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V e r e n i g i n g s n i e u w s

Logboek voorzitter
Sander Kreukniet
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De traditionele nieuwjaarsreceptie van de vereniging op
zondag 8 januari was zoals
altijd weer goed bezocht. Het
bestuur heeft daarbij veel leden
persoonlijk een goed jaar en
een goed seizoen kunnen toewensen. De jongste bezoeker
(Yannick vd Akker) was ongeveer een half jaar oud en de
oudste ruim 80. Deze laatste
(Jochem Hamminga) deelde
overigens mee dat hij, hoewel
hij zijn zeilboot voorlopig nog
wel aanhoudt voor zijn nageslacht, een motorboot had
gekocht. Het kan zijn dat het
toeval is, maar het valt op dat
deze overstap naar een motorboot onmiddellijk plaats vindt
nadat ik in mijn logboek in de
vorige Grommer had gemeld
dat in de persoon van de nieuwe penningmeester, Dick Kits,
voor het eerst een motorbootvaarder bestuurslid van de vereniging was geworden. Om ver-

der onheil te voorkomen haast
ik mij dan ook om met nadruk
te melden dat dit onjuist was.
Leden met meer kennis van de
vereniging dan ik hebben mij er
op gewezen dat Wim Baan
medio jaren ’90, nog in de vorige eeuw dus, de werkelijke eerste motorbootvaarder in het
bestuur was, nadat hij aanvankelijk als zeiler, d.w.z. motorzeiler, lid van dit orgaan was
geworden.
Voor het eerst was er dit jaar na
afloop van de nieuwjaarsreceptie een gezamenlijke maaltijd
georganiseerd in het havenrestaurant. Eigenlijk was Brasserie
Gooimeer nog gesloten, maar
speciaal en alleen voor ons hadden ze deze avond de deuren
geopend. Meer dan 50 leden en
partners zaten daarbij aan en
de enige reden, waarom het er
niet nog meer waren, was dat
er ‘slechts’ voor 50 personen
was gereserveerd. Het was een
zeer geslaagde avond die zeker

V e r e n i g i n g s n i e u w s

voor herhaling na toekomstige
nieuwjaarsrecepties vatbaar is.

Twee van deze vrijwilligers zijn
tijdens de nieuwjaarsreceptie
onderscheiden.
Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'

Peter van der Lugt

Aan Peter van der Lugt werd de
vermelding op de Van Bladeren
Erelijst uitgereikt voor m.n. zijn
inspanningen t.b.v. het jeugdzeilen in de jaren 1995 t/m
1999. Bram de Ridder ontving
de Tjebbe Huesespeld vanwege
zijn vele en uiteenlopende verdiensten voor de vereniging. De
teksten van de bij deze onderscheidingen behorende oorkondes zijn elders in deze
Grommer opgenomen.
Mocht u een dezer dagen het
clubhuis bezoeken, dan zou het
u kunnen opvallen dat de achtergevel van het havengebouw
er nog beroerder uit ziet dan de
laatste jaren toch al het geval
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In mijn nieuwjaarstoespraak
heb ik o.m. stilgestaan bij het
vele vrijwilligerswerk binnen de
vereniging. Ik ben onder de
indruk van de hoeveelheid werk
die een naar de normen van het
Watersportverbond slechts middelgrote, maar actieve vereniging als de onze meebrengt,
van wat er allemaal geregeld en
gecommuniceerd moet worden
om de vereniging in haar verschillende geledingen draaiende te houden. Dat is allemaal
vrijwilligerswerk. De vereniging
heeft gelukkig nog steeds weer
mensen onder haar leden die
bereid zijn al dat werk te verzetten. Namens het bestuur
dank ik al die vrijwilligers voor
hun inzet in het afgelopen jaar.
En daarbij spreek ik meteen de
wens uit ook dit jaar weer op
hun inzet en betrokkenheid te
mogen rekenen.

V e r e n i g i n g s n i e u w s

was. De oorzaak is dat die gevel
momenteel wordt opgeknapt
door de haven, nadat daar door
ons al jaren op is aangedrongen. Ook de kozijnen worden
daarbij vervangen. Het is
nadrukkelijk de bedoeling dat
deze werkzaamheden vóór 1
april a.s. geheel zijn afgerond.
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Sander reikt de speld uit aan Bram

Het vaarseizoen 2006 staat
voor de deur. Hoewel op het
moment dat ik dit schrijf (15
januari) zelfs het zeeroeien vanwege enige ijsgang stil ligt,
heeft de vereniging daarbij
weer veel te bieden. De complete jaaragenda vindt u verderop
in deze Grommer. De eerste

activiteiten zijn de komende tijd
de winterlezingen en de voorbereidingsavonden voor de zeezeiltochten, eind maart gevolgd
door de zwembadtraining voor
de jeugd. Apart noem ik ook de
op 9 juni startende
Engelandtocht. Het is daarbij
dit jaar voor het eerst de bedoeling in uitsluitend dagtochten –
weliswaar soms lange dagtochten – naar Engeland, te weten
Dover en Ramsgate, te varen.
Toen ik vandaag even op de
winterberging van mijn boot in
Eembrugge was om iets van
boord te halen, kon ik door het
gebrom van schuur- en slijpmachines constateren dat daar
ondanks het vroege jaargetijde
en het bijzonder onaangename
weer (vochtig, waterkoud, temperatuur rond of onder nul)
toch al weer een aantal mensen
stevig aan het werk was aan
hun boten. Het begint bij sommigen kennelijk alweer te kriebelen. Ik hoop dat u allen uw
boten tijdig weer vaarklaar zult
hebben en een mooi vaarseizoen tegemoet gaat.
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Aankondiging
Lezing Bram de Ridder
15 februari a.s. 20.00 uur “Het Behouden Huys”

Met de “Varuna” naar de Algarve.
In 2005 zeilde Bram de Ridder met zijn “Varuna”, een Contest 34, via
Engeland, de Golf van Biscaje en Spanje naar Portimão, een stadje aan
de Algarve in Portugal.

