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Voorwoord
Dm.: Frans Wallnvcn
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Inhoud Clubblad WCN
maart 2001 Evenementenkalender 200 I

Sameh'rauing van het zonerprogramma
Om te noteren in m) agenda 200 I

zaterdag 3 I maaÍ Voorjaarsbij€enkomst

donderdag24 -?7 mei Hem€lvrartsweekerd Noord & Zrid

zalerdag 9 - I6juni Lowestofttocht

zaterdag I - 2 septsmb€r BÍ ecm-weekends Noord & Zuid

zrterdag 25 aug - I sept To.ht om dc Noord

donderdag l3 - 16 sept Grrndetrtochi

Naiaarsbii€enkomsl
0(log nieí bekend)

Voor het Hemêlv.rrtsrveekeíd dient U zich aan te melden bij h€l se€Íetariaat
voor de To.rtoctteD van de club (lnweíoft, Om de Noord en Gamalentocht)
geldl we€r een intekenregeling. Ditjaar een inschÍijígeld vàn f60,- per schip.

Het eele inschriifformulier trefr U aan bij dit clubblad. zie mk pagina 4

Co rrectieformulier Ledenlijst
GÍo€ne formulier

Club

Íihoud
Evenementenkalender
CorrectieformulieÍ t edenlijst
Nieuwe leden
WCN toertochlen
Dorneinnaam
Life Before the Computer
Contributie
Adv€rtenties leden
Bestuu en commissies
Advertentie impoÍeur

Reisverhalen
Naar D€Íteínark€n via de Eider
Naar de Golfvan Biskaye

I
2
3
3
4

6
7
7
t2
43
M

23

25
27

30

34

38
40
4 l
42

I

Varia
Gelezen
Over Scheepsnámen

WeEterly
l,aatste nieu\rs Westerly
De Konsort en de Konsort Duo

Techliek
De Bulh Wo*shop
Vaste buiskap voor Centaur
Uitzakkende plafonds

J&arv€rgadering
Agenda
Notulen algem. ledenverg. 2000
Financieel overzicht 2000
Toelichting fi n. Overzicht
ContÍibutievoorstel

Redactieadres:
Frank SantmanstÍaat 23
?552 CM, Hengelo Ov
Tel074 - 242 42 44
e-mail:
veldhu\rz@intÍoweb.nl

Redactiecommissie:
GeraÍd V€rsluis
Jan Sluiter
John Smit
Hans Veldhulzen

Techniek
Varia
L€den
EindÍedactie

Overiee medewerk€nden:
L- van Denen
Gerda van Dilleo
Frans van der Heide
Elly Rutgers
Madan Sluiter

JaariÍks ontvangt U de ledenlijst van onze club. Ook ditmaal ontvangt U het
bekende groene boekje. Het is e€n uitdraai van onze ledenadministratie. Als
€€n ni€uw lid loetre€dt vult hij/zjj e€n uiÍgebreide wagenlijst in, waarvan de
gegevens mrgvuldig woden verwerkt. Maar, om allerlei redenen blijken deze
na verloop wn tÍd vaak niet me€Í coÍect te zijn. verhuizing, aanschafvan een
mobiele telefoon, veÍandering van schip, wijziging van de ligplaats en zo vooí.
ook worden ellghlig!]Etggpyq! gewaagd, die U bij de inschrijving als lid
niet hoefd€ op te geven. Daarom willen wij dit jaar ons bestand grondig aan-
wllen en corrigeren om de volgende ledenlijst weeÍ up-to-date te maken.
Wift U ons daarbij helpeí d@Í he,. bijgMnde co ectielomulierLgf g
en teruq te zenden naar het aanqeeeven adr€s? lnleveren bij de secr€Íads ofde

insmeester oD de I I maart kan natuwliik ook.



Nieuwe Leden
Het ledenbestand heefl ditjaar e€n ongekende groei lalen zien. Er traden 38 le'
den en 3 donateurs toe tot d€ club. DaaÍtegenover slond het vertrek van 12 le-
den, merendeels in verband mel de veÍkoop van hun Westerly. E€n saldo dus
van 26 leden en 3 donateurs. Het nieuwe gro€ne ledenboekje van I januari
2001 vermeldt nu 160 leden en 5 donateurs.

Wij wensen alle nieuwkomers e€n bartelïk welkom in de club. PÍofiteer vooÍal
van de v€le evenementen die de club U biedt om andere leden te leÍen kennen
en de sfeer in d€ club te e aÍen.
Achter in het clubblad vindt U op blz. 43 de namen en adressen van trestuurs-
€n commissieleden waafloe U zich kunt wenden als U nadere infonnatie wenst.

WCN Toertochten
Dit jaar organiseet de cl b 3 toe ochteL De Lovtestoíuocht en de Tocht on
de Noo hebben inniddels eek bekende klanl( Het zin tochren ltan een tteek.
Nieuw is de Carnalentocht naat Blankenberge met een duu van 4 dagen.

Imchrijvtug
Voor de tochten geldt het volgende.
Om pmktische Íedenen zijn er grenzen aan het aantal schepen dat kan deelÍe-
men. Dit is dan ook de reden dat we tijdiee inschrijvjng wagen (vór I mei).
U vindt het inschrijfformulier bij het clubblad. StuuÍ dit in een envelop naar de
p€nninemeesteÍ als U d€el wilt nemen aan één ofmeer tochten. Inl€v€ren op de
Jaarv€rgadering 3l mÊart as. kan natuurlijk ook. Wij !ïagen dit jaar €en in-
schrijfgeld van f. ó0,- per schip om het budget voor de tochlen te verruimm.
M€t het inschÍijfformulier geen U ievens een Clmrdrrge machliging om het
verschuldigde b€drag van uw rekening afte schrijven (in mei). U mag ook op
andeÍe wijze b€talen, mits de betaling yótu I mei binnen is. De bankrekening
van de Westerlyclub is 47 07 12 600

Wáar U rekeDing m€e nroet houdetr
Een voorwaarde voor deelname is dat op elk schip, b€halve de schipper, nini-
rnaal €en tweede ervaren bemanningslid aanwez'g is. Een bemanning van meer
dan twee is aan te bevelen in verband m€t de afstanden €n eventueel minder
gunstige weersomstandigheden. Zorg vooÍal dat schip, tuig, moloÍ, accu's, na-
vigatieapparatuur en veiligheidsvoorzieningen in pÍima conditie zijn. Denk om
warme kleding voor koude nachten. Vraag uw internationale documenten voor
schip en schipper tijdig aan bij de ANWB.
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Lowestofttocht 9- ló juni

Ook ditjaar slaal e€n Lowestofttocht op het Programma. Zowel 'oud8€dienden'

als nieuwkome$ zijn \{€er van hart€ \,velkom. Een 'briefing' bijeenkomsr is ge-

pland op \rijdagavond t8 mei bij Bob Stapleton in Kockengen.
Verzamelen donderdagavond I juni in lJmuiden of Stellendam' vertrek zateÍ_

dagochtend gjuni naaÍ Lowestoft, waff zondàgavond het traditionele'Safe AÍ_

rival' dinner plaats zal vinden in d€ Royal Suffolk & Norfolk Clubhousc
(stropdas verplicht!).

Maandagochlend gaat de tocht dan zuidwaarts met als Programma: riveÍ DetJen
(WoodbÍidge), river Orw€ll (Suftolk Yacht harbour & Ship InÍ: Wolventoíe
MaÍina & Pinn Mill) en misschien Íiver Black*ateÍ (Tollesbury Marina vooÍ

e€n l2-uurs overnachting. Dit jaar slaan we dus de Íiver BlÍhe Gn southwold
over. Als alles volgens plan verloopt ziin we zlteÍdag 16 juni terug aán de No-
derlandse kust, zodat ieder zondag (lsderdag!) thuis kan zijn.
Voor alle verdere informatie kunt U bij de Commodorg Bob Stapleton t€recbt.

Tochi 'Om de Noord' 25 a gustus - 1 sepl€mbêr
De tocht 'Om de NooÍd' staat dit jaar e€n week eerdeÍ dan gebruikelijk op hd
programma, omdat dit vooÍ €nt<ele deelnemers bet€r uitkoml. Deze k€eÍ zal de
iocht ondeÍ l€iding staan van Peter Dreef Ook voor deze tochr geldt Tijdig in-
schrijven, bij vooÍk€uÍ voor I mei
Het Íeisplan is niet zo ambitieus als in voÍigejaÍen D€ bedoeling is om in het
gebied van de Duitse waddeneilanden tot Nordeney en de oostetijke NederlÊnd-
se waddeneilanden t€ blijven. Hier worden verschillende eiland- en kusthavens
aangedaan, aÍhankebjk van wind €n tij. WadvaaÍt betekent €en bePerking vsn

diepgang tot ca. 1,35 m. Alleen een d€el vBn westel'jke Duitse Wad is tot Nor-
deney ook goed tÉvaarbaar voor iets diePeÍ stekende schePen Verzamelpunt is

weer Lauwersoog, op l'rrjdágmiddag/avond. 24 augustus. We verlrekleÍr zaler_
dagochtend, tijdstip aftankelijk van hel tij, met het do€l on wijdagavond 7 of

uit€rlijk zaterdag 8 september de tocht te beëindigen in Lauwersoog.
In overleg Ínet de deelnemers kan in rnei een briefing bijeenkomst in wordcn

belegd. In ieder geval kíig ied€re inschrijveÍ vooÍ de tocht 'Om de Noord' in

mei een deelnemeÍslijst en een voorloPig vaàrplan

Garnaletrtocht 13 - 16 sept€mber
De camalentocht is een nieuwe loot aan de tak. De tocht zàl onder leiding
staan van GeÍard Versluis. Het wordt een vierdaagse reis naaÍ Blank€nberge in
Belgie. Op donderdagavond verzamelen aan de Roompotsluis. VÍijdag varen
naar Blankenberge. DaaÍ gamalen eten rnet Belgisch bieÍ Z€terdags têrug nàaÍ

de Roompot en zondag weer thuis. De data zijn gekozen in verband m€t het tt.



Domeinnaam WCN
Door cera.d V€rslurs

Op het internet kun je een domeinnaan laten registreren. Daarmee leg je we-
reldwijd vast watjouw domeinnaam is. In het verleden \,ras dit fenomeen alteen
bereikbaar voor het bedrijfsleven, wegens de aanzienlijke kosten. Overigens
zijn hiermee een aantal slimmeriken heel rijk rnee geworden. Zij kochren voor
een paar duizend guldm domeinnamen zoals Shell-com en Disney_com. Ver-
volgens verkochten zij deze namen voor veel geld aan deze bedrijven.

W€lkont bij Westerly Club Nederland

Life before the Computer
Ontvangen van Marjan Sluiier

An application was for employment
A progran was a TV show
A cursor used profanity
A keyboard was a pialo

Memory was something that you lost with age
A CD was a bank account
Compress \aas something you did lo garbage
Not something you did to a file

Log on was adding wood to a fire
Hard dÍive was a long trip on the road
A mouse pad was where a molse lived
And a backup happenei to your commode

Cut - you did with a pocket knife
Paste you did with glue
A web was a spider's home
And a víus was the flu

I guess I'llstick to my pad and paper
And the memory in my head
I hear nobody 's been killed in a computer crash
But when it happens they wish they were dead!

Contributie
cebruik€l;jk wordt de contributie geind in de loop van de maand maatt. In de
algemen€ l€denvergadering komt dit jaar echter €en voorstel tot contributiever-
hoging aan de orde. Daarom zal de inning niet eerder plaats vinden dan iÍ
april. Van enkele nieuwe leden die in de laatste maanden van 2000 zijn toeg€-
treden zat dan tevens h€t inschÍijfgeld worden 8eïnd.
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Sinds kort kunnm de minder draagkrachtigen gratis een dom€innaam aanvra-
gen. Dat heeíï onze vereniging dan ook gedaan en zrj heeft de domeinnaam
WWW.WESTERLYCLUB.NL laten register€n. Het belangrijkste voordeel is
met name het feit dêt onze naam op het internet vanafnu altijd hetzelfde zal
blijven hoe vaak we ook (moeten) veranderen van provider.

