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Bert Piels

De nieuwe Grommer bevat zoals
gebruikelijk een overzicht van
activiteiten, belangrijke aankondi-
gingen en ander nieuws van uw
vereniging. Een moderne vereni-
ging met een digitaal clubblad
waarin u verhalen van mede- ver-
enigingsleden kunt lezen maar
waarin ook uw eigen verhalen
over tochten, wedstrijden en
andere belevenissen op en rond
het water welkom zijn.
Uw voorzitter doet verslag over
de lopende zaken en zijn eigen
watersportbelevenissen. Kortom
een blad met veel van wat er bin-
nen en buiten de vereniging leeft.

Dit logbook is helaas gedeeltelijk
gevuld met enkele overlijdensbe-
richten. In het verleden jaar heb-
ben we een paar heel belangrijke
en geliefde club-iconen verloren.
Na het verlies van Guus Vonk in
2014, is het vorig jaar Nelleke van
Bladeren ons op veel te jonge leef-
tijd ontvallen. En is op 14 novem-

ber 2015 is erelid Anneke le
Coultre-Foest overleden. Zij was
een van de grondleggers van de
R&ZVNaarden. Elders in deze
Grommer is een In Memoriam
opgenomen. Tenslotte moet ik u
mededelen dat ook Haydee
Nierman, de echtgenote  van onze
ex-voorzitter Wim Nierman, op 25
februari jl. Is overleden op 60-jari-
ge leeftijd.

De verhuizing van ons clubhuis.
Nog meer slecht nieuws: de ver-
huizing van de R&ZV Naarden is
uitgesteld naar het einde van het
komende vaarseizoen. De
Jachthaven heeft de vergunning
voor het op de schop nemen van
het gebouw De Schelp niet op tijd
rond gekregen. Oorzaak hiervan is
mede dat de gemeente Naarden is
opgegaan in de gemeente Gooise
Meren. Daardoor moest de aan-
vraag opnieuw worden ingediend
en daarmee was uiteindelijk
zoveel tijd gemoeid, dat op korte
termijn de verbouwing van het
havengebouw en de verhuizing

4

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

Logboek voorzitter (8)
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V e r e n i g i n g n i e u w s

van de R&ZV’Naarden” niet meer te
realiseren waren. Bijkomend pro-
bleem is, dat het vroegere
‘Vooronder’, waar wij naartoe zou-
den gaan verhuizen op dit moment
in gebruik is door een vaarschool en
de botenverhuur. We kunnen er lang
en breed over discussiëren, de zaken
zijn niet anders; wij zullen voorlopig
gewoon verder moeten gaan aan de
achterzijde van het gebouw met de
dingen waar we goed in zijn.

En waar zijn we dan goed in
en/of wat gaat er goed?
• De Jeugdzeilers hebben nóg twee
open Bics aangeschaft en alle boten
zijn voor het komend seizoen alweer
verhuurd aan jeugdzeilers.

• We zijn een financieel gezonde
vereniging.

• De zeilcommissie houdt zichzelf
zeer goed in stand en heeft alleen
een kleine ondersteuning gekre-
gen voor het kunnen uitnodigen
van een spreker voor een winter-
lezing en een bijdrage voor evene-
menten zoals de Openings- en de
Sluitingstocht.

• De roeiers hebben opnieuw een
mooi programma, en alle roeiers
zijn lid van onze vereniging.

• Wij betalen geen huur meer
voor het opstapvlot. 

• Steeds meer leden ontvangen
De Grommer nog uitsluitend digi-
taal. Om portokosten te drukken
worden de gedrukte exemplaren
rondgefietst door Dingeman
Boogert. In 2014 was de vereni-
ging nog een dikke €1500,- aan
portokosten kwijt, terwijl we het
nu doen voor €145,- aan postze-
gels per jaar. 

• Ook heeft de clubhuiscommissie
in 2015 weer evenals de voor-
gaande jaren goed geld in het
laatje van de vereniging gebracht
is. 
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De bar beleefde bij het wedstrijd-
zeilen topavonden. Met als klap
op de vuurpeil de laatste avond
van de WAC, vier vaten bier, ach-
tenveertig blikjes bier en twee
blikjes cola (want Ik moest nog
naar huis rijden). 

* Het wedstrijdzeilen zit nog
steeds in de lift, met als zeer
belangrijke kanttekening, dat de
‘aftersail’ de vitaminebron van ons
bestaan is.

Dit jaar verschenen er minder
leden op de nieuwjaarsreceptie,
maar het gezamelijke diner na
afloop van de receptie was daar-
entegen juist drukker bezocht.
Helaas moesten wij voor het diner
uitwijken naar een zaaltje in res-
taurant t’ Hert in Naarden-Vesting,
omdat het restaurant op de ver-
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V e r e n i g i n g n i e u w s

dieping boven  de vereniging 
gesloten was. Over die uitbater
van boven is nog te melden dat
deze het nieuwe ‘strandtent’-ach-
tige restaurant in de haven met
terras aan het water gaat beheren.
Wij hopen dat het met het
Restaurant goed gaat, en wij wel-
kom zijn om te dineren, bijvoor-
beeld voordat je gaat wedstijdzei-
len.

Er wordt in de haven enorm hard
gewerkt aan de herbestrating van
het voorplein, het aanleggen van
een jollenveld op een steiger en
het aanleggen van een echt
natuurzwembad met kinderwater-
partij met zand en speelmogelijk-
heden. Denk hierbij aan een
waterpomp, schommels en een
wip. Bij de verhuizing van het
clubhuis later dit jaar kunnen wij
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genwoordigd is. Is er niet zo’n quo-
rum aanwesig, dan dient er binnen
4 weken een tweede vergadering te
worden bijeengeroepen en gehou-
den, waarin dan kan worden beslo-
ten met drie kwart van de uitge-
brachte stemmen ongeacht het
aantal aanwezige leden. 

