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Logboek voorzitter
Sander Kreukniet
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Het is niets nieuws, maar ik wil
het u toch melden: de tijden
veranderen en dat geldt ook
voor onze vereniging.
Tegenwoordig hebben verenigingen, vermoedelijk mede in
samenhang met zaken als de
individualisering van de samenleving, veelal te maken met ontwikkelingen als langzaam
dalende ledentallen en veranderingen in het gedrag van hun
leden, zoals een meer selectief
gebruik van de aangeboden
activiteiten. Tegelijkertijd is de
voortgaande digitalisering van
de omgeving een alom aanwezige, zo niet alles overheersende ontwikkeling. Wij hebben als
cluborgaan onze onvolprezen
Grommer, die ook bij naburige
zeilverenigingen wel opvalt als
goed verenigingsblad.
Daarnaast hebben wij een website met veel informatie en
mogelijkheden. Maar toch
meent het bestuur dat een goed
en doelmatig verder gebruik
van de tegenwoordige elektronische communicatiemiddelen
nodig, zo niet onmisbaar is voor
het goed functioneren van de

vereniging. Tegen deze achtergrond heeft het bestuur dan
ook besloten tot het instellen
van de werkgroep MVC, d.w.z.
de Werkgroep Moderne
Verenigingscommunicatie.
Elders in deze Grommer kunt u
de opdracht en samenstelling
van de werkgroep vinden.
Een heel ander onderwerp is de
winter. Terwijl ik mij toch voorgenomen had mijn boot uiterlijk begin april weer in het
water te hebben, lijkt daar op
dit moment (begin maart) nog
weinig kans op. Het aanhoudende winterse weer voorkomt
nog dat we aan de boten kunnen gaan werken. En dat terwijl
de sneeuwklokjes en krokussen
in het park waar ik dagelijks
met mijn hond wandel kort
geleden door hun verschijning
er toch ook al blijk van gaven te
denken dat het voorjaar in aantocht was. Maar ongeacht eventuele vertraging bij het onderhoud van de boten zijn binnen
de vereniging de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen al
wel in volle gang. Ik noem in
dit verband de tochtpresentatie
van de zeezeilcommissie op 15

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

Pampushaven plaats, waarbij
overigens ook boten/leden welkom zijn die niet aan de openingstocht deelnemen. Om
16.00 uur wordt dan het vaarseizoen van de vereniging officieel geopend, hetgeen onverlet
laat dat de woensdagavondwedstrijden al op 19 april zullen zijn begonnen.

Wat ook nog niet echt opschiet,
althans nog niet is opgeschoten
tussen eind december en begin
maart – het moment van schrijven van deze logboekbijdrage –,
is het opknappen van de gevels
van “Het Behouden Huys”. In
de vorige Grommer informeerde ik u dat de jachthaven
beloofd heeft dit vóór 1 april
gereed te zullen hebben en dat
blijft de bedoeling, maar het
winterweer heeft hier ook de
nodige vertraging opgeleverd.

Tenslotte meld ik nog dat de
datum van de Engelandtocht
een week is vervroegd naar 2
t/m 10 juni; de bestemming –
Dover – is uiteraard ongewijzigd gebleven. Aan het eind van
de tocht zullen de deelnemers
dan in plaats van meteen door
te varen naar IJmuiden, c.q.
Naarden, op 10 juni desgewenst
in Scheveningen of eventueel
Stellendam kunnen aanleggen,
zodat zij op 11 juni met de
eigen boot bij Hoek van
Holland de Volvo Ocean InPort-Race kunnen gaan volgen.

Hoewel het nog vrij lang van
tevoren is, vestig ik toch vast
uw aandacht op de openingstocht in het weekend van 6 en 7
mei. En ik raad u aan u in te
schrijven: dit zijn steeds gezellige tochten met een aantrekkelijk bijprogramma. Daarbij vindt
op 7 mei vanaf 15.00 uur de
Waterunie van Naarden in

Maar voordat u deel gaat
nemen aan deze tochten zie ik
uw komst op woensdag 12 april
a.s. bij de Voorjaars Algemene
Ledenvergadering graag tegemoet. De uitnodiging en agenda
treft u verderop in deze
Grommer.
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maart en de navigatie-avond op
29 maart, de zwembadtraining
van de jeugd op 26 maart, en
de voorlichtingsavond van de
woensdagavondwedstrijden op
5 april. Intussen wordt ook de
serie winterlezingen nog aangevuld met een lezing op zondag
2 april ’s middags van Gijs
Groendaal, één van de roeiers
van de “Ocean Fours”.

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

Notulen Algemene
Ledenvergadering
ALV gehouden op woensdag 16
november 2005 in
“Het Behouden Huys”.
Aanwezig: 28 stemgerechtigde
leden.
Afwezig met bericht van verhindering: Thea Stam, Joop
Croonen, Gustaf de Groot en
Paul Heymerink.
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1. Opening.
De voorzitter opent om 20.15
uur de vergadering en heet
iedereen welkom.
Hij deelt mee, dat de ruimte tijdens het vergaderen rookvrij
moet zijn.
2. Vaststelling agenda.
Er zijn geen agenda wijzingen.
3. Notulen voorjaars-ALV.
Nelleke van Bladeren vraagt of
het glas in de kast bij de ingang
niet vervangen kan worden,
deze kast heeft indertijd 450

euro gekost. Geantwoord wordt
dat investeren in die kast minder zinvol is, zolang hij niet
wordt gebruikt, maar dat het
ding wel beschikbaar zal worden gehouden.
4. Notulen van de extra ALV.
Er zijn geen opmerkingen over
de extra ALV van 19 oktober
2005.
5. Ingekomen stukken en
mededelingen.
Het Watersportverbond wil
marktonderzoek doen onder de
leden van watersportverenigingen. De voorzitter heeft nu een
verzoek gehad van het
Watersportverbond om mee te
werken aan een pilotonderzoek
dat binnenkort zal worden uitgevoerd door studenten van de
HES in Amsterdam bij 20
watersportverenigingen.
Er is sinds anderhalf jaar een
periodiek overleg van de bestu-