Bram zal u allereerst nuttige informatie geven over hoe hij deze tocht
heeft voorbereid. Daarnaast zal hij u in gedachten mee laten gaan in
de prachtige ervaringen die hij onderweg naar en in Portugal meemaakte.
Ook omdat Bram dit jaar weer voor lange tijd naar het zuiden afreist,
is het een goede gelegenheid om hem nog even te zien.
Het beloofd weer een mooie avond te worden die u niet mag missen.
U (en uw introducés) bent van harte welkom op woensdagavond
15 februari a.s.
Plaats: “Het Behouden Huys” Tijd : 20.00uur

Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'
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W e d s t r i j d z e i l e n

Afscheid leden wedstrijdcommissie
Bert Piels
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Op Vrijdag 9 december heeft de
wedstrijdcommissie met al haar
leden afscheid genomen van de
heren Bart van Breeschoten en
Gertjan Kegel. Dit gebeurde in
het restaurant het Gooimeer,
bovenin het havengebouw. Daar
waar het eerst verzamelen was
bij de bar om oude verhalen en

anekdotes op te rakelen, dit
onder het genot van diverse
soorten alcoholische versnaperingen, werd er later aan het
diner aangeschoven.
Tijdens het diner vertelde Bart
dat hij 11 jaar voor de wedstrijdcommissie heeft gewerkt,
en ook daar vier jaar voorzitter
van is geweest, hij was hoofdzakelijk bekend met het voorlezen

Bart op zijn Mary Bryand

W e d s t r i j d z e i l e n

Gertjan Kegel

Gertjan Kegel daarentegen
heeft 13 jaar in deze commissie
gezeten, en heeft daar veel

gedaan, een van zijn projecten,
het binnen halen van diverse
sponsors zoals Perfect View en
Magnus en diverse andere
bedrijven die Naarden Open
financieel steunden. Ook was
hij de man die de Oranje
Boeien heeft laten sponsoren
door OCC. De laatste jaren was
Gertjan verantwoordelijk voor
het materiaal. Namens al de
aanwezige leden van de wedstrijdcommissie; Paul
Heijmerink, Frank van
Hobbelen, Tjeerd Vos, Adriaan
van Vollenhoven, Rob
Vermeulen, Rob van den Akker,
Frank van Gils, Dingeman
Boogert, Robin van Meurs en
Bert Piels, bedankt voor al die
jaren inzet en het organiseren
van zeilwedstrijden voor de

Nieuwe leden
Naam:
M.A. Hazen
I.A. van Gelderen

Adres:
Kruisstraat 34 B
2011 PZ Haarlem
Emil Noldestraat 3
1328 Almere

Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'

Boottype:
Friendship 28MK3
Compromis 888
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van de uitslagen en zijn eigen
lezingen over het winnen van
diverse prijzen en daar de voorbereiding van.

T

o

e

r

z

e

i

l

e

n

Aankondiging
Lezing Ed Warsen over

Meteo en varen
8 maart a.s. 20.00uur in het “Behouden Huys”
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Wegens succes geprolongeerd!

Vorig jaar heeft Ed u reeds geïntroduceerd in de kunst en kunde van
meteo. Vanwege het enthousiasme van de grote groep aanwezigen, is
Ed gevraagd dit onderwerp nogmaals te bespreken. Bij de voorbereiding en uitvoering van elke tocht is meteo onontbeerlijk, dat heeft u
zelf waarschijnlijk ook al eens ervaren. Zowel voor toerzeilers, maar
zeker ook voor wedstrijdzeilers bevat deze lezing zeer belangrijke en
nuttige informatie.
Ed zal u meenemen in de wereld van de micro en macro meteo:
wolken, regen, wind, waarschuwingen, venijnigheden, etc. Alles wat
u nodig heeft voor een goede voorbereiding komt aan de orde.
Dus voor een leerzame en natuurlijk gezellige avond, bent u woensdagavond 8 maart te vinden in ons “Behouden Huys”!
U, en ook uw introducés zijn natuurlijk weer van harte welkom

Oorkonde
De heer P.J.L.M. van der Lugt heeft zich jarenlang bijzonder verdienstelijk
gemaakt voor het jeugdzeilen van de

Roei & Zeilvereniging Naarden.
Als lid en al spoedig daarna voorzitter van de jeugdzeilcommissie heeft hij
grote bijdragen geleverd aan de goede gang van zaken bij en het goed functioneren van het jeugdzeilen.
Met veel energie en inzet is hij vanaf 1995 t/m 1999 er voor verantwoordelijk
geweest dat een groot aantal jonge kinderen met veel plezier de beginselen
van het zeilen onder de knie heeft gekregen en dat velen van hen met de verkregen diploma’s op zak verder hun draai op het water hebben gevonden en
hun zeilcarrière in grotere boten en ook in het wedstrijdcircuit hebben voortgezet. Deze inspanningen hebben niet alleen hun weerslag gehad op het
enthousiasme van de deelnemers maar ook op de ouders die gedurende hun
vakanties aan boord vaak hun kinderen omgetoverd zagen tot heuse zeilers.

