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Beste leden, 
 
De eerste activiteit van 2018 is weer achter de rug.  
De ALV-dag was prima: helder fris weer, een goede locatie, veel aanwezigen, altijd 
leuk om rond te varen in het Rotterdamse, en een prima diner-buffet. 
In één van de volgende Nieuwsbrieven zal het Bestuur ongetwijfeld verslag doen van 
haar ervaringen. 

 
Nu de ALV en de Spido-tocht zijn geweest, nodigt het uit om aandacht te vragen voor de volgende 
evenementen. Die volgen hierna, met nu iets meer informatie over de bedoelingen. 
Let op: de lente vraagt om te bekijken. Dat kan op de motor, maar nu ook met het kacheltje aan met de auto. 
Daartoe is de Bloesemtocht ingelast. 
 
Ik ga er van uit dat mijn mailbox bol komt te staan verslagen van club-evenementen. Maar ook uw private 
tochtje en/of overweging kan in woord en beeld meegenomen worden. 
Stuur uw foto’s mee. 
Als ze passen bij het verhaal, zijn ze waarschijnlijk ook goed genoeg voor deelname aan de Fotowedstrijd. 
 
Veel plezier met het plannen van de deelname aan de overige activiteiten. 
 
Tjerk Tjeerde 
Redacteur 
tjeerde@hetnet.nl 
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NIEUW! Bloesemtocht zaterdag 7 april (per auto) NIEUW 
Een tocht door het ontluikend lentebeeld van midden Nederland. 
Voor de volledige omschrijving van de tocht: kijk op één der volgende pagina’s. 
Aanmelden bij Sander Kaat: sckaat@zonnet.nl of +31622274293 
 
 

Motortoertocht zaterdag 14 april 
Verzamelen 10.30 uur, Ommen, Hotel & Restaurant De Zon, Uncle Henry's Pub. 
Vertrek 11.00 uur. Sallandroute, gemarkeerd,  
Highlights: Vecht, IJssel en Holterberg. 
Aanmelden bij Fred Norden: WhatsApp naar 06-30752109 voor WCN-motorrit Whatsappgroep (of mail 
f.norden@o2g2.nl) 
 
Hemelvaart Noord 10 - 13 mei 
10 mei verzamelen in Hindeloopen, steigerborrel etc.,  
11 mei Hoorn met Pot Luck,  
12 mei Urk met etentje en prijsuitreiking.  
13 mei huiswaarts. 
Aanmelden bij Sander Kaat e-mailadres: sckaat@zonnet.nl of +31622274293 
 
Hemelvaart Zuid 10 - 13 mei  
Er staat nog niets vast, maar het zou zonde zijn om dit heerlijk 4-daags weekend niet iets nautisch te gaan 
doen. 
 
Droogvallen; 3 opties 
Optie 1. 25 – 27 mei 
Een weers- en tij-afhankelijke activiteit, vandaar dat er 3 weekenden zijn gepland. 
Voor de volledige omschrijving van de tocht: kijk op één der volgende pagina’s. 
Aanmelden bij Fred Norden: WhatsApp naar 06-30752109 voor Droogvallen Whatsappgroep (of mail 
f.norden@o2g2.nl) 
 
Rondje den Helder-Vlieland, afhankelijk van het weer, 2 opties 
Optie 1. Vrijdag 8 juni verzamelen in Den Helder, Koninklijke Marine Jachthaven Club. Steigerborrel met 
palaver, daarna eten in restaurant KMJC, Blauwe hap.  
Zaterdag 9 juni, HW Den Helder is 15:20, vertrek 15:20 min 6 uur dus om 9:20. Na aankomst op Vlieland 
ergens eten met z’n allen.  
Zondag 10 juni vertrek via de Blauwe Slenk LW Vlieland 12:15 plus 2 uur, dus om 14:00 uur. 
Beide opties worden aangeboden en afhankelijk van de weersomstandigheden wordt besloten welke door kan 
gaan (als het kan beiden). 
Aanmelden bij Sander Kaat, e-mailadres: sckaat@zonnet.nl of  
Theo Scholman, e-mailadres: bigwish2@gmail.com 
 
