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27te jaargang
De Grommer is een twee
maandelijkse uitgave van de
Roei- & Zeilvereniging Naarden,
opgericht te Naarden in 1952.
De vereniging is aangesloten bij het
Watersportverbond onder nummer
271.
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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
Let op! Deze Grommer ontvangt u betrekkelijk kort voor
de Sluitingstocht. Dat is altijd
een bijzonder aardig en gezellig
evenement en uw deelname
wordt op prijs gesteld. Elders in
deze Grommer en op de website vindt u de verdere informatie.
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Ergernis. Op het moment dat ik
dit schrijf is het zomer, begin

augustus, en ben ik nog niet
met vakantie geweest. Dan zitten ergernissen mogelijk nog
wat hoger dan daarna. Wat die
vakantie betreft: er zijn lieden
die denken – en soms ook zeggen! – dat je altijd vakantie
hebt als je met pensioen bent.
Daartegenover is voor veel
rechtgeaarde pensionado’s de
stelling goed verdedigbaar dat
je nooit meer echt vakantie
hebt als je eenmaal met pensioen bent. Hoe dat ook zij: op

Bij IJmuiden linksaf, en dan blik op oneindig

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

Bij de vereniging loopt alles
intussen zoals min of meer
gebruikelijk in de zomer.
Binnenkort zijn er de laatste
jeugdtrainingen van het seizoen
en wordt het jeugdzeilen afgesloten met een handelsmissie
naar Goingarijp, ofwel met het

Duidelijk een wedstrijdschip toch?

jeugdzeilkamp. Bij de woensdagavonden wordt weer
behoorlijk fanaat gezeild, maar
helaas met toch wat minder
deelnemers dan voorgaande
jaren. Dat is jammer, want Bert
Piels heeft meer tegenstand
nodig; hij wint te vaak. Zelf ben
ik er dit seizoen ook nog maar
2x in geslaagd van hem te winnen en dat geeft te denken. Nu

Team Windrose van Bert Piels, die veel meer concurrentie moet hebben.
Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'
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dit moment ben ik nog niet met
vakantie geweest. En vakantie
in de zomer houdt voor mij in:
met mijn boot naar IJmuiden
vertrekken, daar linksaf zover
weer en wind binnen de
beschikbare tijd meewerken en
dan een paar weken later bij
IJmuiden weer rechtsaf naar
huis.

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

Bert P. moet vaker klop krijgen!!!!!!!

heeft hij zijn zaken wel goed in
orde, maar dat geldt ook voor
allerlei anderen. Hij moet toch
vaker te kloppen zijn?
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Maar ik ga het dus hebben over
ergernissen. Dat zijn er natuurlijk vele. Maar ik beperk mij tot
de watersportgerelateerde. Dat
zijn er helaas soms ook wel vele
– maar die hebben vaak de neiging ook wel weer eens te verwaaien. Dus beperk ik mij tot
een echte ergernis: de vuilwatertanks – of beter het komende
lozingsverbod voor toiletwater
van de pleziervaart. Enerzijds
kan men daar nauwelijks tegen
zijn, maar anderzijds is het ook
de idiotie ten top.

zoals bedoeld in de Wet
Pleziervaartuigen geen toiletwater meer lozen in enig oppervlaktewater. Aan dit verbod is
geen verplichting voor een
opvangvoorziening aan boord
gekoppeld. M.a.w.: men mag
niet meer lozen, maar hoe men
dat regelt, is ter keuze van de
watersporter zelf. Men kan het
bijv. oplossen door zijn behoefte
wat langer op te houden en
naar het toilet te gaan nadat
men weer voet aan wal heeft
gezet. Het lozingsverbod geldt
voor pleziervaartuigen van 2,4
tot 24 meter. Dus niet voor
boten groter of kleiner dan deze
maten. Verder geldt het niet
voor wedstrijdjachten en historische schepen (gebouwd vóór
1950). Maar wat een wedstrijdjacht is, is onduidelijk. In ieder
geval geldt het lozingsverbod

Eerst even wat feitelijke informatie. Met ingang van 1 januari
2009 mag een pleziervaartuig
Straks alleen met vergunning te koop?

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

Het lozingsverbod geldt niet
voor de beroepsvaart en evenmin voor de chartervaart, want
die zouden minder regelmatig
in waterrecreatiegebieden varen
– m.i. een nogal zotte veronderstelling t.a.v. de complete chartervaart – en daar dus nauwelijks vervuiling veroorzaken.
Ook zijn er nog geen afgiftepunten of uitpompvoorzieningen voor deze schepen. Al met
al zal het lozingsverbod voorlopig dus slechts voor een deel
van de pleziervaart gelden,
maar dan niet alleen voor
waterrecreatiegebieden maar
voor alle oppervlaktewater, dus
ook voor water waar grotere
vervuilers als de beroepsvaart
en charterschepen doorgaans
zouden varen en zonder meer
mogen lozen. En de wateren
waar die scheepvaart dus probleemloos zou kunnen blijven
Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'

lozen zijn toevallig wel precies
dezelfde wateren, als die waar
een groot deel van de pleziervaart vaart, zoals bijv. de leden
van onze vereniging. Overigens
vermoed ik dat zo’n lozingsverbod ook weer niet geldt in de
ons omringende landen.

5
Straks niet te gebruiken?

In 2004 namen Rijkswaterstaat
en de Grontmij proeven. Zij
onderzochten de kwaliteit van
het water o.a. bij een eilandje
in een meer, waar verschillende
pleziervaartuigen voor anker of
afgemeerd lagen. Het zal dus
met mooi weer zijn geweest. De
verontreiniging met de ziekmakende E. coli-bacteriën bleek
daar de norm die de Europese
Gemeenschap hanteert voor
veilig zwemwater sterk te overschrijden.
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niet voor de open botenklassen.
Maar of een wedstrijden varende kajuitboot met een officiële
meetbrief uitgezonderd is van
het lozingsverbod, is nog niet
duidelijk.