Het bestuur, gebruikmakend van zijn bevoegdheid, acht het een voorrechtom
de jaarlijkse vermelding op de

Van Bladeren Erelijst
voor bijzondere
verdiensten ten behoeve van het jeugdzeilen aan de heer

Peter van der Lugt
uit te reiken als blijk van grote erkentelijkheid voor hetgeen
hij voor de Roei & Zeilvereniging Naarden en in het bijzonder voor het
Jeugdzeilen heeft gedaan.
Naarden, 8 Januari 2006

Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'
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Mede door de bijdragen van Peter van der Lugt had de Roei & Zeilvereniging
Naarden een goed lopende jeugdafdeling in de jaren 1995 –1999 en was de
basis voor de voortzetting daarvan solide. Daarnaast heeft Peter van der Lugt
ook op andere terreinen belangrijke bijdragen geleverd aan de goede gang
van zaken in de vereniging.

V e r e n i g i n g s n i e u w s

Nieuwe clubhuis
commissieleden gezocht!
Kick van Bladeren
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De R&ZV ‘Naarden’ telt een
aantal commissies en werkgroepen die voor specifieke activiteiten verantwoordelijk zijn zoals
de wedstrijdcommissie, de
jeugdcommissie, de zeezeilcommissie, de toercommissie etc.
etc. Een van de commissies die
het minste aan de weg timmert
maar actief is ter ondersteuning
van vrijwel elke activiteit die
binnen onze vereniging plaatsvindt is de clubhuiscommissie.
De clubhuiscommissie is verantwoordelijk voor:
• het facilitaire beheer van ‘Het
Behouden Huys’, ons clubhuis
in de jachthaven Naarden.
• de bediening van de bar
inclusief de logistieke en financiële verantwoordelijkheid voor
de catering.

•ondersteuning van alle activiteiten van de commissies voor
zover het clubhuis daarbij nodig
is.
Om deze taak goed uit te kunnen oefenen moet ook aan een
aantal wettelijke eisen worden
voldaan zoals het hebben van
een horecavergunning en het
daartoe beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel. Ook bestaat er een verplichte instructie aan barbedienden op het gebied van
sociale hygiëne etc.
In de loop van 2005 zijn twee
oudgedienden van de clubhuiscommissie, Titus Bekema en
Peter van der Lugt in verband
met verhuizing noodzakelijkerwijs gestopt met hun activiteiten voor deze commissie en er
zijn ook twee nieuwe leden toegetreden tot de clubhuiscommissie.

V e r e n i g i n g s n i e u w s

Daarnaast wordt de clubhuiscommissie op voortreffelijke
wijze ondersteund door
Herman en Thea Otten die
vooral zorgen voor het schoonhouden van clubhuis en bar.
Om de taken binnen de clubhuiscommissie beter te verdelen
is de clubhuiscommissie op
zoek naar enkele nieuwe leden

die na een opleiding zelfstandig
de bar kunnen bedienen.
Ben je bereid om af en toe in de
winter en/of de zomer bardienst te verrichten bij een activiteit binnen onze vereniging
meld je dan aan bij ondergetekende of bij een van de andere
clubhuiscommissieleden.
Bij hen kun je ook informatie
krijgen over wat het precies
betekent om mee te doen. Het
is leuk werk, je ontmoet veel
leden van de R&ZV ‘Naarden’
tijdens de activiteiten binnen
onze vereniging.

Drukte aan de Bar

Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'

11
De Grommer nr. 163

Deze bestaat nu uit:
Iet Kuhn-Dura
Wim Piet van Erven Dorens
Adriaan van Vollenhoven
Ed Warsen
Kick van Bladeren
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Zomer 2005
Hella & Jos Fischer
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Daar is hij dan de Towerbridge!
Onze tocht over de Thames
nadert z’n eindpunt. Londen
bezoeken met onze zeilboot
Frya. We gaan een paar dagen
liggen in St Caterina’s Dock en
op onze vouwfietsen de boulevard van de Thames en het centrum van Londen met zijn
mooie parken verkennen. Een
van de hoogtepunten van onze
tocht langs de Engelse oostkust.
Wie had dit een paar jaar geleden kunnen bedenken!

Heel lang bleef onze zeilvakantie beperkt tot IJsselmeer, de
Nederlandse waddeneilanden
en Zeeland, totdat wij enige
jaren geleden voor het eerst
meegingen met Het Rondje
Noord Holland georganiseerd
door de zeezeilafdeling van de
vereniging. Gesteund door ervaren mensen hebben we voor het
eerst kennisgemaakt met de
Noordzee. De sensatie van de
eerste keer in de ruimte varen
buiten de pieren van IJmuiden,
geweldig was dat. We leerden
wat het betekent, met stroom
mee of tegen op zee zitten.

Jos Fischer voorbij de Towerbridge
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Vele mijlen in golfslag te moeten varen voordat een haven in
zicht komt. Na het eerste rondje
Noord Holland smaakte het
voor ons naar meer.
Het jaar daarop; De Licht en
Vuren tocht. In de nacht op het
IJsselmeer varen, je positie
bepalen met gegist bestek met
als resultaat de mooie haven
van Hoorn in het donker onder
zeil binnenvaren. Je waant je in
vroegere tijden in dat indrukwekkende decor. Eenmaal aangelegd in een knusse kajuit met
de andere deelnemers gezellig
tot in de kleine uurtjes napraten.
De volgende grote stap die
gezet werd was meevaren op de
Charina van Richard Menting,
een schip dat meedeed met De
Engeland tocht. Op deze zeetocht werd het in licht en donker varen en het aanlopen van
vreemde havens gecombineerd.
Als laatste hebben we dit jaar
met ons eigen schip met de
Engeland tocht meegedaan.
Een bijzondere spannende en
Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'

gezellige onderneming, zoals in
de Grommerverslagen van
diverse deelnemers te lezen
viel. Dit alles georganiseerd
door de zeezeilcommissie. Door
de stap voor stap methode werden de grenzen van het varen in
de afgelopen jaren door ons, op
een prettige wijze, verlegd. Zo
kon een vaarvakantie zoals wij
dit jaar in Engeland gehouden
hebben, realiteit worden.
Als u denkt, dat lijkt mij ook
een mooi en uitdagend perspectief, zet dan de informatieavond
van de zeezeilafdeling op
woensdagavond 15 maart en de
Tochtnavigatie zee voorlichtingsavond op 29 maart alvast
in uw agenda.