De website heefï bewezen e€n aanwinst te zijn voor onze vereniging. Om de
continulïeit te waartlorgen was het gewenst dat er een .,tweede,, man zou ko-
men voor het onderhoud en beheer van onze site. Het bestuur heefr Remco
Allard hieÉoe bereid gevonden.
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Naar Denemarken via de Eider
DooÍ Frans van der Heide

Álvaer ruin een iaar Seleden ontving de rcdactie een verslag rah de rcis naar

Denemarken v.v.' wn-Frans eh Rina van det Heide en de scheepskal, net hun

Centa r FEMKE. Een tochí 1)an iií$ekn uit en thuis'
yeel ctubleden hebben al enaring nel een rctourtje Denenarken, maar Á'eini-

pen zullen ooíl hlm route via de Eider hebbeh Sekazen Door het ruime aanbod

van kopi in het ll&trlmjaar moest dit wrslag even bliven liggen We hebben

het ieti ingekort, net exuses aan de ituendels voor hel itstel

len klrnnen we bet schip volgen en

be(eiken na verlooP van tijd keurig

het Westgat. Met toenemende uind

5/6 uit oostelijke richting varel we

naaÍ Lauwersoog, schutten €n vinden

een riante box in dê jachthaven Na-

tuurlijk weer veel gemoteÍd. We zÍn

toch .,rel een beetje haPpy dat we on-

der deze omstandigh€den niet op het

wad liggen, want het regent en on-

w€ert er ook nog !Íolijk oP los Ván

slap€n koÍnt er dan oP het wad

m€estal riets ofheel weinig terecht.

Vi. Groniígetr ove. hêt Duits€ írd

Volsende ochtendr windkacht 7/8

met-reg€n en onweer. Àllemaal wat

te veel voor een tocht op gÍoot water'

we besluiten 's midalags dan ook om

maar op de motor binnendoor naar

Delfzijl ie varcn De tocht door het

Reitdiep en de stad Groningen met de

vele bruggeí, ovemachten in de ha-
vs van de motorbootverenlglng
'Abel Tasman' is 'Om de Noord'-
vaarders wel bekend. Het weer en her

weekend (bruggen) zitten niet mee en
pas vijfdagen later vertaten tr€ Delf-

zijl op weg naar NordmeY l,a BoF

kum. En daar liggen we weer lwee

dasen Yerwaaid
D;, op 1l jtni, is het zover' w€er-

bericht Zl0 213 bft Wegwezen dus'

Om 7.00 uur al Fok en Grootzei! er

oo We eaan Prober€n zoveel mogel;jk

wantije-n te doen: Nordeney Baltrum'

Langeoog, en SpiekeÍoog' om te e'n_

digen in de haven van wangeroog-
Miilen maken dus, u'ant onze oe-

stáming zal uiteindelijk toch De-

nemarken moeteÍ zijn. Het moet

kunn€n! VoorsPoedig goed ger€ren

en senoten, al moet gezegd dat het

taÀe wantij wel sPannend was (af-

gaand water). We hebb€n ongeveer

32 miil gedaan en zijn erg tewedeÍ'

Aánkomst oP Wangeroog 15.00 uur'

LekkeÍ lmchen, watertanken en

Íonilneuzen oP dit t ?ische eiland
zonder auto's en met e€n anlleK

treintje, dal samen met de veerh

het eiland helpt bevoorraden.

H€t grote teter'
Naar Helgoland Voor het eerst gaan

we de Íode Íots bêkijkerl daama dc

Eider of d€ Elb€ oP. Wind ZW 2/3

bft., bakstag. veÍfek 06.15 uur'

Zeilvoering: Genua en GÍootzeil. De

stroom loopt nu steeds dwars, dat is

oígunslig. oÍn koerc te houden.en
niet te veel te verlijeÍên vaar Je dàn

schuin tegen de stroon in MotoÍ bij

dus. Het we€r is Prachtig, dus niet

klaeen. Wel duuÍ de tocht daardos
waalanger. De kat Yindt het minder

leuk, hij lvordt van dat gekeutel ook

e€n beetje zeeziek (we rollen nogaU
De aankomst in de haven van HeF

eoland is een veradeÍning, want *t

ii.ln ook *at katterig geworden Op

arwe zee. zelfs met slecht we€r, heb_

ben we doorgaans weinig last' marr

met een holle z.€ ên z*?kke deining
worden we knap eng. wij dmken daÍ

het een stuk gunstiger zou zijn 8È
weest van Nordeney t€ v€rtrekken
naar Helgoland, de stroom loopt dan

over het algemeen me€ in PlMts van

Helgoland moet je em keer gezien

hebben. maar in het hoogseizo€n is

V€Ílrek
Op 29 nei 1999 begint de tocht Ínet
het vertrek uil H€llevo€tsluis Het
eerste tÍaject gaat, met weinig wind'
op de motoÍ naar Ijnuiden. Dê vol-
gend€ dag door naar Durgerdam via
de Oranjesluizen. Nog ste€ds oP de
motor, maar nu Sedwongen door ste-
vige tegenwind. De d€Íde dag via de
Houtribsluizen naar Makkum De
wind is we€r weg, dus de motoÍ gaat
weer bij. De eeÍste drie dagen zijn
w€inig spannend, maar wel comfor-
tab€1.
Dan gaat het oP I iuni het wád oP.
Door de sluis varen we via de Boon-
ljes naaÍ het Molengat voor een go€-

d€ ankeÍplaats, We zien onz€ eerste
z€chonè altiid weer een b€levenis.
De wind is variabel 2 bíi we ligget
als koningskinderen en slap€n uÍste'
kend. Het \Àad is weeÍ erg mooi.

over h€t wtd naár LauweÍsoog
volgende dag veÍder richting Lau_
wersoog. Wind 3/4 blt. Op hel eerste
wantrj lopen we omstreeks 11.00 uur
zo vasí als een huis, er is ook geen
prik me€r t€ bekennen. Ze zijn zo
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maar verdwenen, DooÍ al maaÍ te
jutten komen we telkens we€Í los en
zien na verloop van tijd €en rood
restant van een baken. Op goed geluk

er langs ge\aren €n na regelmatiS
vastlopen verschijnt er weer een prik

Op het tweede wantrj lopen we na
ongeveeÍ dÍiehonderd mete. we€r
vasi. EÍg meÍkwqardig, want er zou
al mingens l,l0 meter q'ater mo€ten
staan volgens de kaaí en die is zo
Íe.ent als wat. Hei is ongeveer een
uuf vooÍ hoogwater en $'e zijn bang
dat we dit tamelijk gÍote wad niet
zull€n hal€n. Een nieuw wee.berichl
vertelt ons ook nog dat we toene-
mende wind uit he1 oosten kunnen
verwachten, compleet met regen en
onwe€r. DooÍ de oostenwind staat hel
waler een stuk laSer boven de geulel)

en platen, maar hoeveel lager is altijd
gissen. We besluiten terug te kereÍt
naaÍ hel Molengàt.

celuk! E€n peilschiP van Rijkswa-
teÍstÀat komt zomaar uit h€t niets op-

duiken en vertelt ons dat de geul is

dichtgeslibd en een nreuwe nog nrei
is gemark€erd. DooÍ onbekende geu-



het kermis. Drank en wat andere za-
ken zijn go€dkoop, naar zo erg veel
scheelt bet nu ook weer niet
De volgende dag vertrek uit H€lgo-
land om 06.00 uur met zon en aan-
genane t€mperatuur Wind N/O 2/3
bfr Het lijkt ons interessant om via de
Eider naaÍ het Oostzeekanaal t€ va-
ren. Er is weeÍ nauwelijks wind. Dan
naar we€r motoren, Het is een vlek_
keloze tocht met vlak wat€r en nog
àardig wat scheepjes uit diverse rich-
tingen.

[È .ankomst bij T60|rig via het Ei-
deÍ-Sperrwcrk verloopt gladjes. Veel
zeehonden, zandbanken en Pracbtig
weer. Het is zoDdag en de bIug bij
Tónnig &arit dus d4 Dan msaÍ het
schildeÍachtige haventje in voor een
goede ligplaats. De douan€ is mete€n
al op de steigeÍ. Of we nog drank, si-
garetteÍr of parfum te veel aan boord
hebben? Dat hebben we dus niet,
maaÍ wel altrjd voldoende.
Aan de wal zijn leuke terrassen en
eethuisjes. Het weer blijft mooi, we
voelen ons bevooÍecht. De boot is
dan inmiddels helemaal alrooggeval-
len en ligt keurig rechtop. w€ lenm
e€n sleutel van een Duitse wateÍ-
spoíer en kunnen alsnog gaan dou-
chen, na eerst wat gegeten te hebben
op een te asje. Noord-Duitsland is
naar onze mening tot nu to€, voor de
watersporter v€t gerno€delijker en
goedkoper dan de eilanden- Een har-
de commerciële aanpak hebben wij
nog niet ondervonden, maar dat komt
misschien nog.
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verd€r door d€ Eider
Wind 23 bft. Het weer is erg mooi.
We zijn op weg naaÍ Frederikstad,
via wat bruggen die nu allemaal keu-
rig draaien. Door een sluis (eÍ is nog
steeds tijverschil op de Eider) anive-
ren we in de jachthaven, wiendelijk
en comfortabel. H€t stadje zelf is
pittoresk-kitcheriS, zo erg zelÊ dat
het weer leuk is. Hier verversen we
de olie in het €rter en de keerkoppe-
ling, vrezend nog v€el te moeten
motoren. We lummelen nog wat rcnd
en gaan niet te laat naar bed. De vol-
gende dag met tegenwind op de mo_
tor en af en toe de genua bij, naar de
sluis van cieselau. we zijn blij als
we er zijn. Vanaf het Eider-SpeÍ_
werk wÊs het toch een rcis van 90
km. HieNandaan is het nog 60 kn
naar Kiel.
DÊ volgende ochtend moet bet ver-
trek even worden uitgesteld voor iets
dat we nog niet eeÍder hebben gehad:
Mist! Deze trekt gelulikig spo€dig op
en we vertrekken met e€n variabele
2/3 bft, maaÍ die doet €r even niet
to€. W€eÍ zon en weer 24 gaden.
We;nig beroepsverkee. en wateÊ
sporteÍs al helemaal niet De sluis in
Holtenau geeft geen Problemen, wel
\rd wachttijd waardooÍ het niet meer
lukt voorbij de sluis diesel te tanken.

D€ Ooctzee
Het is al l?juni als we lekker zeilen-
de op genua en grootzeil de Kie_
lerford uitvaren en richting Schlei
ko€rsen. Dan zien we eeí nieuwge_
bouwde onderzeeër pÍoeÍlaren

Tot onze verbazing voert het schip
een Israëlisch€ vlag We kunnen het

elen niet geloven en kijken eÍ nog
lang naaÍ
Vanwege hevige onweersbuien en

toenemende wind meren we ai in de
niet echt prettige hÊven bij Maae
holn. Vlakbij is ook een mooie aÍ_
kerplaats. Die nemen we de volgende
k€€r wel. We hebben nu brandstof
nodig en al gaat het allemaal wat ge-

compliceer4 we kunnen bijtanken
Er komt gelukkig ook weer een he'
vige bui met regen, onweeÍ €n wind_
stoten
Na al dit geweld knaPt het weer de

volgende dag w€er oP. We bêleven
een machtigc zeildag nàar het piep-

kleine eilandjê Lyt Er is een heel
klein vissersháventje met ruimte vooÍ
wat iachten in box€n. Buiten d€ ha-
ven is ook nog een ankerplaats' ach-
ter een soort dam. Omdat de wind
weer aantÍekt, kiezen we voor hel

haveítje. We liggen goed en gaan

nog even @n wandeling maken, on_
danks de haÍde wind. Autoriteiten
zien w€ niet. De andere dag is er ook

niemand te zien, behalve o€n visser
die spo€dig vertÍekt.
Dan ktgen we €€n bericht via onze
gsm. We mo€ten eerder dan 8€Pland
richting thuishaven

Terug ntrr huis
De t€rugtocht begint oP 19 jun' en
gaat via de Srote commerciële-jacht'
haven van Strand. wa:lr de KleleÍ-

woche al st€vig aan de gang is D€

volgeÍde dag naar Holtenau waar we

wachten op een opslapp€r. Rrna Saat
teÍug naar huis, onze zoon en oÈ

stapper Tom ariveÍen Per auto om
I 8.00 uur na e€n Íit van ó00 y.m' een

leuk stukje.
De volgende dag vertÍeklen Rina,

onze zoon en de kat peÍ auto Íaar

huis. wij vertekken uit Holtenaq
via Giesenau en Brunsbittel in twec

etappes naar Cuxhaven. Hel laatst€

stuk over de Elbe valt wel teg€n m€l

NW 5/6 op de kop. Cuxhaven heefi

een prima jachthaven.
Na e€n rustige nacht Íet gunstigc

wiÍd €n tij mee naar Wangeroog.
Een tocht van 8% uur. Nu volgen en-

kele lange dagen met v€el motoÍeÍl
en tuss€nstops in Nordeney' D€lÊUl,
Dokkemerzijl en HaÍlingen. ln llar-

lingen komen we twee dagen veÍ_

waaid te liggan. 86r \|€er met ZW 7.