V e r e n i g i n g s n i e u w s
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Die metingen zullen vast correct zijn geweest, maar dit soort
proeven als argument gebruiken voor een algemeen lozingsverbod voor de pleziervaart is
onzinnig. Een druk eilandje in
Loosdrecht op een mooie dag is
niet de norm voor alle pleziervaart. Dit soort metingen zou
hoogstens gebruikt kunnen
worden voor een lokaal lozingsverbod. Dan zou er nog kans
bestaan dat het zou werken
ook. In de hier bedoelde rapportage van RWS en de
Grontmij wordt nl. ook vastgesteld dat de waterkwaliteit in
een tiental jachthavens, waar
ook proeven werden genomen,
heel behoorlijk was.
Geconstateerd wordt dat een
lozingsverbod voor het legen
van het onderwatertoilet van
een pleziervaartuig in een
jachthaven, zoals doorgaans is
voorgeschreven in de havenreglementen, blijkbaar door de
watersporters goed wordt opgevolgd.
Bij het instellen van het lozingsverbod ontstaat meteen ook het

probleem van de handhaving:
controle op het wel/niet gebruiken van een onderwatertoilet
zal praktisch onmogelijk zijn.
Nog minder indien men, zoals
bij toiletgebruik toch niet ongebruikelijk, de deur op slot doet.
Dan zal er weinig minder dan
een huiszoekingsbevel nodig
zijn om iemand op heterdaad te
kunnen betrappen.
Persoonlijk denk ik dat vuilwatertanks het probleem – voor
zover daar althans sprake van is
– van toiletlozingen door de
pleziervaart wellicht eerder zullen verergeren dan oplossen.
Heeft men geen vuilwatertank,
dan zal men nl. veelal nog even
van de toiletvoorzieningen van
de jachthaven gebruik maken
alvorens te vertrekken. Maar
heeft men de voorziening wel,
dan zal men eerder geneigd zijn
aan boord te blijven. Dan komt
op den duur echter onherroepelijk het moment dat die vuilwatertank geleegd moet worden.
En dat is volgens mijn bekenden met vuilwatertanks in hun
boot zo vaak een probleem dat

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

Overigens schijnen vuilwatertanks bij slecht onderhoud ook
nog explosiegevaar te kunnen
opleveren en zouden daardoor
al ongelukken zijn gebeurd.
Dan zou de watersport er dus
nog gevaarlijker door worden
ook.

werpselen bij elkaar te produceren. In het water. Dat zal meer
zijn dan menig plezierjacht via
het onderwatertoilet jaarlijks
aflevert. De conclusie lijkt mij
voor de hand te liggen: als
jachtschippers per jaar ieder
één eend meer opeten dan ze
tot nu doen, wordt er meer
resultaat geboekt dan met dat
vermaledijde lozingsverbod.
Ik eindig deze logboekbijdrage
met het onderwerp waarmee ik
begon: ik hoop velen van u met
of zonder vuilwatertank als
deelnemer aan de
Sluitingstocht te zien.

De pleziervaart is alles bij
elkaar niet meer dan een heel
kleine vervuiler en het installeren van vuilwatertanks zal daar
weinig of niets aan veranderen.
Een eend – om nog maar te
zwijgen over aalscholvers –
schijnt per jaar zo’n 30 kg. uitSander Kreukniet
Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'
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zij die tanks uitsluitend nog
lozen op open water. De uitpompvoorzieningen bij jachthavens schijnen namelijk nogal
vaak buiten werking, defect of
onbereikbaar (doordat er andere schepen voor liggen) te zijn
en dan heeft men al gauw geen
zin meer een beetje heen en
weer te blijven varen naar die
dingen. En als ze toch weinig
worden gebruikt, blijven ze
weer langer buiten werking,
enz.

T

o

e

r

v

a

r

e

n

Goud, zilver of brons?
Fleur en Mieke
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De Olympische Spelen zijn net
voorbij en Nederland kan nog
wel wat medailles gebruiken. U
heeft het vast gezien; vooral bij
de watersport lagen meer kansen. Dit is dan DE kans om
uzelf in de spotlights te zetten
en die medailles binnen te
halen! De sluitingstocht dit jaar
staat namelijk in het teken van
de Olympische Spelen (en dus
competitie). Als u nu begint
met voorbereiden bent u nog op
tijd fit.
De Olympische toercommissie
heeft dit jaar wereldstad
Durgerdam als locatie verkozen
alwaar we voor een grote delegatie sportieve R&ZV-gangers
hebben gereserveerd in het
weekend van 20 en 21 september. Stel de bondscoach en de
commissie dus niet teleur en
zorg dat u erbij bent!
Zaterdagavond wordt een gebalanceerde maaltijd geserveerd

in het beste restaurant van
Durgerdam zodat u zondag nog
een keer kunt vlammen. Ook is
zaterdag ruimte voor ontspanning en gezelligheid, maar vergeet niet dat er veel concurrenten rondlopen, dus verraad uw
tactieken niet!
Na magere jaren rekenen we dit
jaar weer eens op een grote
Naardense delegatie, dus ook
op u!
De reisplanning en het programma ontvangt u voorafgaand aan het evenement.
Het aanmeldformulier kunt u
invullen op onze site www.rzvnaarden.nl
Sportieve groet van de commissie, Mieke en Fleur
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Norming, storming en
Performing op de Belgiëtocht
Waarom zou ik 30 pond naar
Engeland brengen?
De week voor de Engelandtocht
was het al uitzonderlijk mooi
weer. Aanhoudende oostelijke
wind, zon, staalblauwe luchten.
Ik vroeg mij af of ik toch met
mijn Fellowship had moeten
inschrijven. Dit zou mijn eerste
oversteek worden. In de zeezeilcommissie had ik al aangegeven
deze eerste keer graag als
bemanning mee te varen. Sander
Kreukniet kon nog extra bemanning gebruiken. Zodoende werd
de snelle Roxane in plaats van de
voortschommelde Flow de basis
voor mijn overtocht.
We scheepten in met heerlijk
weer. Sander kreeg de eerste
schok toen Jim met de bagage
van ons beiden in een overvol
karretje bij de Roxane aankwam.
Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'