De Frya op zout water

De zeezeilafdeling; voor
grensverleggend ervaren.
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Oorkonde
De heer A.L.A. de Ridder heeft zich gedurende zijn langjarige lidmaatschap in
verschillende functies bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de

Roei & Zeilvereniging Naarden.
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Als lid van de Jeugdcommissie heeft Bram de Ridder gedurende een aantal
jaren de boten en het overige materiaal voor het jeugdzeilen beheerd en verzorgd. Hij is tevens lid van enkele andere commissies geweest, waarbij hij zich
vooral heeft onderscheiden als lid van de werkgroep bouw. Vanuit zijn technische achtergrond heeft hij in die functie ook in uitvoerende zin veel bijgedragen aan het tot stand komen van het huidige clubhuis van de vereniging. Van
april 1998 tot april 2004 maakte hij deel uit van het bestuur van de vereniging,
aanvankelijk als lid met de portefeuille Jeugdzeilen en vervolgens als secretaris, een functie die hij met grote zorg en nauwgezetheid heeft vervuld. En toen
de vereniging door de verhuizing van zijn opvolger per januari 2005 onverwachts zonder secretaris kwam te zitten heeft hij deze functie tijdelijk opnieuw
op zich genomen.
Met zijn inzet en activiteiten heeft Bram de Ridder belangrijke bijdragen geleverd aan de goede gang van zaken in de Roei & Zeilvereniging Naarden.
Het bestuur, gebruikmakend van zijn bevoegdheid, acht het een voorrecht

de Tjebbe Huesespeld
aan de heer

Bram de Ridder
te mogen uitreiken als blijk van grote erkentelijkheid voor hetgeen
hij in de loop der jaren voor de Roei & Zeilvereniging Naarden heeft betekend.
Naarden, 8 Januari 2006

W.A.F. Kreukniet,

M.A.H. Roerdink,

voorzitter.

secretaris.
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Het Jeugdzeilen
Het seizoen 2005 is al weer ten
einde en de voorbereidingen
voor 2006 zijn alweer in volle
gang. Bij deze willen wij allen
die zich het afgelopen jaar hebben ingezet hartelijk danken
voor hun inspanningen en
hopen dat wij komend jaar
weer zoveel medewerking krijgen. Het is iedere zeildag weer
een lust om de kids te zien zeilen. Het plezier en het enthousiasme van de kinderen is voor
alle instructeurs een goede
motivatie om er weer een mooi
instructie seizoen van de te
maken. Het afgelopen jaar hebben we aan aantal prachtige
ochtenden gehad en we hopen
dit seizoen ook weer van het
mooie zeilweer te kunnen
genieten.
Wat is Jeugdzeilen?
Bij de Roei & Zeilvereniging
‘Naarden’ kun je (leren) zeilen
vanaf groep 5 van de basisRoei- en Zeilvereniging 'Naarden'

school, totdat je ongeveer 18
jaar bent. Wat doe je zoal op
jeugdzeilen? In de eerste plaats
moet je vertrouwd raken met je
bootje, met wind en water, met
loef en lij, en andere voor zeilers belangrijke zaken. Later, als
je wat meer ervaring hebt, leer
je ook hoe je kunt wedstrijdzeilen. Elk jaar gaan we op 10
ochtenden zeilen. Maar we
beginnen ieder jaar met trainen
in een lekker warm zwembad.
Gezien het feit dat zeilen ieder
jaar weer concurrentie heeft
van andere sporten hebben we
de eerste trainingen net als
vorig jaar weer op de zondag te
plannen. Het verdere schema
staat verderop in het artikel.
Zwembadtraining en Theorie
Wat doe je als je boot omslaat?
Want dat kan natuurlijk een
keer gebeuren. Als je weet hoe
dat voelt, hoe je je boot weer
recht krijgt en weer verder kan
zeilen is er niets aan de hand.
Omdat het water in het begin

15
De Grommer nr. 163

Thera van Erp & Wim van Tol
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van het seizoen nogal koud is,
(zo’n 5 graden, brrr.) gaan we
dit, en nog andere zaken oefenen in het zwembad, ergens
half maart. De training is voor
alle groepen optimistenzeilers
en bengels. In het warme
zwembad gaan we (ter controle) kijken of je blijft drijven met
je zwemvest over je zeilpak. We
oefenen om te zwemmen met je
zeilpak aan, je leert dat er lucht
zit in een omgeslagen optimist,
zodat je onder de boot kunt blijven ademhalen, en we oefenen
met omslaan en weer aan boord
klimmen. De zwembadtraining zal dit jaar op 2 april
plaatsvinden en niet op zoals
vermeld op 26 maart. Iedereen
wordt om 14.00 uur in het
zwembad in Huizen verwacht!
Het zal zeker weer een spectakel worden!
De theoriemiddag is een aantal
weken later, 23 april in het
clubhuis. Uiterlijk begin maart
zal bekend zijn wie er een boot
van de vereniging krijgen en
vertellen je belangrijke dingen
die je moet weten vóórdat je