Bitrn€Ídoor
Dan maar binnotdoor, via Heeg en

Stàvoren en m€t gunstige wind via

Enkhuizen naar Ahsterdam.
Via de staandgmast route 's nachls
om 02.00 uur dooÍ Amsterdam en
dooÍ naaÍ Gouda. Dan via de Hol-
landse ljssel, de Noord en de Oude
Maas naar de havein van Oud-F
ijerland aan het Spui. OP 2 juli varen
we de laatst€ etappe naar de thuisha_
ven Hellevoetsluis. Schoon schip ge-

maakt en naar huis met een voldáan
gevoel. De echte !!@!9 zomer moet

dan nog beginnen, mllar dat ls cen
ander joumaal.
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Advertentierubriek
Te kooo aanseboden
westeÍly Cenlaur, bouwjaar I 969
Go€d onderhoirden en uitgeÍusr, kajuit mer dinette, wandbektedirg 1998, par-
ket, kacheltje. Bestudng met stuurrad, doch helmstok noe aan booÍd.
Voror25 pk Volvo Penla. gerevideerd in 1995. Marifoon. erhotood. accutader.
gassnuiver.  Tuig compleel mer zlrare en l ichte Íolqenua.
Prijs f29.000 Tel€foon: 072-58 I 33 84

Te koop aanseboden
Westerly Fulmar 32, hoge mast, bouwjaaÍ 1990, in zeer goede staat en zeer
compleet. Motor: Volvo Penta 2002,20 pK,
ó persoons Íeddingsvlot op dek (gekeurd), reddingslijnen, brandblusseÍs,
2 grootzeilen,2 rolgenua's, I hattuinder.
3*Autohelm ST 50 (di€pre, log en wind 360 graden), Autoheln ST 4000
stuuaulomaat (nieuw) Radar derector, compass, oven en magnetÍon,
Eberspacher hetelucht verwàrming en 2 electrische heaters. Teak interieur.
diverse 220 V wandcontactdozen, zwemladder, nieuwe buiskaD,
Vraagprijs I 146.000.
D.F. Mulder, Nijenburg ó, I ó I 3 LB croorebroek Tel. 0228 52 I 5 58 (rhuis).
020 ó103722 (qerk) L-mait :  don.Ímutder@opc she .com
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Met de PATIENCE naar de Golf van Biskaye
D6.Gerda !3t Dilln

lti de rorige a|lereting van ons clubblarl beschreefcerda in het a ikel net de
kop Anders actief' hoe het echlpaar zich t)ooóereidde op de rcis Nar hel
zuiden. Hier nlg het rckwrsl.lg wn de ee$te etappe. (red.)

Het is halfjuni 2000. We hebbcn van alles geregeld vooÍ een lang verbhjfaan
boord. Hel plan is richting Zuid-Frankijk le varen. We hebben alle t!jd; in ie-
der geval tot half september, om een eindbestemming te vinden. Het NedeÍ-
landse weer nodigt ni€t uit tot langer aarzelen. We willen zON en €en pÍettige
wind! Verwaaid liggen in Schev€ningen lijkt ons niet aanlokkelijk. Dos gaan
we vÀnÊfh€t lJsselmeeÍ binn€ndoor naaÍ elsnd. ln ZieÍikzee schijnt de zon
volop. We zeil€fl langs de B€lgisch€ kuí tot tueÍde. Onderweg blijkt dat de
g€nua niet goed inrolt. Dus hebtcn we een probleernpje. Boven in dc nast is
het geleideblokje van de reefinstallalie losgeraak. Met 'Top-climb€r' klimt
Frits in de mast en tÍacht dit te Íepareren. Het 'poppen' vergt nogal wat kachl
dus zoe*en we hie oor een professional. Het weeÍ slaat om, regenachtig €n
veel wind. Maar bij Jachthaven RYCO is het gezellig. De'grijze golf stroomt
binnen, de Belgen noemen deze gÍoep mensen 'd€ Zilvervloot'. RYCO heeÊ
een gez€llige bar. Op lmpafstand is de Vuuíorenwijk. Hier zijn allertei win-
kels en e€n supermarkt. Met tÍam of fi€ts is de stad goed bereikbaaÍ. KortoÍn
we raken in zes dagen aardig wat frankjes kwijt, maar ..... je kÍijgt wel \'íaaÍ
voor je geld.

Vie Duinkerken, waar hd ook gezellig is met veel Nederlanders, íeken we
over naar DoveÍ. In het cranvilledock liggen veel westerly's. we bezoeken
Dover Castle per fiels. Bergop is wel inspannen4 terug met gierend renmel|
ook, maar het is zeeÍ inleressant. Vooral het ondergrondse gangenstel$I, *aaÍ
in de twe€de wereldoorlog eer Ínilitair hoofdkwartier en €en ziekenhuis onder-
gebracht waren, maakt veel indruk op ons. Naast ons ligt de Westerly Corway
NEW DAWN. De eigenaar heeíi dit schip in Holland gekochl met de naam
DE HORIZON. Gezamenlijk zeilm we naar Eastbourne. Hier neman we af-
scheid. Wij gaan via Brighton naar Litdehampton. Het aárlopm van deze ha-
ven \ras €chl spannend. Ten eeÍste moesten we go€d rekening houden net het
tij: I uuÍ voor hoog water is de haven to€gankelijk. Ten tw€€de staat er in dè
havenmond e€n forse dwaÍsstroom, die de boot flink opzij zet. Gelukkig laat de
PATIENCE zich go€d sturen; otuel heb ik een goede schipper? KoÍtom we
kwamen heel goed binnen en konden aan de Town Quai airneren. We hadden
vooraf per VHF gevraagd ofer een plek was, eÍ zÍn eÍ namelijk maar 3 iot 5
voor kielschep€n, dus werden we opgewachl



LittlehrmptoD is een gezellig plaatsje met een leuke winkelstand €n een soort
van Lunapark op de kop van de haven. Teg€nover de To$n euai ligt de Arun
Yachting Club. Deze jachrhaven vah droog en dus zijn er a een lirnkielers
welkom. 's Avonds laat kwam een britse Southerly naast ons. Hij moest eigen_
lijk aan de overkant zijn maar moest even op hoogwater wachten. Hij kwa; uit
Cherbourg mel ztn boor volgetaden mer .... Franse wiin.
We vertelden dal wij naar Cherbourg wilden. Hij adliseerde ons via Seaview
op Wight t€ gaan. Seaview ligt ev€n ten noo.den van BeÍnbridge. Er is geen
haven, maar e€n jachlclub m€t ankeÍboeien voor kleine zeilboten en enkele ro-

We vinden een plaatsje aan de volle bezoekersst€;ger. Bij het afrneren hebb€n
we geen achteruitstuwing, maar Engelse zeilers zijn behulpzan en die *"ren
er genoeg.
De volgende dag is het mooi weer. Na het dagelijks Íitueel: douchen, ontbrjten,
boodschappen, lunchen, willen we eens onder water kijken. Het water is nog te
fris vooÍ Frits. Dus duik ik naar de schÍo€f Na 3 keer duiken haal ik e€n vier-
kante ÍneteÍ visneÍ van de schroefas. Het lijkt alsofer verder ge€n schade is.

ClerbouÍg is vol mêt Engelsen uit Poolc. Zij zorgen voor levendigheid an gc'
zelligheid. (zie de foto binnewijde achtedlap). De baven is niet erg klant-
lriendelijk; de douch€ is ver weg en kost l0 Êanc = f3,501 We douch€n dus
aan boord. Liggeld is ook behoorlijk: 140 fank per nachq ho€wel de 3'nacht
gratis is. De stad heeft een glote h)?eÍmarché en een aardige winkelstrnd.
Maar na 1l dagen b€n je er wel uitgekekenl Er zijn *einig mogelijkheden om
het acht€rland te bezoekeÍ met oÍrentnar vervoer. we hebben veel gefiets en
jeux des boules g€speeld. Op l4juli liggen we nog in CheÍbourg. De Engelsen
hopen op een feestdag; zij pavoiseren de schepen. De Franse boten bliiven kaal.
En in de stad is weinig te beleven. Tot on 23.00 em pÍachtig wurwerk los-
barst, eir daarna . . . ..rust alom.
Oíhet aan het uNrwerk heeft gelegen weet ik niet, maár de volgende dag gaf
het w€€Íbericht go€de wind: Noo.dw€st 4. Dus konden we eindelik weg.

Hct volgend€ do€l w|s St Peters Port op Cu.msêy. Tot Cap de la Haye had-
den we een b€etje stroom tegen. Bij de la Haye maakte de PATIENCE !ïeemde
capriolen, dook met de neus volkomen onder in het warrelige wateÍ m soms
le€k het me dat we achteruit vo€ren. Maar toen kwam de kick, .... De Aldemey
Íacel Hier maákten w€ 9 tot l0 mijl. Voor St. PêteÍ Port mo€sten we aan de
volte wachtsteiger afineren. Ondanks dat we de evlag v€rg€ten waren, kwam
d€ douane laDgs. Deze dienst is er, volgens mÍ, alleen ter werkverschaffng,
want het stelt niets voor, Na 2,5 uul wachten was er voldoende water boven de
dÍempel. De llarbour Patrol boten begeleiden de schepeÍ naar hun plaats in d€
hav€n. De sfeer in de haven is intemationaal en gemoedelijk. Na onze slecht-
zicht ervaring voor Cherbourg schaf€n we in Guemsey €€n radaÍ aan. De prii
zen zijn hier nog zond€r BTW, dus wal voordeliger dan elders. Frits hangt een
halve dag in de bezaan om de antenne te monteÍen. Daama sluit hij de kabels
aan, Als de leverancier de installalie koml controlereÍ\ varen \r€ een uurtje
naar buiten. Frils heeff prima weÍk verÍicht. Dit rechtvaardigt een rustdag.
Winkelen en genieten van het Carnaval met wurrverk.
De volgende dag gaan achter Com€t Castle in een baai voor anker. HÍ is zeer
zomers, De baai wordt steeds voller. We zien rllerlej manieren van ankeren,
erg le€rzaam. 's Nachts om 24.00 uur gaan we ankerop.

de bo€ien voor bezo€kers.
De volgende dag hebben we
deze raad opgevolgd. Door het
Looe Channel naar Nab East.
Tussen No Man's FoÍ en St.
Hellens Fort voÍd€n we inder-
dard de boeien var Seavieu
Bij de jachtclub weden wed-
strijden g€zeild. W€ zÍn mer
de bijboot naar de club geva-
r€n. We werden haÍelijk ont-
vangen, konden er e€n Prima
sandwich eten en hoorden dat
we welkon waren aan de gm-
tis boei. We bel€efden een
schitterende zonsondergang
m€t uitzicht op de drukke
v&rweg vooÍ Porthmoulh.
Na e€n schommelende nacht
veÍtrokken \lre om 6.45 uur,
voor onze langste oversteek -
65 mijl - naar CherbouÍg. In de loop van de ochtend ging het'miezeren'. Ce,
lukkig konden we onder de buiskap zitten; de automaar deed het werk.

