, in 1993, tijdens een
weekend Dokkurn (mijn gebooíeplaats), mondde dat uil in de aanschafvan ons
€€rste zeiljacht, een Centaur met bouwnummer | 573 ".

2r Hoe is het lerên zeilen itrjullie lev€n g€kom€n?
Tjerk: "Mijn vader heefl mij natuuÍlijk leren zeilen. Echter voor de puntjes op
d€ -theoretische" i heb ik later zeilles genomen bij de Delftsche Studenten op
een zeilschool op de Brielse Meer. Ik de€d €en \r€ek voor begimr€Ís en €€n
week voor gevordeÍden, €n hetjaar €r na was ik irstructeur. Daarna ben ik nog
iístructeur geweest op een varende zeilschool vanuit Terhome en op een zeil-
school in Goèngarijp. lk heb gezeild lol ik ging varen, als je begrijpt wat ik

AaÍe: "Mijn e€rste zeilervaring heb ik opgedaan met ljerk, toen we een
lók\a€draat huurden op de Grevelingen. Met de Centaur werd het een and€r
veÍhaal. Zelf lvas ik niet zo'n held, want op zín kant gaan vond ik best wel
€ng, €n het heeft een hel€ tijd g€duurd voordat ik daaraan een beetje gewend

OÍn 16.00 uur hadden
we afgesproken om een
boffel te gaan drinlen
in cafe 'D€ Jantjes'. EÍ

Í waren ook enkele leden,
dames natuu.lijk, die
niet naaÍ het mu!€rnn
gingen, maar liever
gingen winkelen in d€
binnenstad, het was ten-
slotte koopzondag. Ook
zij kwamen zich netjes
om 16.00 uur melden
bij 'De Jantjes'.

Onze voorzitter, John Smit kon het niet laten om de microfoon te pakken en
Gerard te b€alanïen voor de geweldige orgaDisatie van deze daa. Met luid
aplaus was iedereen hel deze ke€r eens mel de voorziner. Om l?]0 uur ver-
lieten wij het cafe op weg naar de Fast-ferry boot die ons om 17.30 uur w€er
terug bracht naar de parkeerplaats in Ridderkerk. H€iaas resende het toen en
nam eenieder een spun naar de auto. waardoor er niers teÍ;ht hram van af-
scheid nemen van elkaar. Luid toelerend namen wij dan maar op deze manier
aÈcheid. fvenemenrencommissie bedankt! Het was een reuze geslaagde. ge-
zellige dag.



was- Dat kwam ondeÍ andere omdat ik wouwencursus "boathandlinS" ben
gaan volgen, waaÍ ik de pÍimaire kennis om te zeilen en op de motor te vaÍen
heb geleerd, en dat maak je een stuk zekeÍder. lk vond zelfook dat ik het schip
moest kunnen varen bijv. zonder Tj€rk. Je w€et nooit wat er onderweg kan

gebeuren; er kan een mom€nt komen dat Tjerk door
wat voor ooEaak dan ook niet kaD fungeren als
scbipper, en dan moet je toch verder. Een jaar later
heb ik de cursus CWO2 zeezeilen mel kajuit
zeiljachten gedaan. En weer een jaar lal€r heb ik de
cursus TheoÍelische Kusl Navigalie gedaan. het
Basjs-diploma maÍifonie gehaald €n de cursus
CwO3 zeezeilen gevaren. Hiermee krijg je de
bevoegdheid om a1s dagschipper te fungeren.
Het is een absolute aanÍader voor alle dames in onze
westerly-club die hun onzekeÍheid willen
bestri.jden. En het verhoogt de veiligheid aan boord
aanzienlljk als de rollen aan boord kunnen vÍorden
omcedraaid".

3: wlnnê€r kwam het grot€ werk itr zicht (lJsselmeer, Noordz€ê' Wad)?
Tjerk: "Dat begon eigeolrjk meteen nadat we Centaur gekochl hadden. De
eerste locht \r'as natuurlijk de reis-in-etappes van Dokkun naar de Zeeuwse
wateren, want dat mo€st ons vaargebied worden. We L-wamen toevallig ter€cht
in het "Sas van Goes", een prachtig jachthaventje in de voormalige oude sluis-
kolk bij de uitgang van het kanaal van Goes in de Oostetschelde. Z.ker de
moeite waard om €ens te bezoeken als u in Zeeland vaaí",
Aa6€: "Ons vaargebied b€stond dus uit de Oosterschelde, Grevelingen en Veer-
se Meer. Bovendien varen we zo lang mogelijk: van Pasen tot eind november
als het kan.
Daartussendoor komen dan de opstap-reizen van Tjerk met de Wander West
naar Lowestoft, en de eerdeÍ genoemde cursus-reizen van Aate over de Wad-
den en zelfs Helgoland. Echter met de Centaur naar z€e: niet echt ons do€l! Het
denken oveÍ een aÍder schip begint dan.
Onze zoon Sebastian vaart altijd met ons mee.en is een uitstekend beman-
n;ngslid. Ook hij he€ft de beginselen van het zeilen opgedaan tijdens een zeil-
cuÍsus CWOI en CWO2 voor Optimisten.
wij nemen nooit onnodige risico'sr als één van ons het op een bepaald moment
niet ziet zitten om uit te varen, dan blijven we rustig jiggen en wachten \ve op
beter weer en betere tijden. Dat wil absoluut niet zeggen dat we voor elk donkeÍ
wolkj€ binnenblijven, maar er zijn wel eens van die momenten datje een onb€-

l 0

stendig gevoel oftwijfel hebt, en wij vinden het dan verstandig om bijv. niet te
gaan. De Centaur werd begin '98 ingeÍuild legen €€n Conway''.

4: W€lk€ schepetr zijn reeds in jullie bezit geweest"
"Daar kunnen we koÍt over zijn: de Centaur, daarna de Conway, en natuurlijk
de OptiBrist".

5: Hoe en wrntrcêr kwro de "Westerly club Nederttnd" iÍ zichl"
Aafe: "Dat was leuk. Liggen we in '95 in Zierikzee, komt er een andere Wes_
teÍly langszij. Zo maakten we kennis met R€mko AllaÍd en Cootje met hun
Centaur JOKJE. En zo is het gekomen. We vonden het een goede manier om
meer van ons schip en van Westerly's in het algemêen te w€ten te komen. En
we leerden in "zuid" andere Westerly's kennen. Daarbij komen de gezellige
samenkomíen -zowel de natte als de drog€- en we proberen dan ook om zo'
veel mogelijk bijeenlomsten bi te wonen. Dat mondt dan uit in 'lierk's aanwe-
zigheid bí de evenementencommissie".
'[erk: 

"Leuk detail: we zijn ook lid van de Vl8rmse V€reni8ing voor Water
sport WW Go€s. Van de Belg€n doen we ideeën op voor evenementen voor de
wcN".

ó: De Hrmvraag: wsrr komt "MEMBERS ONLY" vrndsrd?
"Toen wij het schip kochten, heette het zo, en zo hebben we het gelaten.
Eerstens omdat we bij de Centaur de ervaring al hadden opgedaan alat €€n
go€de nàam verzinnen heel erg moeilijk is (het ding heette "VzuJBUITER",
afschuwelijk wij noemden de boot ook altijd de boot).
Tweedens omdat, je weet wel, bijgelool naam veranderen brengt ongeluk
Derdens: À/ÍEMBERS ONLY, eigenlijk een pÍima naam, waarom zou je die
veranderen?
Kort €n goed: we wet€n nigt wàarorn het schip de naam dtaagl, en hoe lang al
We zijn de vierde eigenaar (waaÍv€n de eerste lwee Belgen waren).
Eén ding is zekeÍ: u bent van haÉe welkom aan boord als u ons ergens tegen-
komt. Laat u vooral door de naam MEMBERS ONLY niet afschtikken om aan
te kloppenl"-

?: Nog planÍen oln inde toekodst €€n atrdeÍ €d/of groter schip te kopcÍ?
"ln het ko,1: n€e. voorlopig niet. We zijn heel tew€den met onze Con!l?y, dus
aan veÍanderen denken we op dit moment totaal niet. We hopen er nog jaren
plezier van te hebben, samen met u als West€rly-leden.
wij hopen in 2002 op vele onÍnoetingen op het water met ieden van de wCN.
Wij wensen alle leden van de clubeen h€€l plezierig vaarseizo€n 2002".
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Met de PATIENCE naar de Golf van Genua
Door G€rda van Diuen

Gerda en Ftits van Di en hadden zich al jarcn geledea lootgenonen eeh rcis te ,akeh
h@ de Midde Mdse Zee net hun Corcai PATIENCE Onder het notío "Ánderc Actieí
Iavn" haddehze een'rclute' toe ocht in gedrcl en, hoppeníte langs alle interessante
htue8 en h@enles okdeNeg. Ik votíse 4lqetinsen van oN clubblad nochten we .le
rcis neebelaen tot heÍ schip ir vinterberyiig ging aa, de Girokde in Frunlaijk.
]k .íit ve$lag torA de rcis rervolgd doot het CMal du Midi. Oret de laatste etappe
vdn de2e rcis I.8t u inde oktobe*edilíe van oB clubblad(red.).

Devaattocht van 2001 is te onde5cheidê in drie etappes:
De eeftte etappa leiddê van Ia Roche e naar Bo eauíBegglês: .le teeede tan RoÈ
dea6 naat Sête, canal Garckne/Midi en de deÈe wn Sete kaar Sah Rema.

De €erste etappe
Na e€n wintcl met veel gezelli8e contacl€n Íb€t vrienden en familie begimer we op 3e
paasdag 2001 weef met hct Ánde$ Áctief Ler'en. Md een volgepake aulo en nieuwe
bijbooi op het dak rijden we in 12 uur naar la Roch€lle. De PATIENCE ligt er goed bi.i.
De @Bte dageD overn&hten we in en hol€l. Het schip ziet er n& een etifoulin8- en
poetsbeurt weer stralend uit. ln een Íniez€rig reg€ntje wordt ze le water gelat€n. De
reparatie alr d€ Bsteun is goed geluk. we nogen 4 dag€n grátis san de steiger bliv€n
lig8en. Hcl is nog ere koud maar d€ verwarming zet de hele kajuil in d€ rook! E€n
proble€m dus, en dat v@. h.t weekend. G€hikkig hebben we de auto hiemee kumen
we de kachel bij de dealer brengen, I 5 kilometcr verde.op. We rijden €r drie kcer narr
loe. Uite;ndelijk wo.dt het apparaal naff Parijs g$tuuÍd ter repeati€. Na 5 dagen
kunen wc hcl opnieuw en anders insrallercn. D€ kachel hing lc laag en h€velde hier-
door diesel uit de afg€ropt. di€seltank en verzoop. Nu doet hij h.t prioa Zo6ls vele
wate.spo.lcrs hebben we bij aanschafun appaiaten alrijd seda€ht dat d€ energi€ door
het schip zelfgelqerd moest worden. Tol w€ bedach€n dar el€kra op de íci8cr ook
een elekrhch kachellje kon voeden. Bij de Carnma van Frankrijk, Castorar.s, koch!€n
we h€t laatsle leDtilatorkach€ltje.
We mo€len 19 mei yoor e€n foniliefeest tcruA naar huh, daaÍom beshit€n we lot dan
in la Rshelle te blijven. Als 'goed€'klil1kumcf, we voor an zacht prijsje vaÍr de nrma
Marina een ligplaats in l€s M;niner kijgen. We h€bben nog veel klussen en klusjes
seplmd. En we willen ook wat zeilen ns llc le Ré of Ford Bo)€rd. In een relaxed
tempo na.k€n we de boot zcilklaar, eaken €en rugleuning bij dc kaaÍentafel en een
zometent. Halfmei wordt h€t ÊarAenaam seer en begint in de haven hel raa.seizoen.
F.anse cl'ancÍboh varen afen san. voor ons sleeds seer lerine en vermaák. Her wordl
rÍd drr $ij ook s@ ailen. Morg€n. dflten we ........
Het is een mooie vrijdagavond als we arngcvaren wo.den door een 38-roet chaneF
schip. Hi.j schampl lares de bijboot. De schipper lijk1 d@r te laren, m@ meeÍ u;l€in-
delijk roch maár af bij de captaine.ie. Hij heeff geen lerrrke nsspapieren aan boofd!
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Veel @mmode in de haven. D€ davns zijn 20 Snden geloÍdeerd en moeten opnieuw
worden gerichr. We zijn eef, we€k bezig om met de verrekerins€n en div€rse fimal d€
reparaties te r€selen. Dus zilen? Ho maar! Tussen d€ bedrijrcn doof Dekt Frils con-
tacl m€t Pruilhc. Daar willen $e de maslen ]aten demonteren €Í vervoeret n@ h€t
zuiden. De havenmeester is zeef vricndelÍk en b€hulpzaàn. Dit Íooí weer wat nê de
onvriendeli.ike b€nadering va. de FÉ'sen bï de schad€regelins. De davils allen pas
29 mei geptalst kunn€n qorden. Dus lenrekken we 19 mei nd Nederland, ander
een meter gezeild le bebben.