het water op gaat. Verder laten
we nog wat watersportvideo’s
zien, en organiseren de cursus
‘O.O.O’, Optimist Optuigen voor
Ouders. Want zeker als je nog
jong bent zullen je ouders je
een handje moeten helpen met
je bootje.
Zeillessen
Begin Mei gaan we van start
met de wekelijkse zeillessen.
Elke keer beginnen we op
dezelfde tijd, om 09.00 uur op
de jachthaven. Je bootje optuigen, en om 09.30 uur verzamelen bij je trainer om de training
voor te bespreken. Om 09.45
uur gaan we het water op. Zorg
ervoor dat je tevoren naar het
toilet bent geweest. De zeillessen gaan altijd door, weer of
geen weer, want dan bedenken
we een ander programma.
Knopen, droogzeilen of iets
anders leuks. Afzeggen wegens
ziekte of zo kan natuurlijk
altijd. Meld dit dan op donderdag of uiterlijk vrijdagavond bij
jouw trainer. Er staan elke
zaterdag zo’n vijfentwintig trainers klaar. Het is heel vervelend
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als er op zaterdag dan plotseling een heleboel jeugdzeilers
minder zijn. Tussen 12.00 (bengels) en 12.30 (Optimisten en
andere boten) komen we weer
van het water af. Dan haalt de
trainer voor de hele groep limonade en snoep, en is er een
nabespreking over wat goed
ging en wat beter kan.
Uiteindelijk zul je pas na 13.00
uur klaar zijn om naar huis te
gaan.

De splash

Boten
Optimisten. (Basisschool groep
5 tot ongeveer 14 jaar)
Om snel en goed te leren zeilen
is een eigen Optimist het beste
wat er is. Over de hele wereld
leren tienduizenden kinderen
zoals jij in een ‘Opti’ zeilen. Als
je een eigen boot hebt wordt
dat aan het begin van het seiRoei- en Zeilvereniging 'Naarden'

zoen door de trainers beoordeeld op veiligheid en tuigage.
Is er iets mis met je boot dan
krijg je een gele, of een rode
kaart. Een rode kaart is voor
een onveilige boot. Je mag dan
niet meer meezeilen totdat het
probleem verholpen is. Heb je
nog geen eigen Optimist, maar
willen je ouders er wel een voor
je kopen? Laat ze dan ook even
kontakt opnemen met de jeugdzeilcommissie. Misschien weten
die er een te koop. Als je geen
eigen Optimist hebt, bijvoorbeeld omdat je broer of zus er
in zeilt, dan kun je meeloten
voor het gebruik van een van
de elf verenigings- Optimisten.
Als je wilt meeloten moet je dit
op het inschrijfformulier erbij
zetten.
Wanneer ben je te groot voor de
Optimist? Tegen de tijd dat je
de sterren van de hemel zeilt,
meer dan 45 kilo weegt en te
groot (lengte) bent wordt het
misschien tijd om over te stappen naar een ander type boot
zoals bijv. Laser/Laser pico of
Splash.
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Één- en tweemansboten. (ca. 14
tot 18 jaar)
Na de Optimist is er de mogelijkheid om training te krijgen
in een éénmansboot zoals de
Laser, of de Splash. Op dit
moment wordt er gezeild in
Optimisten, Lasers, Laser pico's
en Splash. Het spreekt vanzelf
dat wij als afdeling jeugdzeilen
geen eis hebben betreffende het
type boot echter wij behouden
ons het recht voor indien het
type boot waarin men wil
komen zeilen teveel afwijkt van
de rest en aldus problemen kan
opleveren betreffende de veiligheid en begeleiding dit verzoek
helaas af te wijzen.
Wedstrijdzeilen
De afgelopen jaren hebben we
gemerkt dat er steeds meer
enthousiasme komt om er hard
tegenaan te gaan. Het enthousiasme van zeilers en ouders
om mee te doen aan wedstrijden voor Optimisten en
1&2mansboten neemt toe, ook
onder de ‘oudere’ Laser-zeilers.
Om aan deze vraag te voldoen
is er een aparte wedstrijdgroep

optimisten geformeerd en wij
hopen dat wij middels een aantal gast trainingen aan de vraag
naar wedstrijdtraining kunnen
voldoen. Tevens willen wij hierbij wijzen op de mogelijkheid
om gedurende het voorseizoen
& naseizoen trainingen te volgen op het Bovenwater te
Lelystad alwaar door gediplomeerde instructeurs les wordt
gegeven. Dit is tevens een
steunpunt van de KNWV.
Tevens is er de mogelijkheid
aan de Woensdagavond wedstrijden mee te doen voor
zwaardboten, bijvoorbeeld met
Laser, Splash of Laser pico,
meld je aan als je hiervoor
belangstelling hebt.
Bengels
Zit je nog maar in groep 4, en
heb je zwemdiploma A en B?
Wil je dolgraag varen? Dan kun
je bij ons een heel seizoen
‘Bengelen’. De Bengels zijn
aktief wanneer het gewone
jeugdzeilen bezig is. We doen
spelletjes met de boten zodat je
al goed leert sturen en peddelen, en je al weet hoe een boot
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in elkaar zit. Als je wilt bengelen moet je wel een eigen
Optimistje hebben; je kunt geen
boot van de vereniging krijgen
(wel kan een ouder broertje of
zusje meeloten).
VOOR JE OUDERS…
Als je graag wilt meedoen, laat
dit dan aan je ouders lezen!
Jeugdzeilen
Het jeugdzeilen is er voor kinderen vanaf groep 5 van de
basisschool tot ca. 18 jaar. Het
jeugdzeilen is een van de bloeiende aktiviteiten van de vereniging. Een van de ouders/verzorgers van de jeugdzeiler moet
clublid zijn. Een inschrijfformulier voor het jeugdzeilen kunt u
aanvragen bij het secretariaat
van de jeugdzeilcommissie,
telefoon 035 6952025, Thera
de Meulemeester (email: theravanerp@zonnet.nl of bij Wim
van Tol, tel.: 035 5242084 en
email: wvantol@zonnet.nl.
Doelstelling is in de eerste
plaats het vertrouwd maken
van uw kind met zijn bootje en
het water. Voorop staat dat het
Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'