N. l0 uur vrren vo€len we eên ktrp ond€r heÍ schip. We hebben geen voort.
stuwrng meeÍ. Frits geen achteruit, en daarna hebben we weer vooruit. We va_
Íen weer. Het zicht wordt ste€ds mind€r, e€n krappe 200 meteÍ. De VÍ{F metdt:
"zicht voor CheÍboug is 50 neter!', Onze snelheid is afgenomen tot 3,5 mijl.
Komt dil dooÍ de stÍoom ofde klap??? Maar we gaan nog steeds vooruit, denlt
de optimist. Het zicht wordt beter als wij voor d€ breakwater zijn. M€t een
rnktzwarte lucht boven Cherbourg varen \ye de haven binnen.

t4
l5



W€ zeíen koeB dcar Bretrgne. Het is een prachtiSe, rustige nacht. ceen
wind, dus motoren we. De cPS en radar helpen go€d bij de navigati€ naaÍ deze
onbekende kust. D€ Bretonse kust is fascinerend met grillige rotsíormaties. We

koersen naar Perros
Guirec. De baai voor
Perros valt &oog tot
éen mijl uit de kust. De
haven is daarom be-
perkt bereikbaar. Van-
daag tot 1i.30 uur. De
toegang tot de haven is
aaÍdig smal, biina 6
meter er Íaat 3,5 meteÍ
boven de dÍernp€I. D€
haven is verder omge-
ven dooÍ een muur, de-

Wê varcn troord v.Í lle d€ Brtz narr h€t puntje vsr Breugtrê. De wind is
NW-W dus w€€Í ge€n z€il. Tegen 20.00 uur vareí we voorbij d€ hoogstc
wurtoÍen van Frankrijk, la Vi€rge, 60 meter hoog. Daarna fiebben w€ wat
moeite om de juiste ingang naaÍ de rivier de Paluden te vinden. ln deze delta
iigg€n nogal wat verradeÍlijke rotseilandjes, vàak onder water. De almanac ad-
viseert om het Grand Chenal te nemen. Met behulp van OPS en de kaaÍ lukt
het. We varcn door e€n schilderachtige omgeving naar de poÍt de plaissancÊ
van L'Aber\mc'h. De bezoekerssteigeÍ is vol, maar $,e vindea een ankerboei.
We liggen in een rivier
omgeven door gro€ne
beboste heuvels in e€n
ondergaande zoÍr:
machtig prachtig! De
havenmeester komt
langs ed is zeer b€hulp-
zaam. Hij gaat informe-
rên wie ons kan helpeÍl
bij het lekje, morgen
komt hij weer langs.
Met de \ratertaxi van de
havenmeester gaan we
de volgende dag aan
wal. Na enig zoeken vinden we de weÍf, rÀàaÍ een monteur is di€ ons derll( te
kunnen helpen. We gaan aan de bezoekerssteigeÍ ligg€n en bezoeken het stadje
Land€la boven op de berg. Kl€in, pittoresk en van slles te koop.

's Middrgs komi de monteur. Zijn conclusie: d€ boot moet alroog staan om
het proble€m goed te kunnen zien- Dit hadden wij ook al bedachl, maar Ïoe?
Bij de w€rfstaan twee palen in het water met een ponton ertussen. Hier kunnen
we met hoog water afineren; daama vall het dÍoog. Tot 16.00 kan dit nog. Dus
sÍelle actie! We m€ren afen mel veel fendeÍs, lijnen voor en achter en 2 val-
l€Ír. om 19.00 staan we in een goen wierlandschap. Een hele frvaring- oln dit
te verwerken gaan we ze€Êuit etm.
we gaan drmgstaand te kooi en drooe weeÍ op. VÍesnd geDoeg lijkj€ sclip
geen sahip meer. Meer É:en caravan op €en onaangenaam hoge plek. De mon-
teur b€kijkt de schroefas, er zit speling in de steun. Hij verÍicht e€n Íeparatie
door uitslijpen, wllen met siliconenkit en epoxy.
En nu maar wachten op h€t w"ter, zodat we weer kunden drijvol en vareÍL Het
duurt lang, maar het water komt. Om 16.30 kunnen we w€€r naar de bezoê.
kerssleiger. We liggen niet erg rustig mel de wind 4/5 van achter. Bovendien
leld het nog steeds. Maar we weten nu tenminste wàáÍdoor.

ze is bij hoog wàter niet te zien. DaaÍom zijn €r witte staken opgezet. Het v€r-
val is minstens 6 meter. Bij laag waler lig je dus echt in een grote vijver. We
zijn mooi op tijd, we meren om I 0. I 5 af in de haven. De wijk bij de jachthaven
heeft e€Ír bep€rkte winkelstand.
Het c€ntrum ligt boven op de berg. Hier zijn ve€l leuke winkels. Bretagne is erg
Engels geo.iënteerd. Zo gauw mijn pogingen om in het Fmns te communiceren
wat hap€ren, t'egint men in het Engeis. Leuk, maar weljammer vooÍ mijn ont-
\yikkeling van de Franse taal. Het Bretonse volk heeft duideliik een eisen cul-
tuur; ze willen zeker g€en Fransen zjjn.

Na tw€e dageÍ verhten we Perros. We varen langs de grillige kust richting
Ros€ol Deze haven h voor ons schip niet toegankelijk. ln de port Bloscon,
achter de ferry zouden ankerboeien liggen. Deze liggen €Í wel, maar zijn al-
lemaal b€zet. Dus zoeken we eeÍr andere plek. Tegenover de haven }?n Roscof
bij de Ar Chaden boei is een baai. Hier zijn wet 40 Ênkerboeien. EÍ is nog v€el
plaats, dus pikk€n we er één op. Het weer wordt minder; weinig wind en regen.
Vlakbij zijn rots€ilandjes mer kijsende warnvogets. Frits viÍdt her wat sinis-
ter. Eigenlijk willen we's nachts weg, maar we btijven toch maar in de kooi.
We hebben inniddels ontdekt dar het visnet meer schade heen aangeÍicht, dan
we dachten. Áchterin hebben w€ een klein lek, I druppel zoutwater per minuut.
Uit de Shell Channel Pilot en Reeds Almanac onrdekken w€ dat in L 'Ab€r-
wac'h de meeste Aciliteiten zijn om hiernaar te lalen kijken,
In de loop van de volgedde ochtend klaart het weer op, We moeten qoed reke-
ning houden mel de slroom. we vertrel&en teg€n halÍiwee.
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Aan de haveÍr is een kleine markt, hier kopen we lokale producten; wijn, arti-
sjokken en abrikozen. we bekijken en beÍekenen de besre lijd om d; het
Chenal du Four te gaan. We vertrekkn 2 uur voor HW Brest. We zjjn op her
go€de fijdstip bij her Chenal. varen zeer ontspannen aoor deze veradeilijke
tr€chter. Het
sFoomt goed dooÍ;

mijl met weinig
wrnd en motoÍ bij,
H€t ronden van
Point St. Matti€u
rs wal rommejig

felingen. Op de
rede van BÍest is
weinig sch€ep-
varlt. De kust ten
zuiden lan BÍest
lijkl wat op de Eogelse kust. Droog ín het wieneld

haven m€t bungalo*park.'s Avond g%eten in d€ bistro. De b€diening i\?s b!j-
zonder slecht.

Vijf mijl verderop in dez€ baai ligt e€n andere haven: Concarneau, Dit is óén
heel gezellig plaalsje. Leuke maÍkt, gezellige terÍasjes en muziek. De haven
ligt voor het middeleeuwse vestingstadje ,la Vill€ Close. Ondar*s dat het ee'l
en al souvenirwinkel is, ademt dit stadje een sfeer vol geschiedenis; echt de
mo€ile waard. De jachóaven is zee. levendig. Fransen demonstreÍen hi€r hoc
je met de fianse slag kunt aÊner€n. EÍ zijn verschill€nde methoden: als er ie-
mand op d€ kant klaar staat, dan werpje 20 meter lijn naaÍ zijn hoofd. Een sn-
dere manier is: dê schipper stuuí de boot in de box en spring op de vinger-
steiger, vootal niet afstappen, en houdt de boot in bedwang. De b€manning kan
dan rustig de lijnen opzocken, zodat je na l0 minuten wel vastligt. Een anderc
bijzonderheid in deze hÊvsn is dat de b6kkcÍ 's morgeDs het brood komt afleve-
ren op de gewenste tijd; in ons geval om ? uur!
Hierdoor geslfflt veÍtrekkm we n6ar LoÍient. bekend van de duikbocnbasis uit
de 2' WO. Lori€nt heeft 4 verschillendê hava$: Port Louir Kernevel. Locmi-
quelic en taÍientville- Ondat we de duikbootbosis willen zien, kiez€n we voor
Kemevel. De duikboothaven is v6lat€Ír, €||. ooÍ ligt een w.ak te ÍoesIsr Het
bouww€* is indrukwekkend groot, vooral slsje Menkt dat heÍ binner I jaar
gebouwd is. In Kcrnevel is weinig te beleven. We vrren de volgende dag door
n.ar Lo enÈstad. Hier is een Keltisch muziekfestiv.l. Deze muziek geeff eeÍr
h€el aparte sfeeÍ. De havenmêesters zijn erg behulpzaam en efn sooÍ vaD
\ri€ndelijk, we kunnen fietsen lenen.

Onze to.la grat verder. We varen langs lle le Croix naar Belle lh. Dit eiland
heeft één haven. Hier loopt ieder€ 20 minuten €€n feny binnen en de havenin-
gang is niet breed, dus is h€Í uitkijken. We melden ons via de maÍifoon. De'zodiac' met de havmmeests \,agt ons op en helpt ons afrneÍen aan €en an-
kerboei en de muuÍ. De haven heet'le Palais,. Dejachten liggen in twee rijen
tuss€n de muur en boeien. Met 6 s.hepen aan I boei is heel goed mogelijk. Ar-
dere verblijfsmogelijkieden zijn: door de sluis in het stadje ofbuitên de haven
voor ankeÍ, Dit laatste is erg onrustig. oltze buurman had een grotc zeebaars
gevangen, hi€rván kreg€n we mooi stulq dat ik lekker heb g€stoofd. oÍn aan d.
wal te komen moesten we de bijboot gebruiken. Een mooiê wandeljng naar het
sladje, waar we inkopen deden. De havenmeester k*?m de volgende dág, na
e€n VHF aanroêp, help€n tussen de boten Endaan te komen_ We gleden 6
keurig tussenuit.

Op weg rr.r lle de Ycu hebben we een bijzondeÍe ontnoeting. We motoÍsai-
len, op onze koers ligt een zeilende tegenliggeÍ. Dichterbij gekomen blijkt hij
het anker uit te hebben. Onze dieptemeter ge€ft 30 meter aanl We wijzigen dc

We meretr afin de hsven vetr Camrret De haven is erg vol má allerlei nàt!
onaliteiten. Cam€ret is eÍg toeriÍisch, máar \yel gezenigl We geniuen ; d'e
artisjokken, zeeFuit en wijn aan boord. W" t 

"Ut"n 
ni a" ,-"""t .punn"na"

vaarwalers gehad. Alle€n her Raz du Seine ligr nog voor ons. Dus lan jk Frirs
de narcn kntppen, \r"nt volgens afspraafr mochl dir !,as na het ronden van Ou-
essanr. 

^Mer, 
h u lp van d€ getttafel Breí en de alma;ac b€palen het rijdsrip dar

rn nel Kaz de mrnste stoom staat. We verlrek-ken op de Beplande lijd, hebben
inderdaad weinig strmm en varen dus door een nagenoeg ilmpefoos iar. tij
Audieme gaan w€ vmr het strand aan één van de laatste a;kerbo€ien. Het is e;
he€l druk en vol.
's Morgetrsvro€g vertrekken we richtiog de gotfv.n Bisk je. Er *aair een
slevrge Dnesi we lopen op zeil 7 mtl. Áls de wind nog \r€l roeneemr besluilen
we te_Íeven. Dit is heel snel gebeurd met het Íolgrooizeit. Voorbij point pen_
marc'h krijgen we de wind van achler. Dit vinde; we niet €cht le,.rk, want de
zee rs€en 'p€u agilé'. Dus gaan de zeilm qeg en de motor aan. We zien de lles
des Ulenan liggen. Dil is een schinerende eilandengroep. Het is een groor na_
tuurgebied, dat druk bezocht wordt door ferries met dagjesmensen. Hel is goed
mogeltk te ankeÍen bij de verschillende eitandjes. WliÍetten al niet gealn,
maar zijn naár Poí ta Forêt gevar€n. We dachten dat het hieI geze ig á zijn.
H€laas was dit niet h€t geval. poÍ ta Forêt is een soort Aqua Delta, een grÁe

l 8
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ROUTE EN AFSTANDEN NA R DE
GOLF VAN BIS(AYE

Roohpolsluis -Blántenbqgc - 3l nijl
Blonkênb€Íse -Ooíedc - 9nijl
Oosrende ' DuiíteÍk.n = 26 mijl
Duinl.Íken -Do6 = 4zmiil
Dovd -Eaíhotmc = 4J nÍl
E!íb.une -BÍishlon = 22nil
Bid'ron -LinlehanÉon = 17 mijl
Lirdehidglon - SdYi* = 20 nijl
S6vis - cherbou4 = 65 nijl
Chqbour8 -ou""".y = 44 mijl
Cuosey - Peroscunó = 58 mijl
Pcroscuirs - lle dê Balz = 30 miil
llc d€ Bat2 - LAbèMc1 = 40 mijl
LAb.sdh - caroEr = 40@jl
CldEl - Audimc = 28 oijl
Aldieft - PoÍ l! FóÉi = 4ómijl
Pdt l. rórd - Cmcmó! = 5 mit
Co@ruu - lnioí = l5 mijl
l-o.nl - Belle ll. = 27 mij!
B.llelle -lledYd = 50 n'jl
ll.dY.u -Sabl6dolo.nc = 30 mtl
Sàbl*dolome -laRmh€llê = 36htl

ko€rs to€h Ínaar. Wat blijkt: hi is aan het 'issen. Zeilend vissen is een Franse
sport. Maar, Ínet hel anker uit, dat hebben we maaÍ e€n keer gezien.

lD Joitrvill€ op IIe de Yeu zijn ve€l gezellige eelhuisjes en teÍrasjes; we genie-
ten dus. Het eiland doel wat Grieks aan: golv€nd landschap, v€€l witte huisjes

m€t blauwe luikjes in alle
kleurtinten blauw. Hiema veF
trekken we naaÍ des Sables
d'Olonne. Dit is een Íedelijk
gÍote haven. Aan de ene kant
tigt het plaatsje la chaune, zeeÍ
pittoÍesk, aan de andere oeveí
ligt Sables. We ontmoeten hier
een Nedeíands €chtpaar met
een Doggêrsbank kniser. Zij
hebben in Nederland hun huis
verkocht, leven aan boord en
zijn op weg naaÍ de Middel-
landse zee. Ze willen in s€ptem-
b€r het kanaal du Midi door.
Wij inÍormeren naar e€n plaats
cÍn op de kanl le gaan voor de
winteÍ en de verbinding per
trein naár Nedeíland. Hoewel de
stadjes bezienswaardig zijn,
vinden we het niet echt interes-
sant om hier le overwinleren.