Lrstste voorbereidingen
Maandag 28 mei zijn we ieru8 met onzÊ dochter en kleif,roon @ 4 jaáÍ Zii sillen mee
varcn tot Bordearr. De bijboot is klaar en de davits zutlen morgpn geplaslst word€n.
Dir wordr echter Woênsdas; ir Frekijk b€t€k€nt "d€main" blijkbaar oveínorgen! Het
weef is m@i. onze kleinDn Robin kan rusdg wenncn aan de moselijkheden en beP€.-
kingen aan boord. Donderdag belalen we de schade Totaal de somma lan /2500.- De
rekeninsen fax€n we naar de Engehê verzekering. (Deze betaêlt binnen 14 dagen,
nif,us het eieÊn risica, dat kont pas ah de Ftusen bel4ld hebben Over een j@ of
zo?) We zijn ers tevreden ov€r de aÍhsndeling van Navi€iators & G€neÉt, de verzeke-
ring voor WoAleden. 's Middags do.n w€ em pfo€lïasn ter voorber€iding op ons
vertrek moreen. Robin vindt h€t efg spannend, vooml als hij met opa mag sturen.

f,indelijkvaren
I juni, Dnnig weef, om 10.00 uuÍ varen w€ mer een NNO windj€ weg uil la Rochell€.
We zijn blij dat we weCgaan, wc werdeí en sooí van agressi€fvar de "fianse dag"
waánne n€t problemen wordl omgeSaan. Om 17.00 vaten we de Gironde op De wind
n€€mt lo€ tot NW 5. We hebben ecn stcvig d€ining dwaÍs. Het is e€n rumerige locht

Robin houdt zich Be-
weldi& hij list lekker op
de kajuitvlo€r te spelen.
Zijn mo.der heeff h€t
minde. aansenadn. Om
21.30 lopef, we Royin
bimen, na 52 mijl te
hebben gevaren. We
wofdcn heerlijk opgê-
vansen door e€n Frans
€chtpaaÍ. Nadat we .€n
pizza h€bben seg€ren,
zijn wê toe aán een

De volgende dag is bet
fe6r. C€rda is jari& È wo.d€n cadeautjes sekocht €n cr woÍdt lekker geseren Robin
maak een rondj€ in een schitlerende draaimolen. "Dit is wel leuke. dan de hoge heen
€n weer solven, omal". Op Zondag zijn de winkels in Roym open. Dus kan Madolein
nogkledingkopen €n Robin een ijsje eten.
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De Girond€
De Girmde is een b.ede
rivier met veel íroom. We
moelen dus soed rekening
houden met het tij. We
veírekken om 13.00, dat is
4 uu. vmr hoog *àter in
Pauillac. Als we goed heà-
ben ge.ekend komen we
daar bij dood tij aan, zodat
we de haver gemakkelijk
kunnen binnenvarcn. De reis
ve.loopl Yo6pcdig, vie.
knopen stroom mee. W€ zijn
oB 17,00 bij de haven. Het
binnenraren gaal prima. we
*ordcn uilstek€nd opSevd-
gen door de haverun€ester.
Hij veíeh in 15 minuten
alles wat \r€ weten moeten
in zler soed begrijpelijk
Íians!

ln Pruiltic is íeest: kemis en norgeÍavond llrurweÍlc Frils cn de kind€r€n galn
melcen naái de kermis. M€t endjca-heÍselen winr Robin een mooi. helikopter. Mad
dag gaat Mujol€in Ínet de was op d€ ffets naar de walserette. Wij besprcken h€t hijsen
van dc masten mei de havenne4ste.. Vuwege het tij kan dil norgen om 18.00. Hij b€lt
Caltís, de eerst€ sluis. oyer de wateríand in h€t kanaáI. Dez! is nu 1.80 mclcr, dus
ruim voldo€nd€ voor oN. Bov€Ídien zal hij voof ons e€n plaats r€s€rveren in Bc88lc!,
de nicuwe haven van Bordeaux, zodÍa we veírekken. 's Middags demontqen we alvast
de radaÍ uit de beza€n. Natuu.lijk bezoeken we wcer de kindvri€ndelijke kennis. Deze
kec. schieren Robin en opa met ecn pist@I. Terug Ê!n boo.d h€b ik later een conflict
mel een fiusoos. Hi ha.lt ájn bijboot uit het water en hierdoor ra.sk ons opstapje t€
water. Dil drijfi met êen noodgang .ichrina haveninsan& De tansoos is .i€t var áns
hi€r iêts @ te doen. Daardoor sla ik op lill en smijr zijn bijboot rc wa.o en bijna de
man zelfook Uit€indelijk heb ik samen m€t een wiendelijke FranÍnan en een wateF
slana het opstapje kunnen redden. Maar mijn lijf was goed doo$poeld mer adrenaliíe,
Marjolein zag haÀ moed6 nos nooi! zo boos. 's Avonds muziek, lahpiomenoptochr en
vuurserk bÍ volle mam. Dit maakte de das t@h wee. Bed.

Ecí dag uitstel
In lerbmd met de lranspoÍeur wordt hel hijsen een tij uilgesteld. Het wordt nu woens-
dag om 8 uur. Frns heefl dus alle tijd om aues voor te bereiden. Marjolein en ik s@
winkelen in het gezellige Pauillac. In de middas komen John en Jac4ueline Cooper van
een weíerly Falcon - de ELEONORE - op bezoek. Zij zijn net via het Clnal du Midi
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setomen. Ze hebben 7jd in de Med;terrmée geveen en gaan nu leru8 n@ Enseland
om de b@t te veÍkopen. Ze venellen veel wetenswaaidigheden over de to.ht doof het
canal. W€ krijs€n van hen een 5 meter lange boom aans€M€n, hiemee kunnen we ons
loswrikken, als we onverhoopt vasdopen. Het is er8 aez€llig Als Ma'jolein en Robin
van de kermh tefus komen, heefi Robin veel veÍdriet. Hij heefr heimwee €n wil naa'
huisl Dit is een lastis probleem. PÀuillac li$ €Íg ongunstig om met op€nbaaf vervoer en
ve€l bagase n@ la Rochelle rc reiz.n. We trooíen hem zo goed mogel;jk en beloven
dat hÍ nog twee oaótjes noe( dapen en dan net de trein mec lnag naat d. aulo ru
óMain laRoch€lle. Hij is ers 8ek va reinen en wildit (gelukkig) wel.

AftuiseD
WoensdagÍno.een liegen we om 7.45 md hoog water voor de aftuigsteiger' Het Êfiuigen

saar voo. N€derlandse b€grippen nosal ongebuikelijk OP de kant íaal e€n vesle
kleine kaan. E| wor& e€n strop ondeÍ de alinSen bevestigd, de kman tilt de m&st wat
omhoog en dan zwaait de nast ge@ntroleerd horizontaal. Dan wo.dl hij op de kaÍ

ecdraaid en neergelesd. De berran ging heel vlus; de h@fdmasr kostte meer ovefleg,
maar hel luhe zond€r schade. we demonterên d€ zalingen cn binden de venlaging
Iangs de masten en taten re op stootwillen ruslen. De voorzjeningen zijn \t€l wat
provisorisch maa' de \€kkennis cn hulpvedishcid va het havenpeísone€l mark dai
alles prima ve.loopt. Eind lan de middag komt de trtnspon€ur de msten €n spinna_
kêrbmm worden prcfessioneel ingepah en opgeladen. De Ino3ten worden voorlopig
opgeslagen, als we in de Prolenoc zijn allen we bellen. Dan brengt de fima Loubie ze
nsar poÍ Camarque. We betalen voc het vervoer Ff2000 (300 Euro) €n voor dagen
liggeld en het anuisen Ff 95ó ( 145 Euro).

Motorvarcn naar Bordeaux/Beggles
Dond.rdag 7 juni veífekk€n we om 5 uur 's morgens. V€el stroom n€e. De Chonde
íroomt zo sn€l, dat vksersboten niel varen, ma!. voor dker liggend hun netcn lalen
zakk€n en ophalen. LanSs de o€v€r starn veel vishutten waatujt oP d€zelfde manier
wordt gevist. Om 9.12 zijn wc mct hoogwaier bi de hav€n van B.ggls. In de haven
slaar toch nog veel íroom (2 lot 3 kn). Met assistentie mer€n wê ai Marjolein pakt alle
spullen. we bellen een tari. om 13.00 b.en8r Frits de kinders naar hei slalion. Da-?ma
do€n we met de fiets boodschappen bï Ctrefour. Hier ontmoctcn we een Duits echt-
paáÍ, eigenaaÍs van een Conpromis. Ze hebben in de Gironde de schroefverloren (ofis
hij epsroleÍl; nj hebben geno€g wn Fía'kijk €n eaan terug naar huis.
De haven van B€ggles ;s t'rij nicuw, de haveme€íer is het wcckmd niet aánwezig dus
r€k€nen we vrijdag a[ Met d€ bus se we Bordeaux bekÍken, we vinden een aantal
wateGpoíwinkels bij de hav€n. We kopen 2 plastio t.apt.eetjes ên 3 metel ankerlijn.
HieÍvsi maken we een Íapje dat aan de zijkaÍ san de bolder gehark kan worden, in
plaats van het afstÀpje. we hop€n dar dit bij op en àÊtappen in de sluizên de zàák wat
maklelijker naak. Marjold' is goed thuis gekomen. Hí is nu wcl heel rustiS en ruim
aan boord. 's Nachts regen! het. Zaterdag h het weer droog en warm. We foerageren en
mak€n het schip "canal-vaardig": de bijboot gaat op her d€k, rondom hangen we alle
willen. bollen en autobmden dic we aan boord hebben. We leggen 4 Ianee lijnen vaÍ 20
metí bij de hand. tr/e bellen de íuisw&hter vrn Casl€ls en Dorthe, m€lden hem dat
mo.sen on 12.00 b;j de sluis zijn, her begin van her Canal lalcrale de Geonne'.
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Tweede etappe. (van Bordesux naar setê).

'Cansl laterule de Caronne'
Zondas lojuni. Mooiwee., we venrekken om 7.30 uur. We komen soed van de kdl.
ondanks de tegensroom- Precies o'n 12.00 zijn we bij Clstets cn Dorthe (sluis 53).
De sluk staat open en de sluismeeíer helpt ons door de eerste 2 sluizen. We ge
iedere keer zo'n 3 loi 4 meter omhms. Bij de volsend€ sluis kunnen se een doorvaan-
visner kopen, asl hij. De volsende sluizen zijn aulomatisch. Dit wil zeggen datje vóór
de sluis aan een stang dmail en als de sluis open is invaart €n op een knop druh, waar-
na het s)steem in werki.g lreedt. We zagen geen meÍs, dus h€bben we geen vignet
8€kocht. Bij Fotrl.t hebben w€ gelunch. en een ligplaatr gevondcn in de jachthavên. De
eerste dag van het 'cdtal'- avontuur zit €r op. Hcl Cmat lare.ale de Garonne (var Cai-
lers io! Tououse) h 193 km. lang en heeft 53 sluizen. Vándaag hebben we e. 5 sepas-
se€rd, zonder problenen! We z€tten de kuiptenl op, 's Nachis regent het.
Als we opstaar is het droog en zonnig. We veírekken on 8.30 uuf. Hel '@af is om-
zoomd met platanen. Na I sluis komen we bU MeilhD. Tot onz€ s.ote verassins zien
rve de kiipp€r DE DAGERAAD !d oE ui€nden Tel lisgen. We meren lan€stj af
Helaas zijn ze nict aan boo.d. AI snel kont de eigenad ván d. achlediss€.de campins
kijken. Hij veí€h dat Jd en Heinie vamoryen vcrtrokken zijn, ze zrllen vanavond wel
weer tquskomcn. We besluiten te blijlen en laÍdaas hier eens rond te Kjken. Vanuit
het dorpje boven op de bers is h.t uitzicht over de caÍonnevall€i pFchdg. 's Avonds
komen o.zê r,.i€nd€n inde.daad terug. We hebben elk@ al drie jaar niet sezicn, dus
vcel t veíell€n. Jan mer ájn twec vrouw€n vaan sl drie jaar in de zome. op de Gi.on-
de en 's winleB v€fblijfi hij in Narbonne ofomgeving. Ze hebb€n veel qvarinS mct her
cnnal. We keg€n ve€l goede raadr rcrs dar je om 8.30 voor d€ sluk ligt dan b€n je de
€e6te; w@s allijd wiendelijk tegen de sluiswachler en help bij het schunen; zor8 dat je
cind juni door het canal b€nt, wsnl in juli is hÈt vakamieseizo€n cn wordl he1 heel dg
druk op het walcr. Dez raadsevingen hebben w€ goed in acht senomer

en, lijÍen aaÍr boord ên opstappen. Vand@A valen wc lot en Del duÈ 41. Ove.nachten
bij halte íeutique BuEt IIet liggeld is weinig. b;j sebruik van een maÀltijd zelfs

Sratis. We hebben vmr 2 salades, 4 bieri water en elekra v@r de boor Ff 15 I (20 Euro)

H€t is weer een schittelend dag. De plahen maken plaats vool looíbonen en open
Iandschap. Er zijn nog weinis ede.e warerspoíers, sel reel beveÉ, schildpadden,
vlinders en vogels. Sluis 37 /m 34 iiagen korl achter €lkaár. Ik loop d.js van de ene
naá' de volgende, dit is €en aáÍdig atuisselins. w€ lunchen bij pod de la Cd€ du Pin.
Lunchen dc je varzeli want de sluhw&ht€rs eÈn dd en bedi€nen de slu;s dus tiet.
Dat is ni€t ofiicic€l mae wel gebruikelijk.Hel is er warm en lawaai'g. We lafen daar-
om een uuíje vcrde. tot hiltê nrr.ique de Boé. In hol pdk zoekt Fri|s rerkoeling, ik
fi€ts naar L'Eclerck, de supermaÍkt en doe intopcn. warne en ruíige avond. De vol-

acnde das varen we van Boé naar Moissac. Bij Espasnette, sluis 26, kopen we heerlike
kersen van de sluiswachter. Zij vraagr hoe ver we vandaag doorvaren, z! ,ál de sluis in
Moissac waarschuwen dat we morsen om 8.00 a.riveren.