op een veilige manier gebeurt.
Pas in de hogere groepen (de
hoogste groepen
Optimistenzeilers en de “éénen tweemansboten”) wordt er
meer aandacht gegeven aan het
snel zeilen, bijvoorbeeld door
onderlinge wedstrijden. Voor de
gevorderden wordt echte wedstrijd-training gegeven, door
gast-trainers. Daarnaast stimuleren we het meedoen aan trainingsweken van de KNWV zoals
bijvoorbeeld bij het
“Bovenwater” te Lelystad. Voor
degene, die wedstrijdzeilen
(nog) niet zo zien zitten, blijft
het 'zelf fijn schippe-ren' Ook
organiseren we een najaarstocht met kajuitzeilschepen
voor de één- en tweemansbootzeilers, als kennismaking met
het zeilen in een kajuitboot.
Oproepen
De veiligheid op het water is
een van onze belangrijkste aandachtspunten. Daarom gaat er
veel aandacht naar de begeleiding van de jeugdzeilers op het
water. De afgelopen jaren hebben we ons materiaal door
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sponsoring kunnen uitbreiden
en de kwaliteit ervan verhogen.
Nu beschikt de vereniging over
een tien rubberboten met buitenboordmotoren ter begeleiding van de diverse groepen.
Dit materiaal wordt op de zaterdagen intensief gebruikt. Toch
komen we een enkele keer, bij
voorbeeld bij wedstrijden, nog
een volgboot tekort. Wie een
rubberboot met motor, liefst
ook met motordrijver, bij gelegenheid wil uitlenen is van
harte welkom. Ook doen we
een beroep op die leden die een
open kielboot hebben
(Randmeer, Efsix, Valk o.i.d.)
een aantal ochtenden instructie
te willen geven. U doet onze
jeugdleden er een groot plezier
mee. Gezien de enorme groei
dreigt er een tekort aan trainers
of helpers en vernemen derhalve gaarne van ouders van deelnemende jeugdzeilers of men
zich af en toe beschikbaar kan
stellen. De Jeugdcommissie
heeft recent besloten dat het
voor de ouders van de deelnemers een plicht is om bij toerbeurt de helpende hand te bie-

den aan de Walkap bij het vaarklaar maken van het materiaal.
Indien U door de Walkap benaderd wordt is dit dus niet op
vrijwillige basis maar een
MUST. Het jeugdzeilen blijkt
een echte verenigingsaktiviteit.
We kunnen dus niet zonder uw
hulp en inzet. Daarom hebben
we altijd behoefte aan, en
plaats voor vaders en moeders
als Bengel- moeder of -begeleider/ster, als trainer, hulptrainer
of motordrijver (m/v) bij de
Optimistenzeilers, als motordrijver/begeleider (m/v) in een
rubberboot bij de Laser-zeilers,
of als ‘scheepsmoeder’ voor de
opvang van natte en verkleumde jeugdzeilers, en vooral bij
het ’s morgens sjouwen van
rubberboten. We bieden een
hoop watersportplezier, een
gezellig team, en een nuttige
besteding van de zaterdagochtend. Ook als u niet elke week
beschikbaar bent, hebben we
uw hulp nodig.
VerenigingsOptimist/Laser/Splash
De Vereniging heeft de beschik-
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king over elf eigen
Optimisten.De boten worden
ter beschikking gesteld aan die
leden waarvan meerdere kinderen met het jeugdzeilen meedoen, van leden die om welke
reden dan ook niet de beschikking hebben over een eigen
Optimist, of waarvoor de aanschaf van een eigen Optimist op
bezwaren stuit echter MAX.1
per gezin. De scheepjes worden
in het begin van het seizoen in
goede staat aan de gebruikers
'over gedragen'. Voor het
gebruik van een verenigings
optimist wordt een bijdrage
gevraagd in het boot-onderhoudsfonds van € 50,- per seizoen en een borg van € 50,Daarnaast is aan het gebruik
van een verenigings Optimist de
voorwaarde verbonden dat
deze het einde van het seizoen
grondig wordt schoongemaakt
en in de was wordt gezet. Ook
heeft de vereniging de beschikking over een Laser & een
Splash waarvoor hetzelfde geldt
echter bijdrage in dit geval is €
100,- per seizoen en een borg
van € 100,Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'

De jeugdcommissie heeft op
gronden van de continuïteit
recent besloten om de contributie voor het seizoen 2006 vast
te stellen op €55,- per deelnemer. Om onze activiteiten ook
in de toekomst voort te zetten
moeten wij ernstig rekening
houden met toenemende kosten
voor onderhoud van het materiaal en eventuele vervanging
van rubberboten/motoren etc.
waarvoor wij reserveringen dienente maken.
21
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Jeugd onderweg naar het Gooimeer