Korte Engelandtocht 16 – 24 juni 
Een bezoek aan de Engelse oostkust: Thames Estuary is een razend interessant vaargebied. 
Een toelichting vindt u verderop in deze Nieuwsbrief. 
Aanmelden bij Gerard Versluis, e-mailadres: gerard.versluis@hotmail.nl of  
Tjerk Tjeerde, e-mailadres: tjeerde@hetnet.nl 
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BBQ, Welkom aan Boord Noord, 30 juni 
Locatie Buyshaven, Enkhuizen 
Theo Scholman, e-mailadres: bigwish2@gmail.com 
 
BBQ en Welkom aan Boord Zuid, datum laatste 2 weken in juni 
Er staat nog niets vast, maar het zou zonde zijn om dit culinair festijn links te laten 
liggen. 

 
Droogvallen, 3 opties 
Optie 2. 29 juni – 1 juli 
Een weers- en tij-afhankelijke activiteit, vandaar dat er 3 weekenden zijn gepland. 
Voor de volledige omschrijving van de tocht: kijk op één der volgende pagina’s. 
Aanmelden bij Fred Norden: WhatsApp naar 06-30752109 voor Droogvallen Whatsappgroep (of mail 
f.norden@o2g2.nl) 
 
 
Droogvallen, 3 opties 
Optie 3. 13 – 15 juli 
Een weers- en tij-afhankelijke activiteit, vandaar dat er 3 weekenden zijn gepland. 
Voor de volledige omschrijving van de tocht: kijk op één der volgende pagina’s. 
Aanmelden bij Fred Norden: WhatsApp naar 06-30752109 voor Droogvallen Whatsappgroep (of mail 
f.norden@o2g2.nl) 
 
Gezinsvakantie, 28 juli – 19 augustus 
Zomertocht naar de Franse noordwestkust. 
Aanmelden bij Willem Doelman, e-mailadres: willem.doelman.nmi@gmail.com . 
 
Rondje den Helder-Vlieland, afhankelijk van het weer, 2 opties 
Optie 2. Vrijdag 31 augustus verzamelen in Den Helder, Koninklijke Marine Jachthaven Club. Steigerborrel 
met palaver, daarna eten in restaurant KMJC, Blauwe hap.  
Zaterdag 1 september, HW Den Helder is 11:56, vertrek 11:56 min 6 uur dus om 06:00. Na aankomst op 
Vlieland ergens eten met z’n allen.  
Zondag 2 september vertrek via de Blauwe Slenk LW Vlieland 07:51 plus 2 uur, dus om 09:51 uur. 
Beide opties worden aangeboden en afhankelijk van de weersomstandigheden wordt besloten welke door kan 
gaan (als het kan beiden). 
Aanmelden bij Sander Kaat, e-mailadres: sckaat@zonnet.nl of  
Theo Scholman, e-mailadres: bigwish2@gmail.com 
 
Garnalentocht Blankenberge, 6 - 9 september  
4 daags topevenement, wordt nader ingevuld. 
Aanmelden bij Willem Doelman, e-mailadres: willem.doelman.nmi@gmail.com.  
 
Voorntjestocht, 15 - 16 september  
Hindeloopen, met (bij mooi weer) een BBQ 
Aanmelden bij Theo Scholman, e-mailadres: bigwish2@gmail.com.  
 
Technische dag, oktober 2018,  
Er wordt gewerkt aan een najaarsbijeenkomst. De invulling wordt later bekend gemaakt. 
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Van een ALV en verliefde beamers. 
 
Het zit soms allemaal niet mee. Zelfs bij een vergadering van de WCN … 
Natuurlijk had men van tevoren proef gedraaid in Hotel Thon op het Willemsplein in 
Rotterdam, waar de officiële ALV plaatsvond. 
Hadden de toch al nerveuze mensen van de fotocommissie bezorgd staan kijken 