We vertrekk€n naar la Rochelle. Hier is de grootste jachtbaven van Frank-
rlk: 3000 ligplaatsen met een wachtlijst voor vaste liSgers!. Er zijn 300 plaat
sen voor bezoekers. Hier krijgen we een 'belle place' to€gewezen. Onze steiger
wordt regelmatig b€zocht door wandelaars, die elkaar hier in allerlei standen
fotograferen. Jachthaven des Minimes ligt in een buitenwijk van la Rochelle
De stad is bereikbaar met een watertaxi, fiets, bus ofte vo€t. Het is zondag 13
augustus als we aniveíen. Op maandag gaan we op onderzoek naaÍ een win-
lerplek. Maandag is bij de bedrijven de rustdag en omdat het woensdag een
f€€stdag is z|n ze oaÈ dinsdag ges[oten, FÍ;ts gaat met de trein naar huis om de
aulo op te halen. Hij vertÍekt om 14.30, on 23.00 is hij thuis! De treinverbin-
ding is voortreffelijk met de TCV naar Parijs en de Thalts naar Holland D€
volg€nd€ avond is hij weer teÍug.

Nr krnnen we Per auto vcrd€r rondkÍken. We Írjden naaÍ Ro)àn en langs

de oever van de GiÍonde. Hier is de natuur weer heel anders; laag m veel oes-

terkwekerijen. we b€zoeken diveÍse havens. In Rolan h geen mogelijkieid on

te overwinlerenl wel in PoÍ Bloc op de ardere oever ran de Gironde Er is
qeinig beschutting tegen stormwinden m alleen beÍeikbaaÍ per ferry' Aan d€

Gnonde zijn nog ànkele haventjes. Deze vallen bij laag water droog of hebbn

geen botenicraatinoor on" schip. Dus gaan we lerug naar de 'chantiers' van la

i.ochelle.. Het is niel echt eenvoudig met Fransen informatie te kijgen en af-

spraken te maken. Ons Frans blijkt toch tekort te schieten, maar als er €en En-

selssDrekende Êansman aanwezig is, is er nog hoop.

ó"ti*ig kunnen tt" nog een plaatsje krijgen bij de Beneteau-d€aleÍ' We ktm-

nen 6 september op de lral. HieÍdoor hebb€n we nog tijd oín auerlei kluss€n te

doen. Het dek mo€t nog ge-
schilderd worden, e€n win-
terluik genaakt \À'orden,

In dê jrchthtven worden
voorbereidingan gehofen
vooÍ de Grand Pavois. Dit is
€en gote tlootshow. B€gin
septemb€r moest€n alle be-
zoekeÍs de haven uit. We zUn
naaÍ la Rochelle, de vieux
Port gegaan. We hebben la
Rochelle en omgeving good
leren kennen. De stad js ge-
spaaÍd geblevên in de oorlog
De haveningang wordt ge-
flanke€rd dooÍ twec middel_
eeuwse vestingoÍens. De ha_
v€n wordt omgeven dooÍ vele
e€thuizen en teíassen, waar
allerlei straalaíiest€n en kun-
stenaaÍs áanwezig zijn.

Achter een deur en een bÍuggetje is het Bassin de la Flott] Gie deíolo binnek

ziide achtedlap). Vanuir hel Bassin de la Flone hebje een schitterend uitzicht

op het uuneen geslot"n middeleeuws huizenfront Hier hebben we dc laatste

Bina op de kant in Larcchelle
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week gelegen. He€l pretlig, met de kont naar de wal, uilzicht op de reÍassen en
ijsklontjes uit de bar. Begin september zijn we bijna ger€ed voor de wintersrop.
Dan kijgen we te maken met de brandstof acties. W€ willen onze dieselauto
voltanken. Maar er is geen diesel meer. C€lukkig hebben we een dieseltank in
de boot. Dus proberen we hieÍuit een jerrycan te wllen. Hierbij kun je gebruik
maken van de h€veltechniek. Maar omhoog hevelen lukt echt niet. Met behulp
van een slang met een pomp ertussen lukte het ons toch. Het l€ek wel een hart-
long operatie. Met rwee jenycans was de auto !ol. Bij des Minimes lukte het
ook nog de boot vol te tanken. Uiteindelijk zijn we gehesen en met veel zorg
naar de winterplaats gereden.

Hier ligf d€ PATIENCE nu, bewaakt door vid€ocámera's, te wachten op hel
voorjaar. Dan woÍdl de steun van d€ schroêfas gerepareerd. In Frankijk hêbb€n
we gel€ffd dat als je met Êansen omgaat ons schip een toepasselijke naam
heefi. Alleen moetje het wel met dejuiste intonarie uitspreken. Het is namelijk
PATI-ENCE dus de i duidelijk uitspÍek€n, en niet zoals de nonchalante Hollan-

filora |enotsd)

GELEZEN

TIDES.

Gratis gelijden programma's komen regelmatig op internet voor. 'Tides' ken-
den we echter nog niet. Het heeft met afstand de mooiÍe vormgeving van alle
getijden software. De naurd<eurigheid is vergelijkbaar met andeÍe progÍam-
rna's die het getij met harmonische constanten beÍekenen. De verschiilen tus-
sen de computerberekening en de werkelijke situatie zijn meestal geÍing, maar
kwnen oplopen tot e€n halfuur.WanneeÍ je op tijd over het wantt wilt zeilen,
blijft een gedrukte label dus de voorkeur houden.
Voor €€n s€ala aan peÍsoorlijke instellingen en opties moet u niet bij 'Tides'

zijn- Dat is nauwelijks een g€mis. Het programma is €r €€nvoudig door te bè
dienen en doel precies waar het voor bedoeld is, EÍ worden vijf Nederlandsc
referentiehavens gegeven. Voor de gêgev€ns van de tussenliggende havens
moet u de tijdsverschillen dus kennen. Ook dal is ailerminst een ÍedeD om dit
Êaaie progranma niet te pÍotf.fen. (uit: 'Zeilen')

http://*rvw.aÍachnoid.com/tidevindex.hmtl

STÁAL uit tube

'JB Weld' is volgens importeur Technautic e€n epoxy-staal waarm€e een veel-
heid van materialen geltmd en gerepaÍeerd kan worden. Het gaat daarbij zowel
om lijmen als opwllen en ook is het met dit mater;aal mogelijkopnieuw te mo-
delleren. 'J.B Weld' is beÍand tegen olie, water en chemicaliën en lemperatu-
Íen tot 300 gr. Cels'us Het materiaai is zo sterk dat het mogelijk is te boren,
tappen schuren en polijsten. Zelfs na opening zou 'JB Weld' 2ojaar houdbaar
zíjít.
EÍ zijn twe€ varianlen, een sneldÍogend€(4- | 0 min.) en e€n langzz.arn drogende
(4-6uur).De langzàam dÍogende is in uitgeharde to€stand wel bijna tw€e kee.
zo sterk. De prijs voor een setje met beide componenten is NLG.19,50.
(uit: Zeilen )

Inl-ormatie en dealeradressen 075-647 45 45
1
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Over scheePsnamen:
HOOKER

Als we de schepenlijst van onze Clubleden doorki.jken, achter in het groene

bo€kje, kom€n \.ve een wel zeer bonte verzameling scheepsnamen tegen Het

zÍn de meeÍ ofminder creatieve uitingen van de eigenaars Of soms de vorige

eigenaar, want het zeemans-bijgeloof wil dat het ongeluk brengt een schip te

De scheepsnaam heeft een belangÍijke fimctie Hi schenld het schip een iden-

tit€it. maakt het herk€nbaaÍ. Een go€de scho€psnaam moet alaaÍom aan enkele
praktische eisen voldoen:
cÍeatiefoK, maar bij voorkeut uniek, liefst kort en bondjg in verband met het

nond€linge (Íadio-) v€rk€er. Stel je eêns een noodsituatie vooÍ waarid je e€n
naam van vijftien oftwintig letters moet spellen Het is handig als de naan van
je schip ook in andere talen goed uitspreekbaar is, maar zou je daarom eer Ne-
derlaids schip een Engelse naam geven? En voor de leesbaaÍheid op ze€ is het
geen luxe de naam in groie letters op de spatzeilen te vermelden.

Wh.t's in the nrme?
vaak veÍaadt de naam
van het s€hip iets van de
jdentiteit van de eigenaaÍ,
maar het verband is niet
altijd even duideljjk. Dat
wekt nieuwsgierighejd op.
Soms veÍzinnen cÍeatieve
eigenaren een naan die je
op hei v€rkeerde been zet.
Àls voorbe€ld nemen we
het schip van onze inko-
m€nde vooÍzitteÍ,

.'ohn Smit heeft zijn Centaur de naam HOOKER gegeven. Nee, deze naam heeft

niets te maken met de Happy Hooker, maar is afkomstiS uit de rugb)aPoÍt. John
is tot zijn 4Sijaar actiefhooker geweest in de scrum van de Rugby CIub Hilver_
sun. met als taak de bal naar de goede kant te 'hooken'. Dat wil zeggen' aan de
go€de kant uit de scrum te tikken.
'HookeÍ' heeft ook een link met de sch€€pvaart ln het Engelse woordenboek le-
zen we als trtekenis voor 'the old hooker': 'de oude schuit' Ge€n wonder dat
John zijn schip m€t de naam HOOKER heeft gesierd.

) 4

Laatste Nieuws Westerly
Ei l februafi onttihgen wi het laatste níeuwsbe cht van de nieuvg eigenaren
ran Westerly. De wotuitzichten Irken hoapvol

Het is alweeÍ februari 2001. We iebben hard gewerkt en veel bereikt. Helaas
hebben we ons ambitieuze plan qua tijdsch€ma moeten bijstellen. MaaÍ toch
h€bben we een aantal zee. b€langrijke stappen eenomen op de w€g naar hel
hersiarten van de productie van Westerly zeiljachien.
De afgelopen naand€n hebb€n Mick Johnstone (voormalig Westerly werknè
met en Peter Thomas (voormalig commeÍcieel directeuÍ) en wij zelf plannen
gemaakt voor de introductie van de nieuwe modellen. We h€bben 'opwindende'
plannen en een aantal innovatieve ide€ën die \re graag met u zouden willen
delen. H€laas kunnen we dat nog niet doen daar we nog met e€n aantal psrtien
in onderhandeling zijn. Ons streven is om àanw€zig te zijn op de Soulhampton
Boat Show met het allerlaatste nieuws. Om nieuwe Westerly jachten te zien
zult u €chter geduld moeten hebben tot de Londor Boat Show in januari 2002.

Naast dit alles zijn wel €€n aantal andere zaken .lraaÍvan wij u op de hoogte
willen stellen. Zer recent hebb€n we een overeenkomst aftesloten met een
nieuwe onderneming genaalnd Caiedonian Yachts Ltd.. Zij zullen de mallen
kop€n van de Fulm.r, Temp€st, Storm, Konsort, cr Griffor. Op basis van
deze mallen zullen zij e€n range van jachten op de markt gaan brengen. We
zijn er zeker van dat u de komende maanden meeÍ van hen zal gaan horen.