“Als ze alledrie zoveel meenemen
stranden we al voor de
Oranjesluizen.” Later kwam Bas
Kreukniet aan in zijn oude kever
met vrij weinig bagage, in ieder
geval geen laarzen maar wel met
een aantal maaltijden die hij
thuis al had voorbereid. Bij het
aardappelschillen had hij echter
zijn duim ook meegenomen; de
boord EHBO kist kon al open
voor we een mijl hadden gevaren. Wij maakten ons zorgen
over de diepe wond, maar voor
Bas leek zijn gesplitste duim
geen probleem.
Het traject naar IJmuiden verliep
zonnig. Voor mij kwam het hoogtepunt van de tocht die avond al.
Op 12 meter boven zeeniveau
schommelde ik aan twee vallen
om het toplicht te vervangen.
Het begon al wat steviger te
waaien, merkte ik terwijl ik voorzichtig de kap van het toplicht
boven mijn hoofd probeerde te
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verwijderen. Beneden stonden
ze dan: de Roxane bemanning
aangevuld met de stoere
bemanning van de Le Coq d' Or.
Henk had er op aangedrongen
en tweede val te gebruiken en
nam mijn veiligheid zeer serieus. Ik begon wel vertrouwen in
deze groep te krijgen. Het lukte
warempel ook nog om de Led
lamp op de plaats van het oude
lampje te plaatsen, de drie sectoren op de juiste plek, floep
aan en wat een mooie lichtjes.
Ik had mijn plekje op de
Roxane nu wel verdiend. De
oversteek kon nu beginnen. Bas
serveerde de eerste scheepsmaaltijd: Kip Kerrie (met stukjes duim). Het werd het begin
van een culinaire traditie. Zijn
duim zag er wel zorgelijk uit.
Later op de avond bleek tijdens
het palaver dat we niet direct
richting Engeland konden vertrekken. Er zou een derde
bemanningslid voor Team
Windrose klaar staan in
Scheveningen. Bovendien zou
het beter zijn om te wennen
aan boot en zeegang op een

rustige dagtocht. Dan zouden
we de dag daarna wel door
kunnen gaan.
De volgende ochtend stond er
een vrij krachtige Noord
Oostelijke wind. We voeren
snel, 8 tot 9 knoop. Le Coq d'
Or wilde nog sneller maar kon
de spinnaker niet in bedwang
houden en die wikkelde zich
enthousiast om de voorstag.
Aangekomen in Scheveningen
werd dit rigoureus opgelost
door zelfs de mast te strijken.
De visboer werd bezocht, korte
broeken gekocht. Ja die korte
broek was het Omen. Zou het
weer dat nu al wekenlang
prachtig was nog wel aanhouden? Er ontstond verwarring.
Richard kreeg berichten op de
NAVTEX die Sander niet kreeg.
Ergens, in een voor mijn onbekend gebied zou een Gale warning zijn. Daar zouden we ’s
nachts bij aankomst in
Engeland in terecht kunnen
komen, en dat aan lagerwal...
Die avond was het palaver in de
Artemis van Ad Middelkoop,
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een Bavaria 36. Niet iedereen
was meer helemaal nuchter. De
tv met digitenne paste makkelijk in de grote ruimte.
Daarnaast schoven een dozijn
mannen en de twee dames aan.
Sander legde verschillende
manieren voor om naar
Engeland te komen. De discussie draaide echter als een wervelwind alle kanten op. “Hoe
kan het toch dat ik net dat NAVTEX bericht niet heb?”
“Waarom zou ik 30 pond naar
Engeland brengen?” “In België
kan je ook goed bier drinken.”
Wie moet er nou zo nodig naar
Engeland?” Team Windrose

bleek toch niet te zijn uitgebreid met een derde persoon.
Op die manier konden ze geen
nachtelijke overtocht varen.
“We kwamen hier toch als
groep”. “Samen uit samen
thuis”. Ik voelde mij machteloos. Wat nu? Ik dacht aan de
verjaardag van mijn Engelse
vrouw die ik de volgende dag
voor de eerste keer over ging
slaan, met de gedachte op volle
zee te zijn. De omstandigheden
waren toch ideaal geweest? De
nacht was prachtig, er stond
nog een oostenwind. Waarom
niet direct vertrekken? Was het
asociaal om gewoon door te

Team Windrose met een westelijker koers.
Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'
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Alle Olanders in Blankenberge

willen met het oorspronkelijke
plan? Na het palaver kregen we
een blad van Holland Sailing
uit Workum mee.
De volgende dag was het weer
betrokken. De wind was krachtig. Uiteindelijk gingen we allen
tezamen naar Blankenberge.
Team Windrose nam een alternatieve, westelijker route wat
verder de zee op. Dat bleek een
onverwacht goede zet en zij liepen uit op de groep. Op de

andere schepen werd genoten
maar ook gevochten tegen zeeziekte. Sander sprak verheugd
zonder te zijn aangelijnd en
zonder zwemvest vanaf het
voordek op volle zee dat hij nu
niet meer duizelig was. Jim en
ik zaten ingepakt en aangelijnd
in de kuip en vroegen ons af
hoe wij een man overboord
aktie met de Roxane zouden
inzetten. Bas volgde het voorbeeld van zijn vader. Gelukkig
ging alleen zijn petje, zo ele-
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gant gedragen boven op een
aangesnoerde capuchon bij een
windvlaag overboord. Ook
Riekie op de Charine, die op
een halve mijl afstand volgde,
in allerijl opgeroepen met de
Marifoon, kon de pet van Bas
niet meer vinden in de golven.
De nacht in Blankenberge was
voor velen onrustig. En ’s ochtends stond er een stormachtige
wind en de voorspellingen voor
de Engelse Oostkust waren
slecht. Vrees was werkelijkheid
geworden. Nu kon de overtocht
niet. We moesten wachten. In
Blankenberge staat het kippenboutique te koop, en er is een
markt. Bas gebruikte de tijd
om de Marokkaanse aardappelen die hij tijdens de tocht al
een paar keer had geroemd te
verwerken in een Spaanse omelet. Jim en ik wandelden over
de markt, eigenlijk op zoek
naar een paar laarzen voor Bas,
maar we kwamen terug met
verse wafels. Tegen de middag
leek het beter weer te worden.
Het palaver van de vorige
avond had ik niet bijgewoond.
Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'