Loten voor verenigingsboot:
Een ieder die wil meeloten vernemen wij gaarne op korte termijn of er meegeloot wil worden. Van een aantal deelnemers
weten wij dit echter om teleurstellingen te voorkomen is het
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beter om zich even aan te melden.
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Onderhoud
Net zoals alle materialen heeft
ook het materiaal van de vereniging onderhoud nodig. Wij
zijn van mening dat bij de lusten van het zeilen voor de
jeugdzeilers dus ook de lasten
van het onderhoud van het
materiaal horen. Meewerken
aan het onderhoud en het
schoonmaken van de verenigings-Optimisten en het onderhoud aan de rubberboten en
buitenboordmotoren. Elk jaar
organiseren we daarvoor enkele
poetsdagen (in een weekend in
september), waarbij aan alle
deelnemers, met hun
trainers/begeleiders een taak
wordt toevertrouwd. Dit staat
uiteraard los van de eerder
genoemde poetsbeurt van de
Optimistengebruikers van de
vereniging. Er bereiken ons weleens een aantal opmerkingen
betreffende de behandeling van
het materiaal. De zorg en het
respect voor jouw boot en alles
wat daarbij hoort is erg belang-

rijk. Ben zuinig op je boot, pak,
reddingsvest en zorg ervoor dat
de schoten en beslag van je
boot in orde zijn en dit ook zo
blijft. Dit verhoogt het plezier in
het zeilen en hoort ook bij het
leren zeilen. Luister ook goed
naar je begeleider/trainer bij
aanmeren, dit voorkomt schade
en pijnlijke ontmoetingen met
de wal. Dit betekend ook dat bij
terugkomst van de training het
beste is dat je je boot en alles
wat daarbij hoort eerst opruimt
en je dan bij je trainer meldt
voor de nabespreking. Dit voorkomt enorme drukte bij de hellingen en dus schade en tevens
weet je trainer dan dat alles in
orde is en dat de training ten
einde is. Denk aan het einde
van het seizoen aan je begeleiders/trainers en bedank deze
vrijwilligers voor het afgelopen
seizoen. De trainers/begeleiders
stellen dit enorm op prijs en
geeft een stukje voldoening
voor de inspanningen die zij
hebben geleverd. Een simpel ‘’
dank je wel’’ doet wonderen!
Wij wensen iedereen een mooi
zeilseizoen toe en hopen U
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allen binnenkort weer te verwelkomen.
Trainers
Jeugdzeilen zou niet kunnen
bestaan zonder de inzet van
een groot aantal enthousiaste
ouders van jeugdzeilers, en
andere leden. Elk jaar zijn er
zo’n twintig- tot dertigtal trainers en begeleiders aktief. Het
jeugdzeilen van de R.&
Z.V.'Naarden' is een erkende
vaaropleiding van de CWO
(Commissie Watersport
Opleidingen van het KNWV).
Iedere deelnemer krijgt na
afloop van het seizoen een
diploma of een vorderingsstaat
van de KNWV/CWO. Deze
beoorde-lings-staten worden
landelijk gebruikt. Binnen de
jeugdcommissie is een aantal
trainers beoordelingsge-machtigd door het KNWV/CWO.

Inschrijven
Gezien het feit dat veiligheid de
boventoon voert en het beschikbare materiaal alsmede het
enorme aantal inschrijvingen
gedurende de afgelopen jaren
waarvan het merendeel te kennen heeft gegeven gedurende
het komende seizoen wederom
mee te doen is de ruimte voor
nieuwe inschrijvingen zeer
beperkt. Er zal wellicht nog
ruimte zijn voor een enkele
Bengel en Eenmansboot beginner (Laser/Splash/Pico) echter
snelle reactie is belangrijk om
dit seizoen nog deel te nemen.
Garantie kunnen wij echter op
dit moment niet geven. We kunnen in totaal ongeveer 80
jeugdzeilers inschrijven.
Vol = Vol.

Resumerend zijn de Kosten
€ 55,€ 50,€100,-

Contributie seizoen 2006
per deelnemer. ( Naast lidmaatschap R&Z N.)
Verenigingsoptimist + Borg (€ 50,- )
Verenigingslaser + Borg (€ 100,-)

Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'
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Ligplaatsen en Opslag
Inschrijven voor het jeugdzeilen
betekent niet automatisch dat u
een ligplaats voor de Optimist
of andere boot op het terrein
van de Jachthaven”Naarden”
krijgt. Ook toegang tot de hellingen voor "buitenliggers" is
geen zaak van de jeugdzeilcommissie. Daarvoor zult u tijdig bij
de havenmeester langs moeten
gaan.

Voor opslag van
Optimistmateriaal (zeil, giek,
mast, roer en zwaard e.d.)
beschikt de vereniging over
afsluitbare buizen die gehuurd
kunnen worden (€ 25,-).
Hiervoor kunt u contact opnemen met Mevr.Thera van Erp,
tel.035 6952025. Echter het
aantal buizen dat elk seizoen
vrijkomt is beperkt. Er zijn nog
enkele buizen beschikbaar.

Voorlopig Progamma 2006
De Grommer nr. 163
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•Zwembadtraining:

•Theoriemiddag:

02/04/06, 1400-1600 uur
Voor Optimisten-zeilers en Bengels in
Zwembad De Bun in Huizen
Kosten € 6,- ter plaatse te voldoen,
Zwemvest, zeilpak, bootschoenen,
Handdoek en een set droge kleren meene
men!

23/04/06, 1400-1600 uur
Voor alle jeugdzeilers.
We behandelen en repeteren de belangrijkste begrippen, oefenen
in het leggen van zeilersknopen en theorie. Er is een spectaculaire
film over het redden van drenkelingen, wellicht een bekende
jonge zeiler of zeilster, toewijzing van de verenigingsOptimisten,
Cursus O.O.O., Optimist Optuigen voor Ouders
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Voorlopig Progamma 2006
•Zeiltraining:

Zo 07/05/06, 14/05/06, Za 20/05/06,
03/06/06, 10/06/06
17/06/06, 24/06/06, 01/07/06
met de harington, 08/07/06, 15/7/06.
23+24/09/06.