In Moissac meren we afj ve kunnen een schadu*plekje vinden om te zitten. De sluis-
wachter komt nog even langs om ie zeggen dal s€ morgen v€rwacht worden- We gaan
op de fiets hel sladje bekijken. Het is de mGite waard; en m@ie kerk m€t kloosterga-
l€rij. En lekker eten op een l€nasje. Het is behoorlijk wann aan booíd. ! Nachls regenr
hel. Hierdoor is de lemperatuuf d€ volcende dag aansenam. Om 8.30 sad se daa. de
sluis van Moissac en vden nog 9 sluizen dooÍ. Voor sluis 15 mo€ten 1ve vachten, na
arderhalf uur wordl Fritr geweh uit zijn slaapje in d€ kuip, doof een lieftallig sluis-
wachter. w€ kunncn vtrds. Bi de halte Mutique is geen lêvende tel. We varen doo
cn meren na sluis l0 af aan eer ponton. Rust! Irdachtig de wijze Íaad van Jan T€l
willen w€ morgen om 9 uu'
b;j de volsende sluis zijn, dir
is 2 uu varen, dus '!Íoeg te
kooi. we zijn mooi op tijd
bÍ sluis 9. On 14.00 gaat
we door de laalslc duis v3n
het canal latefal€ de Ga-
ronne en lopen we Toulouse

Toulouse
De slirizen in dc stad Ton-
louse zijn een belevenis!
Jonge sÍrdentes bedienen d€
sluizEn, rcgenamd geauto-

SluisÍoÍtií.
De volgende daA venrek-
ken we 8.15 richtins
Buzet. we ler€n al gsande
weg de beste manier vm
sluizen nem€n. Dit bere-
kenl: v@r de sluis stapt
Gerda af met d€ pikhaak;
Fdls vasn de sluis in.
Gerda pil|1 de Iijnen op en
bele$ ze. de achle.lijn
l€rug. Helpi mel de sluis-
d€ur dichi te dmaien. Als
het schip omhoos is, de
deurcn helpen open draai-

maliseerd. naar $el de schuiven mel de hand draaicn. De letsle sluis is Bel hcl span-
ncndst. Het verval k 7 neter! We hadden even niet senen dat er drijvende bolders ;n
d€ slu;s aten. Dus ik wa! al aan de wal .nel de pikhart toen het schuuen begon. Als
€en haas 6 Íneter lanss eer glibberis ladder omlaag om hel schip €n Frils te "redden"
lan dwars vall€n in de sluis en dat lukte ook! Mel het schiD komen we vanuÍ de dieDle
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bolen aan op hct pEchlige íationsplein. Toulous. heeff een splinremieuwe haven,
me €r is nog g€en eleklfa aangel€gd. Omdat de accu van de koelkAt niel goed h
vaien we door tot Pon Sud. Ond€Mes hobbelen w€ 3 x over een boomíronk. We
kijgen een plaalsj€ aan de valte l;gplutssleiger tcge*ez€n- Poí Sud is een gezeuig€
halen, gerund door behulpume vdjwilligers. In het havengebou*1je zijn go€de douches
€n een wass€rette. Winkels djn er weini8 iÍ deE buuí; m de haven is een kleine
'alimenlalion" annex pizeriÈ Prima pizz!!
Zondag €n Maándag is hel ieg€nachtis. Frirs wil een nieuwe accu kopen voor de koel-
l6t. Onze buumm wmnt op njn boot en h€eft een aulo. Hj h€lpt on, mer hei zoeken
naar e€o 8oede, voordel;ge accu cn ridr F.its Íaar dez lcvemncie.. Onderw€g kopen u
bij een bouwmarkt isolatiemaleriaal om de ko€lbox te isoleren. Cê.da mark sebíuik
lan de was/droogmachine en maakt intussen schoon schip. Wel nodig na deze to.ht. De
a@ wordt aeihstalleerd en de koelbox met ilolatieplalt €n schuimkii geilsoleerd. Dil
helpl enorm. Dinsda8 lletsen we lr@ Toulouse íÀd, 15 minuten op de fiets. We kop€n
€en Ió dagen-vignel v@r het cênal du nidi. Als we bij Cdtels eer vignet hadden
g€kocht. hadden we een 30 daaen-visnet sc!€n kopeq dit scheelt Ff900 (135 Euo)!
De srad Toulouse is er8 s€zellig, reel pleintjes en winkels. w€ sebruikm €en 3 gEÍgen
lunch op een tenasje in een smal slretje. Zitlend aan een lafel in de g@t heerlijk
Se8eten. Het lev€n is goed.

Cánrl du Midi, vsn Touloose nsrr S€tê
Terug aan bmrd elopen we de oude zeilhuik. HieÍaan naken we lwee lappen die russeí
de willen en de huik hangen rer beschemin8 als we sÍaks in de sluien omlaas saan.
20 jsi venrekken we. Van Toulousc naaÍ Sete is hei canal 240 krn lme en heeft 65
sluizn. In her €erste stuk ligsen veel Hollardse bimcnschepen aíeeneerd, die ah
won3chip di.nen voor Engchen en Fransen. Tegen 16.30 meren $e afin de hav€n van
Liuri8ds. Het is e. beh@rlijk vol, w€ ontmo€len HollandeB die h;e. v4t lisscn. Aan
de hsvcn is En r€st.u.anl, erg druk met busrcizigds. D€ hav€n ligt aán een g.orc
parkeerplaat!. Het €1en is er bijzonder slecht, de bediening ook. Na een warme nacht
wo.den we !s morgen g€sekt; w€ moeten snel verhekk€n want se liggen op de lis-
plaab lln een rondvaartboot. Dus zijn we als e€rste voor d€ harsr€ opSarnde sluis.
Hi€ma saan de sluiz€n naar bened€n. Dit is even wenn€n. De sluishand€l;ng moeren
nel andersom. De konende sluizen 6cts ik langs de kart om de b@t op re largen.
BI vertrck uit de sl'ris LáplrÍgu loopt de boo! vast. Op dc kani sllat politi€ €f, iemand
vd de VNr (canalb€hee.). Frits probeert de boot md de lmsÊ boom los te \fikken.
Da1 IuLl niet. Er liF iets hards. Na wat ;nfomatie-uitwisseling konr de \rtlF-auto €n
met een larse lin lrek deze de bool los. Er blijkt ee! ciboot re zijn gezonken en Frits
hêefr hem g€vonden! M@ virdersloon was er njel bij. Het is ers warm. Om 12.30
komen we in Clstêlnrudrry.
ln het Petit Bdin kunnen we net bose-in aan de kant komen. Onder de bomen ;n d€
shduw zir €en Ensels echrpaar. Zij bieden ons hu brood aan (we hebben de bakker
vannoreen gemiso. Het tjn bUrondere mensen, mer een bijmnder verhaal. Ze zijn, mel
de as van hun overleden dochler, een sooí pelgrimstochl aan het wandelen langs het
Cdal du Midi.

we beíuir€n in Castelnaudary te blijv€n. ln het Grand B6i. vinden $e e€n plek achter
een Hollddse plalbodem, die benatd is doof Canadez:n. Op de kant, in de schaduw
hebben se inrernationale contacl€n met de Cdadezen en Duitsers. He1 blijft ook's
nachls erg waÍn. Vroeg naa! de bakker en daarna stap ik om 8 uu. op de ficts en Frhs
ver nad de eersle duk. Om 12.00 uur hebben we 9 slLrian gehad en 8 km. afgele8d.
Na de lunch verder. Als hel schuíen in sluis (31) Sau,an kiaar is, blijh dc boot va! te
zitlcn. De íukwachler laal iets water in en net veel trekken en w.ikken sDoelt de bool
vlol. Om 15.00 vinden wc h€1genoeg. ln B.rm meren we al Prettige pl€k met scha-
duw. elcktra en ijsblokjes! Op de Íiets naat de supermark Champior. Larer kont de
inspecteur vE Vl\iF langs om te informeren of we misschien schade hebben na het
vddopen in de sluis. Wc nosen rc nodis de bmt laten hijsen, dit den we l@h nad

Na Bran kijgen \Íe een tqject met mindd sluizen. Deze daa doen w€ er maár 4. we
njn om 12.00 in C.!c.noníe. Hel is er Soed lisgen. We hebben problem€n mel de
waterpomp, dez€ slat af€n toe al En we mo€ten de walenank spoelen, wanl ik heb in
Toulouse met de waterslaig lan de buurman getankt en dit smaákt heel ries. Onder de
pdaplut ah paÍalols en wat wind in de kuip hebben wê gezellig coÍtaci met Schotaen,
Anefikanen en Engeisen. Het is €en gezellige avond. De hav€n is luidruchtiS, tol 01.00
worden we beschermd door een hondenbewaker. \ Nachls is hel slil €n wat koeler.

De lolgende dag naar Tr.-
b.s. Ond€rw€g slepen we
d@r her slib en pikk€n
diveíse boomíronkd. We
wo.d€n dol van het geknirp
van dc cigall€s in de plata-
nen. Tr€bes is een leuke
kleinc plaats, eaar €.n
feestma'kj€ is. We l;geen
voo. de kan! afgemeerd,
gratb @ de platanen
\roÍtel en bomen. Acher
ons li81 een Zweeds echi-
paar met een Bêneteau.

Va Trcbes naár Homp!, is 27 krn. we lunchên naeen sluis met @n "beldmtuin" vm
plalaanÍronken en takken. Bijzonder l€uk. In de schaduw en wind is het 30 8Eden. We
doeh dus wei.ig in Homps. Uitserust eaan we de volsende das verder. Na vieí sluizen
hebben we 54 km. raarwater ander sluizen. Een vdadeÍhinsl!
Bij Pon Robine is de splitsing vao h€t canal: rechdoor naar Seie en sluuboord fi naar
Poí laNouvelle, We denken in Pon Robine te kunn€n aanlessen, maar het is ovelÏol.
Dus een kl€in stukje ierug roor de lunch. Daama larcn we door tot C.pí!Dg. In dit
l€uke plalsje doen we inkopen eÍ dr;Íken wal. De voleende dag verifekken rve laat.
om 9,30, naar Bezie.s. Her vaarwaler is smal en er is een éénrichtine lunnel i. di1
trajecl. Hoe dat pfecies gereseld wordt is onduidelijk maar we hebben seen problemen.
om I L30 meren rve afaan de \rzchtoever voor de duas.
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Bêri.rs heen een sluizeólrap van 7 íuizen Het schuíen gaat oP afioêP Om 13-30

kunnen we rnet ? huLrrschepen eD de Zsecdse Beneteau naaf beneden Het is een bele'

venis .... en een toeristkche atractie Langs de kant staán veel loeristen' die gelul*ig

ook een handje neehelPen ftet de lijnen bij het doorvden van d€ ene ner de uoer€

sluis. Deíis meler laser koÍnr nog een íuit mel €en vefrsl vd ó mel€r' Na deÉ in'

tp-"ing*ii:n 
"" 

r'.t -'. 
"e 

miren aÍln Poí \eul Lr talr weinig re belevcn dus

ff5.'iolïii ,"'. *, "'* 
komr in ichr' vandaas naar Asd' Hier is een drie-wes

'r,i'..-i-ai r"" Íner I uhgansen: I rd Hemulr' I nd cap d Agde en I naer

irane rh'u/S*e. we ne."" de l@tsle. Achtef de sluis blijven we ovem&hteq afge-

-*.-o 
""n 

ac 
"oners "an 

a" ptataren- Hier is het lekker kcl €n windeíi& heerlijk'

Van Asde naar M&seillan is hel nog 16 kln. en 2 slLiztn D€ omgevina wordt andeB;

weini;latanen meer en het waÈr so.dt dieper' Bij de voorlaatste sluis toch nog con'

uol.;her !;eeLb€dt, dus Loch nier voor n;ts aargeschaff'
v""ruii v**]rr- 

".1." 
'e her Erans Thau over n@ Sere op dir me€r is her war

"."erlg 
* *ei"ig scr'e"p'aan Bij sete lru'Pen se ondeÍ 2 brugger door vd 270

tros. dan snlirsr her \aêNaler zich We weten nier go€d $elle roure {e moelen ne'

^"nl r*re 'is.n 
"i;n" 

on\ naff bslboord naaÍ de buitenha\en Dan Íno'ten se

*.i 
""à.r 

."" *e lr8; u-g door " vanaf afe€ne€rde schepen krijgen we de taad

rr;er mu een -reiger re zoeken. dh is de halre na ique: Het wa'er ;s erg on'usti8 door

loorbiischeur€nde bootjes. Md behulp lan lsee larghariSe Breronnen {weeaelopen urt

eri.'iiri ..r* *" ur-n" *ptainerié is een liefialliee Nederlandse, verlaten door haaf

Flese uiend. In deze halte nautique ligeen d;v€rs€ Hollanders

We caan de íad in voor de inkop€n' dit is m dc hoek Op dc 6ets gaan *e vcrder op

-raiu<inssrochL. Aan de olerziide zjen we J schcPen Ue8Ên d;e bezig ziin de masren

àt rc Luis;. We qaan ot bezoek Her zijn Fnselsen Ze md€n ons afin Sete d€ malren

re daasln *aritret warer is hect onÍusliS we fiettn verdêr naat de builenhaven en

iá à" uiaaar-a'" ,"", ho€rÀl vmaf Sete vaaÍ en fcrv nrár Mdokko E zijn

diverse Ma-rokkds€ winkels. Hie. kopen \r€ voor Frits een djellebs, zo'n wijde man'

neniurk waar je niels onder hcft te dra8m
w. tetten mónsieur touuie, dar hii de malren n@ Carndque kan brensen we hopm

er2i"aae G ah. D€ zalerdas besteden se aaí opruimen va! de kledm' dtob4den

"n "*r'u 
ïna.", a" tiit*t kan weer in de davirs Als we de alagsenstok w€ghalen

kunnen we onder de brug door net 20 cm sP€ling naÍ de buitenhav€n €n zee 's

Avonds gaan we in de stad eten; er is €en stlaatf€es! met m'Á"k,hul gtulig 
-otCd)