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

In aansluiting op de nieuwe
vlaggen is er ook een
vlaggenmast op het haventerrein bij de ingang naar de ruimten van de verenigingen
geplaatst. In voorkomende
gevallen zal daar de verenigingsvlag worden gehesen om
zo de vereniging een beetje
zichtbaarder te maken.
Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'

Bij het jaarlijkse overleg met de
havendirectie heeft dhr.
Gastelaars beloofd dat de achtergevel van het Behouden
Huys vóór 1 april 2006 in orde
gemaakt zal zijn.
De voorzitter geeft een compliment voor de tegenwoordige
uitvoering van de Grommer.
Daar is iedereen het van harte
mee eens.
Op de Commissieavond is de
aanwezigen de vraag m.b.t. het
lidmaatschap van het
Watersportverbond voorgelegd:
is het zinvol dat de vereniging
aangesloten is en blijft? Voor
alle leden moet dan een jaarlijkse contributieafdracht worden betaald. Hierover was het
afgelopen jaar discussie ontstaan, enerzijds doordat
afdracht aan het
Watersportverbond voor roeiers
minder juist lijkt indien voor
dezen wellicht ook een afdracht
aan de Roeibond moet worden
betaald. En anderzijds door
ontevredenheid over de dienstverlening van het
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ren van de watersportverenigingen rond het IJmeer, het Regio
Pampus Overleg. Daarbij heeft
de voorzitter van Flevomare
(Muiderzand) verleden jaar al
het plan gelanceerd om Primus
inter Pares wedstrijden te organiseren voor de ‘clubkampioenen’ van de Pampus verenigingen. Deze PIP-wedstrijden zijn
voor het eest verzeild op 5
november van dit jaar in polyvalken op het Gooimeer bij
Almere. Onze vereniging was
daarbij vertegenwoordigd door
Jochem Hamminga, die in telkens een andere boot alle vier
wedstrijden 1e is geworden en
daarmee een mooie wisselprijs
voor de vereniging heeft
gewonnen.

V e r e n i g i n g s n i e u w s
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Watersportverbond. Het bleek
dat eigenlijk alle op de
Commissieavond aanwezigen
voorstander waren van het lidmaatschap van het
Watersportverbond, maar ook
dat er klachten waren over de
taakvervulling en dienstverlening door het
Watersportverbond. De wedstrijdcommissie heeft dit laatste
besproken en zal het nader proberen te inventariseren.
Overwogen wordt dit onderwerp ook te bespreken bij het
Pampusregio-overleg.
Jochem Hamminga deelt mee
tegenstander van het lidmaatschap van het
Watersportverbond te zijn.
In antwoord op de vraag van Iet
Kuhn betreffende de afdracht
aan het Watersportverbond
voor roeiers wordt gemeld dat
dit voorlopig zo is geregeld dat
geen afdracht behoeft te worden betaald voor zeeroeiers
voor wie ook afdracht aan de
Roeibond wordt betaald via hun
lidmaatschap van de
Roeivereniging Naarden.

6. Statutenwijziging.
De wijzigingen worden door de
voorzitter besproken en met
algemene stemmen aangenomen.
7. Contributie en begroting
2006.
Met behulp van een beamerpresentatie worden de voorlopige
cijfers van de exploitatie 2005
en van de begroting toegelicht
door Willem van der Heijden.
Hij trekt daarbij aan het eind
van zijn penningmeesterschap
de conclusie dat de vereniging
financieel gezond is.
Vervolgens worden de contributievoorstellen voor 2006 aan de
vergadering voorgelegd en
goedgekeurd. De contributiehoogte voor 2006 blijft ongewijzigd, echter met dien verstande dat de in november
2004 vastgestelde contributiebedragen voor de partner- en
jeugdleden nu ook effectief in
rekening zullen worden
gebracht en dat de opslag voor
de afdracht aan het
Watersportverbond met enkele
dubbeltjes is verhoogd. Jochem

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

Pauze
8. Jaarplan 2006.
Het tijdens de Commissieavond
voorbereide jaarplan van alle
activiteiten in 2006 wordt
getoond en toegelicht. Het
varieert van lezingen tot zeiltochten, maar moet op sommige onderdelen nog verder ingevuld worden.
9. Bestuurswisseling.
De voorzitter bedankt Willem
van der Heijden, die aftreedt als
penningmeester, voor zijn inzet
en alle werkzaamheden voor de
vereniging en overhandigt hem
de gebruikelijke attributen: een
gegraveerde scheepsbel en een
boeket bloemen. Er is applaus
voor Willem. Dick Kits wordt
benoemd tot bestuurslid en zal
Willem’s plaats innemen als
nieuwe penningmeester en
krijgt van Willem diens badge
en een bestuursvlag.
Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'