Sander had een aantal alternatieven voorgelegd. Wij wilden
met de Roxane de oversteek
maken. Een fantastische boot
met een prima bemanning, wat
kon ons tegenhouden? Samen
met Charine, Team Windrose en
de Artemis gingen we weer op
pad, richting Nieuwpoort.
Sander had aangegeven dat we
eventueel door zouden gaan
naar Duinkerken. Lastige beslissing voor de vlootcommandant.
Richard zou de rest van de
groep in een rustiger tempo
begeleiden. Vanaf Duinkerken
zou de Roxane de volgende dag
doorgaan naar Dover, en we
konden elkaar dan een dag
later in Ramsgate weer ontmoeten.
De wind was nog vrij krachtig,
trok weer aan tot krachtig. We
stoven vooruit. Bij Nieuwpoort
scheidden onze vaarwegen. Met
steeds sterkere wind achter
voelde het alsof ik een vliegtuig
in de zo klein lijkende havenopening van Duinkerken moest
prikken. Na de haveningang is
er een kanaal direct aan bakboord. We loefden op, met
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halve wind ging het nóg sneller.
Golven sloegen van zee over de
dam heen. Aan het einde van
de dam biedt het land dan
beschutting. De motor ging aan,
fok oprollen, zeil strijken en
kalm schoven we de haven binnen. Nu was de Roxane gescheiden van de rest van de groep.
“Op een zaterdag liepen we
door het gezellige Workum en
bekeken zo’n prachtige Bavaria
34. Mijn vrouw was direct verkocht; wat een ruimte! We zijn
nog even gaan winkelen, en net
voor vijven bedachten we “we
doen het gewoon.” Nadat we
net windkracht zes á zeven

hadden beleefd konden we
samen lachen over het verschil
tussen de marketing praat uit
de folder en de ruwe werkelijkheid.
Vanaf Duinkerken is het een
beproefde overtocht naar
Dover. De dag begon zo mistig
dat we dicht bij een jacht met
radar bleven. Daarna klaarde
het toch op. Ook Jim heeft een
Engelse partner. Zij had een
pakketje meegegeven dat pas
mocht worden opengemaakt bij
het binnenvaren van de territoriale wateren. En uiteindelijk
was het zover. Het pakket, wat

Bas en Cuno, bij de witte krijtrotsen
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een voedselpakket bleek te zijn,
mocht open. Iedereen bedelde
vervolgens bij Jim om de heerlijke parkeerwachterdrop; zo
goed tegen zeeziekte. Bas hees
de “plain red” in het wand. Het
was ontroerend om de White
Cliffs van Dover te zien opdoemen. Het is een monumentaal
land wat daar stoer in zee ligt.
En dan hoor je Dover Port
Control op de Marifoon. Wat
een taal. Ze weten wat ze willen en hoe ze het moeten zeggen. De Roxane werd zonder
aarzeling door Port Control toegelaten en we meerden af in de
Granville Dock.
Boven aan de Cliff lonkte Dover
Castle. In de stad herkende ik
de eikelbordjes van de North
Downs Way, een pad van 131
mijl dat ik ruim 20 jaar geleden
met rugzak had belopen. We
besloten de klim naar boven te
wagen. Engeland lijkt toch
groener dan het vasteland, of
kwam het door het dagenlang
turen in het blauw?
Bovengekomen bleek een
bezoek aan Dover Castle duurRoei- en Zeilvereniging 'Naarden'

der te zijn dan een maaltijd
inclusief bier. De keuze was snel
gemaakt en we daalden af naar
de Pub. We hadden onze
Ponden niet voor niets naar
Engeland gebracht!
Die nacht bulderde en knetterde het onweer, galmend tussen
de krijtrotsen. Gelukkig lagen
we beschut. In het vooronder
voelde alles veilig. De volgende
ochtend was het kalm weer. De
wind zou wel weer toenemen.
De route van Dover naar
Ramsgate is wel een klassieker.
Met rustig water en een lichte
wind schoven we langs de steile
wanden. Een paar uur later
kwam Ramsgate al in zicht. De
wind begon weer aan te trekken. We zochten een plekje
goed verscholen achter de hoge
muren van de havenkom.
Iedereen had nu de kans om
zelf de stad te verkennen. De
wind nam nog verder toe en in
de middag stond er een stevige
Bft 8. Verschillende schepen rolden de fenders uit positie en
beukten kaal tegen de steigers.
Sander was ook net op tijd om
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te voorkomen dat de rolfok van
de Roxane zichzelf ging uitrollen in de storm. Een Zweedse
driemaster kwam de havenkom
binnenvliegen op de motor. Er
leek een hele schoolkas aanboord te bivakkeren. Het lukte
de schipper maar niet om de
draai te maken naar hogerwal.
Steeds meer kleine vissersbootjes schoten te hulp en probeerden de boeg door de wind te
duwen.
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Was de bemanning van de
Roxane nu een goede 24 uurs
bemanning? Jim vond van wel.