Tijdens de komende ALV zullen we
ook afscheid nemen van Eric
Zuidmeer als penningmeester. Eric
heeft er twee termijnen van drie
jaar als bestuurslid op zitten, en is
hierdoor niet meer herkiesbaar. Wij
zullen hem missen in het bestuur,
maar hij gaat door bij de wedstrijd-
commissie. Daar zal hij mooie eve-
nementen gaan organiseren en
wordt hij voorzitter van de protest-
commissie bij de zeilwedstrijden.
Hierbij bedank ik Eric  voor zijn
inzet en zijn beheer van het vermo-
gen van de R&ZV’Naarden'. Waar
we zeker tevreden mee mogen zijn
is dat Eric bij het verlaten van het
bestuur een positief exploitatiesal-
do achterlaat, dat ons zeker moge-
lijkheden biedt voor de toekomst.
Rest ons nog er dit jaar een mooi
vaarseizoen van te maken. De wed-
strijdcommissie heeft daarvoor ook
weer een groot aanbod wedstrij-
den, en de zeiltochten gaan rond
Noord-Holland en naar the UK.

van de haven de bar en het koffie-
zetapparaat van het restaurant
boven overnemen. Ook de twee
clubfauteuils, de zwaardtafel en
de flessenhouder boven de bar
zijn beschikbaar. Over de koel-
kasten onder de bar, zijn we nog
in onderhandeling, maar we heb-
ben de toezegging van de haven-
meester dat wij daar wel uit gaan
komen. De tekeningen voor de
verbouwing die door Bram de
Ridder en Rob Vermeulen zijn
gemaakt, zijn goedgekeurd door
de haven. 

Het Bestuur roept alle leden op
om op woensdag 30 maart ‘s
avonds naar de ALV te komen. Wij
hopen dan te kunnen besluiten tot
enkele kleine statutenwijzigingen,
maar daartoe kan slechts worden
besloten met drie kwart van de
stemmen in een vergadering
waarin tenminste drie kwart van
de leden tegenwoordig of verte-
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Frostbite Cup 2015
20 maart 2016 (inhaaldag)
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De nieuwste zeilster bij TW heet
Ellen. Zij staat al ingeroosterd en
heeft er al laarzen voor gekocht.
Mogelijk is dit weer een blijvertje. 

Heeft u geen boot, maar zou u
wel graag naar the UK willen
varen? Er zijn nog boten met
bemanningstekort.

Over mijn eigen watersportge-
richte activiteiten en -beleving
is veel te vertellen. 
Bemanningslid Machteld van TW
is moeder geworden. Het is een
jongetje met de naam Victor. Ook
Eva is nu zwanger, maar zij hoopt
nog een paar maanden mee te
kunnen zeilen totdat zij met
zwangerschapverlof gaat. 
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Machteld moeder van Victor

Victor zoon van Machteld.
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We hebben bij Quantum Sails een 
nieuwe Genua 2 besteld, welke
volgende maand geleverd wordt.
TW gaat hiermee proefzeilen op 3
april. 

De nieuwe antifoulling is weder-
om wit en er is beloofd dat het
ook echt wit zal blijven. 

De koelkast was na 14 jaar op,
maar een nieuwe compressor was
niet nodig, alleen bijvullen – via
een adres gekregen van Hans van
de Scheepsdief. 

Goed nieuws!
De champagne kan dus weer
gekoeld worden……  De boot is
klaar en zou straks zo het water in
kunnen, alleen de temperatuur
moet nog wat omhoog.

Laat de lente maar komen…….TW
is er klaar voor en heeft er weer
frisse zin in!

Ik hoop u te zien op de ALV op
30 Maart.

9

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

Eva aankomend moeder.
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Uitnodiging Algemene
Ledenvergadering

Het Bestuur nodigt bij deze alle leden van harte uit
voor het bijwonen van de voorjaars vergadering op;

WOENSDAG 30 MAART 2016
20.00 uur

Het Behouden Huys
Onderwal 10a

1411 LV Naarden

AGENDA:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen najaarsledenvergadering 11 november 2015
4. Mededelingen van het bestuur en ingekomen stukken
5. Financieel jaarverslag 2016 en verslag kascommissie
6. Jaarverslag vereniging en commissies over 2015
7. Stand van zaken m.b.t. de verhuizing van het clubhuis
8. Bestuurszaken; voorstel tot wijziging van de statuten
9. Benoemen kascommissie
10. Rondvraag
11. Sluiting

10

V e r e n i g i n g n i e u w s
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Toelichting op de agenda:

- Agendapunt 3: De notulen van de najaars ALV van 11 november 2015 liggen bij de 
voorjaarsledenvergadering in beperkte hoeveelheid ter inzage. 

- Agendapunt 5: afschriften van de financiële stukken zijn in beperkte aantallen 
beschikbaar bij de vergadering. Op aanvraag kunnen deze stukken u eveneens 
vooraf per e-mail worden toegezonden.

- Agendapunt 6: de jaarverslagen van de commissies en de vereniging zullen in 
beperkte aantallen ter vergadering ter inzage liggen.

- Agendapunt 7: De directie van de haven heeft het voornemen om een aantal 
veranderingen door te voeren die de attractiviteit van de haven zullen moeten 
verhogen. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de huidige locatie van het clubhuis een
andere bestemming krijgt en dat het clubhuis binnenkort naar de voorkant van het 
havengebouw zal verhuizen, naar de ruimte waar voorheen het havencafé Het 
Vooronder was gevestigd en daarna de zeischool.

- Agendapunt 8: na een periode van 6 jaar zal Eric Zuidmeer bij de voorjaars-ALV 
aftreden als bestuurslid. Hij is niet meer herkiesbaar en het bestuur is derhalve op 
zoek naar een vervanger. 

- Voorstel tot statutenwijziging: volgens artikel 11, lid 1, dient het bestuur uit tenminste  
5 leden te bestaan. Dat was ook zinvol toen de vereniging 600 leden had, maar bij
het huidige, veel lagere ledental en gelet op de geringe animo om betuurslid te
worden lijkt een bestuur bestaande uit 3 tot 5 leden ook voldoende. Voorts zal in 
artikel 21 de bepaling dat de oproepingen voor de algemene ledenvergaderingen 
schriftelijk dienen te geschieden in die zin moeten worden gewijzigd, dat die
oproepen ook per email kunnen worden gedaan.