10. Rondvraag.
Willem van der Heijden vraagt
of er al vorderingen zijn t.a.v.
nieuwe stropdassen en shawls.
Daar is Fleur van Bladeren mee
bezig.
Thera deelt mede dat er geen
CWO coördinator meer is binnen de vereniging en ook geen
gemachtigde om de diploma’s
van het jeugdzeilen te tekenen.
Het blijkt dat Ed Warsen landelijk gemachtigd is en bereid is
de CWO-handelingen voor het
jeugdzeilen bij onze vereniging
te verrichten. Het bestuur zal
contact zoeken met het KNWV
om dit formeel te regelen.
Vraag van Thera of het clubhuis
goed beveiligd is. De politie kan
dit op verzoek controleren.
Onno van Steenwijk vraagt of
er weer een programma is wat
betreft tochten van het zeeroeien. Dat deed Frans Douqué,
maar die is toen uitgevallen.
Jan Jaspers zal hierover Fr.
Douqué, die weer is hersteld,
benaderen.
Titus Bekema bedankt het
bestuur voor alle werk en activiteiten en wenst het veel succes voor het volgende jaar.
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Hamminga tekent aan tegen de
contributievoorstellen te zijn
vanwege de afdracht aan het
Watersportverbond.
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Openingstocht 6 en 7 mei
De meteorologische lente is nog geen paar dagen oud of we kunnen nu al niet meer van het weer op aan: in het westen van het
land schijnt de zon, terwijl het in het midden van het land hard
sneeuwt.
Als dit maar geen voorbode is voor het aankomende seizoen….!
Zoals we inmiddels gewend zijn, wordt het vaarseizoen ook dit
jaar traditioneel geopend met
de Openingstocht en Waterunie van Naarden.
De bestemming van dit jaar wordt Marken. Daar zijn we al lang
niet meer geweest. En ook nu hoeft u zich onderweg niet te vervelen, want we bedenken zeker weer leuke bezigheden voor u!
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Marken

Haven Marken

Overigens: Roeiers zijn natuurlijk van harte welkom ook naar de Waterunie in pampushaven
te komen!!

Het programma ziet er als volgt uit:
Zaterdag 6 mei
11.00uur Palaver in ‘t clubhuis
12.00uur Vertrek naar Marken
15.00uur Aankomst
17.00uur Boordaanboord borrel
19.00uur Diner in ‘de Taanderij’

Zondag 7 mei
15.00uur Waterunie Pampushaven
19.00uurSchippersmaaltijd in brasserie Gooimeer
Via het inschrijfformulier elders in deze Grommer en op de website
www.rzvnaarden.nl kunt u zich aanmelden. De toercommissie hoopt wederom op een mooie opkomst! We hopen u dan ook allen de 6e mei in het clubhuis weer te ontmoeten.
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Aankondiging
Lezing OCEAN FOURS
Zondag 2 april 16.00 uur
in “Het Behouden Huys”
Roeitocht van New York naar Rotterdam
Afgelopen zomer kwam een 4-tal Nederlandse studenten in het nieuws door
hun moedige roeitocht van 6530 km van New York naar Rotterdam. Hun
doel was het verbeteren van het record uit 1896 (!) van 2 Noorse vissers die
in 55 dagen de Noord-Atlantische oceaan wisten over te steken.

New York

Rotterdam

Misschien bent u vorig jaar de roeiploeg op het Markermeer tegengekomen.
Vanuit Muiden hebben zij vaak geoefend met een zeevier, hetzelfde type als
onze Gooimeermin. Maar in plaats van het bij ons gebruikelijke koffiedrinken
in Muiderberg gingen zij verder……
Gijs Groeneveld zal uit eerste hand vertellen en met videobeelden laten zien
wat er bij zo’n tocht komt kijken. De presentatie is niet alleen interessant en
toegankelijk voor zeeroeiers maar ook voor zeilers: mocht u ooit eens de
mast verliezen dan zal ook een zeiler moeten peddelen.

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

De baan
De baan bestaat uit 2 driehoeken op het Markermeer zodat er 6
rakken van circa 2 mijl zijn. Dat betekent dat de baan in totaal
circa 12 mijl lang is.
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De baanvolgorde is : IJM 17 – P 12 – P 2 – MZ 7 – P-H – P 2 –
IJM17.
Benodigdheden
• Haal bij de wedstrijdcommissie op een clubavond (woensdag
avond) het wedstrijdformulier en een digitale klok en betaal
€ 10,- inschrijfgeld en € 10,- borg voor de digitale klok.
• Koop een Kodak-flash-weggooi camera met 27 opnamen (circa
€ 8,-) (ongeveer 7 foto’s kunt u gebruiken om te oefenen met de
camera).

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

De Camera-triangle
(recordpoging)
Een nieuwe wedstrijdvorm
voor het seizoen 2006.
Vaar een wedstrijd op het
moment dat het u schikt!!
Deze wedstrijd kunt u gedurende het hele seizoen varen.
Uitleg en bedoeling
Op een dag heeft u tijd om een
zeiltocht te ondernemen. U
kunt dan een rondje toeren,
maar nu bestaat ook de mogelijkheid om deze dag te benutten om een record te vestigen.
Met behulp van een weggooicamera legt u uw recordpoging
vast. Dat gebeurt door vóór de
boei een foto te maken van de
digitale klok die door de wedstrijdcommissie wordt verstrekt
en direct daarna een foto van
de boei (die u aan de hoge kant
voorbij laat gaan) en het vermelden van de passagetijd op
het wedstrijdformulier. Bij elke
Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'

boei herhaalt u deze procedure,
derhalve 2 foto’s bij elke boei.
Afstand tot de boei mag maximaal 5 meter zijn. De eerste
foto met de tijd is uw starttijd.
Bij de finish boei moet u 3
foto’s maken. Een van de tijd
vóór het ronden van de boei,
een foto van de boei zelf en vervolgens weer een foto van de
tijd. Deze laatste 3 foto’s moe- 11
ten binnen 2 minuten worden
genomen. Dus een binnen de
minuut vóór de boei en de laatste binnen de minuut ná de
boei. De laatste foto van de
digitale klok is uw finishtijd.
Vervolgens de finishtijd op het
wedstrijdformulier vermelden,
formulier ondertekenen en
samen met de camera en de
klok op de eerstvolgende
woensdagavond inleveren. De
wedstrijdcommissie laat de
foto’s ontwikkelen en berekent
de tijd van uw recordpoging op
basis van de SW handicap.
De Grommer nr. 164