Adios Labor (3)
Door John Smit

kitralley Round the WoÍld 1998'2001' loatste trcject ran de At'oren naar

Rotterd( n, waar de fnish plaats|ond

iii:i' ;l-J:ï:Ïi,ffi i:'$ï: Ï31 #ifi"ï ffiïl ï.liï:Ëï,"ï
à.ïi,à.?" r"^u" i.*' a"t ik een lraje(t van de zeilÍalleJ Round rhe woÍld

il;;;; il" *" beerje seruk kun je in.één 
iï:Jïï;llïïlilÍ: [ï ;]::

schema is wel een puzzel' maar een goed reist

iii"l'iï'L"-e,"i"';rh"densroep in-her. middên van de Atlantis'he oceaan

ïlurl*.* **,1ï'"ïiï"11' i1i;lJiï'3""''ïïi.ïili ïï":::
*ir1-un[41ia;6"';;"1',**,#ï{lï'-*:F;i:
ï:;1Ï:lJ#ï#l."ii'fiiïïïl'ïï'l"l*'ï;.;;;' ii" ;! a,s "cr"rae'i: "o
Ë,ï'i,;ïiíï:Ji:Ïliïiio""n o. ..t'ipp". r'"d zerB ziln recramebureau
iJr"iil""JóJ""r', e"e*;". i": -l:.:ly:Iï ïJ:à:ï1".""ïIJ"X,:ï;blone meegenomen CÍot€ stappen, gauw tnul

;."hioË;il;;s "^ 
*de veii *aan.en *at.hardeÍ en dat heen hij bij elkaar

ih::*i *a*::1rul.l'ï i:d'*:,1ïHliïï;:rfl Ji ïï"'3ïï
ï"ïï.i^-e"J'; Jk ;eerboel ol te ruirnen En dat valr niet mee om wen

oo ie kluls'knieën te moeten zrnen op een Kademuur' Maar uileindeliik is het

IJ.il,.i;i ; ;;, ;., .",0'. ilt-lT1li'i:;ffiïtrïi*",ftrïï
van HoÍa. Bii het bekijken van al deze moo

$lx*;i:rl;ï,* "w'.i:fi llliL'# sff :,[ ïJï"'.:
ii"liË irr1i.. r." "r*;f 

vijrjaar stonihet k'nsr*erk er nos primabii'

;,".'"q.:.yu:,"-.nqïrÏ:n:ffi m;:,ilffi :"fl '#"'ï'J5;
il-il;J""pË uan-uánk Àe'"me' teg"n' die daarmee naar d€ Azoren is

:ï*:-:n:l;:'-::lïï::i'*'*,J í:'i $ïà.""."1 l'""'"fl ;"il:í i:
illl"p;"l"ll"m*rrul','.ï::::ïi;ï"ff :iï""1ïïï:ï:i::l
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walvisvaart museum. Ook een plaatselike wijnboer werd tJezocht. Oíze terug-

Íeis HoÍta-Rotlerdam vond plaats gelijk met de zeilÍace Rotterdam_Horta-
Roaterdam. Van de negentien de€lnemeÍs \À"ren er, geloof ik, nog maar twee of

drie over. De meeste moesten op de heenreis al afiaken vanwege het slechte
weeÍ. Wij deden dus ook mee in de zeikace leru8. We waren met z'n vieren aan

boord, d€ schipper en zijn wouw, een opstapster en ondergetekende. Ja" dat

waren leuke tijden voor een man alleen! lk werd geconÊonteerd met h€t feit

dat er maar twee hutten waren aan boord Maar ja, de schipp€r bleef liev€r bij

zijn rÍouw slápen, dus lult u maar in .. 1 En echt, ben ik ook niet van st€enl

VeÍdere details zal ik u be'sparen, maar ik moet zeggen, het was heel gezellig!

De wachten waÍen drie uur op en zes uur af Cing prima. In het b€gin hadden
we wat tegenwind of geen wind. Dan de motor maar brj Maar na e€n paar

dagen werd het steeds her. Op het laatst hebben we zes olzeven dagen uijwel

steeds met grootzeil en een uitg€boomde genua gevareD' en dat liep als e€n

speêr. De weergoden bleven ons goed g€zind. Het werd een tocbt van visvan_
gen, kàa en, eten, slapen, wachtlopen enz. Heerlijk relaxed, moer ik zeggen.

We waren in een wip in het kanaàl Daar begon hí een b€etje te spoken, maêr
alles kwam van achter, dus geen pijn. Alleen op het ail€rlàatste moment varen
we de genua toch nog uit de lïken. Dat zeil had het precies dÍie jaaÍ uitgehou-
den €n was de hele weÍeld rond meegegaan Toch e€n Soed zeil Sewe€st! De
finish lag bij Scheveningen en die haven zijn we ook binnengelopen- we waren
bijna een week te \To€g voor de officiel€ intocht in Rotterdam van de schep€n
van de zeilralley Round the World. Dus bor ik afgelopen seizo€n ook nog een
week op vakantie geweest in Scheveninger. Was heel gezelliS, alleen werd
mijn reisbudget enige malen overschreden. Op \Íijdag 17 augustus 2001 voe'
ren we onder beg€leiding van heel wat schepan de Nieuwe Waterweg op, rich_
ting Rotterdam. Van de ralley waren aanwezig: l. PIETERNELLA II,
2.NORTHERN LICIIT, 3 TOTEM, 4 ADIOS LABOR en 5. RASPA met lan
Valstar. (Zijn verhaal vindt u in de Waterkampioen van 8 Gb. 2002 en volgen-
de). Twee andere schepen, de AIEXANDRA eÍr de ANGEL B lagen Íesp. nog
in de Pacific en in Kaapstad. Vlak voor de 'Zwanenhalsbrug werden we ont_

haald op een spuitend€ blusboot met honderden mensen, muziek, chanty koren

enz. op de kade van de Oude Veerhaven bij de jachtclub "de Maas". Daar kom
je niet in hoor, zonder skopdas. Deze ontvangst was geweldig, vooral voor de
eclte rond-de-wereld-zeilers. Heel groots. 's Avonds was er feest m€t prijsuit-

r€ilingen enz. wij hebben helaas niets klaargemaakl in de zeilrace. maar clat
mag de pret niet drukken. De volgende dag zijn we via de Noordzee vertrokken
nàar lJmuiden. En zondagavond lag de ADIOS LABOR na drie jaar weer in

zijn eigen jachthaven te Lelystadhaven Ik heb een fijne en interessante tijd
gehad aan boord \an dil schip en heel wal ervaring opgedaan.
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Korte berichten

KUSTWACHT WRHUISD.

In Yeóand nret llet er aankomendc zcilscizocn lijkt llet nutlig te \€len dat het
Kust*achlccnlnm is verhuisd \an IJrnuideÍ náar Den Heldcr H€t centrum is
ondcrgcbmcht in het nielNre MarinehoofdkwaÍier/Kusl*rEhlcerlrum op het
haventcrrein van de Konintlijke Mrrine in Der Helder. Hiermec is cen in 1995
ingczelt€ reorganisalie,$aaÈrj de operadonele leiding over de KuÍlvacht rl'.erd
ondeÍgcbÍachl brj de Koninklijke MaÍine afgerond. Door de veÍhuizing komt
bij de opsporings' en reddingsactics een einde aan het inNiddels \ertiou\r'de
'lJmuidcn Rcscue'. Vooíaan zult u bii dit sooí acties'Den Helder RescDe'
horen He1 alannnurnmer \?n de Kust$acht blijft onleranderd 0900 0 I I I .
Het Kusl\\'achlcenlrum in Den Helder is 2.1 uur per dag operíltioneel en bereik-
baar op 0223 - 542300. De Kuslwacht blijft op gezelte tijden de $eerberichten

itzenden lia de marifoonlanalen 23 en 83.

GROOTSTE WINDMOLEN TER WERELD
BIJ LOWESTOFT

Het Britsc SLP EneÍË' rïil de gÍootsle $indmolen tcr i\cÍeld bou$€n bij Lo$r-
stoft aan de NooÍdzeekusl op het meest oostelijke puntje ïan Engeland. De
molen moet 150 meter hoog rvorden me1 wieken van elk 100 meteÍ. De instal-
latie kan 3.2 megarvatt eneÍgie leveren, genoeg voor de eleklricileitsb€hoefte
van 2200 gczinncn. VolgeN het energiebedr'ijf leveÍ de bou$ van de installatie
tijdelijk \ïerk 1ooÍ 100 nensen. Als de ïergunning ti.idig \rordt verleend kan de
lrindmolen nog dit jaar in gebruik genomen worder

DUBBELE AFDRACHT AAN KNWV

Warersportvereriging€n relke aangesloten zijn bij hel KNWV dragen per lid
een jaarlijkse bijdÍag€ ai Voor iemand die lid is van meer dan één aangeslo-
tenvereniging, llordt op deze rijze evenzov€el malen een brjdrage aan het
KNwv afgestaan Leden voor wie dat het geval is, kunnen dc teveel betaalde
aïdrachl schriielijk lerug\ragen bij her KNWV. V€rneld in hel sclrrijven uw
naam. adres. $oonplaals. de lerenigilgcn waanan u lid bent en uN baít- oí
girorckeni g.
vooÍ dc goede orde: De weslerh Chb Nederland js nict aanecslolen bij hel
KNMV.
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'Driehoek Noordzee" wat behelst dat?

De neeste Mh oBe leze$ zullen etek.laí Johk Stuií meettuten ats opstapper mee'

aitde ih de 'Naord,ee Dtiehoek, een teeenaE ptestatietocht Den Heldet Shetla1d

eilandes NooMesen Den HeldeL a'er een aístand wn 1.40a à l5A0 'zeehtlen

vaor belongste ehden 4eeít Johnt hierbi eeh ka e taelichtinS ted)

a- De tochi wordt gelden ondeí de auspicien van de Nededmdse Veleniging voor

Kuízeile6.
b. Er wordt gevaren in twee disciplines:

I : Double hmdedl dus met tlee personen (en !ie. hddei).
2: ToeÍo,Jht met meerdere bemdningsleden.

a. De 'Driehoek' bestaat uill
- veÍr€k ranu;l den Heldef nd L€nick, Shetldd Islands in4 à 5 dagen
- Ëén oftsee dagen verblijfin LeNick
- Vd Lervick nd Haugasund NooÍwegen, 2 à 2 l/2 da8.
- Eén oftwee dagen verblijíin Hausdud
- Vd Haugasund nd den Helderin lier à vijfdagpn

De double handed' mogen hler Estien dasen over doen en moeten finishen in Den

Helder. De toenocht eindigt in Noontegen, zodal men van daaÍuii b v ziin vakmtie km

beginnen. Gemiddeld doen er ongeveer 40 à 50 schepen mee l_lel is een schÍterende

oef€nlocht voo. nog Srotere en langere reizen De volS€nde Driehoek wodt gevden in

2003. Er beslaÍ een kans dat e. dan een anderc route gevd€n wordt. b.v. Den Helder'

Schotland-Nooruegen.
Als u geinlereseerd bent. kunt u @ntacl opnemon mel John Smit telefoon:
035-ó2 14 998. levens àx en antwoordappa$át

llerdenking van de V.O.C.
400 jaar geleden oPgericht.

J. Sluiter

llrat is het tethaat vn de I'eruigàe Oostlndische Conpdghie een ídntdstísch stukje

seschiedehis ats ie je et een beeje in wrdíept. Heí ontlokt aak iederc Nederldnder een

ger@t wn trok ovr oBe warcuàers Hietondet wlgt een beknapte sanenraÍting

ontleend aah een @rtdl boeken ea iía wn het i telkel

ln 1555 dra$ KaJel v de soevereiniteil lan de Nederlanden ov€r ad zijn mon FiliPS

ll. die het jàal dadna de toon vm Spanje besleeg ln i566 oníond prolest teg€n de

overheersins en onlslond de 80-jafise @rlog ln 1585 !êll Antwerpen, wd de aanlei

ding vornde lan de vlucht ran belegrijke ,akenmensen naar het n@rden. Ansl€.dam
nm her{loor de rol van inlemationale geldmdkt van Antwerpen over' Bij de Unie lan

tjrrecbt inl579 bu8delen de ? noordelijke PÍolincies hun kêchlen resen Spanje. wil-
lem ran Oranje heeft inniddels de leiding.
In 1560 overlijdt Hendrik, konins vd PoÍugal , rcnder Í@nsopvolger. Fjlips II van
Spanje ziet zijn kans schoon en veroleÍ Porlusal, waardoor de Portusese havensteden
vooÍ de Hollanders gellolen rvorden. D€ Hollanders dreren veel hmdel mei PoÍugal
omdai dit ltud rijke eoederen zoals specer;ien uit he! vere Ooslen haalde. Nu deze
bron vd inkomslen loor de Hollanders vedween zagen ze zich ge.oodzakl zelf de
laaÍ op hei vere Oostenier hdd te n€men.
Eén !d d€ ontdekkinesreizigers Olivief van Noot was de eersle Ijollander die tussen
1598 en 160l rond de wereld voer. Mede hierd@r ontdeken de Hollande6 de vaar-
rouies die de Ponugezen gÊbruikten voor de i,aarl op Azië.

Hsrdêlsvrarf naár h.t verre Oosten
D€ eerete handelsrds naar de Oost, geÍinanclerd door eeó syndicaat vd Amsterdanse
zake.lieden, lvas een financie€l fias@. ve6cheidene schepen singen verloren op de
terusreh. In 1559 kwam de lwe€de vlool, na een anxezió€id lan vijliien mmden, rijk
beladen terus met mb@rd 600.000 pond peper. 250.000 pond kruidnagels alsnede
lbelie, nootmuskaat en meeÍdere producten. (De DLTYIKEN maakte deel uit vd dere
Íeis ) Door dit succes stortten ách v€l€ ondernen€B op de vaaÍ naar het veÍe Oosten.
Dir l€idde tot eeneeweldiÊp concunenlieíri.id. In l60l zeilder er vijltien vlot€r uit van
tezanen 68 schepen en ddvu k€€rden er 53 rijk beladen Èrus. Er sas nu opeens
rcveel spec€rij op de narLl dal de prijzen kelderden, b sterk zlfs dat de orkoslen er
soms niel fteef uilgehaald ko.den worden,ondanks de enorme winsten.