- Agendapunt 9: de kascommissie bestaat uit 3 personen, te weten Pierre Bijvoet, 
Rien Schendelaar en Sander Kreukniet. Pierre Bijvoet is aftredend. Ter vergadering 
zal een nieuw lid van de kascommissie moeten worden benoemd.

Het bestuur rekent graag op uw komst !

V e r e n i g i n g n i e u w s
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Openingstocht vaarseizoen
2016

Waterunie van Naarden
30 april & 1 mei

De zeilcommissie heeft het voornemen naar Hoorn te gaan,
alwaar wij op zaterdag 30 april in de middag verzamelen en

rond 15.00 uur een bezoek brengen aan het Westfries Museum.
In de avond een diner, 

waaraan alleen door inschrijven kan worden 
deel genomen.

inschrijven via de webesite of via een mailtje naar;
Freuleatie@gmail.com

Op Zondag 1 mei Waterunie van Naarden
om 16.00 uur in Pampushaven.

(mits het weer het toelaat)

Aan deelnam
e aan het bezoek aan het m

useum
 zijn kosten verbonden, die ter plekke voldaan dienen te w

orden.
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Floris Cornelissen  
Voorzitter wedstrijdcommissie 

Het gaat bijzonder goed. Het gaat
zelfs zó goed dat gerenommeerde
verenigingen met ons willen prat-
en. Zo kwam deze winter
Zeilvereniging Het Y langs. Deze
130 jaar oude vereniging is zeer
vermogend, maar ziet de
toekomst niet per definitie floris-
sant tegemoet. Want hun leden
zijn vooral lid vanwege de goed-
kope ligplaats. ‘En hoe doen ze

dat in Naarden, waar de
vierkante-meter-prijs voor een box
het hoogst is van alle havens aan
de Randmeren, terwijl de 
vereniging er niks aan verdient?’

Eén van de dingen die wij goed
blijken te doen is wedstrijden
organiseren. Een ander ding is de
publiciteit opzoeken. 
Én we durven ook de samenwerk-
ing op te zoeken. Met WSV
Almere-Haven en de verenigingen
uit Huizen bijvoorbeeld, maar ook

14

“Puur eigenbelang” 

Een update van de wedstrijdcommissie 

W e d s t r i j d z e i l e n
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met Zeilvereniging Het Y en WSV
Flevomare. Zoiets lukt niet zonder
een sterk team. Naast Sjoerd,
Frans, Dingeman, Bert en Bernard
is Eric Zuidmeer sinds kort ook
weer lid van de wedstrijdcom-
missie. Deze mooie groep
fanatiekelingen zit daar vooral
voor hun eigen belang. Niks
altruïsme. We zitten hier voor
onszelf (en een beetje voor jullie). 

Een voorbeeldje. Eén van mijn
‘belangen’ of liever gezegd,
dingen die mij stoorden, is dat je
als SW-zeiler niet aan de grote
regatta's mee kunt doen. Want dat
is alleen voor ORC en one design-
klassen. En mag je tóch meedoen,
dan krijg je een Fisher Price baan
voorgeschoteld, ver weg van de
echte up en downwind boeien. En
vaak lange afstand. #saai.

Dat hebben we ‘opgelost’ met de
Pampus Regatta. Een profes-
sionele regatta met een laag-

drempelig karakter. En het blijkt
een succesvolle formule. Een
ander ding wat jammer is, is dat
er maar weinig 26, 27 en 28
voeters wedstrijd varen. Behalve
op het Gooimeer. Maar de enige
wedstrijd die er toe deed, was in
het slop geraakt. En dus
reanimeerden we vorig jaar de
Eemdelta Race samen met WSV
Almere-Haven. En gelukkig zitten
er meer mensen binnen de wed-
strijdcommissie voor hun eigenbe-
lang. 

Bernard Holsboer heeft er ook een
handje van. En dat bedoel ik posi-
tief. Niet alleen liggen er door
hem nu zo'n 11, herstel 12(!)
J/80's in Naarden, maar dankzij
Bernard en Frans Driessen hebben
we nu ook winterwedstrijden. En
die hebben ze vooral uit de grond
gestampt omdat ze geen zin had-
den om in de winterperiode
telkens naar de Grevelingen te rij-
den. Intussen profiteren daar nóg
veertien andere J/80’s van en is
deze vloot groter dan de acht
J/80’s bij de Grevelingen Cup. 

Oh, en Sjoerd tipte mij afgelopen
oktober dat je in 2015 gratis een
ORC Owners Declared meetbrief
kon aanvragen. Dat had hij al

15
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gedaan. Deze meetbrief is op basis
van de fabrieksspecificaties van je
boot. Niet heel nauwkeurig dus,
maar hierdoor hoef je niet geme-
ten te worden en kun je toch in
het professionelere ORC-circuit
meevaren. Door onze contacten
met WSV Flevomare kenden we
nog wel een officiële meter die
onze zeilen en boten gratis wilde
meten, zodat we in 2016 met een
officiële meetbrief kunnen varen.
Het voordeel hiervan is dat je een
super nauwkeurige handicap
hebt, wat uiteindelijk ook terug is
te zien in je SW rating (waarschi-
jnlijk wel pas in 2017). Sjoerd en
ik hadden hierdoor voor een appel
en een ei een officieel gemeten
boot. Een eigenbelang waar nog
negen andere boten van meeprofi-
teerden. Met dank overigens aan
de meter en oud-lid van onze

vereniging Leo van Raam. 
Enfin, je begrijpt wat ik bedoel met
‘eigenbelang’. Doordat we allemaal
een beetje onze wensen nastreven,
lopen we harder, doen we het vol
enthousiasme en steken we er alle-
maal iets meer tijd in dan ooit de
bedoeling was. Onder aan de streep
hebben onze wedstrijdzeilers, jullie,
er ook wat aan. Want natuurlijk is
dit ‘eigenbelang’ lichtelijk over-
dreven - ik zit immers in de reclame
en daar houden we nog al van het
‘aanzetten van de werkelijkheid’ -
maar net als in de reclame zit hier
wel een kern van waarheid in. 