naar de beetje voorwereldlijke beamer, waar inderdaad niet eens zoiets simpels op bleek te zitten als een 
USB aansluiting om een stickie in te stoppen.  
De juffrouw van dienst keek in eerste instantie ook een beetje fronsend, maar na enig intern beraad met 
zichzelf besloot ze een oplossing te zoeken in een laptop. Met eindeloos gepruts werd die aangesloten op de 
geduldig wachtende beamer, en verdomd, het werkte. Tenminste, de officiële ALV stukken verschenen op het 
witte scherm, weliswaar wat stoffig en flikkerig, maar te lezen.  
De Westerly-er van het jaar, Willem Doelman van de “Walvis”, 
werd uit zijn stoel gelokt om glunderend de Navette Trofee in 
ontvangst te nemen.  
Er werd opgelucht in- en uitgeademd, tot ... de fotopresentatie. 
Want toen was ’t over. Geen enkel plaatje, geen lettertje op het 
doek. Verwoed geknutsel aan het weerbarstig ding door 
Fotocommissie-mensen, die hoevenschrapend op hun beurt 
hadden staan wachten, maar ’t kreng bleef het verdommen.  

Dan dat programmadeel maar naar het einde 
van de vergadering geschoven, in de hoop dat het reikhalzend wachtende publiek dan 
tevreden gesteld zou kunnen worden.  
En jawel, jawel, nog meer gepruts, en er verscheen een projectie. Alleen koos de beamer 
niet het daarvoor opgehangen scherm, maar de trui van de zich nergens van bewuste 
voorzitter. Hoewel voorzitter, hij zat weinig maar stond meer. Een voorstaander dus 
eigenlijk. Hoe die zich ook draaide of keerde, de beamer bleef hem hardnekkig als een 
verliefd koolwitje volgen, vertellend dat er geen signaal was.  
Pas toen die voorzitter wegliep, kwam er beeld op het doek. En omdat de tijd drong en de 
nood hoog bleek, werd nog gauw even de winnende foto getoond, met loftuitingen richting 
de winnares, Simone van der Beek van de “Vive”. Knuffeltje links, knuffeltje rechts, en nog 
even een vermanend woord de kostbare glazen trofee trouw af te stoffen.  

 
Dan snel, snel iedereen naar buiten, waar een Spido boot ongeduldig lag 
te schaven.  
Zodat er niet eens meer tijd was om een vermanend woord tot de 
vergadering te richten om nu eens wèl veel foto’s in te sturen. Over het 
maakt niet uit welk onderwerp, als het er maar leuk uitziet. En voor 
Kerstmis binnen bij de webmaster.  
 
 
De hele uitslag met motivatie volgt hieronder.  
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Stom hè. Ik vind het gewoon lekker ... 
De inzender is vast niet in het Nederlandse leger geweest. Daar kreeg je ooit een 
soort stenen dobbelsteen van een duim bij een 
duim bij een duim, wat naar pindakaas smaakte 
als je er aan likte. Artilleristen laadden hun 
mortieren er mee en koks stookten er de 

veldkeuken mee op. 
Of gaat er iemand op wereldreis en wil hij zeker zijn voor een jaar 
pindakaas aan boord te hebben? Maar om daar nu verslaafd aan te raken? 
Wel eens aan jenever gedacht of zo? 
18,3pt. 8e plaats.  
 
Wie de schoen past, trekke hem aan … 
Bij welke outlet zijn deze slippers gescoord?  
-Kijk, zegt de één. Gevonden bij Bristol in de opruiming voor maar 
een tientje! 
-Leuk, zegt de ander en zet de voeten er naast. Die van mij waren 
12,50 bij de Schoenenreus, ze hebben een bandje meer dan de 
jouwe.  
-Zal best,  vindt nummer 3. Die van mij kosten niks, waren in de 
douche blijven staan en was precies mijn maat. 
Ze hebben één ding gemeen: zwarte sokken. 
18,5pt 7e plaats. 
 
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand …. 
Schoon dekkie. Leuk, niet alledaags zo vanaf het voordek. Ziet er 
uit als een rustige zondagochtend tijdens een tochtje naar zomaar 
ergens.  
Met dat spiegeltje zal toch niet dat als een scheerspiegel rechtop 
staande luik worden bedoeld? 
20,7pt. 6e plaats.  
 