Paul Heijmerink

W e d s t r i j d z e i l e n
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Bepalingen
• Deze wedstrijd kan alleen door leden van R&ZV Naarden worden
gevaren.
• Er wordt gevaren op basis van SW handicap•
• De recordpoging mag alleen overdag gevaren worden.
• De wedstrijd kan gevaren worden vanaf 20 april t/m 5 september.
• Er zijn 2 categorieën: solo of met bemanning.
• Solo mag er een stuurautomaat gebruikt worden.
• Met bemanning is een stuurautomaat niet toegestaan.
• Er wordt met of zonder spi gevaren. Dit aangeven op het wedstrijdformulier.
• Boeien van dichtbij fotograferen (binnen de 5 meter) en de digitale klok met flits fotograferen.
• De eerste woensdagavond na de recordpoging de camera, het
wedstrijdformulier en de digitale klok inleveren bij de wedstrijcommissie. De wedstrijdcommissie laat de foto’s ontwikkelen.
Laatste mogelijkheid om in te leveren is woensdagavond 6 setember
• Prijsuitreiking vindt plaats op woensdagavond 13 september
(tevens de prijsuitreiking van de woensdagavondcompetitie).
Uitslagen
Gedurende het hele seizoen zal in het clubhuis een “ladder” han
gen met de resultaten van de deelnemers zodat iedereen steeds op
de hoogte is van de beste tijd tot dat moment.

Kies een goede dag, trim je zeilen en wellicht wordt jij de
recordhouder van 2006!

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

Oproep van de ledenadministratie!!
De Leden-en Schepenlijst komt er weer aan.
Wijzigingen hiervoor graag doorgeven voor 20 april.
leden@rzvnaarden.nl
Postbus 5145, 1410 AC Naarden.
tel. 035-6938751

Vacature secretaris bestuur
Bij de op 12 april a.s. te houden Algemene Ledenvergadering zal er een
vacature ontstaan voor de functie van

secretaris van het bestuur.

Tot de taken van de secretaris behoren m.n. voorbereiding van vergaderingen, agenda’s, verslaglegging, verenigingscorrespondentie, convocaties, en
communicatie met het Watersportverbond. Omdat het een vrij aanzienlijk
pakket betreft, kunnen onderdelen daarvan door andere bestuursleden worden verzorgd.
Reacties graag naar de voorzitter van het bestuur (Sander Kreukniet, tel.
033.4652078, email: s.kreukniet@planet.nl) of naar een van de andere
bestuursleden.

Nieuwe leden
Naam:
M.J. Nuesink
H.B. van Oosteroom

Adres:
Van Halllaan 17
1412 CS Naarden
Frans van Mierislaan 21
1213 EM Hilversum

Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'

Boottype:
X 79
Jeanneau
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In verband hiermee nodigt het bestuur leden, die belangstelling hebben voor
deze functie, uit te reageren. Ook zal het bestuur graag worden geattendeerd op mogelijke geschikte kandidaten.

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

Schuttevaerrace
Bart van Breeschoten
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Zeilen, fietsen, zeilen, hardlopen, zeilen, fietsen, zeilen,
hardlopen, zeilen.
In 7 zeiletappes kriskras over de
waddenzee en op de waddeneilanden, 2 fietsetappes (100 +
60 km) en 2 hardloopetappes
(24 + 12 km). Het idee ontstond 25 jaar geleden en het
begon met 15 scheepjes. Geen
gedrang in de sluis, gewone
huurfietsen en de passagetijden
langs de havenhoofden werden
zelfstandig bijgehouden. Nu is
het allemaal professioneler. Top
atleten en special tijdritfietsen
mee aan boord.
In 2003 en 2005 wisten we met
ons Team Mary Bryant de wedstrijd te winnen. De
Schuttevaerrace is echt een verslaving. Sinds we in 2000 voor
de eerste keer meededen is dit
de belangrijkste wedstrijd waarvoor we trainen, waarvan we
wakker liggen en waarvan we
dromen.

Donderdagochtend 18 mei a.s.
om precies 7.00 uur lost de burgemeester van Stavoren het
startschot: eerst 2 km hardlopen naar de boten. Martin is als
wachtsman aan boord van de
Mary Bryant gebleven. De
motor draait, de zeiltjes alvast
een paar meter omhoog en de
boeg in de richting van de
havenuitgang. Remon, onze
atleet, loopt vooruit om Martin
te assisteren met de landvasten.
Guido blijft tot 300 meter bij
mij en sprint dan weg om mijn
komst aan te kondigen.
Superstart, goed gelopen, we
zijn als tweede los!
Ruim 60 schepen die halve
wind het eerste traject naar
Kornwerderzand afleggen.
Spinaker op, 4 man hoog, afsturen in de vlagen, hoogte zoeken
na iedere vlaag. We berekenen
dat we er deze etappe goed bij
zitten. We behoren met ons
Team Mary Bryant ook dit jaar
weer tot de favorieten.
Topatleten en gedreven zeilers

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

Bij Kornwerd vindt de herstart
plaats en moeten we kruisend
tegen de stroming in naar
Texel; korte steile golven. Met
ons relatief kleine scheepje kunnen we ver de platen op en blijven we veel grote boten voor.
Een uur voor Texel eindelijk
kentering; hierdoor verandert
de tactiek. Dan het gehannes
met die fiets; de wielen erin, ze
lopen aan. Het werkt me op
mijn zenuwen en ik kan het
niet loslaten. “Is alles wel geregeld: bandenspanning, snel-

heidsmeter. Guido hoe voel je
je; heb je eten bij je? Remon, jij
springt mee van boord en helpt
hem op gang hè?”
Guido heeft een goed voorjaar
gefietst in het peloton bij de
elite-amateurs. Vandaag een
ander spelletje: 100 km tijdrit.
40 km per uur is niet genoeg
voor het podium, maar hij kan
harder. Ik geniet ondertussen
van een korte douche; helaas
zijn Martin en ik te hyper om te
slapen. Over 4 minuten moet
Guido voor de laatste keer
langskomen. Remon is er klaar
voor: een laatste banaan en een

Aankomst texel
Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'
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en ons Waarschip 660 is in topconditie.