Opriclting vaÍ de V.O.C.
In lndië be@ncuneerden de Hollanders elkaar op leven s dood. Ze kochten de spece-
rijen op v@f veel 1e hose prijren. De staten Generaal van de 7 ProvinciëÍ dwongen
d@op deze ondemeners zich le vererigen in de Vefenigde oosl'hdische Compagde.
Op 20 naaí I 602 vefleende de Stalen Generaal he! oclrooi aán de vOC. De VOC werd
besluud door de "Heeren XVtr'. Di! wden afsevaaÍdisden vd de res VoC kamers.
Er wed ee' sezanenlijk werkkapitaal op rafel gelegd van 6.5 miljoen loetunalige
culdens. De Ansterddnse kamer tastte he1 diepsl in de buidel mel 3,6 miljoen. Mid-
delburs dr@s 1,3 miljoen b;j, m@ de àadere vi€r heel wa! minder. RotterdaÍn bijloor-
beeld droes maaÍ 173.000 gulden bij. De vOC lroes het seld in lem,jíen op, tusen
1603 en 1606. Pas in i693 Du het @delenkapit@l nog eennal so.den uilgeb.eid
met andermaal 6.5 miljoen . De VOC-kamêís waren sevesiisd in Enkhuizn, Hoom,
Amsterd.m, Rotterdam, Delfr, e! Middelbu.e. Zij bepaalden het algemeen beleid en
verdeelden de taken ond€rlins. De kamers ro€rden alle werkzaanheden uitr nj bou$-
den hun eisen schepen en paknui,en en lerhddelden de soedere! .Tusse! het be8in i.
1602 en l?95 werden 4800 reizen nad Azië semaakt. De risico's war€n srool en bijna
vie. procenl van de vloot verglng rÍoegtijdig.

BarAvia
Batavia, hel huidiee Jakarta, serd de hoofdvesiiging van de VoC in Azië. Er werd ook
reeionaal op uitsebfeide schaal handelgedreven. I! China werd b;jvmrbeeld ,jde
sekocht, die in Japan werd geruild legen goud en koper. Dil ging weer naar India waar
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het we.d geruild voor t*tiel produ€len die op de Molukk€n werd verhedeld tegen
specerijen. tát€| werden kofre en thee belansijke handelspfoducten. Vanuit Bata a
we.den de pfoducten nae de Nederlanden versche€pt. Dit fanEslische bedijf(€iSenlijk
de ee6te iÍtemational) h€en beÍ@ tor het in 1795 opgehev€n werd.

De VOC w€rd uiteindelÍk le machtig. Ze hee6l€ oler l€ven €n dmd en voerde een
politiek wa&bij n;et het ludsbelua maar de ponenonnee van €en klein mtal Hollan"
ders op de eerste plaats stond. Dat, samen m€l enkele andere factoren zoals corruprie
van h@ anbte.den, leidde tot een achteíuitgang,
Eind yan de achttiende €euw werd de hand€l mirder door enom€ concunentic lan
udere leden . De oorlogen met Engeland woesen vêel van de beslaánde lloot. Koop-
vaárdijsch€peÍ w€rden omaebouwd lot oorlogsschepen ên gingen in srore aantall€Í

In h€! j@ 2002 is du, de vierhonderdjarige herd€nkingrodit enorme bedrijt

Programma van de viering 400 jaar YOC

20 maart In de Ridderzaal in Den Haag wordl de oprichting van d€ VOC feeste-
lijk herdacht (de opriótingsas 20 maaí 1602)

G1 aptil Náurisch vOC f€stival in Enknui4n.

3"5 mei

19 mei

24-26 nei Mdinespeklak€l re Hoom ner de DUYFKEN en met blaasortesren

Ir$o.bl DUYFKEN en VOC meÍk1 in Amsterdm. OD deze mafLl
wo.den VOC eo€d€ren geveild.

Bezo€k va de DUYFKEN aan Delfr. Op 8 s€ embef 2001 is de bouw
van de Íeplic! DELFT van staí gegaan, een oofloesschip uit 1780. De
bouw is oDen voor Dubliêk.

feslival.
Beroek vd de DUYFKEN aan Enkluizen in combinatie m€t maline
show en Wat€rkampioen festilal.

l .2 juni

12-l4juni Nationale vloordaaÊn va de M0rine in D€n Helde.. De vlootdasen
st@ in het t€ken aan 400 jaar VOC.

17- | 8 jui op 17 juni is het 400 jad geleden dat d€ eersre VOC vloor l"n Te,(€i
venrok. Het middelpunt !a. de vier;ng aldaar zal her be@k van de
DIryFKEN zijn.

ook in RotteÍdarn en Vlissingen zl aandacht besle€d worden @ d€ vOC. Op dir
monent zijn de derails echt€r nog nier bekend. Deze lijí beperh zich ro! de naulische
kant vu d€ activiteiten. IÍr vcle musea zjjn extra tenroonstellingen belreff€nde he1 400
jarig herdenken wn de vOC, waaronder d€ maritieme ínus€a vd Amsrerdd ên Ro!-

Verdere;nfoÍnatre vindt u op wr.r,rv roc2002 n
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De terugkeer van de DIIYFKEN
Doof J. Sluit€r

De DUYFKEN behoode in de tijd van de vOC ror d€ care8orie van de .lêchlen .. In
die lijd, m@t U zich loorstellen had meÍ rotaal aem cornmuni€ti€middelen. Dal
betekend€ dat een vloor op ze, voor kemis over oc gmg van zajcn, aangewezen was
op her conracj mer heL \adertand. Men verkJeeg iniomarie via sctrepm-aie uir rrer
vaderled k$anen. Dal gafenome \errraging in de berióLgevin& H€! ton voorkomen
dal een vloot teÍ zee nd dc vijand zochr tesijl inrussen h€l beeind rhuis de rÍede al
gerroten had. Zo is bekend dar admhaal De Ruijter een haven in a;d Engeland binnen-
viel.voor mestÍepaÍalie en da.ar te hor€n keeS dar de oorloe tussen Engeland en Neder_
land wederon opsclaaid was. Hij k.eès loch de setesenheid m ziln noodzrkel;jk€
reparaties te lat€n uitvoeren. had nog een diner me! de Engels€ adÍnna;t en koos dtu;a
zle om die z.llàe admiÉal te gaan bcsr.ijden. In die lijd bestond er rog ,,he.en8edras,..

JachEn hadde! hicr alles mee r€ 'nakm. Dar waen snelte schepjes die op en ne€l
voeren nalr het vaderland om d€ commuicaric garrdc te houdcn. Een vloot ter ze kon
op dez wijze op dc h@gre blijven van de stand van zÀken. De DLYFKXN was Dh
jacht. Zij had een lengte var ca. 24 mels en u kunt zich voorst€llen \rar dat beÈkende
op de wereldaën. De in t595 gebouwde driemaster gins in t60t voor het eerst ats
verk€nningssdip m.e in de zoA€her€n .Molukse ylool", b€íaqde uit d€rrien schepen.
V€el feizen b€Bonn€n en €indjgden op de rede van T€xer.
ln | 595 wÀs 

_er een €e.ste vl@t uitge!@n die na twee jaaÍ sterk g€.educee.d terug
kwanen op de redc van Texet. Màar at eas die rcis 8een comrnacièct succcs gewori
den. men hàd gerok€n dat er no8elïkheden waren.
Bij h@ eerste reis in 160l b€hoordc de DLmKEN ,ot de Hollandse vloot dic uitein-
d.lijk de PoÍugez€n lrijwel volledig uir de sp€cerijeniandel ve.díeef cn daáÍmee hel
monopolie van de VOC veloverde.
Dc in ló01 uilgeru3t€ vloor, w@ d€ DUYFKEN deel van uitmsakte, had mee. suc.€s
dan de e.ste. Na e€n rerblijfin Oost hdië veí.ok de DI/YFKEN op 25 aususrus 1602
voor de teruseis naar Te\el atqaar he1jachr op 17 februar; l60J arivee;e mcr aan
boord en voorprc€fvd d. enome tading dic de eÍore rlml zou meebre.Ben. De \ toor
arflvetroe m t*e€ maanden tard.
De D[JITKEN heefi daama n€€rder€ reizen naár Indië senaak waarbij zij ook als
ontdekkingsschip werd ingez€t jn de tndische AichiDel.
De,DITFKEN vedrot in I60J opnieu* naar de drulj(e Javaanse haven BanraÍn. tn
róuó \oeren sch,pper Willem Janszoon er toopran Jan R@s."ngijr ïer de DUytKlN
\rhufl hel beraamde nmLmustaateitand Banda \or cen verkenninssLochr in aridetijke
richtins op zoek naar goud en handelsmogetijkheden. Via de zuidiusr van Nieuwc'ui-
n€a en ten zuiden van d€ ondiepe zeeén rond Fatse Cape bereikt€ het schip de kusr van
hel Australische schiereiland Cape york. De N€dertanders b.achten als eersrer dit deel
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van de Ausiralkche ku51 in k&í. Kap;lein Willem Jansmn wa5 telens de eersle
Eurooead die voel am wzl op de Australische den zette (ló4jaaÍ v@r de ofliciële
b dekking'door Jmer Cook ) en €r Aboriginals tegen ksam. Die ontmoeting liep uir
de hand, wanr door táalprobleme. we.den er enkele Nederlddse opr€Í€nden lermoord.
In 1608 raald de oíeinele DTIYFKEN amar bcsóadi8d in een zledas m€t d€ SPm-
jadden bi.iTerote . Er $€rd beslolen om d€ driemasrer volled;8 te slop€n. H€t hout-
$€rk werd als timerhou! en zlfs als brandhout gebruikl. Dat wd hel roemloz einde
van de DUYFKEN.

Maar de DUYFKÊN herijsl uir haar sÍat Enk€le jaÍen voor her m;llennium is besloren
om de DUYFKEN een tweede leven te geven €' Ínet Àustralisch en Nederlands geld
€en replica te bouwen. Dat zou uitcindelijk 3,7 miljo€n Ausrralische dollars gaan
koslen.( 2.110.487 Euto). De Nederlandse fegerins droe8 een subsidie bij vm NLG
500.000 (227.000 Euro) E. werd uit Litouwen speciaal eikenhoul gelnPon€erd en de
bouw kon be8iínen. Pdns Wiuen Aiexander was aanwezis bij de kielieggins op 12
janudi 1997 in Fremantle. De replica w€Íd lwee jaaf larer op 24januaii 19999 t€ water
gelaren.

Na de tewarerlatidg n€emt de DLryFKEN deel asÍ e€n tenloonstell;ng i! het National
Ma ime MlseuÍn in Sydney. Ddnà gaat hct schip enise tijd in het dok roor onder-
houd €n ler voo.ber€idins van de reis naaf Nede.lrtd. Dit feíijn boudr uiterdd veF
band mer de \ierins in Nederlmd vu 400 jaár vOC.
Er bemanning bestaande un enaren zeilers uit AuÍralië en Nederland vaart in een
aanlal erapp€s het sch€epje lerud lazr N€derlstd. Dit wo.dt 8eo omfoíóele reis
maar e€n rcis van aÊim en ontberingen. D€ lanSst€ ove.tocht dut!Ít maar liett 55
dagen. De bemming heefr ervarinS in h€t varen met dwarsg€tuigde scheP€n Aan
boord besl@t h€t comfo.! uit niets andeÍ! dan .en hanSnat en e€n e€nvoudig íomuis
on op te kokef,. G€en ko€lkast om elen Aoed te houden is aan boord. H€t €venenent
wordr de 'DtrÍr.€d Voyrgie' geno€md.

Het is natuuílijk uniek dat er m€l €en replica van een dwarsgetuigd schip uit 1595 e€n
dergelijke ldse uereis gêmaakl wordr. Dê ons m bekende BATAVIA sebouwd in
t€lystad is naar Australië sewe€st, maar heeft de reis vice versa P€r dokschip gemaakt
en heel aarzelend heeft men er in Austfalië een srukje mee op zee gez€ild. Wa4mêe
gezegd mas worden dal deze Australiërs di€ de DU\TKEN nd Nede.land vaíen.
dapper€ en vakbekwane zeil€É moeten zijn. W€l mae Senoemd 'orden dat er aan de
wisselende bemminsen ook een red€lijk aantal Nederlandse bemanninssleden mee-
doen in dere unieke zeilíeis.

Het schip vasrt volgens een vaarplan. Uiteraard is met m'n dwa$CetuiEd schip d€
beirouwb@heid van het vaarplan plsn erg a{hnk€lijk van de wind- d weeBomslan-
dieheden. H€t vaarsóema ziet er als lolgr uir. waarbU de vedrekdara uil de geno€mde
havffi zijn aansese!€n.