 
 
 
Drakar op een drogie … 
Als een Viking boot gewoon aan de grond gezet. Ideaal om de onderkant 
van je boot schoon te maken. Oké, de vuurspuwende drakenkop zit er niet 
op, je ziet ook niet één schild over een boord hangen. Alle Noormannetjes 
zijn misschien wel op rooftocht naar het sneue stadje op de achtergrond. 
21,3 pt. 5e plaats. 
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No dream 
Mooi pandje gespiegeld in een grachtenwater. 
IJdel optrekje, dat wel. Je zal op een 
zomernamiddag alle ramen moeten zemen, 
ben je wel effen bezig. 

Goede sfeer, goed gezien, goed gevangen. 
21,4pt 4e plaats 
 
 
 
 
 

 
Zitten jullie aan de grond…? 
Een voorbeeld van goed gebruik van kimkielen. Of hebben ze ’s nachts 
gewoon aan een kade afgemeerd, niet wetend dat het nog een keer 
laag water zou worden? Een schippersbittertje teveel ingenomen? 
De ene kijker staat zich kennelijk te bescheuren, handen in de zakken. 
De blauwe mevrouw vindt het o zo zielig voor dat scheepje zo met de 
voetjes in de modder. Ook de twee andere mevrouwen kijken bezorgd, 
alsof ze bang zijn dat-ie om zal vallen. In ieder geval hebben ze het niet 
over voetballen. 
21,7pt. 3e plaats. 
 
 

 
 
 
 
Too hot 
Een jachthaven, een zeiler met de broek omhoog en prachtige 
kleuren in deze sfeervolle plaat. Geen draad wind dus. Het 
nadeel van dit soort dagen is dat het alleen maar kan worden 
gebruikt om te relaxen of je zeilen drogen.  
Geen mens te zien, zelfs geen meeuw. Wat gebeurt hier dus? 
Gewoon niks omdat het zo heet is. 
21,8 pt 2e plaats 
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Als het maar niet gaat regenen… 
Onze militairen op missie moesten tot voor kort PANG roepen, omdat ze geen 
patronen hadden. Onze tanks zijn voor schrootprijs verkocht, nu huren we ze van de 
Duitsers. De hele vloot is gereduceerd tot één drijvende schoenendoos en een 
handvol Dinky Toys. De roemruchte F-16’s hebben geen raketten meer maar 
camera’s, kunnen ze toch ergens mee schieten. Moeten met z’n tweeën één motor 
delen.  

Maar… er is hoop. De huidige minister heeft een paar containers patronen gekocht. De krijgers hebben 
nieuwe baretten gekregen.  
En omdat Donald Trump aanstuurt op een nieuwe koude oorlog gaat ook Nederland ijverig bewapenen. En 
ziedaar… het nieuwste marineschip, een SUB Westerly!!  Gezien door de periscoop van een Russische 
onderzeeër. Nou hopen we alleen maar dat die witte dingen in de lucht geen condensstrepen zijn van 
Russische jagers. 
Toch ziet het er altijd leuk uit, op een neer op die diepe golven. Wel oppassen dat je geen klapgijp krijgt.  
Alleen… waarom hopen ze dat het niet gaat regenen? Zou de als zeil gecamoufleerde papieren antenne 
anders nat worden? 
Dijk van een foto, technisch zeker ook. Horizon keurig op één derde. Alle hulde. 
23,6 pt 1e plaats. 
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Westerly’s op de weg? 
NIEUW! Bloesemtocht 7 april 2018 NIEUW! 
 
Het staat wel al om de hoek van de deur te wachten, het voorjaar. Nu regent het nog, 
of liever het druilt. We hebben een paar schitterend stralende dagen gekregen met 
een helder zonnetje, ijverig zijn best doend om het te winnen van een venijnig koude 

wind. Met natuurlijk ijs, op de autoruiten, op de sloten, voorzichtig op een ondergespoten gravelbaan. De 
schaatsen dus alvast uit het vet.  
Nano-optimisten krijgen al weer die begerige blik over zich bij het dromen over een Elfstedentocht. In feite net 
zo weinig reëel als het afschaffen van belastingen in Nederland. 
Veel reëler zijn sneeuwklokjes, krokusjes, narcissen. Voorzichtig wiegende elzenkatjes.  
En inderdaad, ook de kamperfoelie trekt al nieuw blad en de eerste groene knoppen gluren omzichtig uit de 
takken van de appelbomen.  