W e d s t r i j d z e i l e n
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bidon met drinken. Het duurt
langer dan gehoopt, please
geen lekke band. Guido ziet er
slecht uit. “Kom op Guido!! Nog
één rondje!” De koplopers zijn
al onderweg op de Texelstroom.
Martin en ik leggen de boot
klaar voor vertrek naar
Vlieland. Fiets aanpakken,
Guido opvangen en vol gas de
haven uit, wielen eruit, zeilen
hijsen, motor uit, om de boei
heen sturen, afvallen tot ruime
de wind, en rust, heerlijke rust.
Guido is helemaal leeg, heeft
holle ogen en zegt dat het
zwaar was.
Bij de Paardenhoek is het druk.
Het is dit jaar erg laat hoog
water, dus veel boten hebben
een gedwongen tij-stop. Zij
lopen deze etappe flinke kleerscheuren op. Als de wind blijft,
kunnen we de ebstroom voor
Vlieland goed aan, en delen we
opnieuw een flinke tik uit. In de
buurt van de Richel worden we
door de diepe schepen ingehaald. Ik begin te mopperen als
er onduidelijk wordt genavigeerd. Martin relativeert het en

maant me tot rust. Ik accepteer
het en realiseer me zijn klasse.
De nacht valt, het zeilen wordt
moeilijker. Na de west-kardinaal kleedt Remon zich om. Hij
straalt veel zelfvertrouwen uit.
Logisch: 3 weken geleden een
PR van 2 uur 27 minuten in de
marathon van Rotterdam, en
vorig jaar won hij op Vlieland,
24 km, in 80 minuten. Dit jaar
is er bijna geen maan; je ziet
geen hand voor ogen. Om precies 2 uur bereiken we Vlieland.
“Succes Remon, go go go!”.
We zoeken een ligplaats en ik
voel vermoeidheid; Martin ziet
het en neemt de leiding vloeiend over. We ruimen de boot
op, leggen de zeilen klaar en
gaan douchen, nog maar 45
minuten. Tijd voor een pastamaaltijd!
Remon heeft fantastisch gelopen; dezelfde tijd als vorig jaar;
en dat in het donker. Nu op
weg naar Harlingen; veel ruime
en halve windse rakken, spinaker op, matig westen windje
met de ebstroom naar de west-

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

fok aan. We zullen moeten kruisen langs de Pollendam. De
supporterscamper is warm en
droog; heerlijk warm eten en
even lekker onderuit. Guido
rijdt een geweldige tijd. Hij
heeft het voordeel dat het al
licht is. De andere toppers
reden in het donker.
Het vertrek naar Terschelling
verloopt rustig. Tijd genoeg om
alles voor te bereiden. Guido
wordt direct aangekleed om
actief mee te doen in het kruisrak. Hij ziet er beter uit dan na
Texel. Martin coacht ons van

Aankomst Kornwerderzand
Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'
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kadinaal, daarvandaan de groene boeien volgen. Goed navigeren! De sporters slapen. Over
een paar uur moet Guido weer
aan de bak voor zijn afsluitende
60 km. Het wordt alweer licht
bij het binnenvaren van
Harlingen. Martin en ik zijn
gesloopt. Nog niet geslapen.
Guido lijkt goed hersteld. Alle
tussenstanden zijn ons doorgegeven. Dat motiveert ook hem.
Remon staat met bananen en
drank op de dijk om Guido te
begeleiden. Ik ben helemaal af.
Martin neemt ook hier de leiding; we slaan de high-aspect

W e d s t r i j d z e i l e n
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boei naar boei. Het denkwerk is
voor hem; ik stuur geconcentreerd. De zeilkeuze pakt goed
uit. Mary Bryant loopt hard en
hoog. Bij de noord-kardinaal
naar de Mepen hijsen we de
spinnaker en zetten koers naar
de Slenk. Alles klopt en alles
lijkt in ons voordeel. Bij het
invaren van de Slenk voelen we
de spanning toenemen; we liggen goed in de wedstrijd. Om
ons heen uitsluitend grote
boten met een zwaardere
rating. Alles gaat geweldig, we
zitten in een gunstig stromingsregime, het lijkt een droomscenario.

worden. We peppen onszelf op
om de laatste etappe naar
Hindeloopen nog eenmaal
scherp te zijn. Om te winnen
hebben we de punten nodig. De
wind is geruimd, ook hier kan
de spinnaker erbij. Martin zet
de spinnakerboom, Guido trekt
aan het spinnakerval. Er
gebeurt niets, de spinnaker is
verdwenen.

Vrijdagmiddag 3 uur bereiken
we Terschelling. Remon raffelt
de 12 km af in 40 minuten. We
zetten koers naar
Kornwerderzand. De noord-kardinaal in de Vliestroom ligt
geweldig; we peilen perfect en
passeren 2 schepen. Heerlijk:
36 uur in touw en toch nog
nieuwe adrenaline. In de sluis
worden we door omliggende
schepen getipt als winnaar. Dit
is het moment om onzeker te

Van 18 t/m 20 mei 2006 wordt
bovenstaande wedstrijd gezeild,
gefietst en gelopen. Team Mary
Bryant verdedigt haar titel van
2005. Op www.schuttevaerrace.nl is de wedstrijd te volgen; zal onze droomrace uitkomen?

Ik schrik wakker van de wekker.
Gelukkig alles gedroomd. Ik
trek mijn sportkleren aan; vanochtend een stevige intervaltraining van een uur. In gedachten loop ik de 2 km in Stavoren.