Sander vond dat niet. Na al
onze avonturen die we in redelijke harmonie hadden beleefd
bouwde zich plots enige spanning op. Jim vond van wel,
Sander niet. Daar zaten we dan
in een mooie Pub met een
prima Pint in Ramsgate met een
meningsverschil dat steeds acuter werd. Jim gaf niet op.
“Taken en verantwoordelijkheden hadden beter kunnen worden belegd.” “De schipper
moest zelf ook maar eens
zwemvest dragen.” Ik had stil
gehoopt dat wij als groep zonder een fase van storming direct

Jim zo blij met zijn pakketje interritoriale wateren.
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van forming naar fase performing zouden kunnen overstappen. We bleken dit toch nodig
te hebben. Gelukkig kwamen
we er zonder averij uit. Jim had
het over een keer 24 uur doorvaren. Sander had het over
races die achter elkaar een paar
etmalen doorgaan. De dagen na
deze discussie probeerden we
als team meer die kant op te
werken. Duidelijkere afspraken
over wacht en rust. Afwas doen
op volle zee. Iedereen moet
kunnen koken onderweg. We
waren als team weer een stukje
gegroeid.
Volgende dag terug overgestoken naar Zeebrugge, alwaar we
nog de schipper van een 49voets Bavaria de route naar de
haven konden wijzen. Hij was
opstapper, zijn maat was niet
komen opdagen. Zijn enige
navigatiemiddel was de
kaartplotter waarin hij de doelpositie had geprogrammeerd.
Het schip werd weggebracht in
Zuidelijke richting om voortaan
ergens aan de Rivièra als buitenhuis dienst te gaan doen.
Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'

Toen wij waren afgemeerd, leek
hij zich recht in de steiger te
gaan boren. Een verbazende
manoeuvre, zo zonder wind en
stroom. Met zijn vieren konden
we de vele tonnen tot stilstand
brengen. Daarna kregen Sander,
Bas en Jim een rondleiding van
deze dankbare Bavaria schipper,
terwijl ik bezig was met het
koken van de spaghetti. Een
schip uitgerust met een ware
vaatwasmachine, oven, magnetron, elektrische lieren en meerdere douches. Vreemd genoeg
kwam de schipper vervolgens
bij ons zijn mobiele telefoon
opladen. Wij bladerden weer
eens geïnteresseerd door de folder uit Workum en genoten van
de pasta.
In IJmuiden, op vrijdagavond
tegen negenen kwamen de
Naardense zeezeilers dan toch
weer bij elkaar. Voor de anderen was het een mooie
Belgiëtocht geworden. De duim
van Bas was genezen. Iedereen
was weer heel thuis. Hoewel,
bij de Roxane raakte het toilet
verstopt. Op weg van IJmuiden
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naar Naarden haalde Jim stoer
alle leidingen uit elkaar en
kwam tot indrukwekkende ontdekkingen. Het toilet spoelt
weer vlotjes door. Nu denkt
Sander misschien: ik had
warempel toch een echte 24
uurs bemanning.
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Enkele vragen roept de tocht
wel op:
- Is er behoefte aan een
Belgiëtocht?
- Is het verstandig om je met
minder dan drie personen
voor de tocht in te schrijven?
- Hoe snel wijken we af van het
oorspronkelijk tochtplan?
- Waarom krijgt Sander minder
Navtex berichten dan Richard?
- Waarom adverteert Holland
Sailing de nieuwe Bavaria 43
Cruiser zonder giek, mast en
zeil?

Dank aan de bemanningen
van de Team Windrose,
Charine, le Coq d' Or, Artemis
en specifiek aan Sander, Bas
en Jim voor een fantastische
week.

De recepten van Bas
Kreukniet voor een geslaagde overtocht naar Engeland

Kip Kerrie
1 kilo kippenpoten (groot)
1 blik cocos melk
2 winterpenen
1 ui
aardappels
- kerrie (liefst van toko daar
heb je verpakkingen met normale hoeveelheden)
- gemberpoeder
- venkelzaad
- knoflook
- zout, peper
Maak de kip schoon verwijder
eventueel de huid (maakt het
wat minder vet).
Snij de penen in blokjes. Snij de
ui in 4 stukken
Voor de kerrie:
Neem een koffiekopje, en schep
hier in:
- twee flinke eetlepels kerrie
- schepje gemberpoeder
- paar tenen knoflook
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- een halve eetlepel venkelzaad
Alles bij elkaar heb je dan een
half kopje kruiden - dat is een
goede hoeveelheid.

apart te koken - dat geeft wat
tegenwicht tegen de nogal uitgesproken kerriemarinade.
Spaanse omelet
• aardappel ca. 7 stuks
• eieren ca. 5
• 1 uitje
• 150g Chorizo- of salami
worst (geen plakjesverpak
king)
• olie
• zout, peper

Je kan de aardappels meekoken, maar lekker is ook om ze

Tegelijkertijd kan je mooi de
overige bereidingen doen:

Één van Junior Kreukniet zijn kookkunsten

Doe de cocosmelk in de pan en
doe kip, peen, ui en kerriemix
in de pan. Eventueel een glas
water toevoegen zodat het
beter kan garen. Uurtje laten
pruttelen totdat je ziet dat de
kip bijna loslaat van het bot.

Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'
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Eenvoudig maar heerlijk!

Schil de aardappels en snij ze
één keer doormidden. Snij er
nu zo dun mogelijk plakjes van.
Snij de ui fijn. Doe een flinke
plons olie in een koekenpan
(zodat er ca. 1 cm in staat) en
laat die warm worden. Voeg de
aardappel en ui toe. En laat die
onder af en toe omscheppen
gaar bakken, ca. 8 minuten
schat ik zo. De aardappel hoeft
niet bruine kantjes te krijgen
want daarvoor gebruik je te
veel olie.
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snij de worst in blokjes, doe de
eieren in een kom en mix deze
goed. Voeg wat zout en evetueel al peper toe.
Giet vervolgens de aardappelen
en ui af in een metalen vergiet.
Vang de olie op - die kan je
weer gebruiken. Pas op dat de
olie niet wegloopt want die is
kokendheet (ook de afvoer van
de gootsteen kan hierdoor smelten).
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let op het bord opvangen. Voeg
eventueel weer een beetje olie
aan de pan toe (niet te veel).
En laat de omelet andersom
terugglijden in de pan. Nu nog
zo'n 10 minuten rustig laten
bakken en je omelet is af.
Je kan ook variëren door aan de
geklutste eieren een beetje kaas
toe te voegen (niet teveel) of
bijvoorbeeld brokjes broccoli.