Seizoen 2016
Voor het komende seizoen staan er
geen nieuwe wedstrijden op de
agenda, maar toch zijn we niet
ambitieloos. 
De basis van het wedstrijdzeilen bij

16

W e d s t r i j d z e i l e n
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Roei- & Zeilvereniging Naarden is
de Woensdagavond Competitie.
Door te luisteren naar de indi-
viduele wensen hebben we de
klassenindeling aangepast. Wel of
geen sportboot? Wel of geen WC?
Het doet er minder toe dan
voorheen. Want als jij altijd de
lange baan wilt varen en een
nieuwe uitdaging zoekt, dan mag
je natuurlijk ook naar de SW-B.
En dus verhuisde de hele top 4
van de SW-A naar de SW-B. Nou
ja, iedereen behalve de Knoet. En
dat mag! Uit de SW-B komen de
Saffieren en de Winner terug.
Want die vinden het weer veel
leuker om tegen de SW-A boten te
racen, dan achteraan te hobbelen
bij de SW-B. Wij denken dat hier-
door beide klassen uitdagender
worden en toch laagdrempelig bli-
jven. En als dat niet zo blijkt? Dan
doen we het volgend jaar weer
helemaal anders. 

Zo ging het ook met de vlaggen in
de startprocedure voor de WAC.
‘Welke vlaggen?”, denkt u.
‘Precies!’ Ze hadden weinig
toegevoegde waarde en dus zijn
deze weer uit de startprocedure
gehaald. Doen we niet moeilijk
over.

Verder blijven we met de wed-
strijdcommissie ambitieuze doelen
stellen en daar kunnen we jullie
hulp wel bij gebruiken: De
Eemdelta Race moet komend jaar
60 inschrijvingen hebben. De
WAC telt elke week minstens 40
boten aan de start en de Pampus
Regatta gaat over de 100 inschri-
jvingen. Oh en de Frostbite Cup
telt volgend jaar twintig J/80’s,
acht X-79’s en dertig SW boten
verdeeld over twee klassen met
een eigen baan. Juist! Aan
ambitie ontbreekt het niet. Of we
het gaan halen weet ik niet, maar
aim for the stars and maybe you’ll
reach the sky!

17

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

De wedstrijdcommissie bestaat ver-
der uit: Bernard Holsboer, Bert Piels, 
Dingeman Boogert, Eric Zuidmeer,
Floris Cornilessen, Frans Driessen en
Sjoerd van Wayenburg.
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In memoriam

Anneke Le Coultre-Foest,
erelid van de R&ZV Naarden. 

Tekst: W.A.F. Kreukniet

Op 12 november 2015 is ons erelid mw. A.J. le Coultre-Foest overleden kort voor
haar 88e verjaardag. Zij was nog vóór 1980, dus nog voor de opening van
Jachthaven Naarden en voordat de zeilafdeling actief werd, tot erelid van de R&ZV
Naarden benoemd. Haar echtgenoot Frits was in 1952 één van de oprichters van de
vereniging, die toen volgens de overlevering door 7 zeilers en één roeier, dhr. Le
Coultre, werd opgericht. De betrokkenheid van dhr. en mw. Le Coultre was dan ook
vooral het roeien. Mw. Le Coultre is o.m. vanaf 1973 tot eind 1992 burgemeester van
Blaricum (de 6e vrouwelijke burgemeester van Nederland) en in de jaren 80 vice-
voorzitter van het NOC (Nederlands Olympisch Comité) geweest.

Ook na 1980 heeft mw. Le Coultre nog belangrijke dingen voor onze vereniging
gedaan zoals bijvoorbeeld in 1985 de schenking van (de helft) van de eerste Optimist
voor het Jeugdzeilen, de “Foetsie”. Bij de viering in 1992 van het 40-jarig bestaan
van de R&ZV Naarden was zij voorzitter van de toenmalige “Omni-vereniging”. Zij
voer daarbij onder het goedkeurend oog van vele roeiers en zeilers staande op het
voordek van de Schokker “De Vleugt” van Kick van Bladeren samen met de besturen
van de Roeiafdeling en de Zeilafdeling en een hoempa orkest de Vestinggracht van
Naarden binnen. 
In 2012 schreef zij een brief aan het bestuur van de R&ZV, dat zij haar erelidmaat-
schap wilde teruggeven, want zij had inmiddels weinig meer met de vereniging te
maken. Dat was toen voor de voorzitter, Wim Nierman, aanleiding haar te bezoeken.
Hij trof een actieve en geïnteresseerde dame, die tijdens het gesprek over de vereni-
ging weer zo enthousiast werd dat zij meteen besloot haar verzoek tot beëindiging
van het erelidmaatschap weer in te trekken en in plaats daarvan een schenking van
€ 1.000 te doen voor de bouw van het bergloodsje voor de “zee”-roeiboten in
Jachthaven Naarden. Haar laatste actieve daad bij onze vereniging was dan ook de
openingshandeling van dit nieuwe onderkomen voor de boten van de zeeroeiers op
7 juli 2012 bij het 12e lustrum van de R&ZV Naarden. In haar overlijdensannonce
stond “Zij was een gelukkig mens”.
“Voor de R&ZV Naarden is mw. Le Coultre ook bijzonder geweest.”
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Op 1juni 2015 zijn Jur Pels en
zijn vrouw Margaretha met hun
hond Joosje vanuit Jachthaven
Naarden vertrokken met hun 24
voet (7,35m) North Beach
“Parel”. Doel was over de
Noordzee naar Kristiansand,
Noorwegen en dan via de
Zweedse kust, Denemarken en
het Noord-Oostzee kanaal weer
terug. Ze hadden10 weken de
tijd voor deze tocht, want “een
zeeman met tijd heeft nooit
slecht weer”. Het eerste deel
van hun reisverslag stond in
Grommer 226. Hieronder volgt
het tweede deel.