We houden u op de hoogte.
Schuttevaerrace Team Mary
Bryant
Guido, Remon, Mart

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

Werkgroep Moderne
Verenigingscommunicatie
In mijn logboekbijdrage in deze
Grommer heb ik al toegelicht
dat het bestuur onlangs de
Werkgroep Moderne
Verenigingscommunicatie heeft
ingesteld. Onderstaand treft u
de opdracht en samenstelling
van de werkgroep MVC.
Opdracht.
• Het bezien en onderzoeken
van mogelijkheden voor een
goede en praktische inzet van
de moderne elektronische communicatiemiddelen – m.n.
email en website – ten behoeve
van en binnen de R&ZV
Naarden.
• Opstellen en uitwerken van
voorstellen voor de toepassing
van de bedoelde elektronische
communicatiemiddelen binnen
de vereniging.
• Na goedkeuring van de voorstellen de implementatie daar-

van voorbereiden en zo mogelijk begeleiden.
Uiteraard kan de werkgroep
ook opmerkingen maken over
andere, mogelijk verwante
onderwerpen, waar men tegenaan loopt.
Samenstelling werkgroep.
Leden van de werkgroep zijn:
• Nelleke van Bladeren
(beheerster website van de vereniging)
• Guus Vonk
• Boudewijn Maurits
• Dick Kits (bestuurslid)
De werkgroep zal ad-hoc en
naar eigen keuze anderen bij
zijn activiteiten kunnen betrekken

Postduif
Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'
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Sander Kreukniet

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

Woensdagavond
Competitie 2006
Inschrijf - en voorlichtingsavond

Woensdagavond 5 april 20.00 uur
in het clubhuis “Het Behouden Huys”.

De Grommer nr. 164
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Wat gaan we dan doen:
• Uitleg over wedstrijdzeilen
• Woensdagavondcompetitie
• Wedstrijdbepalingen: wijzigingen etc.
• De klasse indeling
Tijdens de pauze: inschrijven voor de woensdagavondcompetitie
Uitleg over de banen
• Start - finish schip zijn
• Wedstrijdregels etc.
• Informatie verstrekking

Je doet jezelf en de organisatie een groot plezier door erbij te zijn.
Neem je bemanning mee!!
We zien je graag!

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

UITNODIGING ALGEMENE
LEDENVERGADERING
Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit tot het bijwonen van de
Voorjaars Algemene Ledenvergadering die in
“Het Behouden Huys” wordt gehouden op

Woensdagavond 12 april 20.00 uur
Agenda

Pauze
6. Jaarverslagen van de secretaris en de commissies over 2005
7. Bestuurswisseling
8. Benoemen kascommissie
9. Rondvraag
10. Sluiting

Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'
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1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Notulen van de najaars ledenvergadering van 16 november 2005
4. Mededelingen van het bestuur en ingekomen stukken
5. Financieel jaarverslag 2005
• Exploitatierekening en balans met toebehoren
• Verslag kascommissie en decharge penningmeester
• Enkele voorstellen van de penningmeester

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

Toelichting op de agenda
•Agendapunt 5
Ter vergadering zijn afschriften
van de financiële jaarstukken
voor de aanwezigen beschikbaar. Leden die de stukken
vooraf willen inzien, kunnen
zich daartoe wenden tot de
penningmeester van het
bestuur, Dick Kits
(dc.kits@wanadoo.nl), die ze
desgewenst ook per email kan
toesturen.

De Grommer nr. 164

22

•Agendapunt 6
Afschriften van de jaarverslagen
van de commissies en de secretaris van het bestuur zullen ter
vergadering voor de aanwezigen beschikbaar zijn.
•Agendapunt 7
Marko Roerdink heeft te kennen
gegeven tijdens de voorjaarsALV vervroegd te willen aftreden omdat het vervullen van
het bestuurssecretariaat en zijn
ambitie dat goed te willen doen
niet goed te combineren blijkt
te zijn met zijn overige activiteiten. Het bestuur is op zoek naar

een geschikte kandidaat om
hem op te volgen. Suggesties
voor de invulling van deze
vacature worden op prijs
gesteld.
•Gustaf de Groot is aftredend
en herkiesbaar volgens het
rooster van aftreden, maar
heeft te kennen gegeven niet
voor herkiezing beschikbaar te
zijn. Het bestuur is derhalve
ook op zoek naar een kandidaat
voor de hierdoor ontstane vacature.
•Agendapunt 8
De afgelopen jaren bestond de
kascommissie uit de heren
Croonen, Jaspers en Van
Vollenhoven. Zowel een zekere
continuïteit in de bezetting als
een zekere doorstroming lijkt
het bestuur een goede zaak.
Het is nu de bedoeling dat één
van de zittende leden aftreedt
en dat één nieuw lid wordt
benoemd.

L e d e n a d m i n i s t r a t i e

Regeling dubbele afdracht
aan het Watersportverbond
Nu op de contributienota de
afdracht aan het
Watersportverbond apart vermeld wordt, is de actuele vraag:
Kan ik afdracht terugkrijgen als
ik van meerdere zeilverenigingen lid ben en hoe gaat dit in
zijn werk?
Je kunt afdracht terugvragen bij
het Watersportverbond..
Teruggave bestaat uit €11,33
minus administratiekosten oftewel €5.-. Dit heeft het
Watersportverbond zo vastgesteld.
Dus lid van 2 verenigingen
teruggave € 5,- lid van 3 verenigingen teruggave € 10,- enz.

De spelregels hiervoor:
1. Maak een kopie van je ledenkaart, die je zojuist ontvangen
hebt bij het blad Schipper, daarop staan alle verenigingen waar
je lid van bent.
2. Daarbij verzoek je het om
teruggave en vermeld je je
bank/gironummer voor teruggave.
3. Verzoek indienen bij het
watersportverbond kan tot 1
december van het lopende jaar.
4. Teruggave wordt na 1
december behandeld en uitbetaald door het
Watersportverbond.