SYDNEY (Veífek Darling Ha.bour) 5 Ínei 2001
PORTTTOUGLAS 23 mei 2001
BATAVIA 24 iuli 2001
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GAILE (Shrj Iinka )
PORT LOUIS ( Maulitius )
KAAPSTAD ( S,A.)
St HELANA
ASCENSION
ILORES ( Azoren ) ve achr
TEXEL (Veflachre aarkomso

7 sept. 2001
l8 oh.  2001
14 dec. 2001
9 j$. zwz
2l ja . 2oo2
2ln ït 2002
28 aqil 2oO2

Pon LoLtis op Mauiitius werd in oklobcr aangelopen. Malríius {e.d in 1505 ontdek
d@r de PoÍug€ees DominSos Femand€z en noemde h€t Íha do Ceme. De Nederle-
deÍs kwaneó eÍ voor h€t eeíst in 1598 en veroverden het eilmd op de Ponueezen en
noemde het na de loêmalig€ Pfins Maurits. Het eiled werd d@na g€bruikt als
tussenstoD loor d€ vaaí oD Indië.

lrn+N!r.r4' ..i{a: rÁrb,)?dfhn. )d!'n:
r.r9I:Rs,L! .!:ti, rrtg.g{ .:tnirL'. }rrr

\Érrn .Jxr{4í..r$! n tu41 m.t
c4arhl
9.cF!ráiS /,$i. lnliGl s ${.drtíi.n .ffi
ÈàrqMÍt$bjng .. í.,,1 n(,\ tr,dÍrrtri d,!!r!l
,o'di! !Í,ifgol

Van het beaek @n Maudlius
heefr de b€manning goede herin-
n€ringen oY€r8ehouden. Men
werd d buiiengewoon gaslvrij
ontvmgen doo. het eiledbestuur
en de diplomalieke veíegen-
w@rdigingen rd Australië cn
Nederldd Het bezoek del
smen met de herdenking ran de
landing op Rodigue! in ló01
Yd de Nederlande6. Op Rodfi-
gues mm de kapitein van de
DWTKEN deel @ ecn zcilncc
aldaar, áh va. de evenementen
in hel kader van de vierins van
400 j@ Nederlandse land'ng
.Het woord'landing' is na3r
hedendasse begrippen wellicht
ni€t de juisr€ tern, maar het feii

dat men die seb€udenis nu herdenk, is een rede om aan te n€men dal di€ landing loch
mel de nodise vriendelijkh€id plaars vond en daardoor sewaadeerd werd, De huidige
,cHpper van de DLIYFKIN is de Australiër GlennwilliaÍns , 28 jaar oud.

Op 5 februdi 2002 was de posilie van de DUYTKEN 22.18 N en 46.04 W, .os een
heel eind 1€ saa:1 narr de Azoren. He! was de 277-ste das !d d€ze reis.
De DUYFKEN wordt dus op 28 apdl op de rede van Texel bt Oude Schild ve$acht en
zl daar zee. feestelijk binnen8ehaald word€n. Het is de plaals *aar de mrspronkelijke
DUYFKEN @ir veírok.
In .le lente van 2002 zal de DUYFKEN deelnenen aan w$chillende evene-
nenten in een aanbl ha|ens in Nede and. Uiteindelíjk zak de DUyFKEN per
dokchip veer teruggevaren worden naar Arstruliè. [k rcis yan de DUYFKEN
is op intemet tevolgen op $1r$ duvllien.corn.
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Nieuws van Westerly
Dmr Gcrard versluis

Het is al enige tijd stil rondom Westerly. Het laatste nieuws is dat Caladonian
Yachts begonnen is met de bouw van een aantal "oudere" westerly 5?en.
Deze West€rly's zullen op de markt komen ondeÍ de naam Caladonian Clas-
sics.

flatr*tuara qilÁío ^4íd

Uiterlijk zijn z€ hetzelfde maar het interieur is aang€past aan deze tijd. John
Hines, voormalig produktie-direct€ur van Westerly oud€ stijl, h€€ft als onaÊ
hankelijke adviseuÍ €€n veto recht m.b.t. de kwaliteit van deze Caladonian
Classic Yachts. Uiteraard kunt u bij hen nu ook terecht voor onderdelen, zoals
ro€ren, luiken etc. D€ pdjzen zijn stevig maar in vergelijking iot andere top-
merken nií extreem. Oord€elt u zelÍ

Spnit 25 (fin^win) É. 39.000
Konsort 29 (fin/twin) €. 48.500
Merlin 29 (fiítwin) €. 50.500
Tempest 3l (fin/twin) É. 59.000
Fulrnar 32 (firl/twin) E.'12.000
Storm 33 (fir/twin) €. ?5.500
(alle prijzen zijn ex. VAT)

Op onze website kunt u via onze linkpagina meer te weten komen.

Voor zover bekend zijn de nieuw€ eigenaren van het Weíerly merk rog steeds
bezig met hun busiressplan. Naar verluidt zal Westerly zich gaan Íichten op de
bovenkant van de zeilnarkt. Dit houdl in dat men zich zal gaan richten op
gÍote durejachten en m€n afsch€id zal nemen van het WesteÍly zoals u en ik
dat kennen.
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De Motorsailors van Westerly
Uil "De lolledige Westerlyeids" doof David Brook'Smith

Aan het begin van de jaren '80 had Westerly zo ongeveer alles gebouwd wat
een jachtbouwer maar kan bouwen. Toerjachten, toer-wedstrijd jachlen, weds-
tijd machines €n zelfs motorboten (de Targa 32). Er was sl€chts ééÍr t)?e dat ze
nog nooit gebouwd hadden en dal was de motorsailor.

Nu heeft iedereen het recht om fouten te maken en zo ook Westerly-
Begijp mij niet verke€rd. Maar het is nu €enmaal zo dat motoÍsailors prachti-
ge schep€n zijn voor hen die ze kopen maar verschriklelijke voor hen die ze
bouwen. Op een paar specialist€n na (LM, Nauticat, Seafinn, eic.) die het om
de een of andere reden wel kunnen blijkt het bouwen van motorsailors voor
"normale" jachtbouwers sleeds weer uit te lopen op een klein drama.
Bouwers van motorsailors krijgen namelijk allemaal met een probleem te ma-
ken dat jk de "poreuze cirkel" noem. lk zal het uitleggen.

Om succesvol te zijn moet een motorsailor veel ruimte en luae bieden, een
zware motor hebb€n en e€n binnen-stuurinricbting.
Daardoor v/ordt zo'n boot per strekkende met€r ere duur om te bouwen. DaaF
naast zijn nu eenmÁal ve€l minder mensen geintress€€rd in motorsailors dan in
"normale" zeiljachten. DooÍ deze twêe effecten is deze markt aanzienlijk klei-
ner dan die ran de 'hoÍnale" zeiljachten.
Door deze kl€ine noeilijke mÊrkl worden
eÍ slechts klehe aantallen verkocht.
Daardaor mo€ten de eenmaliS€ kosten
(mal, ontwerp, t)?e go€dkeuring, etc)
over minder boten verdeeld worden.
Daardoor worden ze duurder waardoor er
minder verkocht worden, waardoor ze
nog duurder worden.. U begrijpt het
pJobleem?

De Vulcan
Westerly's eeÍste duik in deze gevaarlijke
watercn was in 1979. Toen keeg Laurent
Gilles de opdracht om de Vulcan te onÈ
werpen. Een jaaÍ later werd zij tentoonge-
steld op de London Boàt Show.
Als Jomanda u, zonder dat u de boot gezien had, de voorpunt ingestraald had
zou u gedacht hebben dat u op een jachl van minstens 40 voet zat.



Alles is groot aan deze boot. Een kajuit om ruimteríees van te kijS€n U ziet

keukenkastjes zover als het oog reikt en een koelkast die thuis niet zou mistaan.

Een toiletruimte om U tegen te ze8€en. En dan keek t1 alle€n nog maar naaÍ de
bákboordzijde! Aan stuurbord bevinden zich twe€ kledingkasten en een twee-
persoons kooi. Ja, dit is €cht een hele grote bootl

Eirm:ahot ond. n lllothoo$

Als u vanuit d€ kajuit de trap opgaat, komt u uit in de deksalon. Achier d€

stuurstoel bevindt zich een bank. Deze bank is te verbouwen lot een enorm

twee persoonsM. Onder deze bank kunt u zonder eniS probleem u\À/ vou*det-

sen kwijt. En daa is nog niet all€s. Aan bakbooÍd staat de tafel met daarom
heen een L-vormige baÍik, een kaartentafel en nog een cabine. Vanuit de dek-

salon stapt u de kuiP in. DaaÍ b€viÍdt zich het buitenstuuwiel en de b€Íoemde
Westerly "alles kan erin" bakskist. Als u de st€iger opstspt met u meetlint slaat
de verbozing pas echt toel Deze boot is "slechts" 34 voet lang..

In 1980 werd dií geweldige schip roor een fis aangeboden die hel iets ander

die wh de Conway lag. En dat is eigenlik kÍom, omdat een yulcan wel duur'

der is om te bolrA'en dan eeh Con,eq). EíSenlijk had de yulcan dus een stuk
duurder noelek zijn- Dat de l/ulcan zo goedk 'op aangeboden werd was in die
tijd staldaad *esterlt lactiek. Eerst bekendheid kweken in een nietolre markl'
segment en dan vemolgens de prijs opschroeven naar een realistisch ni\)eall

ln totaal zijn er 42 gebourd ('80 l7-srul(s, 81 g-stuks, 82 lo-stuks, 
'83 4-

stuks. 84 2-stuks).

Deze aantêllen illusteren mijn poreuze cirkel theorie. Een prachtig schip, een
knorrepot van een ó0 pk erin en hele prettige zeileiSenschappen (niet êan_de_
wind natuurlijk, aad-de-wind zeilen is voor tobbers want aan-de'wind motor-

zeilje natuurlijkl). En wát geb€uÍ er da.n? Je verkoopt ze nauwelijk. Verge-
lijk dat maar eens met de Con!r?y. Daaflan zljn er in dezelftle periode zeven
keer zoveel gebouwd.

Je zou gedacht hebb€n dat Westerly zijn lesje wel geleerd zou hebben met de
Vulcan. Maar n€€ hoor, in 1984 werd besloten om het nog eens een keer te
proberen. Dit keer zou het meer onderbouwd gebeuen. Het hele verhaal startte
met een enquête die naar alle Centaur-eigenaren gestuurd werd, De waag was
wat voor een soort boot zij zouden willen hebben op het moment dat ze met
pensioen zouden gaan.

De Konsort Duo.
Het antwoord op dj€ enquête leidde
tot €en nieuwe 29 vo€ts motoÍsailor
op basis van de Konsort roÍnp. De
boot werd Konsort Duo gedoopt. Dit
keer leek het allemaal goed te komen.
ondanks het feit dat ze f. 3000
duurder was dan de Konsort ver-
kochten we de eerste drie jà6r meer
Duo s dan Konsorts. Toen in 1988 de
prijs van de Duo omhoog spoot
stortte de veÍkoop in elkaar. En dat is
heel erg jammer, $6nt de Duo was
een uitstekend schip.

De ontwerpeis voor de Duo was dat
ze ruim en comfoíabel moest zijn
voor twee personen- Het moest moge-
lijk zijn om incid€nte€l gasten (lees
hier kinderen en kleinkinderen) te

een dubbel M en een grote kledingkast
ruimte over om te bewegen. In het midden

laten slapen, In de voorpunt treft u
aan. Uiteraard is er daÍl nog genoeg
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is een groot toilet en een zeekooi gesitueerd. Het toilet is gehe€l van polyester
en standaard voorzien van een douche-
In het dekhuis is het teakhouten kexlenblok geplaatst. De keuken is voorzien
van stromend warm en koud water en een koelkêst. Aan bakboordzijde bevlndt
zich het stuwwiel en een grote U-bank.
De kuip ;s vergelijkbaar met die van de Konsort met twee grote bakskjsten en
een helmstok. De eerste ne8€n boten werden geleverd met kabelbesturing. Dit
stuurde echter te zwaar, zodat vanaf nummer 10 geleverd werd met een hy-
dmulische stuurinrichting. Deze stuurinrichting kan worden afgekoppeld zodat
u slorcnd met de h€lmstok de boot goed kunt voelen.

De RiYiera
In de laaisle acte van het
motorsailordrama speelt de
Riviera de hoofdrol. Deze
35-voeter was ontworpen
om beter te zeilen dan de
Vulcan en diende er slan-
keÍ uit te zien dan de Vul-
can. Dit laatste had w€l
gevolgen voor haar binnen-
ruimte. Desalniettemin is
dit een goed uitziende
mobrsallor met een pano-
rama-ruit, een prima kom"
buis m €€n grote voorpunt.

Net als de Vulcan was ze
slechls 5 jaar in productie.
Er werden er 7l van ge-
bouwd. Op de South-
hampton boatshow van
1988 verscheen ze voor het
eerst len tonele. Een jaar
later wa.en er 53 te water

gelaten. ln 1990 \r€rden er nog 15 gebouwd maar helaas werden er hier maar
twee van verkocht en had Westerly er zo n 14 op voorraad- Gelukkig werden er
uiteind€lijk nog 7 verkocht in Japan waardoor het probleem iets minder Sroot
werd. Samen met andere problemen leidde deze voorraad er toe dat Westerly in
i99l faillia ging.
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Het is interessant on te weten dat ongeveer 26 Rivierai verkocht werden aan
een Japans impoÍ bedrijf dai onderdeel was van het Mitsibishi concern. Tot
tweemaal toe heeft een Riviera gestaan op de Tokio Boot show..

Volgens nij zijn er in 1991 geen tuviera's gebouwd en i. 1992 uiteindelijk
nog twee. Deze laaiste schepen, nu fuviera Mark II genaamd, werden in op-
dracht van de afdeling verkoop/maÍketing anders geconstrueerd. De reden
hie an was dat er bij het koperspubliek een hardneklig wantrouwen heerste
over de sterkle van hel panorama raam. Om de markt teg€moet te komen w€È
den €r aluminiun hoeksteunen in de ramen gepiaatst. Tijdens de ontwikkel-
fase van de Riviera had Westerly airuktesten uitgevoerd op het panoramaraam.
Hiermee lverd gesimuleerd dat de boot 1,5 meter onder water wefd gedrukt. De
fuviera doorslond deze test glansrijk.

Het dak van de deksalon is gebouwd volgens h€t zgn. cantil€ver principe. Op
basis van dit zelfde principe worden ook d€ ne€ste betonnen rijkswegviadu.kten
gebouwd. Vergeet daarbij niet dat perspex van zichzeif nogal sterk is en de
mast niet op d;t dak drukt. Er is dus gêen reden orn zich zorgen te maken over
d€ stefkte van het dak en het panoramaraam.