Wt zouden het op prijs stellen als u ons een Èmail wilt stuen met daarop u
mening t.a.v. de volgende vÍagen:

L Moeten onze nieuw€ Westerly's namen kijgen ofeen áanduiding in lengte
(ofbeide?)

2. Als u kijkt naar de Westerly jachten die u kenr wal zijn dan de eigen-
schappen die u het meest bevallen?

3. Als u een eigenschap van de westerly constructie zou mogen wjjzigen wst
zou dat dan zijn?

We zien met belangstelling uw e-mail tegemoet. Ons e-mail aclres is:
in fo@westerlvo.€anlachts.com

Tegen de tijd dat uw volgende WcN-clubblad uitkomt zutlen we in staat zÍn u
meeÍ le vertellen over onzeplannen.

Jermey R Hood m GordonR Mowat

(U mag uw Íeactie ook aan CeÍard Versluis zenden, e-rnail: zie ledenlijst)
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De Konsort en de Konsort Duo
Un'De volledigc Weslerlygidí dmr Da d Bmk_Smilh

De Konsort zou uiteindelijk het laatste ontwerp van Laurent Cilles voor Wes-
terly worden. Na de Centaur is de Konsort hun me€sl succesvolle ontwerp ge-

\ÀoÍden. De boot w€rd in de lente van 1979 aan het publiek Sepresenteerd De
KonsoÍt *€s door Westerly Hoeld als de boot die het gal moest opurllen tus'
sen de Centaur en de Westerly 3l
(Berwick, Pentland, Reno\}ll, Long-
bow). In de praktijk nam ze echter de
plaats over van de Westerly-3l seÍie.
De reden hi€rvoor was dat Konsort
nageno€g dezelfde binn€nruimte
bood als de 3l-seriê. Daamaast zal
de intÍoductie van de Fulmar in 1980
ook e€n Íol gespeeld hebben.

Het interieur van de Konsort is het
toonbe€ld van wat ik de ESL (Engel-
s€ StandaaÍd Lay-out) noem. Deze
lay-out met z'jn voorpunt, toilet, ka-
juit met kombuis en kaaÍlentafel is
optimaal afgesremd op de eisen van
zeilers die mren op en rond d€
Noordz€e. lk weet dat ik niet dê eni-
ge ben die denkt dal de 'Franse' lay-
out ongeschikt zijn voor onze manier

Deze Esllayout voorziet in veel
bergruimte, lange br€de kooien en
een zeer Íuime kajuit. Ontwerpen
met een achterhut duwen de kajuit
naar voren. En daar is de boot nu
eeÍrmaal smaller, Dat resulteert in
een verkampt kleine ruimte met niet al teveel beÍgujmte Het bed onder de
kuip vereist een hoge kuipvloer waardoor deze oveÍdag oncomfonab€l ondieP
is. Waarom koopt iemand in hemelsnaam dat soort boten?

De e€rÍe Konsoís hadden een tafel die, net zoals de Grifon, opklapt€ legen
het hooftlschot. Deze werd in t980 vervangen door €en v€el beteÍ ontwerp na_

melik een vaste tafel met twee opklapbare tafelbladen mel in het midden een
drankkabinet. Daamaast biedt deze tafel houvasl in een woelige zee

Bii de eerste Konsorts kon men kiezen tussen de Volvo MDI lC van 25 PK en
de 20 PK sterke Bukh DV20ME. Omdat de volvo vanaf 1980 niet me€r gelÈ
verd \ïerd b€sloot Westerly orn de Bukh in alle boten tot 33 vo€Í in te bouwerl.

Sornmige van de e€rste boten hadden problemen met het voordek. De eerstê
vinkielers hadden hetzelftte probleem als de GK24 érs. De kielophanging bleek
onvoldoende zwaar geconstÍueerd te zrjn. Hierdoor kon deze constructje het
gewicht van de boot niet goed verwerken wanneer boot op de wal stond. Behal-
ve dit probleem zijn eÍ b'j mijn weten geen verdeÍe pÍoblemen met Konsorte

O.iqirrll) th.rr i8 r choicc oÍ!hre' kc€ls Í!p€

Vanaf 1982 werd het interieuÍ in teak afg€timmerd en de kastjes werd€n vooF
zien van perspex raam-schuifdeuÍjes. In 1983 werd de kajuit afgetimmerd meÍ
drie kastjes aan beide ziiden met daarbov€n een open bergruimte à Ia d€ Ful,
mar. De laatste Konsort werd iÍ 1992 gebouwd. Deze werd afgeleverd in NÈ
derland.

Het zeilplan is naar hedendaagse standaards tamelijk klein. Dat Inag rnisschien
een minpuntje zijn bij weinig wind masr het voorde€l is dal er pas gereefd
ho€A te worden als windkacht 5 zich begint aan te kondigen. veel zgn. PeÍ-
formance cruiser/racers worden door d€ Konsort vooÍbij gezeild zodÍa e. een
fatsoenlijke wind staat. In de Íace van Poole nàar YÁrtmouth die Yacbting
Monthly in 1985 organise€rde werd de Konsoí derde.

rT-7
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Op de motor heeft de Konsoí uitstekende vaareigenschapPen Dit geldt voor
àlle modeme Westerly's mel hun grole balansro€ren en sterke motoren Z€
vaaÍ bijna even Ínakkelijk achteruit als vooruit. Dat is wel zo Ínakkelijk in
drukke marina's en ankerplaatsen.

De laaiste motorwisseling vond plaats in 1986. Met teg€nzin ging westerly
over oD de Volvo 2002 van L8 PK- Het probleem was dat de holding die eige-
naar was van Bukh dreigde Bukh te sluiten ten gevolge van slechte financièle
resultaten. Dat dreigement leidde tot een management buy-out. Het nieuwe
management scbro€fde de Prijzen naar €en niveau op dat onaanvaardbaar was

De Konsort is buitengewoon
lang in productie geweest. De
eerste weÍd gebouwd in 1979
en de laatste in 1992. Dat is
twee jaar lánger dan de Cen-
taur. In de e€rste 6 jaaÍ weÍden
er 600 gebouwd. Voor de vol-
g€nde 100 lÀ?s 8 jaar nodie.
Dit had met name te maken
met de sterke prijsstijging in
1985. In 1993 weÍd vooÍ de
KonsoÍt op de lrndon Boat-
show 54.000 pond gewaagd.
De eerste Konsort die gebouwd
werd in 1979 kostte 16.000
pond. Oprnerkelijk is dat er
weinig of geen geld uitgeven
weÍd aan advertenties.

Ondanks dat veÍkocht Westerly er nog dozijnen per jaar van.

OveÍ hel algemeen gesproken zal een go€d oDdeÍhouden exemPlaar llit 1979
zo'n &23.000 pond op moeten brengen (prijspijl '941) Een Konsort uit '90

gaat voor zo'n &40.000 pond over de toonbank. HieÍbij moet ik oPmerken dat
sommige oudeÍe Konsorts erg afgeleefd zijn \raardoor deze aanzienlijk minder
opbrengen. lk vermoed dat de prrjzen voor Konsorls alleen maar hogeÍ zullen
woíden, omdat er geen vergelijkbaar schip is.

In 1984 verstuurde westerl) een enorme mailing naar Centaur eigenaíen en
anderen. Gewaagd werd hoe de perfecte motorsailer eruit zou mo€ten zien Het
r€sultaat van deze antwoorden was de Konsort Duo. De Duo was dankzij een
andere opbouw een geheel ander schip.
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Uitgangspunt van de Duo was hei bieden van optimaal comfoÍ aan twee
personen. Ze had een enorme suite vooÍin. Daatachter zat e€n enorm toild
met warm en koud water. Uiteraard zat er ook een douche in. Tegenov€Í
he1 toilet weÍd een loodskooi gesitue€rd. De salon en de kombuis bevin-
den zich in het dekhuis. omdat ze enorme hoeveelheden wateÍ en diesel
kan meenemen (resp.350 en 150 liter) is ze, als ze volledig is afgetankt,
zo stijf als de Konsort. Dientmg€volge zeilt ze voor een motorzeiler bui-
t€ngewoon go€d. Maar het grootste pluspunt blijft datje altiid lekker van
binnen naar buiten kunt kijken, zowel in de haven als achter stuuÍ op zea

WESTERLY KONSORT

Zoals altijd bij motorzeilers was ook de Duo een groot succes blj haar iÈ
troductie. Helaas was dat succes snel voorbij, omdat de markt voor mG
torzeileÍs e€n bijzondere is. Ten eerste is het een erg kleine markt en ten
tweede zijn motorzeileÍ duur om te bouwen t.g.v. grolere motorc4 grote
tanks, etc. Daarnáast blijven de ontwikkelingskosten, malkosten etc. gÈ
lijk. omdat er maar weinig van verkocht worden gaat de prijs omlDoS En
als de prijs omhoog gaat worden er minder verkocht waa.door de prjjs
nog verder ornhoog gaat, waardoor er nog minder verkocht wordeni etc.
Uileindelijk slaagde Westerly erin om er I08 te bouwen.
Dit was het verhaal van de Konsort, EÍ zi.jn 812 KonsoÍts gebourtd in l4jaar.
Dat was ongetwifeld een hele presiatie was van Westerly.
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De Bukh Workshop
D@r Hds Veldhu]rcn

Zate ag 20 januati kErd een groep geinteresserde leden ran orce club gast-
ytlj annàngen brj de inpa e r wn de Rukh-diesel, de fa. Clauds lnternaÍit
nal te Wad.linlís,'ee . De opkansí ran 10 personen was kleiner dan oEe en-
thausiasÍe ewfiemente connissais Cerard yefiluis had t'erí,acht. niettenin
was het een geslmAde da4, wn 's ochtends tien uN tot 's niddags hatfl)ier
De.foío s wrGetddt/e4his stMnop.le binrcEij.le ran de orclag$ór.

De dag begon rnet e€n stukje th€orie oveÍ het concept van de Buck diesel. Een
uiterst degelijk De€ns concept, dat door de jaren heen het predikaat 'b€trouw-

baaÍ' heefl waargemaakt. Niet voor niets vaart het grootste deel van de traditi-
onele Deense vissersvloot met Bukh motoren. Kenmerken van Bukà zijn het
gietijzeren blok en de grote mate van lriliingswijheid van de motor. Dit laatste
lvordt bereikt door een uniek slsteem van balanceren van de inwendige kach-
ten en momenten van de motor door middel van roteren contragewichten. Ge-
volg van én en ander is wel dat h€t gewicht van een Bukh diesel, uitgedrukt in
Ks per Pk (ofKW) beduidend hoger is dan van moderne lichtgewicht motor€n.
h rnoderne, snelle jachten ziet men dus geen Bukh motoren m€€r, maar voor
toers€hep€n blijft de Bukh populair.
Voor jachten bestaat de serie uit de éen-, twee- en dri€cilinder notoren van
respectievelijk 12,24 en 36 pk. Daamaast is nog een tuÍbouitvoering van de
drie ciljnder leverbaar met een veÍmo8en van 48 pk. Ook een sail-drive toepas-
sing behoort iot d€ mogelijkheden. In zeiljachten wordt de tw€ecilinder hel
m€€st to€gepasl. Het oudere t'?e was goed voor 20 pk, de nieuwe uitvoering is
echler 24 pk.

Na de 'theorieles' werd de werkplaats bezocht. Clouds International verzorgt
de grotere reparaties die dealers niet zelf (kunnen) uirvoeren. Meestal betreft
het schadegevallen van drooggelopen of berïoren motoren. Problemen als ge-
volg van slijtage van lagers en voeringen komen uiterst zelden voor. In nor-
male gevallen is slijlag€ nauwelijks me€tbaar. De bezichtiging van gedemon-
teerde motoíen Ieidden tot een reeks van detailvrasen- waar we in dit bestek
onmogelijk op kunnen ingaan.
Uw redacteur noteerde wel een aantal tips:
- Het koelsysteem waagt aandacht bij het winterklaarmaken. Velen denken dat

het voldoende is het koelsysteem met antilries door te pompen. Dat werkt
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niet, ook niet als de motor warm is. Aftappen ;s de enige betrouwbare oploe
sing.

- Probl€n€n met hei koelsysteem tijd€ns het varen kunnen het g€volg ztn van
lucht aanzuigen- Zo wil de wierpot wel eens lucht doorlaten.

- Een andeÍe reden kan zijn dat de impelieÍ van de waterpomp versleten ofka-
pot is. Controleer dat, of beter nog: verwijder de impeller jaarlÍks bij het
winterklaar maken en vervane hem (zo nodig) bij het vaarklaar maken in het
voorjaar. Smeer hem jn met saline bij het monteren.