Jur Pels

Donderdag 25 juni 2015
Marstrandson- Klaveron.
Het zonnetje schijnt als we
opstaan en de dag beginnen met
een paar km. hardlopen. Er blijkt
behoorlijk hoogteverschil in te zit-
ten en zo komen we langs het kas-
teel van Marstrandson. Hier ver-
school in vroeger jaren de piraat

Lasse Maja zich. Een soort Piet
Hein want in de namen van veer-
boten, huizen etc. komt die pira-
tennaam nogal eens terug. Dit
gebied was vroeger een aparte
natie, nl. Bohuslan.  Verder is het
in de historie Noors (1200-1532)
en  Deens (1232-1658) geweest,
om daarna bij Zweden te gaan
horen.
Na ontbijt en koffie gaan we met
het pontje naar de overkant (het
eigenlijke Marstrand), enigszins in
de verwachting dat daar meer
winkels en vertier zullen zijn. Dat
valt een beetje  tegen, het lijkt
vooral een badplaats met veel
boetiekachtige kledingwinkels.
Dat het de zeilplek van de
Zweedse westkust zou zijn, zie je
in het winkelbestand in ieder
geval niet terug. 
De wind blaast nog met zo’n 20
knopen en we denken een mooie
“naturhamn”-plek op de kaart
gevonden te hebben op een kleine
5 mijl van Marstrand. Nog even
wat diesel bijvullen en dan gaan
we met alleen het fokje weer een

Met Parel naar Noorwegen 

(deel 2).

Z e e z e i l e n
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stukje naar het zuiden. Volgens
grib en kaart zou de baai van
Klaveron perfecte beschutting
moeten bieden maar de wind
staat wat meer naar het zuidwes-
ten dan verwacht en loopt dan
nog een heel eind de baai binnen.
De plek die we uitgezocht had-
den, is een van de meest beschut-
te plekken maar nog steeds met
behoorlijk wat deining. Lastig om

dan dicht bij die rotsen te komen
als je niet precies weet hoe diep
het is. Het lukt om een lijn op een
oog aan de rots te krijgen en we
varen achteruit om het achteran-
ker uit te brengen. Tot 2 keer toe
houdt die niet maar bij de 3e
poging zit ie stevig in de grond.
Omdat de wind een beetje draaie-
rig is, dreigen we toch erg dicht
bij de rots te komen (al deinend)

Z e e z e i l e n
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dus we brengen een lijn uit naar
een 2e oog op de wal en zetten de
lijn  van het achteranker ook op
de boeg. Zo ligt de boeg met naar
3 kanten een lijn min of meer
gefixeerd op enkele meters uit de
wal en kan het schip toch met de
wind meedraaien. We liggen
prachtig en een ruige baai van
200m breed en 500m lang. Niks
te klagen, dit is een indrukwek-
kend mooi gebied om doorheen te
zeilen en op dit soort plekjes te
gaan liggen. Dat laatste is best
spannend om te doen, maar we
leren al doende ook hoe we het
moeten aanpakken. 

Vrijdag 26-6-2015. Klaveron-
Styrso Sandvik Hamn.
De nacht was nogal onrustig; de
wind bleef aanvankelijk rond de
20 knopen en draaide zodanig
(tegen de windverwachting in
werd het zuid west i.p.v. noord!),
dat de deining aardig ons fjordje
binnenliep en bij nog verder
draaien zouden we ook nog op de
rotsen gezet kunnen worden. Dan
besef je dat deze plekken toch op
enkele significante punten anders
zijn dan een zacht Marrekrite
graswalletje. We besluiten dat
ieder half uur een van ons bij
toerbeurt even de situatie in ogen-

schouw neemt en dat we pas alle-
bei gaan slapen als de wind vol-
doende gedraaid en afgenomen is.
Uiteindelijk kunnen we vanaf half
vier allebei gaan slapen. `s
Morgens is alles rustig, de wind
wat gedraaid en met een loop-
plankje kan Joost naar de kant.
Maar het leven op een zeilboot
blijft onverwacht en soms span-
nend.

Omdat de weerberichten voor
zaterdag en zondag weinig wind
uit het zuiden (de kant, die wij op
willen) en regen voorspellen wil-
len we vanavond in ieder geval
een haventje met enige voorzie-
ningen om een regendag uit te
kunnen zingen. Onze keus valt op
Styrso Sandvik Hamn, Een eiland
vlak onder Göteburg, ca. 17nM
varen. Klein maar wel met de
basisvoorzieningen. Er staat een
windje tussen de 10-15 knopen
schuin tot recht  achter en met het
zonnetje erbij is het weer een fan-
tastische zeildag. Kennelijk is het
makrelenseizoen inmiddels begon-
nen want binnen een half uur zijn
de 2  makrelen voor het avond-
maal gevangen en kan de hengel
weer opgeruimd. Styrso blijkt nog
leuker dan we dachten en als je in
de havenkroeg je betaalbewijs van

Z e e z e i l e n
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de haven laat zien krijg je een kop
gratis koffie. De 2e kop en het
(zelf gebakken )gebak erbij moe-
ten uiteraard wel betaald. Morgen
gaan we de garnalensandwiches
maar eens proberen, voor van-
daag hebben we onze eigen
makreel al. 

Zaterdag 27-6-2015 Styrso-Yttre
Tistlarna, 7 nM. 
Er was gewoon geen wind, deze
dag. Yttre Tistlarna is ook een
echte aanrader. Prachtig, prachtig.
Het aanleggen aan een rots met
achteranker en een loopplankje in
stelling brengen om aan de wal te
kunnen vergen ook nog wel enige
tijd. 
Yttre Tistlarna is een voormalige
loodspost met een vuurtorentje,
een van de buitenste eilanden bij
Göteborg. Een paar ruige eilan-
den, natuurreservaat, sommige
ooit met een brug verbonden
geweest maar die is nu half inge-
stort. De oude gebouwtjes van de
loodsen zijn nu in gebruik als
vakantiewoning. Je vraagt je wel
af wat je hier in godsnaam moet
doen als je er drie weken op
vakantie bent. 
Hierna houden de scheren en dui-
zenden eilandjes een beetje op.
En daarmee worden de mogelijk-

heden om “wild” te liggen ook
een stuk minder.