Nog een paar weken, en dat enorme boeket 
van bloesem aan kersen, peren en appels 
maakt van de Betuwe Nederlands grootste bos 
bloemen ooit. Vlak bij elkaar, en met wat geluk, 
alles tegelijk in bloei! Dat moet je gaan zien, 
gewoon omdat je nergens op zo’n vrij klein 
gebied zoveel kleur bij elkaar hebt.  
 
Daarom organiseren we voor de WCN-ers nu 
eens een toertocht over de weg. Voor 
schepelingen misschien wat onwennig, maar je 
eet tenslotte ook niet elke dag aardappelen.  

 
De route voert naar de mooiste plekjes, idyllische dorpjes en door 
fraaie landschappen.  
Natuurlijk worden er (on)regelmatig stops gemaakt voor de fotografen 
en de niet-fotografen.  
En halverwege de route een koffie- en plasstop. Een auto kun je 
tenslotte niet even op de stuurautomaat zetten, je wordt er dus moe 
van.  
De rit eindigt in een traditioneel na-borrel uur in een prima restaurant 
in de streek.  
Daar dineren (beslist aan te raden!!) kost je zonder drankjes 
ongeveer € 14,50 per persoon. Vlees van de slager uit het dorp, 
brood van de dorpsbakker, aardappelen en groente uit boerderijen 
van het zelfde kleine plaatsje. In Nederland nauwelijks bekend, maar 
wel in Rusland, omdat één van de grootste kaasfabrieken daar staat.  
 
De route wordt van tevoren ruwweg uitgezet en pas in de laatste 
week definitief bepaald, omdat we dan pas weten welke 
boomgaarden er wel of niet in bloei staan. 
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Elke equipe krijgt een geprinte routebeschrijving, zodat men ook zonder kompas niet 
kan verdwalen.  

We zijn uitgekomen op zaterdag 07 april 2018*. 
Het zal er ongeveer zo uit kunnen zien: 
-Plm. 12:00uur verzamelen op de parkeerplaats van Rest. Hajé, Waterliniedok 1, 

3433NV Nieuwegein. A27 afslag 28, Nieuwegein 
-12:30uur vertrek eerste deel van de route. 
-14:15uur koffiestop 
-14:45uur vertrek tweede deel van de route 
-17:00uur einde rit 
Aansluitend borreluurtje 
-17:30uur diner voor de eten-blijvers.  
Let wel: Dit is een voorlopig schema, het kan zijn dat het totaal verandert, zelfs het vertrekpunt. De 
deelnemers krijgen een week voor vertrek per mail de juiste gegevens. 

Kosten: niets. Het kan zijn, dat er gebruik gemaakt moet worden van een veerpont. Dat kost U dan € 2,40 per 
auto. Eten en drinken gewoon eigen rekening.  
-Minimum aantal deelnemers: tien auto’s. 

-Aanmelden: Sander Kaat. sckaat@zonnet.nl of +31622274293 Inschrijving sluit 24 maart. Laat meteen ook 
even weten of je blijft mee-eten!! 

Vragen? Val vanDam +31612925533 
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Droogvallen 
 
Beste leden, 
 
Wij zetten onze Pentland kimkieler regelmatig op de Waddenzeebodem. Voor wie dat 
leuk lijkt, zijn er 3 weekenden in voorjaar 2018 die in aanmerking komen om zaterdag 

overdag droog te vallen om te oefenen en 's nachts nog een keer voor echt: 25-27 mei, 29-1 juli en 13-15 juli. 
Je kunt aanmelden voor elk weekend. De weersverwachting op donderdag bepaalt Go/NoGo. 
Ervaring mag nul zijn. Kim- of hefkiel noodzakelijk, hoewel kielschepen voor anker kunnen en om de noord 
van Richel varen. I.v.m. met strak tij(d)schema en niet te veel wind wordt er vermoedelijk weinig gezeild. 
Meenemen om het leven makkelijker te maken? Ankerbol, zwemtrap, zwemschoentjes met stevige zool i.v.m. 
mosselen, puts, oude afwasborstel. Als je hebt: hekanker en bijboot. 
 