Mix de aardappel en ui met de
eieren en chorizo.
Doe een beetje olie in de koekenpan en breng dat weer op
temperatuur. Doe alles in de
pan. Het vuur moet nu laag
staan, want de omelet moet
geleidelijk warm worden Na
een minuut of 15 kan je aan de
onderkant kijken of de omelet
heel blijft en een mooie goudbruine kleur heeft. Als dat zo is
moet je de omelet omdraaien.
Gebruik hiervoor een bord. Het
bord leg je onderste boven in de
pan op de omelet. Nu kan je de
hele pan omdraaien en de omeLaatse blik op Engeland. We'll be back!

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

LET OP!!!!!!!
Sluitingstocht wordt een
week vervroegd naar het
weekend van
20 en 21 September 2008.
Zie elders in de Grommer
voor meer info.

Nieuwe Leden
Naam

Adres

Boottype

J.W.H. Struik

Spitsbergen 7
1339 SJ Almere

Aloa 31

Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'
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Ready for take-off
Gerard van der Does
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Woensdagavondwedstrijd nr
17, 13 augustus 2008 zullen we
niet snel vergeten. Om 18.35
uur was ik aan boord om de
boot op te tuigen. Die dag had
ik een paar keer op windguru
gekeken. Het zou vooral tegen
20.00 uur harder waaien, windvoorspelling ZW 17-19 knopen.
Al in het havenkommetje van
Naarderbos krijgen we in de
gaten dat er een stevige wind
staat, meer dan voorspeld.
Omdat Wim nog in de file staat
varen Arnout en ik alvast de
haven uit, om hem vervolgens
van de duikplank op te pikken.
Vlak voor de start komt er zelfs
zo’n harde windvlaag in de
over-stag-draai dat de boot in
de wind blijft liggen en het leioog van de rails schiet. Alles
weer onder controle stuiven we
even later naar de startlijn. Met
de Fine Fleur op de hielen

besluiten we om de spi te hijsen. Baan 11 dus lekker lange
spi-rakken. Vlak voordat ik de
spi hijs klinkt er opeens een
stem in mijn hoofd: “ladies and
gentlemen your attention please, fasten your seatbelts we’re
ready for take-off”. We spuiten

In de kuip van de Arcade?

weg en als ik omkijk zie ik de
Fine Fleur heel klein worden.
We kunnen de J-80 aardig bijhouden met zijn grote gennaker
– later hoor ik van Bernhard dat
we toen ongeveer 12-13 knopen voeren- tot aan de GM 57.
Vanaf dit punt doet de Elfje er
nog een schepje bovenop en zet
de turbo aan. Na de tonronding

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

door – we twijfelen even of de
spi eraf moet maar doen het
niet - naar de C. Vervolgens
varen we aan de wind terug,
althans zo goed en zo kwaad
als dat lukt. Af en toe komen er
zulke harde vlagen over dat we
het grootzeil volledig los gooien
en de giek een paar keer
omhoog getrokken wordt. We
varen vooral op een bollend
fokje en bereiken uiteindelijk
zeiknat maar in euforiestemming de finishlijn. Fine Fleur is
weer aardig in zicht gekomen,
die met een gereefd grootzeil
toch wat beter aan de wind
vaart. Dit was een woensdagavond om niet snel te vergeten.
Met dank aan de wedstrijdcommissie en in het bijzonder het
finishschip ’t Ware hout voor
een paar uur zwieren.
Ready for take-off

Collega’s van de Arcade
Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'

23
De Grommer nr. 181

richting de B-boei gaat het er
nog ruiger aan toe. Arnout
heeft moeite met de boot op
koers te houden. We zitten met
z’n drieën zo ver mogelijk naar
achteren. Opeens komt er zo’n
harde vlaag dat de Arcade met
het voorschip behoorlijk opgetild wordt en accelereert. Dit
hebben we nog nooit meegemaakt in al die jaren. We zitten
te gillen als kleine kinderen.
Elfje klokt in dit rak 16 knopen
en ziet ook nog kans om te gijpen. We besluiten om de boel
heel te houden en de spi te
strijken. Bij de B-aangekomen
zien we dat meer jachten moeite hebben om te gijpen.
Vervolgens is het hakken geblazen naar de 53, zeer oncomfortabel, maar wel leuk. We varen
namelijk ongereefd en dat hebben we geweten ook. De voorzitter ligt op kop en geeft als
het ware leiding aan de vloot,
we denken dat hij terug naar de
haven zeilt, maar als we de
Roxane zien draaien bij de
lichtton besluiten we ook om
door te gaan. Wederom lekker
spi-rak naar B en vervolgens

K N W V

W e r k g r o e p

TOEKOMSTAGENDA MARKERMEER-IJMEER
W.P. van Erven Dorens
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Op 9 september 2008 zal deze
Toekomstagenda van de provincies Flevoland en NoordHolland en van de Gemeenten
Almere, Lelystad en Amsterdam
aan de Staatssecretaris
mevrouw T. Huizinga worden
aangeboden. Op verzoek van
het Kabinet werd deze visie
opgesteld. Het betreft een voor
de watersport buitengewoon
belangrijk gebied. Daarom een
beknopt overzicht van de problematiek.
Woningbouwopgave
Het Rijk wil tot 2030 in de
Noordflank van de Randstad
100.000 woningen realiseren
met de bijbehorende werkgelegenheid, infrastructuur en
recreatiefaciliteiten. Daarvan
zouden 60.000 woningen in
Almere moeten worden
gebouwd: een verdubbeling van

het aantal inwoners van die
stad. Almere wil een deel van
deze woningen buitendijks
realiseren, maar aanwijzing tot
Vogelrichtlijn-, Habitatrichtlijnen Natura 2000 gebied vormen
daarvoor een schijnbaar
onoverkomelijke juridische barrière.
Ecologie
Bovendien loopt de ecologische
kwaliteit van het gebied sterk
terug door opwervelend slib.
Daardoor krijgen de waterplanten te weinig licht en kwijnen
weg. De driehoeksmossel en de
spiering lopen terug respectievelijk door het slib in het water
en de klimaatverandering.
Gevolg is het vertrek van
beschermde vogelsoorten naar
andere gebieden. Maar de
Natuurbeschermingswet verplicht de beheerder tot instandhouding. De Toekomstvisie
(TMIJ in ambtelijk jargon) gaat