Zondag 28 juni 2015, Tistlarna
– Varberg.
Jur .. .. .. .. Jur … … … … ik hoor
gebonk. Half vijf in de nacht,
Margaretha is wakker geworden
van het geklapper van de vlagge-
tjes tegen het want, de wind is
gedraaid, het is gaan waaien uit
het westen, en ze heeft gezien dat
we een eindje verschoven zijn en
gehoord dat er nu af en toe een
bonkend geluid is. Stoten we op
de rotsen? Ik ga naar buiten om te
kijken, we zijn iets opzij gezet en
liggen daardoor ook weer erg
dicht bij de kant. Ik trek aan het
achteranker, de lijn komt strakker
en … het anker krabt. Een kwestie
van tijd en we liggen tegen de rot-
sen, dan maar direct inpakken en
wegwezen. We ruimen binnen de
slaapspullen op, Joosje nog even
op de kant en om half 6 varen! Er
is een 10-12 knopen wind met
een druilerig net niet / net wel
regentje. Dat maakt het ook een
beetje frisjes, nog geen zomerge-
voel, jas en muts zijn nodig. De
windrichting is in ieder geval
goed zodat we vandaag vooral op
zeil kunnen varen. Af en toe zakt
de wind in, is er even motorsteun

Z e e z e i l e n
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nodig, vanwege de combi met de
lange deining. Mr. V stuurt, tus-
sendoor heerlijk warme soep en
een gebakken eitje en zo komen
we 34 nM. verderop om 14.00 in
Varberg aan. 
Varberg is een oud stadje met een
groot kasteel dat uit 1300 stamt.
Rond 1600 is het door een
Nederlandse architect her-
bouwd/verbouwd/uitgebreid en
het heeft tot ver in de 19e eeuw
adellijke bewoners gehad; daarna
heeft het museumfuncties gekre-
gen. Twee weken geleden vond er
nog een groots middeleeuws festi-
val plaats. Uiteraard gaan we het
moois uitgebreid bekijken. Ook `s
avonds staan tot onze verrassing
de poorten open!
Op de blog van North Beach 24
Windroos zien we dat zij inmid-
dels tot Helsinggor gekomen zijn
en nu naar de Zweedse scheren
willen. Dan kruisen onze koersen.
We sms-en ons vaarplan en zij
blijken voor morgen dezelfde
bestemming te hebben als wij:
Falkenberg. Gezellig!

Maandag 29-6-2015 Varberg –
Falkenberg,  21nM.
We staan bijtijds op en om 9.00
varen we uit. Om van de haven
naar buiten te komen moeten we

enkele mijlen vrijwel recht tegen
de 15 knopen westenwind in. We
dansen en stuiteren op die manier
naar buiten. Eenmaal buiten kan
zeil gezet worden, maar het is
toch net niet bezeild. En dit in
combi met  hoge golven aan de
lage wal maakt dat we nog maar
even de motor bij houden tot de
route iets ruimt en dat geronk uit
kan. Dan voelt Parel zich hele-
maal in haar element, met 5 en af
en toe 6 knopen gaan we op
Falkenberg af. De aanloop naar de
verenigingsjachthaven is een
kanaal van een mijl, zodat in de
haven zelf alles erg rustig is. We
worden opgevangen door 2 jonge
knullen met een mooi geel vest
“Hamnevakt” aan. Ze wijzen ons
een box, nemen de touwtjes aan
en leggen uit waar het clubhuis
staat. Naast ons is nog een box
leeg en we vragen of daar het
andere Nederlandse jacht kan lig-
gen. Geen probleem. We sms-en
naar Geert en Margreet dat we er
zijn, waar we ongeveer liggen en
dat er voor hen een box naast ons
ligt te wachten…. 
In Zweden kun je in de super-
markt alleen maar bier krijgen;
wijn wordt in speciale staatswin-
kels verkocht. Gezien de invoerbe-
perkingen in Noorwegen konden
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we maar weinig van huis meene-
men en het is dus begrijpelijk en
verklaarbaar dat er na 4 weken
behoefte is aan aanvulling van de
wijnvoorraad. En laat ik nou op
Pocket Earth zien dat er zo’n
Systembogalet winkel in
Falkenberg is. We gaan dus even
de kant op om wat noodzakelijke
boodschappen te doen. Goeie app
trouwens, die Pocket Earth.
Als we terugkomen, is de
Windroos inmiddels gearriveerd,
maar verdorie er ligt een Zweed
op het plekje naast ons, zodat de
2 North Beaches jammer genoeg
niet naast elkaar kunnen liggen.
Dat was een superfoto geworden.
Hoe mooi  is het dat wij vanuit
Nederland via Noorwegen naar
het zuiden afzakkend in

Falkenberg terechtkomen en de
Windroos, na ons vertrokken, via
Kielerkanaal en Denemarken nu
op weg naar de Zweedse scheren
op exact dezelfde dag toevallig
ook hetzelfde Falkenberg als reis-
doel heeft. We hebben nu natuur-
lijk wel e.e.a. uit te wisselen, dus
eerst borrelen bij ons aan boord
en daarna eten  bij de Windroos .
Geert heeft een werkelijk over-
heerlijke Chili Con Carne toebe-
reid, hulde.

Dinsdag 30 juni 2015
Falkenberg- Hallands Vaderö.
We beginnen de dag op ons
gemak en gooien om 9.30 los.
Zodra we de vaart uit zijn kan het
zeil omhoog en blijkt Hallands
Vaderö met een bakstagwindje 12-
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16Kn te bezeilen. Dat is pure luxe.
Met meestal ruim 5 kn bruisen we
door het water. Na een tijdje
neemt Mr. V. het stuurwerk van
ons over en zo naderen we rond
een uur of 2 Hallands Vaderö. Op
een nauwelijks boven het water
uitstekende rots zitten wel 30-40
zeehonden, we gaan er op ruime
afstand langs. Als we bij onze
beoogde plek de hoek om komen,
schrikken we want we tellen wel
6-7 masten. Vergeet ons steigertje
maar…… roep ik naar
Margaretha, het ligt vol, dat wordt
plan B, ankeren. Tot onze verba-
zing blijkt echter geen van al die
boten op het idee gekomen te zijn
om aan “het steigertje” te gaan
liggen. Nou wij wel, met onze
beperkte diepgang..... Even later
liggen we keurig met de boeg aan
het kleine betonnen steigertje en
het hekanker strak naar achter. 
Wat later komt een Zweedse opa
in zijn rubberboot poolshoogte
nemen hoe wij liggen, hij heeft de
kleinkinderen aan boord en dan is
aan een landje liggen wel zo leuk.
Hij peddelt weer weg, komt na 15
minuten met de zeilboot voor en
legt naast ons ook zijn boeg aan
het steigertje. Aardige mensen uit
Helsingborg.
Morgen overdag  is er geen wind,