- Achter de waterpomp zit een dubbele set keerringen (met de rug tegen el-
kaaÍo di€ zowel het water van de pomp als de olje van d€ motor keren- Houdt
een stel keerringen op reseÍve.

- Als impellers een heel korte levensduur krjjgen, ga alan na of er iets mis is
met het koelsysteem, zoals: Shrkje van afgebroken lamel in de leiding? (Op-
zoeken) Kalkvorming? (ie kunt het koelwaterslsteem uitstekend reinigen met
s€haonmaakazijn). TheÍmostaat goed? (moet 60 $aden zijn bij diÍect gekoel-

de motor) Vuil in hel blok? (zand opgezogen?)
- Veel motoren hebbeÍl een éenhand€l b€diening. Daar kunnen problemen uil

voortkomen. De leveÍ van de koppeling is belangrijk. De koppeling kan gaán
slippen bij hogere toeÍentallen. Er zitten stelmogelijkheden op, zowel op d€
kabel als op de handel. Stellen door losmaken, met de hand schakelen en kt-
ken ofdat overeenkomt met de kabel. De olie uit de koppeling moet schoon
blijven. Als de koppeling slipt wordt de oliepikzwart.

- Meedraaien van de schroefbij het zeilen kan absoluut geen kwa-ad bij de kotr
pelingen die Bukh toepast.

- Stoppen van de motor gaat tegenwoordig door rniddel van een stopmagneet.
Deze zet de brandstoilomp op 0. Er zit op de brandstofpomp ook nog €er
handeltje. Mocht je, on1 welke reden dan ook, de motor niet meer kunnen
stoppen is de €€nvondigste oplossing: Vlakke hand op de luchtinlaat houden-

- Voor dit soort langzaaÍn lopende, gietijzeÍen motoren met lage temperatuur
koeling js voor de sm€ring traditionele minerale olie het beste. Hoogwaardige
slnthetische olie is beslist niet beter.

- VooÍ de aanschafvan oliefilters de aanbeveling vàn de fabriek volgen. Als dê
draad past hoeft het nog riet hetjuiste filter te zijn.

- Motorsailen (draaiende motor onder het zeilen) is geen bezwaar tot ca l5
graden helling. Dus niet exireem op e€n oor gaan liggenl

- Bukh levert een diodeblokje dat je op de d),namo kunt monteren alsje twee
gescheiden systemen aan boord hebt.

Tol zover de lessen ui! een le€rzane dag. Met dank aan Clouds Internationa!.



Een Centaur met een vaste buiskap
D@r L. wn D.mn

De buiskap van mtn Cenlaur uit l97l was aan vervanging toe_ To€n ik op
mijn vorige boot aan een nieuwe buiskap loe was heb ik daar zelfeen vaste kap
op gemaakt. Dat was mij zo go€d bcvallen dat ik besloot om de oude spÍayhood
van nijn Centaw ook te vervangen dooÍ een zelf te maken vaste buiskap.
Daarnaast heb ik altijd al de halfonde garage (dat is het ding waar h* schuif-
luik in verdwijnt) veel te grofstoffelijk gevonden. Dus als ik toch bezig *€s zou
ik die tegelijk vervangen. Nu heb ik veel vast€ buiskappen gezien en vaak zijn
ze lomp en nia goed doordacht. Nu heb ik het gelul dat een rriend van mij de
vader is van een in Nederland bekend jachtarch itect. Dez€ zoon heeft voor mrj
een tekening gemaakt. Tot zover ging alles vanzelf.

Meteen to€n de boot op de wal was gezet vooÍ de winter ben ik eraan be-
gonnen. Met alleÍlei stukken hout heb ik mallen gemaakt vaÍr de buiskap. Dat
is e€n erg lastig karwei dat dan ook veel tijd hêe0 gekost. Toen de mallen klaaÍ
waren heb ik deze overgenomen op watervast multipl€x van l0 Inm. D€ multi-
plex platen heb ik aan elkaar verbonden met epoxlduet verbindingen. Thuis
heb ik de buiskap g€ImpÍegneerd met epoxyhan en vervolgens afgew€rkt mel
twe€ lagen doubl€coqt van De IJssel.

BischtiÍten in de tekains ldn boven naat benedek:
- Zithoogte ni Mal 90 cn vMf zilina tot dotgedtehe bow je hooíd semtea. - e.v.
hdndgreep (srr|ihs feaÍuel radiu tuanhoek gelijk aan ovtise ruren Bischtíf

Thuis zieje pas hoe goot zo'n ding eigenlijk is. Als laatste hó ik dc mmen
gemaakt van Lexan. Deze zijn aan de binnenzÍde van de kap gemonte€í4 zG
dat de kap een mooi strak uiterlijk he€ft.

Ik vaar nu Íwe€jaar met de buiskap rond en ik ben er erg tevr€den oveÍ. Ik kan
het u aanraden. Maar zoals een bekend spreekwoord luidt, 'BeziDt eer gij bÈ
gint". Je bent eÍ zó €€n winteÍ mee bezig. Op de website van onze vereniging
Gl4a,!9$qly9l!L!D vindt u meer foto's van de buiskap.

Gezocht!

De vereniging is op zo€k naaí "oude" testen uit (Engelse) *?tersportblad€fl-
Als u in het bezit bent van een test van uw schip dan zou de vereniging daar
graag een kopie van willen hebben. Wilt U dan een kopie opsturen naar hel s€-
cretariaat? H€t adres van Elly Rutgers:
Kon. Julianalaan 533738 VB Maartensdijk.
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The continuing Westerly story:
uitzakkende plafonds

Doof: ce@d verstuis

PlaÍbnds van Wesrerly's worden, zoals bekend, afgewerkt ma een vinyl .be_
han€'. Dat Westeriy gekozen heeft voor deze voÍm van afuerking is waaí_
schijnlijk to€ te schrijven aan onderslaande voordelen:

. Het ziet er Êaai uit:

. Door de hoge isolatiewaarde krijgt condens iets minder kans;

. De schuimlaag veÍbergt oneffenheden van het polyesleÍweÍki

. Als het g€plak is op plalen hour kun je laler gemakketÍk bij de ondertanl
van het dek om b.v. een kábeltje te tretten voor de windrneter alie ie net
keÍst gekregen hebr;

. Het is bÍandwerend.

Hel v in) l  behang'besraar ui t  een dunne taag wir kr inget iesmotief_\ in)t  met
daaÉchteí €en taag van polyerheÍfoam. Deze polyetherfoam_laag larieen in
dikte van 5 tot l0 mn aftanketijk waarvoor men het heefr gebruikt.

Het is deze foamlaag die uileindetijk zoÍgt voor de problemen. potyerher heeft
een levenduur van ongeve€r 15 jaar. Wat ve€l mensen niet weten is dat Dolv-
eth€r ranafher moment dar hel de fabriek ujrkomt onderhavie is aan oxiáarie.
Net zoals ijzer dooÍ oxidarie uiteindettk ijrero\ide uordr lroesr in normaal
Nederlandsr \Àordr pol)erheÍ uileindelijk potyetheroxide (en daar is geen nor_
maal Nederlands woord voor). Het resultaat is dat het veerkrachtige;olyether
uiteindelijk veranderd is in e€n sooÍ zandachtige massa zond". u".i sà..n-
nang.

De íaat waarin de foamlaag zich op een zeker momenl bevindr is gemaktelijk
t€ lesrcn. Druk maar eens mer je duim haÍd op het vinyt. Ats hel vinyt de dui_
maldruk'v_aíhoudt (dus nier rerugve€í) weel je dat het vinyl zijn beslelijd
gehal hTfr. Doordat bovengenoemde zandachtige massa geen samenhang
meer heeft leidt dan uiteindelijk tot het loslaten en doorzakken van h€t vinyl.

Zo ook bij onze Fulmar uit t983. In 1998 begon het plafond op €€n aantal
pJaatsen langzaam nraar zeker door le haqgen. Het loslaten verliep in een
sleeds snel ler tempo en in de zomer van lqoo was heÍ duidel i ik dar er iet ,  aan
gedaan moeí $orden. Het ging hierbij om her plafond in di voorpunr en her
plafond in de kajuir. Het vinyt in de kajuit is op houren mutriplei platen ge_
plakl. Deze platen zijn vervolgens vasrgeschroefd in her kajuitdak.
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Voor hel plafond in de voorpunt heeff men een soort van binnentent genaa;d.
Deze bjnnèntenl is vervolgens dire.t op het polyester geplakt. Voor her reparê-
ren van beide plafonds heb ik veÍschillende werkwijzen gevolgd

Voorpunl
Begin september 2000 ben ;k aan de
voorpunt begonnen. Eerst de afuerk-
lijsten van de ranen en het vluchtluik
g€demonteerd. DaaÍna alle andere za-
ken die in de weg zaten verwijderd.
VeÍvolgens vi€l de binnent€nt bijna

nzelf naar beneden, Toen was ik to€
aan het mêest vervelende werk van de
hele klus en dat is het verwijdeÍen van
de lijmreÍen op het polyester. Dat gaat
heel simpel met €en staalborstel. Met
het schoonborst€len van de hele voor-
punt ben je zo'n uur of tw€€ zo€t. De
rest van de dag hebje dan nodig om de
boot schoon te krijSen.
De binnentent mÉ naar huis genomen
ên daar in de garage de reslen poly-
etherfoamdÍab (mooi woord vooÍ scrabble) !"an de binnentent verwijderd.
In de baas zijn tjjd even gestopt bij Viva-vinyl in BadhoevedoÍp. Daar een flink
stuk nieuw polyeth€rfoam gekocht van 6 mm d;k en een pot acrylaatlijm.
Uit bel nieuwe polyetherfoarn de stukken geknipt die aan de binn€nzijde van de
binnentent gelijmd moesten worden ter vervanging van het oorspronkejijke
foam. De binnentent ingesmeeÍd mel de acrylaatlijm en de g€knipte stukken
eÍin geplakt.

Ik begon deze par88Íaaflnet te zeegen dat ik deze klus b€gin septemb€r u;tge-
voerd leb. De reden hiervoor is dat acrylaatlijm e€n minimate temp€mtuur ver-
eist van 15 graden Celsius.
Dus op een warme dag het plafond van de voorpunt ingesmeerd mí de
acrylaatlijm. Een halfuurtje wachten en toen was het zover. De binnenht erin
plakken. Beginnen bi.j een vast punt, in mijn geval h€t vluchrluik, en vervol-
gens de binnentent erin "strijken". Hierna de bjnnentent gestut mei latjes, kus-
sentjes en boeken. Hel is mÍ niel gelukt onr de binn€ntent er weer exact zo ;n
te kijgen als dat hjj erin had gezeten. Dus vervolgens hieÍ en dáar bjjsnijden
en sierlijsres van leak erin schroeven.
Het resultaat map er wez€n,
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De kajuit
Voor de kajuit heb ik nieuw
vinyl aangeschafl- Dat werkt
€en stuk makkelijker en neuer
daÍ, zoals bij de voorpunt, het
oude foam v€rvangen door
nieuw foam. De plafoÍdplaten
heb ik de afgelopen winter er-
uit geschro€ftI en me€ naar
huis genomen- Het oude vinyl
verwijderd €n de houten platen
schoon gemaakt. h de huis-
kamer het nieuwe vinyl uitge-
Íold en claar de plafondplaten
opgelegd. Vinyl afgetekend en
m,b.v. e€n vriend €Í weeÍ op-
geplakt. De plafondplaten er weer ingeschro€fd en klàar was Kees.

Tips
. Als u gaat lijnen zorg er dan voor dat de boot d€ juiíe temperatuur h€€ft.

De meeste lijmen willen ondeÍ de 15 graden niet erg meeÍ plakken waar-
door promotie tot winrerklus niel mogelijk isi

. Heb geduld als u moet wachteÍr totdar de lijm gaat .pakken';

. Cebruik nooit tapijllijm van Bison, dat heeíl onvoldoende plakkracht om
de zwaaÍekacht het hooftl re bi€den. (maar dat is bij tapijl dan ook na_
luurlijk niet nodig)

. Gebruik nooit, tenzij u kunt toveÍen, contactlijn. Àts u acrylaatlim ge-
bruikt kunt u naar haíelust een uur lang het vinyl rondschuiven en los
trekken. Bï contactlijm is het gelïk ',kets-boeÍn,' en kijgl u geen kans om
meer te schuiven.

. Druk niet te hard op het vinyl tijden het vastplakken. De kans bestaat dar u
de lijm in het polyetherfoam perst waardooÍ h€t niet meeÍ kan terug veren.
U blijft dan uw vingers zied;

. Zorg voor veel ondersteuningslatjes als u diÍect moet lijneo op polyester,

Nog een waag aan u!