Als je de Riviera kort zou moeten karakteriseren zou ik zeggen dat het een
motorsailor is voor echte zeilers.
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Feiten en cijfers

KoDsoít Duo Riviera

Groolzeil 22.57 m' 16.40 n" 2250 6"

Gmua I 34.93 n1 - l 1 .54  n ' 32.50 m'
Fokt 2J.60 n: 15.52 m' n-v.t .

Fok2 16.91 n'? i  1.36 n' :

Fok3 8.83 m'1 6.25 m1 9.10 m'1tSrormfok)

inaker 68.17 m' 80.5 n1

Loa 10.36 m 8.80 m (excl. Roer) 10.54 m
Lwl 8.69 m 7 .81m 8.18  m
Breedte 3.63 rn 3.29 m 3.74 m

Fin 1.52 n Niet leYerbaar 1.42 Ín
Twin 1 . 3 2  m 1 .01  m 1.34 m

Gewicht 70'7 7 ktz 4581 ks 6900
Ballast Fin Niet leveÍbaar 2588
Ballast Twin 3162 ke 1415 kq 2400
Hoogt€ boven
waterlijn

? Lengte mast is
1 1 . 5 9  m

12.54 m 14.91 m

Vulcrn 34
Verkijgbaar in finldel en kimkiel uiivoering Werd standaaÍd gelev€rd met de
Volvo 2lB van 60 pk. Topsnelheid net boven de 8 knopen Waiercapaciteit 450
lit€r, diesel 2?0 liter. Toptuig met leuvergenua.
Konsort Drro
Alleen verkijgbaar met kimkieLer. De standaardmotor was de Volvo 2003 van
28 pk. Ma-\imumsnelh€id liet boven de 7 knopen- Water capaciteit 450 liter,
diesel 225 liter. Top g€tuigd m€t rolgenua. Alle lijnen lopen naar de kuip
Standaard uitrusting: heet en koud water, douche, koelkast, dieptemet€r en log
Riviera 35
Verkijgbaar in finkiel en kimkiel ujtvoering. Standaarmotor was de Volvo

2003 van 28 pk maar de neeste hadden de 2003Turbo van 43 pk ToPsnelheid
rond de 8 knopen. Watercapaciteit 427 liter, diesel 247 lite. Toptuig met in'
mêst reefsysteem plus rolgenua. Standaard uitrusiing: heet en koud water,
douche, koelkast, dieptemeter en log. Opmerking; een tweede toilet was exira
maar bi jna al le R \ 'era -  hebber dele \oo r :en;ng
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Schadelastbeheersing en waarom Westerly's
niet willen drogen bij osmosebehandeling

Osnose ís en blijl een veel besproken andenterp binnen anze wrenisi s In
dit artikel ga ik in op het íeit dat Westetu's tidens een behandeling zo slechl
drcgen, adat de gelcaar '')en'/ided is. I'oor dit artikel ben ik ddnk wrschul-
digd aan Hans Monben ran Movrbo. Bi Moterbo heeí nen honderden
boten behandeld waaronder |ele Westerly's.

Schrdelastbebeersing
De wijze waarop een go€d zeiljacht door een jachtwerf "in elkaar moet worden
gezet", woÍdt door de ontwerper, in overleg net diverse constructews, voorge-
sch.even. De ontwerpers van Westerly dienden hierbij rekening te houden met
de voorschriíïen van het b€kende Èngelse verzekeringsbedrijf Lloyds. Deze
voorschriften hebben lot doel d€ kwaliteit van een te verzekercn schip zeker te
stellen. Hi€rdoor wil nen voorkomen dat ef schades veÍgoed moeten woÍden
die hun oorspÍong vind€n in een ondeugdelijke bouwwijze. In de verzeke-
ringswereld noemt men dit met e€n mooi woord "schadelastbeheeÍsing".

wesierly heefï ahijd veel belang gehecht aan kwalit€it. Dat Westerly dus ging
bouwen onder Lloyds toezicht was dan ook een logische stap. Daamaast kon
westerly zich hierdoor onderscheiden van de concurrenti€. led€r€€n dus b1ij.
Lloyds i.v.m. de schadelêstbeheersing, Westerly omdat die zich kon onder-
scheiden en de kopers omdat die er zeker van waren dat zij een goed gebouwd
schip kochten.

D€ constructie vatr de romp
Een belangri.jk onderdeel van het Lloyds voorschriften-pakket beÍof de wijze

waarop de romp gebouwd diende te
worden. Deze eisen hadden onder ande-
re betrekking op de te gebruiken hars-
tt?es, glasvezelmaterialen! samenstel-
ling van het laminaat, omgevingseisen,
wijze van opslag, etc. E€n polyester
romp bestaat uit verschillende lagen.
Van buiten naar binnen is dit de gelcoat
(ciÍca I mm dik) het laminaat (variè-
rcnd van 8 tot 30 nm) €n een gladde
atuerklaag (de topcoat van ca. I mm).



Met betrekking tot het osmoseprobleem is hel van belang om in t€ zoomen op

het laminaat. Dit larninaat is opgebouwd uit diverse lagm van glasvezel ver-

srerkt polyester. De buitenste lagen die direct achter de Selcoat liggen worden

de skinoutlaag genoemd.
D€ constructieve kwaliteit van een romp wordt bepaald door het lamináat. Een
laminaat bestaat, zoals gezegd, uit glasvezetÍnateriaal en polyest€rhars Daar
waar de romp blootgesteld wordt aan een zwàre b€lasting (bv bij de kielophan-

Cing) wordt het laminaat zwaard€r uitgevoeÍd dan op Plaatsen waar lager€
b€lastingen voorkomen. Een laminaat dat zo gebouwd wordt is \tel heel slerk
maar ziet er esthetisch Sezien niet uit. Het zit vol putjes en bergjes.
De gelcoat aan de buitmzijd€ is leitelijk slechts €en drm laa&je g€klewde hars.
Dit laagie is niet goed in staal om d€ze putjes en bergjes voldoend€ aan het oog
te onttreklen. Zo ligt er in mijn jachthaven een voor mÍ onbekend q?e zeil-
boot waarbij je, als de zon lekker s€hijrt, de glasvezel door de gelcoat heen
kunt zielr zitten.

De skinoutlasg
Het voorkomen van dat efect is één van de filncties van de skinoutlaag- De
skinoutlêag fimgeert eigenlijk als €en sooÍ plamuurlaag tussen de gelcoat er
het eigenlijke laminaat. Het is wel belangri.ik je te realiseren dat de verg€lijking
met een plamuurlaag slechts ten dele opgaat. Bij Westerly draagt de skinoul
laag wel degelijk enigsziN bij aan de €onstructieve kwaliteit van de romp. Hij
kan dus niet zondeml€€r weggelaten word€n.
Lloyds stelde bepaalde eisen aan deze skinoutlaag Zo moest deze laag 8epi8-
menteerd zijn en \eel \ €€rslaod bieden regen sarerindringing
De reden voor de eerste eis ligt voor de hand. Als je mel je boot eeÍ kÍas vaart
die dieper is dan de gelcoatlaag dik is, kom je terecht in de skinoutlaag met
dezelftle kleur. DaardooÍ valt de klas minder op.

D€ eis dat de skinoudaag een hoge
weerstand tegen waterindriÈging
moest b€zitten lijkt op het eerste
gezicht prachtig.
we willen inmers geen water
hebben in het laminaal want een
nat laminaat is een hooftlvoor-
\Haarde vooí het kijgen

Toch ziel hierin een
bodem...

dubbele
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Polyester is namelijk niet 100% waterdicht. Dat betekent dat er toch water via
de gelcoat en de skinoutmat in het laminaat terecht zai komen. Door de wateÈ
werende werking van deze lagen duult dit wel lang naar na zo'n jaartje of 15
is het laminaat dan toch nat.

De osmose b€handeling
Een standaard osmose behandeling bestaat etuit dat alleen de gelcoatlaag
weggehaald wordt. Daama wordt de boo! gedroogd en wordt er e€n €poxylaag
aangebrachl (bv International Oelshield).
De skinoutlaae blijft bij zo'n behandeling intact. En wat gaat die skinoutlaag
met zin prachtige waterwerende eigenschappm nu doen? Juist, hij wil het
water in h€t lêminaat houden en zal met alles wat in zijn mars tigt het uitdam-
pen tegengaan. Dit nu is de reden dat Westerly's (en overigens alle schepen die
zo gebouwd zijn) maar niet willen &ogen bij bovengenoemde standaard osmo-
s€ behandelins.

Een veel betere behande-
ling bestaat er dan ook uit
dat de repaÍateur niet all€en
de gelcoat verwijdert maar
ook die skinouilaag. Na het
drogen van het làminaat,
die dan oveÍigens wel bin-
nen enkele maandm dÍoog
is*) moet dan vervolgens
een vervangende skinout-
laag aangebracht worde.r.
Die laag is dan niet van
polyeslerhars en "stan-
daaÍdmatten" maar van
epoxy en speciale "anti-
osmose" matten. Die nieuwe expoylaag is dan ook v€€l dikler (circa 3 mn)
dan de 600 micron van een standaardbehandeiing.

Op die standaardbehandeling wil ik even terugkomen. Misschien heeft u in de
waterkampioen het verbaal van de Loeff gevolgd. Dat schip (een Contest) is
behandeld volgens de standaard methode. Voordat men er diverse verfsystemen
op he€ft gezet was dit schip na lang drogen droog. Na één seizoen in het water
'!vas de romp alweer nat. Uitgezonderd die delen waar men een ni€uw laminàat
aangebrachÍ had. Men concludeerde dan ook da1 standaardbehand€ling€n ei-
genlijk weinig zinvol waren.



UiteÍaard kost de uitgebreide behandeline waarbí opnieuw gelamine€rd wordt

veel geld. Reken voor een deÍig voeter maar op zo'n 2300 Euro boven op de

standaard behandeling, waarm€€ zo'n behandeling in totaal komt oP zo'n 7000
Euro. Niet behandelen oflang uitstellen kost uiteindelijk nog veel meer.

Mo.ht u uw boot voor een osmosebehandeling aanbieden, vis dan eens uit of
uw repaÉteu van het skinout-fenomeen op de hoogte is ls hij dat niet of
bromt hij iels van "Westerly's <lrogen nu eenmaal niet", moet u maar eens
overwegen ofhij wel dejuiste repamteur is.
U zult ervan verbaasd staan hoe weinig'bffcieel" Seceíificeerde osmosebe-
handelaars van dit fenomeen op de hoogte njn

*) Z€e-Otter, een Fulmar uit 1983, had vele honderden blazen €n blaasjes en
eelt kletsnat laminaat. Binnen dde maanden na het verwijderden van de gelcoat
en skinoutlaag was ze al droog,

Adresjes die goud waard zijn...
G. V€rsluis

D€ technische commissie van de club wil een lijst gaan aanlêggen van "gouwe"
zaakj€s. U kent die zaakj€s vast wel. Vaak gehoord via via en als je voor de
deul staat denkje, 'hls dat maaÍ goed gaat". Zo'n zaakj€ wÊar je voor een hele
schappelijke prijs restjes teak kun! kopen ofwaaÍ ze nog wel even tussen door
roestwijstaal beslag voor r.r willen repareren. Als u zo'n adresje kent *) lêat het
dan ons a.u.b. weten, zodat we deze lijst kunnen gaan aanleggen. U kunt u
a&esje even doorb€llen met G. versluis (01804-30102) ofenailen naar
G.VeÍslursíArvesterly.nNlr€b.nl . We zullen de lijst up_todate houden op onze
website en in het eeÍst komende nunmer publiceren.

+) DeDk hieÍbij ondeÍ andere aan:
- l,ásMrijven;
- Stoff€€rderijen;
- coedkopeantifoulingleveranciers;
- Teakleveranci€rs;
- Draaierijen;
- Tweedehands m otoronderdelen;
- Accu leveranciers voor wachtauto'sl
- Eti
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Zonnepaneel als acculader
íUit: zeil€n)

Een lezer stelt de volgend€ \Taag. lk ben in het bezit van een wegneembaar
zonnepaneel die via een stekker aan dek direct is aangesloten op mijn accu.
Dus zonder spanningsregelaar. Het zonnepane€l geeft 2,5 Amp bij 17,5 volt
gemeten bij de stekker. De accu h€€ft een capaciteit van 140 Ah. Ik kijg de
accu niet vol omdat er ook een ko€lcompressor op staÀt. In d€ haven gebruik ik
mijn acculadeÍ en niet het zonnepan€el. Kan het kwÊad als ik de 17,5 volt
direct op de accu aansluit? Een regelaar geeff veel verlies.

Àntwoord v.n de h€er Ruud Krpp€nberg.
Om te Llrnnen laden moet een stroombron e€n hogere spanning ryoft) hebb€n
dan de accu. Dat geldt voor een walstoom lader en dus ook voor het zonnepa-
neel.Duidelijk is t€ zien hoe zo'n zonnepaneel onder de glasplaat bestaat uit
een netwerk van gecombineeÍde cellen. Elke afzonderlijke cel levert 0,45
Volt.In princip€ zou d€ 13.5 volt van 30 in serie g€schakelde cellen dus vol-
doende moeten zijn.Die zonnecellm hebb€n echter een onhandige eigenschap,
lvanneÍ ze heet worden,neemt het voltage af OÍn die reden bouwen de Êbri-
kanten $at reserve in en bestaan panelen uit 36 tot 40 cellen. Voor de stroom
optrengst (AmÈe) heefr het hogere voltrge geen gêvolgen. Die wordt uitslui-
tend bepaald door de gootte van de cellen. In principe is hêt mogelijk een accu
te oveÍladen met een zoÍnepaneel, EeD wistÍegel voor oveÍladen is dal de
laadstroom uit het pan€€l daarvoor groteÍ mo€t zijn dan 2 procent r"n de accu-
capaciteit. Een 140 Ah accu en een 2.5 Ampère paneel l-unnen volgens di€
rcgel zonder regelaar gecombineeÍd worden.