morgenavond en nacht gaat het
uit zuid waaien…. Met zuiden-
wind moet je op ons plekje niet
wezen, dus we gaan morgen weer
ergens anders heen. En omdat
daarna de wind voorlopig  zuid
blijft, besluiten we richting
Denemarken te koersen en met de
zuidenwind boven Sjaelland langs
naar het westen ……Zien wat dat
ons gaat brengen….

Woensdag 1 juli 2015 Hallands
Vaderö (Zweden) – Humlebaek
(Denemarken).
Ik neem het laatste slokje bier uit
het blikje en hoor achter me… …
PLONS… … . O ja, mijn zonnebril
stond nog op mijn pet. Ik kijk in
het water naast de boot waar ie
verdwenen is en verdorie, ik zie
hem liggen. Het water blijkt ech-
ter meer dan 3,5m diep te zijn (
zo helder!) en nogal frisjes,
brrr…., de pikhaak met daaraan
vastgebonden een schepnetje
biedt uitkomst en even later kan
de zonnebril weer op.
Vandaag was er erg weinig wind
(NW 4-8Kn)maar wel een echte
warme zon. Onder fok en kluiver
en met de motor bij leggen we de
30nM naar Humlebaek af. Voor
het eerst kan dat in zwembroek en
T-shirt, ja zelfs ook zonder T-shirt,
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29i.p.v. wollen truien en mutsen.
Wat heerlijk die warmte!  Joost
moet zelfs koelte in de schaduw
zoeken. Tegen 16.00 uur krijgen
we door de havenmeester van
Humlebaek een mooi plaatsje toe-
gewezen. 
Humlebaek is vooral bekend van-
wege het Louisiana Museum of
modern Art. Dat ligt naast de
haven en daar gaan we eten in
het restaurant en daarna ons cul-
tureel laven aan de tentoonstellin-
gen die er zijn. Een werkelijk
prachtige museum en een prachti-
ge avond met mooie volle maan
boven de Öresund. (het museum
is tot 22.00 uur geopend, heel
handig voor zeilers)

Donderdag 2-7-2015
Humlebaek, oudste haven aan
de Öresund.
Ergens rond het jaar 1600 gaf de
Deense koning opdracht om
Humlebeak, dat toen een mimiem
vissershaventje was, uit te diepen
te vergroten en geschikt te maken
als veilige haven voor de Deense
oorlogsschepen. Aanleiding was
een gevoelig verlies tegen de
Engelsen waarbij een groot deel
van de vloot verloren was gegaan. 
Het is werkelijk prachtig zomer-
weer, heerlijke temperaturen en
een heel prettig zomers zonnetje
er bij. Kortom, we besluiten om
een dagje in Humlebaek te blijven
en vanavond eens lekker te BBQ-
en. `s Morgens lenen we fietsen
van de haven om in het dorp de
daarvoor benodigde inkopen te
doen, Joost mag mee in het
mandje voorop de fiets. 
Als eind van de middag het vuur-
tje brandt en de worstjes liggen te
sudderen, is op de boot naast de
onze een man hard aan het werk.
We bieden hem een glaasje wijn
bij de BBQ aan en of ie ook een
hamburgertje lust? Daar heeft ie
als rasechte Deen wel oren naar.
Die Denen zijn toch een beetje de
Belgen van Scandinavië, de
Bourgondiërs aan de Öresund.
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Hij laat onmiddellijk zijn werk-
zaamheden voor wat ze zijn en
schuift aan bij de BBQ. Hij blijkt
de penningmeester van de haven
te zijn, veel van de historie te
weten en na één glaasje wijn snel
op zijn praatstoel te belanden.
Leuk, zo hoor je nog eens wat.

3-7-2015, vrijdag Humlebaek –
Hundested  35nM.
Als we losmaken worden we har-
telijk uitgezwaaid door onze buur-
man. We zetten wel zeil op, maar
de wind is zo minimaal dat we
naar Helsingor de motor maar bij-
zetten. Na een uurtje varen we
daar de jachthaven binnen en vin-
den een plekje vlak bij het haven-
kantoor en de scheepvaartwinkel.
In Denemarken is het lastig om
aan campingaz te komen maar
gelukkig heeft deze winkel een
nieuwe fles voor ons. Kunnen we
voorlopig weer een week of vier
vooruit. Als we opnieuw losgooien
is het doel Hundested, klinkt leuk
voor Joost. De wind is toegeno-
men en uit de goeie richting zodat
we vrijwel de hele 30nM prachtig
kunnen zeilen. Het eerste stuk
hebben we stroom mee en tikt het
log zelfs een keer 7,5 knoop over
de grond aan. Stroom is hier niet
getij-afhankelijk, maar heeft met