Het vaarplan is grofweg: 
Vrijdagavond; 20.00 uur helemaal achteraan aan de buitenkant van Lorentzsluis te Kornwerderzand, met de 
boeg van de sluis af. 20.30 uur koffie, drankje, gedetailleerd vaarplan en bijpraten. 
Zaterdagmorgen; vertrek ongeveer 2,5 uur voor HW Kornwerd. Via Zuidoostrak en Inschot naar het Frans 
Gaatje voor de eerste keer droogvallen. Mogelijkheid aan land te gaan. Dankzij Zeevonk hebben wij hier eens 
een natuurbelevenis meegemaakt die lijkt op de verlichtte grond in de film Avatar. Elke stap lichtte de grond 
op. 
Zaterdagavond; ´s Avonds na vrijkomen met HW verplaatsen via de Vlielanderbalg naar de rede van Vlieland, 
west van de 3e groene prik west van de veerboot. Vastvaren en nachtelijk bezoek aan Vlie met sterrenkijken. 
Rustige nacht slapen. 
Zondag; na loskomen met opkomend water via Frans Gaatje, Inschot of via Harlingen terugvaren naar 
Kornwerderzand, meteen door de sluis, waarna ieder zijns weegs gaat. 
 
Belangstelling? Stuur je mobiele nummer naar 06-30752109 en ik voeg je toe aan de Droogvalappgroep voor 
de snelle communicatie. Evt. mail f.norden@o2g2.nl 
Groet, Fred en Janet 
“Ketch Laif” 
Workum 
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Korte Engelandtocht 
Weektocht naar de Engelse Oostkust 
Dit jaar organiseert WCN weer de traditionele clubtocht naar de Engelse Oostkust. 
Anders dan andere jaren wordt de tocht iets later gehouden namelijk van vrijdag 15 
juni tot en met zondag 24 juni. We hopen hierdoor meer kans te hebben op mooi 
weer en maken we optimaal gebruik van het lange daglicht. 

Vertrek uit de Roompot Marina of IJmuiden ligt voor de hand. Maar uiteraard bepaalt iedere schipper zelf 
welke haven het beste uitkomt.  
Zoals iedere schipper weet is het maken van een agenda voor een dergelijke week gewaagd maar de agenda 
zal er ongeveer zo gaan uit zien: 
Woensdag 13 juni: Go/NoGo gebaseerd op de weersverwachting. Er is geen alternatief plan indien de tocht  
niet door zou kunnen gaan; 
Vrijdag 15 juni: Op eigen gelegenheid naar de Roompot Marina of Marina IJmuiden; 
Zaterdag 16 juni: Oversteek naar Suffolk Yacht Harbour; 
Zondag 17 juni: Uitslaapdag, walk naar de Pub met Pub-diner; 
Maandag tot en met Donderdag gaan we naar plaatsen zoals Walton on the Naze (Walton Backwaters), West-
Mersea (River Mersesa) of Tollesbury (River Black water); 
Vrijdag 22 juni huiswaarts. 
 
Mogelijk dat degenen die terug moeten naar het Zuiden van Nederland dit gaan doen via Ramsgate. 
Als je er wel eens over na gedacht hebt om de oversteek naar Engeland  te maken maar daar wat tegenaan 
hikt, is dit de manier om ervaring op te doen. Als je wilt meedoen aan deze tocht is het logisch dat je: 

 Een betrouwbare Westerly hebt.  De lengte maakt weinig uit; 
 Een behoorlijke bemanning hebt waarvan er op zijn minst één ervaring heeft met groter water, zoals 

de Waddenzee of de Zeeuwse stromen; 
 Kunt navigeren; 
 Een beetje kunt zeilen en manoeuvreren; 
 De juiste navigatiespullen aan boord hebt. 

De kosten voor de tocht zijn voor eigen rekening. Ergens in de week gaan we een BBQ houden. Deze zal voor 
rekening van WCN zijn. 
Interesse? Mail dan naar Gerard.Versluis@hotmail.nl of tjeerde@hetnet.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