Verhuisbericht Zwaan Sails Huizen
De vestiging Huizen van Zwaan Sails is verhuisd naar

Ambachtsweg 14a. Huizen
Men is nu gevestigd tegenover Phoenix Verffabriek,
schuin boven Dick de Boer Buitenboordmotoren.
Het telefoonnummer is ongewijzigd: (035) 526 37 61.
In De Grommer staat in de advertentie van Zwaan Sails het oude adres vermeld. Dit wordt
per 2007 aangepast (het betreffende advertentiekatern is voor 2006 reeds voorgedrukt).

Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'
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Marjolein Gaus

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

Naarden Open 2006
Bert Piels
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De Naarden Open lijkt dan misschien steeds meer op een eenheidsklasse wedstrijd, maar het
is natuurlijk een ideale wedstrijd voor een SW of een ORC
gemeten schip. Het is een super
gelegenheid om twee dagen te
kunnen wedstrijdzeilen bij “The
Sailsation of the Year”. De afgelopen jaren merken wij, dat bij
een meerdaagse wedstrijd, de
gezinsboot waar ook wedstrijden mee gevaren kan worden,
steeds vaker niet meezeilt, maar
erop uit gaan om te toeren, terwijl de R&ZV Naarden juist
zulke mooie wedstrijden organiseert. Met vijf a zes starts per
dag. Het voordeel van meerdere
starts is, dat als je bij een start
niet goed uit de blokken komt,
er altijd nog een herkansing is
om de dag goed te maken, terwijl er bij een éénbaans wedstrijd, je maar één kans krijgt
om te starten en die moet goed
zijn, anders vaar je al in een

achterstand positie en die loop
je maar slecht in vanwege vuile
wind en het oploeven bij het
passeren van de concurrentie.

Mocht je je inschrijven voor
Naarden Open 2006, dan krijg
je in ieder geval de kans om een
stuk of 10 starts te oefenen, en
ook 10 wedstrijden varen voor
minimale inschrijfgeld. Op
zaterdagavond worden kosten
nog moeite gespaard om een
grote BBQ te maken, met koks
van een gerenommeerd cate-

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

Zou je Naarden Open van dichtbij mee willen maken, dan is er
altijd de mogelijkheid, om je als
starter of vlaggenist in te zetten, en zodoende inzicht te krijgen in de startprocedure en het
wegschieten met het dubbelloops geweer. Het schieten op
waterhoenders en ander gevogelte is niet mogelijk, dit zou de
zeilers af kunnen lijden en onze
vergunning voor het mogen

Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'

gebruiken van het startgeweer
in gevaar brengen. Mocht je in
het bezit zijn van een vaarbewijs, dan is er ook de mogelijkheid om met een van onze snelle rubberboten, te mogen
varen, om omgeslagen zeilers te
assisteren, en voor het uitleggen van de boeien, startlijnen
ankers etc. etc..
Dus meld je aan, als je durft.
Zonder je medewerking is
maken van wedstrijden niet
mogelijk, en wil je een goed
excuus hebben om niet te willen helpen, schrijf je boot dan
in voor de wedstrijd. Dan heb je
zeker een goed alibi.
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rings bedrijf uit de buurt van
Naarden. Tevens is de bar geopend, en bij voldoende animo,
gaan we Micro Magic wedstrijden zeilen, dit zijn radiografische bootjes, waar een eenheidsklasse van is.

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

Matchracen: Stedelijk
Kampioenschap van
Naarden 2006
Rob van den Akker
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Sinds een aantal jaren organiseert het Watersportverbond in
samenwerking met Delta Lloyd
het Open Nederlandse
Kampioenschap Matchracen. De
1e laag van dit kampioenschap
zijn de lokale
Stedenkampioenschappen.
Vorig jaar heeft de R&ZV
Naarden het kampioenschap
van Naarden georganiseerd met
als winnaars Frank en Rien
Beekes. Zij zijn vorig jaar helaas
uitgeschakeld tijdens de
Provinciale Kampioenschappen
op Loosdrecht.
“Naarden” is wederom benaderd door het
Watersportverbond om een
Stedelijk Kampioenschap te
organiseren. Na langdurig overleg (plus minus 5 minuten)

heeft de wedstrijdcommissie
besloten om ook dit jaar het
“Kampioenschap van Naarden”
te organiseren. Als datum is
gekozen voor zaterdag 17 juni
2006. Inschrijving staat open
voor iedereen.
Net als vorig jaar zullen de
boten beschikbaar gesteld worden aan de deelnemende
teams. Om de beslissing niet in
handen van de boothandling te
leggen, wordt er gekozen voor
een type boot zonder spinaker.
Wij zijn nog met de organisatie
bezig, maar mogelijk wordt er
gevaren met een Noorse
Folkboot.
Een team dat zich inschrijft,
moet bestaan uit 2 personen,
een stuurman en een bemanningslid. De minimale leeftijd
om mee te mogen doen is 14

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

Er zal een afvalserie gevaren
worden om tot een winnaar te
komen. Twee teams varen een
“best-of-three” tegen elkaar,
degene die 2 wedstrijden wint,
wint de match en gaat door
naar de volgende ronde. Een
wedstrijd duurt ongeveer 10-15
minuten, een totale match dus
maximaal een uur. Een loting

zal bepalen welke teams tegen
elkaar uitkomen. Tevens zal er
geloot worden met welke boot
een team vaart. Op deze manier
blijft er uiteindelijk 1 team
over, die zich de Kampioen van
Naarden 2006 mag noemen. Dit
team gaat door naar de
Provinciale Kampioenschappen.
Wil je meer informatie over dit
kampioenschap kijk dan ook
eens op de site van het
Watersportverbond. Verder kun
je natuurlijk altijd bij iemand
van de wedstrijdcommissie
terecht of een mailtje sturen
naar wedstrijd@rzvnaarden.nl.
Ter afsluiting nog een oproep.
Wij zijn opzoek naar een of
meerdere “moederschepen” om
te fungeren als uitvalsbasis en
“tribune”. Ik denk dan aan een
ruim schip, waarop de teams
die geen match varen, een kop
koffie kunnen drinken, broodje
eten en kunnen kijken naar de
match die op dat moment gevaren wordt. Lijkt het je leuk om
dit te doen, neem dan even
contact met mij op.