Realise€r u bovendien dat de opg€gever stroomoÈrengst van e€n pêneel €€n
rominale waêrde is.Een puur theoÍetisch g€tal dÊt in de prakijk alleen kan
worden gehaald als het paneel de hele dag op de zon gericht is.
VanzelÊprekend is overladen pas mogelijk als de sccu volledig geladeÍr is. Àls
u geen andeÍe laders geh,ruikt dan het zonnepaneel zal dat in het Nederlandse
klimaat niet meevallen. In uw sitMtie, met permanent aangesloten ko€ling is
overladen onwaarschiinlijk en een Í€gelaar overbodig.

Bij twijfel is er overigens niet veel op tegen om uit voorzorg €en spauingsre-
gelaar in te bouwen. Ze kosten weinig en het idee dat eÍ veel nuttige eneÍgie
verloren gaat is niet waaÍ. Zo'n elektronische schakeling werkt nagenoeg veF
lieswij.
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Notulen ledenvergadering W C N
cehoudcn op 3 i maart 2001 te Bodegraven

Opening
ODr 20.10 uur openl dc \oorzittef, F.àns Walmvcn- de lergude.ing nrcr eÈn kon
*clkonÍrvoord atur de 45 am$ezigen.

A€sttrursnededcli.gen en ing€koneí stukken
^1CcziÈn !h ecn enkclc afrDeldine ziin er gecn ineekomcn íukkcn of lrededelin-

Nohrlen algemene ledeivergadering 2000
Hierop Bordt varuii dc vcrgadcrnB gccn connncllad gc8cven en dit punl wordt
dan ook d@r de voor/lte. net e€n haoerslag en mei d0nkz€E€ing aan de nolulist

l'iíàícieel v€Íslag 2000
De pennireÍreester. Hans Veldh!)rcn licht het finarcieel oyerzichl toe cn Bcelt
ad. dat er geen 'gatcn " gevallen zijr Dd dat er rog lnau / 17, - in de knip 7it.
l-r zijn \ecl uitgaven se*eest rarqege hct jubilcu.riaar. we hebben een 1ècst ach-
rer de rug. elk lid ladt nu met eenjubileumvlag eí het clubblad is nei een mooie
klcurcnomslae uitsevoerd. De kascomnissie. en de lcdcn. tcbben allc bcsrip loor
de siLuatie, dat de pot zo ie€g is geia.kt.
Rcmco Alldd verwijst nog elen n@ pag. 42 punl 3 lan hct Westcrlr Clubblad
over de conlributieverhoging. Dit pdnl kodt later aàn de orde.
Dc kas@ntrole @mmksiq beímde uit Peter Drecf en Conie vcschure hceft
geen onregelnaligheden ontdekt en derhahe rvordl de penningmeesrer nct applaus

Benoening KCC
De nieuwe Kasconlrole Commissie zal beíaan ui1 ltemco Alldd en Co.rie VeÈ

Contributi€lerhoging er begrotirg2002
De penningnecÍer zet de Ílnanciële positie van de WCN nog cven uitccn en vraagt
aan de leden ofzij er n'e€ iíslemmen om de confibutie in hei lopende jrar te ver
bogen mci 10. - glldcn. cn voor 2002 de contributic vast re stellen op 30 Euro.
De vergadering -Eaai hiernec atkoord. en íelL aldus de contribuiie vast op I 60. -
ingaande 2001 en op 30 Eu.o ingaande 2002. rc innen door niddel }an ecn .u1ona-
rische aÊchrijvi.g. Voor ee! andcrc bctalings*ijze geldl thds re€ds eer toeslag
van / 5. ' In 2002 wo'dt de2e tueslag gèÍeld op 2 Luro.

PIànnen e!eíemcnten 2001
Cerard Vc6his licht dc planren toe loor de komende evencmmren. zoats reeds
\enneld in heL \leíe.Ly clubblad. flel rEdilioneclgcwo.dcn ll.nelvaanrïc.kcnd*

lleet r.trld ap pag ló)



Financieel overzicht 2001

Balatrsen ultimo 2001 en 2000, (euro's)
Activa 2001 2000 Passira 2001 2000
Kas
GiÍo Postbank

143 96
145  3

182 238

Kapitaal 998 2.120
Vooruit ontv. 30 0
Nog te betalen 165 I 18
Resultaat 957 -1.122

Plusrekening Postbark 1.478 541
Rekening courant Bank 51 64
Subtot.L'quide middelen 1.817 704
Nog te ontvangen 0 45
Vooruitbetaalde kosten 151 129
Voorraad clubvanen

2 .150  1 .116 2 .150  1 .116

Rekening 2001 en Begrotingen 2001en 2002 (euro's)

Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Contributie
Donaties

Advertenties
Bankente -/- kosten
Bijdrage l€den toertochten

Clubblad
Administratie,?osíTel.
Bestuurs- & Prom.kosten
Kosten nieuve leden
Dive$e kosten,
Subtoíaal

JaaÍvergadering
Najaarsbijeenkomst
Hemelvaart Noord & Zuid
Bar-B-Q Noord & Zuid
3 Toertochten
Technische activit€ites
Positief resultaat

4.560 4.878
68 57

180  340
22 22

0  35
272

1 .631
259
l8 t
51

5.400'75
300
60
25

1.800
400
r80
180
100

2.660
525
700
350
225
650
250
500

2-n8

436
308
222
361
138
951

1 .635

113
160
9 l

2.724

408
1',71
272
212
182
136
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5.860 5 .860 5 .102 5 .102 5 .332 5 .332

Toelichting op het f inancieel overzicht

Introductie f,uro
Hcl is e\,en rrc neD. maêr ook de liranciëlc ad inistratie vall dc Weslcrlrchrb
nroct pcr l januafl 2002 overgarn op de Euro. En olll aan de euro te rleorcn is
hcl fiIrarlciële o|cr'zichl naar nelcen ir zh Behccl olcrgezei ill Euro's. Zo
rordt hel nogehjk om dc bcgrohng \'ooÍ hetjaar 2002 lc vcrgeuken md dc
cijfcrs o\'cr de voorafgaandciaÍen.

Dc Bahns
Dc Balans roor 200i \eÍoont een heel $aI gunsliger bceld dan het jaar daa.
\oor Da k zij de lerhogirg van de conlribxtie er we€r ee]r Tuinig bcleid
bocklcn nrj een positief resrltaal dat hel ncgelieve resultaar \'an 20a)0 gÍoten-
dcels gocdmaakt. Nlet d€ze injeclic nadeÍ het kapitaàl rveer de 2t)00 Euro. Hct
rcsullaal spregell zich ook.Í ir dc posilic \'ar onze liq ide mi.idclen.

Dc JaarÍekcning 2001
De rekentllg c de begrolirrgcl| zUn bekropter nccryege|en drnroorheen.
De conlribulics cn de enlrcegelden zljn enigszins achlerg€bl€1en bij de begro-
ting 2001 O\,crrDoedig gc$orden door her succesjàar 2000 hadden }ltj gere-
kend op 25 nicu\re leder in 2001 €r dat zijr er naar 11 gc$orden Dc adnlini-
stràtie\'€ koslcn daar€ntegen ïielen enoírn rncc. Wij zijn efiiciënler geworden
met onze mailingen (poni $orden duur) en bovendien behocfde dit jaaí geen
grcte uitga\en voor drulNerk. en€lopp€n €n dergcliike te qord€n gedaan.
Ir tegenstelli g lot rorig Jaar zrjn de rolledige kostcn van dc toeÍochtcn ler-
anl\loord h dejaaÍekennrg. elellals de bijdragen \,an de leder \'oozorc. deze
doof de penni gmecster icÍden geind BoÍendien kila er in 2001 rooÍ het
eerst d€ Garnalentocht als derdc toe(ocht bij. Eén en arder ïerkleart hct \er-
schil in de posr loeltochlen lusscn de begrotirg 2001 en 2002. O\'cÍigens had-
den de tocht Om d€ Noord en de Garnalcntocht lnaàr een bescheiden aanràl
dcelncmeÍs De koslen van de 'lcchnisclre acti\iteit' lndden in 2001 berrekking
op de Vo]\,o rofkshop

De begt oting 2002
In de beg.olirg voor 2001 is uitgegaan vau ecn ledengroei nel 20 Ieden De
nettogroci is altijd lager door dc'bedankjcs'in de looplan let.jaar.
Hel geramerlijke brdgel \ooÍ de e\c|cnenter is rnel 2.?00 Euro ca 50% var
hcr totalc bxdget ran 5 360 Euro Hctclubbled ca l.l %, De overige kostcn ca
ló % Voor de tocrtochtcn zijn gccn eigen bijdragen opgeno ren
De begÍoling gc€i ccn positjcfÍcsultaal \an i00 Enro.



lt.nols jatulèh)

z.owel voor noold als aid wordl gehandhaafd. Dc cleftens lradirionele Lo*est-
oftlochr " en die lccl leden (sczien de reactie) crs amsprcekl, Baat ook wcer door.
Deze lochl $o.dtlïee. gelcid door onE v@írctrelijkc commodore llob Stapleton.
Ook dc locht "Om de Noofd'gaat door. gezien dc grote belangstclling die nu al
blijkt le best@. Ditj.ar qordl de locbl geleid door Petef D.eel Nieus ditjaaÍ is
de Gamalcntocht n@! Blanlenbe.ge d;c onder leidin8 al íao vm Cerard Ve.
sluis. Voor de grorere locíochren wordt een eigen bijdrage geÍaagd ran I 60, - en
voor de Cdnalenl@hr (4 dasen) €en eisen b;jdmsc van / 30. -
Er ijn geen wagen ofopmerkingen ove. dc eBenenten.

8. Uitreiking Navêtte Troíee
F@ns Walíaven zar iiiteen ho€ hel besluur lot het besluil is gekomcn om de Na-
vene Trolee " dit jd am Imko Albrechts uit le reiken. Hij laat bijna nooit vcrstek
saan. on bil de evenement€n atrweá-q re zijn. ln de res€l kont hij met njn schip.
Ook de Íiaie Wesrerl) blues begeleid mel ljn giraar is van njn hmd er met
zijn giladspel stimuleert hij de sfeer va. onze biieenkomste.. cczien zijn woon-
plaats Wcste.buren op Tefschelling r;ndr de loofziner dar hij de trofee heef( veF
diend- Dd Irnko niet aanseáB kon zijn is wordt de t.ofcc door John Smit in ont-
langsr genomen.

9. Bestuu Nverki.zirg
Theo lan Lmmeren ;s periodiek afiredend en slelt zich nlet herki.sbaar. Als
kandidaat draagt het beíuur Jo Sluiler voor. Op eiSen verzoek trcedl de voorzitiel
Frms Wahaven af maar kan de vefgade.ins neldcn. da! er een nieuwe kandidaal-
voorzht€r g€vonden is in de persoon vm John Smit. Dad zich geen legenkandidaten
hebben gemeld, worden mel algemene slemm€n de heren Smir ên Sluite! gekoren
€n áj worden net applaus begroel.
De penninsmeesrer Hans V€ldhu)zen neemt het woord. Hij lvil de heren Fres
Walralen en Theo vd bnmeren bedmken voor bun inzt en het werk teàt nj loor
de club hebben gedaán. Ook Frits lan Dillen sordt niel ve.Seten als voorziue. v&
de elenementen comnissie. Hans deed dit op zijn eigen humorisrisch€ mmie.
FaÀry6, moniseen bijna in de lach bleefeÍ vd ik verder mad njer olerdoor ga.

10. Rondvrr{g
Corie Verschure d@t een suggeslie arn de hand ofde club regen belaline in het
clubblad advenenlieruinle sil @bieden om zo de kosren vu het cluhblad wat te

| lerlagen. Hei bcÍuuf vo€llda. wel v@r. In leite is het cerdef gebeurd. Jan V€r
I schure /3l proberen adveÍtcnties le seflen.

I Peler Rórtse. !ïaagt ofsij niel am clubdassen kunnen kornen.

11.  Slu i t i Ís
Ten leken da! de le.Sadedng gcdoten is slaat de scheidende loorziller om 2i.00
uur voor de laàtste maal ÍÍet de haner en geeft heÍn over am John Smit. die .a de
pauz! de club rrakee4 op één van zijn mooie zeiltochlen die hij als opstapp$ heefl
meegeÍnaakt vàn 'Iahili 

n.arNieuN Zeeland.
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Bestuur en Commissies

Bestuur.
J. Smir, voorzitter.
J. Siuiter, vice-voorzitter.
Mw. E. Rulgels, s€fretaris.
J.P. Veldhulzen, penningmeester.
ï.Tjeerde, evenementen comnisrie.(voorg€s1etd)

Adres S€cretariaaL
Mw- E. RutgeÍs
Koningin Julianalaan 53 3738 \G Maarrensdijk

Errnementen commissie.
r.K. ïeerd€
P.S.I. Dreef
M. Kanaar
RK. SlaÍ'leton

G. Versluis

T€chnische Commissie.
G. V€rsluis, voorzitter

Website
Westerly Club Nederland:

i

I

Tel€fooo
035-62t 49 98
0317-61 360t
0346-2t t676
074-242 42 44
0t5-26r 40'75

034G21 t6 76

0t5"261401s
0172-s3 97 27
010434 87 63
0346-24 19 84
M16_37 77 24
0t8043 0t 02

0t8043 0l 02

wrvw. Westerlyclub.nl
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Met de PATIENCE door Zuid FraÍ (rijk Het'Canal lateral du Garonne'
Zie aÍtikel op pag. 12

Najaatsbiieenkomst van de Westerlyclub. De scbrijfster van artikel op
pag. 7 bii de toegang van het museum in Rotterdam.
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MEMBERS ONLY

De Conway van lerk Tjeerde en AaÍje Miedema. (pag. 9)