•Jeugdzeilkamp:
•Schoonmaken
•verenigings materiaal:15/07/06, Aansluitend op het zeilen
•Harington Race:
Informatie volgt (aangepast lesprograma)
01/07/06 Zie ook de wedstrijdkalender

•Informatie en Kontaktadres:
Jeugdzeilcommissie: Thera de Meulemeester
Mecklenburglaan 24,1404 BH Bussum
Tel:0356952025
Email: theravanerp@zonnet.nl
Website:www.rzvnaarden.nl
Of:

Wim van Tol, tel.: 035 5242084
Email: wvantol@zonnet.nl

Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'
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•Lesprogramma Trainingen:
09.00
optuigen schip, klaarmaken rubberboten.
Als alle boten klaar zijn:
09.30
briefing trainers
09.45
start ochtendprogramma in de groepen.
12.00
terugkeer bengels
12.30
terugkeer anderen / opruimen deel van de
boten,nabespreking.

W e d s t r i j d z e i l e n

Toerzeiler, solo-zeiler, open
boot zeiler en wedstrijdzeiler
Paul Heijmerink
Kom wedstrijdzeilen bij R&ZV
Naarden !!

De Grommer nr. 163
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Waarom niet ?
Een nieuw jaar en dus nieuwe
voornemens. Een daarvan zou
kunnen zijn dat u wel eens een
wedstrijdje zou willen varen
met uw zeilboot. Wat een geluk
dat u lid bent van de R&ZV
Naarden. Want een flink aantal
actieve leden binnen deze vereniging organiseren zeilwedstrijden voor de zeilers (naast
de roeiers en de motorbootvaarders) in onze vereniging.
Zeilen met een extra dimensie
Op zichzelf is zeilen al een fantastische activiteit. Het weer, de
golven en de wind. Je bent in
kontakt met de elementen en
dat is bevrijdend na al dat binnen zitten. Met wedstrijdzeilen
komt daar nog een dimensie bij.
Het begint al voor de start.
Achter de startlijn verzamelen
zich de deelnemers. Het is een
genot om al die verschillende

boten, allemaal verschillend
uitgedost, door elkaar te zien
krioelen. "Hoe meer zielen, hoe
meer vreugde" luidt het gezegde en dat geldt zeker voor zeilwedstrijden. Dan de "kick" van
de start, precies op tijd, zeker
niet te vroeg maar ook niet te
laat, over de startlijn varen.
Vervolgens de wedstrijd.
Concentratie is vereist om op
tijd de juiste handelingen uit te
voeren. Letten op de anderen.
Wat doen die en waarom gaan
ze harder. Moet de grootschoot
of fokkeschoot misschien iets
strakker of juist losser. Kom ik
nu dichter bij mijn tegenstander. Welke koers moeten we
varen. Waar zit de wind. Heb ik
recht op ruimte bij de boei. Bij
twijfel geef je de ruimte want
het gaat om het plezier en we
zorgen ervoor dat er geen schade ontstaat. En dan ineens is
daar de finish.
Het clubhuis
In ons clubhuis wordt er nagepraat over de wedstrijd. De
wedstrijdcommissie berekent de
uitslag en maakt die bekent. Er

W e d s t r i j d z e i l e n

bestaande uit een serie van zeilwedstrijden met meerdere starts
op een dag op het Gooimeer
voor diverse eenheidsklassen
(ook open boten) en kajuitjachten op handicap. De baan is een
wedstrijdbaan, hetgeen betekent rakken "in de wind" en
rakken "voor de wind".

Voor elk wat wils
Wedstrijdzeilen kan op veel verschillende manieren. Als vereniging proberen we met een gevarieerd aanbod aan wedstrijden
voor iedere zeiler iets aantrekkelijks te organiseren. De toerzeiler, de solo-zeiler, de open
boot zeiler en de wedstrijdzeiler, allemaal komen ze aan hun
trekken.

3. Zevenuurs van Naarden (24
Juni): een dagwedstrijd voor
kajuitjachten met de bedoeling
zoveel mogelijk mijlen te
maken in 7 uur op het
Markermeer (het 24-uurs
gevoel in kort bestek). Dit is
echt een wedstrijd met toerkarakter.
Deze wedstrijd kan ook solo
gevaren worden in tegenstelling
tot de 24-uurs waar dat niet
mogelijk is. Dus solo-zeilers
hier ligt uw kans.

1. De Woensdagavond-wedstrijden (19 April t/m 6
September): 21 avond wedstrijden, buitengewoon geschikt
voor de beginnende wedstrijdzeiler. Op 5 April wordt de
voorlichtingsavond gehouden in
het clubhuis alwaar een uitgebreide toelichting wordt gegeven over het wedstrijdzeilen.
Kajuitjachten, rond/platbodems
en open boten. Kortom iedereen
is welkom.
2. Naarden Open (20 en 21
Mei): een 2-daags evenement
Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'

4. Hooikist wedstrijd (16
September): een dagevenement
bestaande uit twee wedstrijden
van elk ca. 2 uur op het
Markermeer met driehoeksbanen voor kajuitjachten en
rond/platbodems.
Noteer de wedstrijd die u aantrekkelijk voorkomt NU .......
in uw agenda zodat die geweldige zeildag u niet meer kan
ontgaan.
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ontstaan gesprekken over de
regels, over de plaats waar de
wind zat en hoe je dat kunt herkennen, over hoe om te gaan
met je tuig, etc. Kortom een
gezellige boel. Precies wat je
van een vereniging van mensen
met passie voor zeilen mag verwachten.
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(033) 465 20 78
(06)53 14 06 13
(070) 320 46 35
(035) 695 01 79
(020) 320 24 68
(020) 471 35 27
(035) 693 55 98
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