De kampioen van 2005
Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'
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jaar oud. De stuurman moet
80% van de wedstrijden varen
(dit geldt ook voor de volgende
ronden), het bemanningslid
mag gewisseld worden. Er
wordt een kleine bijdrage per
team gevraagd om organisatiekosten te dekken.
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Jeugdzeilen
training om 14.00 uur in het
zwembad in Huizen!

Wim van Tol
Ook het zeilseizoen voor de
jeugd staat weer voor de
deur!
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En wie heeft daar nu geen zin
in ….......................................
weer een mooi vaarseizoen!
Vorig jaar hebben we in ieder
geval vele prachtige dagen
gehad, die voor de kids, ouders
en instructeurs veel plezier hebben gegeven. Alles voor het
komende seizoen is in kannen
en kruiken en we beginnen zondag 2 april met de zwembad

Daar gaan we in praktijk oefenen hoe het is, om met al je
zeilkleren en zwemvest te
zwemmen, wat je moet doen
als je boot omslaat, want dat
kan natuurlijk een keer gebeuren. Als je weet hoe dat voelt,
en hoe je je boot weer recht
krijgt en weer verder kan zeilen
is er niets aan de hand. Om dit
te oefenen is het zwembad met
een lekkere watertemperatuur
een beter begin dan het koude
water van het Gooimeer.

De begeleidende rubberboot
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Op 23 april hebben we de theoriemiddag. Alle belangrijke dingen die je moet weten, vóórdat
je het water op gaat, worden
dan verteld. Verder laten we
nog wat watersportvideo’s zien,
en organiseren we 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.

vindt en de spullen worden
opgeruimd. Een gedetailleerd
programma met de groepsindeling volgt per e-mail!
Een verzoek aan de ouders is
dat we rekenen op wat hulp.

De Optimist

De zeillessen gaan op zondag
7 mei weer van start. Om 09.00
uur is iedereen op de jachthaven en worden de bootjes opgetuigd. Om 09.30 uur verzamelen bij je trainer, om de training
voor te bespreken en om 09.45
uur het water op.
Om 12.00/12.30 uur is iedereen weer terug in de haven,
waar de nabespreking plaatsRoei- en Zeilvereniging 'Naarden'
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In “Het Behouden Huys”

Er volgen nog 2 assistentie lijsten, één voor de assistentie van
de walcap, Cees Krijnen, en één
voor de bardienst. Het is
belangrijk dat de ouders zich
hieraan houden,want anders
komt het altijd weer neer op
dezelfde mensen. Kijk dus goed
naar dit schema en als je niet
kunt, ruil dan even je dienst
met een van de andere ouders.
Alle nummers en adressen zijn
bekend. Vergeet dit dan ook
niet even door te geven aan de
jeugdcommissie zodat we
weten op wie we kunnen rekenen.

BESTUUR
Voorzitter
W.A.F. Kreukniet
Muurhuizen138a, 3811 EM Amersfoort
Secretaris
M.A.H. Roerdink
Watersingel 109, 7314 NN Apeldoorn
Penningmeester
D.C.Kits
Kon. Julianaplein 32, 2264 BR Leidschendam
Lid
C.G. de Groot
Travers 13, 1411 LG Naarden
Lid
Mw. F.A. van Bladeren
Looiersgracht 32 III, 1016 VS Amsterdam
Lid
R.M. van Meurs
1e J.v.d. Heijdenstraat 85 ,1072 TL Amsterdam
Lid
Mw. H.T.M. Menting-Engelaar
Lothariuslaan 11, 1402 GE Bussum

De Grommer nr. 164

30

(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

COMMISSIES en WERKGROEPEN (voorzitters cursief)
Clubhuiscommissie
Ch.van Bladeren, W.P. van Erven Dorens,
Mw. M.G. Kuhn-Dura, E. Warsen,
A. van Vollenhoven
Jeugdcommissie
C. Krijnen, Mw. Th. van Erp, W.K. van Tol,
Kascommissie

G.Burgers, M.van Kleef

J.W.L.H. Croonen, J.H.Jaspers,
A. van Vollenhoven
Ledenadministratie
Mw. M. Gaus Postbus 5145, 1410 AC Naarden,
P.E. Langereis
Redactie De Grommer H. Parmentier, Mw. J. van den Akker-Migchelsen,
M.L. Piels
Toervaren
Mw. F.A. van Bladeren, Mw. M.L. JaspersParlevliet, D. Kits
Wedstrijdcommissie R.H.L. van den Akker, D.A. Boogert, F. van Gils,
P.B.M. Heijmerink, F. Hobbelen, M.L. Piels,
A.van Vollenhoven, T. Vos
Zeezeilcommissie
Mw. T.H. Stam, J.H.P. Fisher, R.A. Menting
Zeeroeicommissie
J.W.L.H. Croonen, J.H. Jaspers, G.J.W. Kegel
Gastvrouw
nieuwe leden
Mw. M.G. Kuhn-Dura
CWO-gemachtigde
E.Warsen
KNWV-werkgroep
Zuidelijk Randmerengebied: H. Maillette de Buy
Wenniger, W.P. van Erven Dorens
ORC-meters
J.H. Colenbrander (hoofdcontroleur)
Redacteur website
Mw. P.M. van Bladeren-Viëtor
Website
www.rzvnaarden.nl
Zie de ledenlijst voor adressen of telefoonnummers.