W e r k g r o e p

dan ook uit van grootschalig
herstel van de ecologie en zelfs
het creëren van een surplus, dat
als compensatie moet dienen
voor bouwen in het water. Men
wil dit bereiken door luwtezones langs de Noord-Hollandse
kust, vooroevers en slibvangputten. Kosten tenminste 500
miljoen Euro. Voor het aantonen van de effectiviteit van
deze maatregelen (op kleine
schaal) heeft het Rijk reeds 25
miljoen Euro ter beschikking
gesteld. Voor 2010 moeten de
resultaten beschikbaar zijn,
want dan moet het Rijk een
principebeslissing over al of
niet buitendijks bouwen
nemen.

bestuurders voor ogen staat, is
de Gouwzee, waar het water
helder is en de waterplantengroei weelderig. Met diepe slibvangputten wil men op den
duur de dunne laag slib opvangen, zodat die niet meer opwervelt en het water vertroebelt.
Men accepteert daarbij een gradiënt in helderheid afnemend
naar de dijk van Flevoland.
Verder wil men een “natuurlijker”overgang van de
Lepelaarplassen naar het
Markermeer: een vooroeverproject. Tenslotte wordt ten Zuiden
van de Houtribdijk een "oermoeras” ingericht met de
gewonnen grond uit de slibvangputten.

TBES
Door het creëren van een toekomstbestendig ecologisch systeem (TBES in ambtelijk jargon) met een surplus wil men
de juridische barrière voor bouwen in het water doorbreken.
De luwtezones aan de NoordHollandse kust worden bereikt
door strekdammen of eilandjes
voor de kust. Het model, dat

Landschap
Verheugend is dat de openheid
van Markermeer-IJmeer vooropgesteld is. Vanuit Pampus ziet
men een weidse watervlakte,
die sectorvormig uitloopt. De
Houtribdijk blijft laag, zodat
ook het IJsselmeer aan de
weidsheid zal bijdragen. In het
centrum van de sector bevindt
zich een zone van stilte en bij

Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'
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nacht donkerte.
Aan de Noord-Hollandse kust
vinden we karakteristieke stadjes en vissersdorpen met
havens, die hun historische
karakter moeten behouden. Als
contrast de strakke dijken aan
Noord- en Oostzijde met de
eigentijdse stadscontouren van
Lelystad en Almere, met eveneens karakteristiek havenfront.
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Recreatie
Recreatie wordt als essentieel
gezien voor een bevolking van
1,5 miljoen rond het gebied. Te
denken is aan oeverrecreatie,
watersport en sportvisserij.
Natuurbeleving speelt daarbij
een grote rol. Groei van deze
activiteiten wordt mogelijk
gemaakt.
Waterhuishouding
Het Rijk bekijkt momenteel de
invloed van de klimaatverandering op het te voeren beleid.
Daarbij denkt men een eeuw
vooruit. Het KNMI heeft klimaatscenario’s opgesteld voor
2100, waarvan men uitgaat.
Met droge zomers en natte win-

ters. Het IJsselmeergebied is
één groot zoetwaterreservoir.
Door de temperatuurstijging zal
meer water verdampen, zowel
in de polders als op het water.
Verder zal de aanvoer van
Rijnwater via de IJssel in de
winter toenemen, maar in de
zomer afnemen. Er wordt zelfs
gesproken over waterschaarste.
Heel Nederland boven de grote
rivieren heeft in droge periodes
zoetwater nodig om het peil in
de polders te handhaven en om
irrigatie mogelijk te maken.
Ook de drinkwatervoorziening
vergt meer water. De zoetwatervoorraad kan alleen worden
vergroot door het peil te verhogen. In hoeverre is dit in de toekomst nodig? Door stijging van
het zeewaterniveau (maximaal
85 cm in 2100) zal het lozen
middels vrij verval op de
Waddenzee moeilijker worden
en wellicht ook peilverhoging
nodig maken. Verder is er
samenhang met de waterhuishouding in het rivierengebied.
Het Rijk denkt pas in 2015
definitief beleid te kunnen formuleren.

W e r k g r o e p

In deze Toekomstagenda aan
het Rijk gevraagde beslissingen
• Tenminste 500 miljoen Euro
om het TBES te realiseren tussen 2010 en 2014. Dit bedrag is
niet te verhalen op buitendijkse
woningbouw, die toch al bovenmatig duur zal worden.
• Goedkeuring verwerven van
de EU om het salderingsprincipe voor Natura 2000 te hanteren. D.w.z. creëren van een surplus aan ecologische kwaliteit,
waarmee (later) bouwen in/aan
het water wordt gecompenseerd.
• Besluit om het peil in het
Markermeer in de toekomst niet
te verhogen, ondanks stijging
van de zeespiegel.
• Principebesluit om bouwen in
het water toe te staan.
Belang voor de watersport
Na de vele rampzalige plannen
in de afgelopen jaren, met bruggen, landtongen, dammen,
compartimenten en eilanden in
het IJmeer is deze visie een verademing. Het principe van een
weids, open en grootschalig
meer zonder obstructies, komt
Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'