Als u een bedrijfweet dat dit werk wil doen laat het dan even weten. Op onze
website krijgen we regelmalig de \.'raag van mensen die iemand zoeken die dit
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I
Notulen algemene ledenvergadering 2000

Door Elly Rutgers

De ja.nlil$e algenene leden\)erya.lefing r,)ed Eehauden op 25 maa 2A0Ain
het AC Restawant Bodegrawk. Hier lolgt een kort )ienlag.

l. Openingeo besauursmededelitrgen
De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door de voorzitter Frans
walÍaveÍ, die de aanwezigen welkorn heet. EÍ zijn 3 berichten van veF
hindering binnengekomen. Aanrvezig zïn 43 personen

2. Notul€n algemene led€nvergadering 1999
EÍ zijn ge€n opmerkingen over de notulen van de vorige ALV. Zij worden
venolgens rnet dank goedgekeurd.

3. Financieel overzicht 1999
De penningmeester licht het financiële g€deelre toe. Hij rraagt ofde veÈ
gadering er mee inÍemt dat aan de deelnemeÍs van de toertochten een fi-
nanciële bijdrage zal worden gelraagd. Dii jaaÍ vast te stellen op f40,- peÍ
deelnemend schip. De vereaderine 'remt hiermee in.
De KascontÍole Commissie, bestaande uit Ben Ackerman Ên Corry Ver-
schure brengt verslag uit en stêlt de vergadering voor de penningmeesrer te
dechargeren voor het gevoerd€ beheer. De vergadering is akkoord.

4. Benorming KCC.
De nieuwe Kascontrole Commissie zal bestaan uit Peter Dreef en Corry

5. B€stuursverkiezitrg.
Elly Rutgers is ditjaar periodiek atuedend, doch sielt zich herkiesbaaf. Èr
zijn geen andere kandidaten voorgedragen. EIly wordt bij acclamatie her-

6. Plannen 2000
Bob Stapleton zet de plannen uiteen voor het Hemelvaartsweekend Noord
en de Lowestofttocht. Rinus Kanaar geeli toelichting op de plannen voor
hel Hemelvaartsweekend Zuid op de Crevelingen. Hans Veldhuyzen gceft
nadere informatie over de Tocht om de Noord.

7. Uitreiking van de 'Navette-Trofee'

De Navetle Trofee gaat dit jaaÍ naar Tom Kuhlman. De voorzitler resu-
meert zijn vele verdienslen voor de club. De winnaar is door ziekte verhin-
derd aanwezig te zijn. De trofee wordi door zijn zoon Willem in ontvangst
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9.

Áchtet de bestuwstaíel w.n.l.: Theo |an Lamneren (\'ice wonitter) E y

Rugers (secreÍafis), Frclns Walraren (roarzitter) en Hans veldhuyzen (pen'

ntngneester). Het riíde bestuurslid, Gerurd Versluis, naakÍe deíoto

Lustrum 2000
Rosmarie Stapleton zet de plannen ujteen voor het grot€ LusÍumfeest in

RondvrÀag.
Corry Verschlre spreekt haar wêardering uit voor de uitvoering van de Ju_
bileun editie van het Clubblad en waagt oihet blad ook in het v€rvolg in
deze Èaaie uitvoering kan blijven verschijnen Het bestuur m€ldt dat de
kosten van deze uitvoering beduidend meer zijn dan van de bekende rode
bo€kjes, doch wil haar voorstel gÍaag overnemen. D€ vergadering sternÍ

Jàn Verschure vindt de eigen bijdrage aan hel lustÍumfeest aan de hoge

Sluiting.
Er zijn geen v€rdere punten meer aan de orde. De voorzitter sluit de vet-
gadering met een dankwoord aan de aanwezigen.

t0.

39



Financieel overzicht 2000

2 l l
5

1 .  t 93
142

1.551 8 .512
100 165

Lustrumfonds
Nog te betalen

-2.473
2.199

0
260

Krs
CiÍo Postbank
pldsrekening Postbank
Rrk.courant Bank
1;4uide middelen

283
525 140

pekening 2000 en Begrotingen 2001 en 2000

Baten Lasten Baten Lasten Baien Lasten
ContÍjbuti€
DoÍatles. .
E fÍeegerden
AdvertentlÉS
Baíkente -/- kosten
tJir Jubileumfonds
glrbblad
AdÍninistratie/Post/Tel.
Bestuur/Promotie
Kottm nieuwe leden
Diverse Koslen.
Luttr-um: Viering
L,4rum: L luDvanen
ií"6èÈaderins
lilaa.ó1eent<ómsr
He?Íelvaart Noord
HeneivaaÍt Zuid
gu1.B-Q Noord
6"1B-Q Zuid
Loíestofttocht
To{ht "om de Noord"
Ovrnge acttvllelten
Sado

10.750
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50
80
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100
975

t49
4.250

3.600
L600

250
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1750
300
300
300
300
200
200
300
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3.067
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305
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400
50
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2.000
L000
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5.000
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300
300
300
300
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250
t50
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1999

l4l Resultaat
7.506 Wordt

Toelichting op het financieel overzicht

De Brlans.
De Balans voor 2000 vertoont duidelijk de sporen van de lustrumviering. VooÍ
het Luslrum is hel volledige Lustrumfonds ingezet, dat daardooÍ tot 0 is 8erÈ
duceeÍd. U ziet het Hrag van f4.250 terugkomen als "inkonsten" op de Rê-
kening 2000. Daarm€e w"r€n voor de club nog niet alle kosten van het lustrum
gedek. Het Lustrumjaar laat dan ook e€n negatief saldo zien van f. 2.424. (ld
kort) Een tekort komt ten laste van het kapitaal (de buífer in d€ze gevallen).
Geluklig waren de Liquide rnidd€len voldoende om één en ander op te vangen.
Zij daalden van f. 8.572 ultimo 1999 tot f 1.551 ultino2000

D€ JárrÍeketring 2000.
De bijdrage vad de Club voor de lustrumviering bij OttenhoÍne in l-oosdrecht is
met t 4.923 juist beneden de begrote f 5.000 g€bleven. De totale kosten vall
hetjubileumfeest beliepên I 9.913, waarvoor de deeln€mers zelf f 4.990 hets
ben bijgedragen. Omdat de ruime kasmidd€len het to€lieten heeft het bestuur
besloten aan alle ledên e€n lustrumvasntje uit te reiken, vooral ook als gebaaÍ
naar de leden die niet hebben deelgenomen aán de lustrumviering. Deze 'ge€p

in de kàs' betek€nde \r,el e€n overschrijding van de begroting €n he€ft dus bii-
gedragen aan het negatieve exploitatieresultaat.
ln verband m€t het lustrum is nog een derde post te no€men, !.w. het clubblad.
Door de goteÍ€ oplage en de luxe uilvo€ring met een omslàg in kleurendÍuk is
hier d€ begroting ruim 50% ov€rs€hÍeden. De extra kosten konden deels wor-
d€n gedragen dooÍ de stijging ván d€ nornale clubinkomsten. Met name de
ongekend Srote toevloed van 38 nieuwe leden heeft de inkomstenposten Con-
tributie en Entreegelden aanzienlijk do€n stijgen. Helzelfde moet echter ook
gezegd worden van uitgavenposten zoals Clubblad, Administratie e.d
De bidra8en van de club voor de twee toertochten zijn binnen de bêgroting g€-
bleven dank zij de eigen bijdrage per deelnemend schip. (die dus niet in de Re-
kening 2000 zijn vermeld). Voor de Lowestoíïtocht droegen de d€elnemers in
totaal f. 5ó0 bij, voor de tocht Om de Noord t I 60 Ook dit jaaÍ woÍdt weeÍ
een eigen bijdrage gewaagd voor deze toertochten.

De Begroting 2001.
In de begroting voor 2001 is uitgegaan van een voortgezettê ledengÍoei met 25,
het gemiddelde van d€ laátstejaren. ln de b€groting is gerekend met de voorge-
stelde verhoogde contributie. Zie hiervooÍ elders in dit clubblad,
Nieuw is de to€rtocht naÉr BlankenbeÍge, die vooÍlopig is opgenornen onder
Ov€rige adiviieiten. Voor het overige gaat d€ begroting uit !?n exÍÍa kosten
voor de najaarsbijeenkomst €n voortzetting van de bekende activiteiten.
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Contributievoorstel

Het bestuur is van mening dat er dit jaàÍ aanleiding is voor een voorstel tot
verhoging van de contributie. Hiervoor heefl h€t bestuur drie overwegingen:

l. Vorig jaaÍ heef) de Algemene ledenveÍgadering háar waardering uitge-
sproken over de nieuwe vorm en k*"liteit van hí clubblad en besloten dat
dit ook in de konende jaren zo zou no€t€n blijven. Het b€stuur w"s het
van haíe eens met dit besluit, vooÍal omdat het clubblad het belangÍijkste
middel is voor het contact met alle leden en donateurs. Dit betekent wel
dat d€ kosten van het clubblad belangÍijk hoger zullen blljven dan voor-
heen en beslist nog zullen stijgen bij to€kornstige verb€teringen.

2, EeÍr tweede pu'lt van belang is de jaàrlijkse najaa$bjj€enkomst in novem-
ber. Wij verheugen ons de laatste jaren in eeÍl to€nemende belangstelling
vooÍ deze avonden. Een belangrijk aspêct is en blijft het idormele contact
tussen de aann€zigen. Maar het formele programma; de lezing, de film of
het reisv€Íha6l, blijfr toch het centrale punt. Een go€dg b€kende sprekeÍ is
daarbij €en belang:ijke 'tÍekker' Om hieÍin te voorzi€n is eeÍl drastische
veruiming nodig van het budget voor de najaarsbijeeÍ*omst

I Tenslotte heeft het jubileumjaar een bres g€slag€n in de middelen van de
club. Jarenlang heefr de club b€scheid€n positieve r€sultaten geboekt,
*rardoor een geleidelijke aanwas van kapitaal sn reserves ontstond. Dat
was ook noodzakelijk om de financiële 'buffer' van de club geltke tred te
laten houden met de groei van het ledental eD het daarmee samenhangende
jaarbudget. De jaanekening laat zien dat de spaarpot nodig moet worden
bijgewld. Voor ern club zoals de onze is een eigen vermogen van zo'n 75
tot 100% van hetjaarbudget wenselijk.

Dit jaar zal de contÍibutie vooÍ het laaht in Nederlandse guldens worden geind.
ln 2002 luidt de contributie in Euro's.

Het besauur stêli voor de contributie in twêe stappen te verhogen als volgt:
Als e€rste stap de contributie in hel lopendejaar met / l0 t€ verhogen tot / 60
Als tweede stap in hetjaar 2002 de contributie op 30 Euro te stellen (= I ó6)
Donat€urs betalen 50%. Cenoemde b€dmgen gelden vooÍ automatisch€ incas-
so. Voor andeÍe betalingswijzen geldt thans een toeslag van /5 Ditjaar blijft
dat gelijk, in 2002 wordt de toedag gesteld op 2 Euro.
Nieuwe leden betalen, Íaast de contributie, 50% toeslag als enlreegeld. Wordt
men lid na I augustus dan gaat de contÍibulie de heifr van dê jaaÍcontributie
bedragen. In schema samengevat:

4'

Bestuur en Commissies

B€stuur.
F. WabaveÍ! loczitteÍ. (afued€nd)
J. Snit, (voorg€steld als voorziíeÍ)
Th.W.M. van LammeÍ€n, vic€ voorzitteí (afoedend)
J. Sluiter (voqg6leld als vice vocrzitt€.)
Mw. E. Rutgerq s€cÍdrris.
J.P. Veldhulz€tr, p€t'ningmeesl€r-
C. V€rduis, EvenementenCommissie.

Àdrcs S€crclarirat
Mw- E. RutgeÍs
Koningin Julianalaan 53 3738 VB Maarterdijk

Ev€n€rnentet commigsie.
G. VersluiE vm€itt€r
P.S.I. Dreef
M. KanaaÍ
RK. StapletoÍr
T.K. Tjeerde

T€chnische ConuÍicsie
H.F.walraven
A. Kuhlrnan
C. Versluis

T€lefoon
01t2ó143 33
035-62t 49 98
0497-3816 59
0317-61 36 01
03462t t676
07+242 42 M
018043 0l 02

034621 t6 76

018G43 0l 02
0tT2-53 97 27
01H34 87 ó3
0346-24 l9 U
015-261 40 75
M1637 77 24

0294-28 18 2l
0299437186
018043 0l 02

4l
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