overeen met de wensen van de
zeilers. De luwtezones langs de
Noord-Hollandse kust kunnen
een beschermde vaarweg voor
kleinere watersport vormen,
van Gouwzee tot Gooimeer, in
water, dat veelal te ondiep is
voor grotere kieljachten. Het
“oermoeras” ligt buiten de
gebruikelijke vaarroutes en kan
mooie landelijke ankerplaatsen
opleveren. De vooroever bij de
Lepelaarsplassen moet niet uitgroeien tot een gebiedsuitbreiding . Woningbouw in het
water kan beperkt blijven tot
IJburg II. Wèl een stedelijk
waterfront van Almere en
Lelystad met recreatiefaciliteiten.
Maak Pampushaven
Olympisch zeilcentrum in
2028 !
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Zwaaien en praaien
Michelle Blaauw
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Het thema van de KNRM dit
jaar is zichtbaarheid. Laat je
zien, laat weten dat je bestaat,
zorg dat je anderen ziet. Je kunt
dat ook bevorderen door communicatie. Van oudsher is het
groeten door de schipper (bij
mast-dwars) een moment om
van elkaar te zien dat er geen
problemen bij de ander zijn.
Soms is dat ook de enige gelegenheid om alarm te slaan.
Deze gewoonte is een beetje
doorgeschoten omdat waarschijnlijk veel mensen niet meer
weten wat de functie van dat
groeten was. Hele bemanningen zwaaien nu naar hele
bemanningen, of als het heel
erg druk is, stopt iedereen daar
juist mee. Omgekeerd, ben je in
nood en probeer je aandacht te
trekken door te zwaaien, dan
wordt er vriendelijk teruggewuifd en ben je weer alleen met
je motorpech.
Misschien een idee om toch

terug te keren naar de sobere,
maar doeltreffende traditie om
alleen de schippers (of roergangers voor mijn part) te laten
zwaaien, waarbij dan even aandachtig naar de ander wordt
gekeken of alles in orde is?
Sinds de komst van de mobiele
telefoon wordt het gebruik van
de marifoon voor gezellige bijpraat iets minder, maar je hoort
ze nog wel eens, sportvissers
die het humeur van de makrelen beschrijven (“ze zijn wat
droefgeestig vandaag”), of conversatie die eigenlijk ook wel
tot na aankomst in de haven
kan worden uitgesteld.
Het is nog niet zo lang geleden
dat een flottieljeleider op het
traject Duinkerken - Boulogne
nota bene op marifoonkanaal
16 de schoonheid van de kerncentrale bij Gravelines begon te
beschrijven. Dit zeer tot ongenoegen van de Dover
Coastguard, die de man in
kwestie berispte door duidelijk
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te maken dat “this is not a service-channel!” Je zou toch zeggen, dat als iemand voor zijn
boterham de zee op gaat, hij
wel zo’n beetje weet wat je wel
en niet kunt doen op de marifoonkanalen die bestemd zijn
voor nood-, spoed- en veiligheidsverkeer.
Bij de Redding Maatschappij
zijn we via de marifoon duidelijk over onze intenties en leggen altijd even aan de havendienst of aan de kustwacht uit,
wat we van plan zijn te gaan
doen. Dat heeft natuurlijk ook
met alarmeren te maken. Verder
wordt er alleen het nodige

gecommuniceerd op het speciaal voor de redders gereserveerde kanaal nul (nee, niet in te
programmeren voor buitenstaanders). Aan boord van de
reddingboot is al genoeg te
doen.
Komt u op het water een reddingboot tegen, steekt u dan
rustig uw hand op. De redders
zijn vriendelijke lui, die u graag
zullen teruggroeten. Maakt u
bij dat groeten heel heftige
gebaren, dan komen ze zich
vast wel even persoonlijk op de
hoogte stellen van uw welbevinden.

Frank van Gils test nieuwe KNRM boot
Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'
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Thera van Erp
neemt na 13 jaar afscheid,
van de jeugdcommissie.
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Nemens bestuur, jeugdleden, ouders en jeugdcommisie bedankt.

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

Uitslagen WAC 2008

Klasse 1
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Klasse 2
Roei- en Zeilvereniging 'Naarden'

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

Alle prijswinnaars met hun
bekers, bij elkaar vereeuwigd,
voor aan de muur in
“het Behouden Huys”.
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Agenda plaatsen AUB
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Clubhuiscommissie
C. (Kick)van Bladeren, W.P. (Wim Piet)van Erven
Dorens, M.G. (Iet) Kuhn-Dura.
Jeugdcommissie
M.J. (Mick) Hoogeveen, L.E. (Ludi) Smeele,
G.(Gerard) Burgers, M.L.M.(Maarten) van Kleef,
W.K. (Wim) van Tol, J.F.R.M.(Jaap) van der Grind
Kascommissie
T. (Thera) van Erp, H.N.P. (Hans) van Rensen, W.P.
(Wim Piet) van Erven Dorens
Ledenadministratie
R.A. (Richard) Menting, P.bus 5145, 1410 AC Naarden
Redactie De Grommer J. (Judith) van den Akker, M.L. (Bert) Piels
Toervaren
F.A. (Fleur) van Bladeren, M.L. (Mieke) JaspersParlevliet,
Wedstrijdcommissie T. (Tjeerd) Vos, R.H.L. (Rob) van den Akker,
D.A. (Dingeman) Boogert, F. (Frank) Hobbelen,
M.L. (Bert) Piels, R. (Roel) Wever
Zeezeilcommissie
Zeeroeicommissie
CWO-gemachtigde
KNWV werkgroep

T.H. (Thea) Stam, J.H.P. (Jos) Fischer,
C .(Cuno)Duursma , R.A. (Richard) Menting
J.W.L.H. (Joop) Croonen, J.H. (Jan) Jaspers,
O. (Onno) van Steenwijk
F.R. (Frank) de Meulemeester
Zuidelijke randmeren:W.P. (Wim Piet) van Erven
Dorens,H.(Herman)Maillette de Buy Wenniger

KNWV werkgroep
IJmeer: Aletta Luchtenborg, Jan Willem Leusink
Redacteur website
P.M. (Nelleke)van Bladeren-Viëtor
Website
www.rzvnaarden.nl
Zie de ledenlijst voor adressen of telefoonnummers.