windrichting te maken. Tamelijk
onvoorspelbaar maar vandaag zijn
we er blij mee. Als er later geen
stroom meer is, de wind iets
inzakt en de snelheid onder de 4
knopen komt, gaat de hengel er
in. De eerste makreel ontsnapt, de
2e beet is een kleine geep, die ik
terugzet, Maar dan hebben we
een kanjer van een makreel te
pakken, genoeg voor 2 personen.
Een heerlijk zonnetje en een mooi
windje brengen ons naar
Hundested waar we rond 18.00
aankomen. Van afstand zie ik de
kermisdraaimolen al staan. De
havengids heeft het over een
‘Lebendigen Hafen’, en dat is het.
Rond de haven zitten een stuk of
vier restaurants, enkele snackbars,
ijskramen, visboeren, kortom het
is een groot terras en kennelijk
een geliefd doel voor een dagje
uit. Daarbij blijkt het sanitair nihil,
vies en weinig, de douches
ondanks dat je wel betaalt, koud.
Niet een echte aanrader, morgen
maar weer vroeg verder……wat is
dat toch heerlijk met een zeilboot.
Ondanks de drukte liggen we wel
in een box (was even zoeken), dus
onze eigen oase in de drukte en
morgen gooien we gewoon los en
zeilen naar een volgende (mooie)
plek!
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Zaterdag 4-7-2015 Sejero.
Weer een prachtige zomerse dag,
zon en een klein beetje wind.
Hundested was geen optie om te
blijven: we ontdekken dat week
27, nu dus, de jaarlijkse haven-
feesten zijn met heel veel kermis
en vertier. Vandaar dus die onge-
looflijke drukte. We willen eigen-
lijk naar Samso, een heel mooi
eiland met keus uit 3 havens. 2
daarvan hebben we 6 jaargeleden
al eens bezocht maar de mooiste
Langor nog niet. Voor een dag-
tocht is Langor nog net te ver en
dus maken we een tussenstop op
Sejero, waar we ook nog nooit
zijn geweest. Helaas moet het
hele stuk de motor bij, de zeiltjes
hangen ook, maar doen niet veel.

En weer lukt het om een avond-
maaltje makreel aan de haak te
slaan. Sejero blijkt een ongeloof-
lijk mooi eiland. Bijzonder vrien-
delijk en gastvrij met veel natuur-
schoon. Kleine haven, met inter-
net, schone douches, prima sani-
tair, zelfs een verwende vakantie-
ganger heeft hier niets om over te
klagen. Als we net ons diner met
verse makreel genuttigd hebben,
klinkt er muziek over het haven-
terrein. Er zitten 4 muzikanten te
spelen. Viool, banjo, 2 gitaren en
ze zingen er ook bij. Een beetje
shanti/volksmuziek met veel
enthousiasme. Even later schuift
er nog een mevrouw aan die op
een zaag met strijkstok speelt. Ze
kan geen noot lezen maar weet
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ongelofelijk de juiste klanken en
melodie uit haar zingende zaag te
halen. Margaretha wil er meer
van weten en knoopt een gesprek-
je met haar aan. De banjospeler
blijkt 83 jaar oud, de speelman op
de viool 70 en het orkestje speelt
de hele zomer iedere dag ergens
op het eiland, vaak op de haven.
Een prachtige sfeervolle afsluiting
van een zonnige, zorgeloze dag
op het water.
Sejero, een absolute aanrader.

Zondag 5-7-2015 Sejero-Langor
(Samso).
Volgens de voorspelling een wind-
loze dag;  we noteren op de wind-
meter  inderdaad zo rond de 0,1
knoop, soms iets meer. We moto-
ren dus van Sejero naar Langor.
Een gebied met, net als de wad-
den, ondiepe zandbanken, zee-
honden en we zien onderweg ook
weer enkele bruinvissen.
Dolfijnen leven in groepen, zijn
licht van kleur en komen echt spe-
len om je boot. Bruinvissen leven
meer solitair, zijn donker van
kleur en hebben zelden belang-
stelling voor boten, aldus heb ik
begrepen. En onze waarneming
sluit hierbij aan.
Als je dus op enige afstand op het
windstille, vlakke water af en toe

een donkere rug met zo’n typische
vin er op, boven ziet komen is dat
een bruinvis. Ook al is het op de
motor, het is een mooie 20 mijl
varen. Omstreeks 14.00 komen we
in Langor aan en vinden we
moeiteloos een plekje met de neus
richting west, waar vannacht en
morgen de verwachte harde wind
vandaan gaat komen. Langor en
omgeving zijn grotendeels natuur-
reservaat, een mooie kust, veel
wandelmogelijkheden, inhammen,
baaien, veel vogels, kortom een
lustoord voor de natuurliefhebber.
Doet erg aan de Waddeneilanden
denken, maar dan wel met heu-
velland. 
We benutten het mooie weer,
25graden en meer, om maar eens
een uurtje te gaan wandelen….
Sportief als we zijn!, inclusief
Joost, zij loopt voorop vandaag,
ondanks de warmte. En `s
avonds….eten in het
“Smokehouse” aan de
haven….super lekker.
Dit prachtige eiland en deze klei-
ne, sfeervolle haven ….aanrader!

Woensdag 8 juli 2015
Norsminde-Kerteminde 43 nM.
Vandaag was deel 2 van het mas-
terplan. We willen weer zuid-
waarts maar de wind is of zuid of
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veel te hard. Dus, gister toen de
wind naar zuid zou draaien (en
we niet naar het zuiden konden)
zijn we naar het westen gezeild,
naar Norsminde. En vandaag, met
20knopen (voorspeld) uit het
zuidwesten, was Kerteminde net
wel bezeild. En zodoende liggen
we nu, woensdagavond, in
Kerteminde. 
Het bezoek aan Norsminde was
zeer de moeite waard, een kleine
verenigingshaven, met uitstekend
sanitair en op de wal een ijscotent
en een viskraam, Meer niet. Maar
die viskraam had gerookte zalm.
Die hebben we gekocht voor het
avondmaal en na het avondmaal
gelijk nog wat gehaald voor de
volgende dag, werkelijk meer,
veel meer dan gewoon lekker, bui-
tengewoon. Norsminde is vriende-
lijk,  biedt wandelmogelijkheden
en is prettig kleinschalig.
Vandaag dan van Norsminde naar
Kerteminde, iets meer dan 43nM
zuidelijker. De voorspelde 20 kno-
pen (5Bf) bleken er af en toe 30
en meer (7Bf) te zijn en het mees-
te aan de wind, zodat het een pit-
tig zeildagje is geworden. De
route leidde langs windmolenpar-
ken, ondieptes, zandbanken en
nog zo wat, zodat nauwlettend
genavigeerd moest worden. Op de

iets ruimere rakken leidde de har-
dere dan voorspelde wind tot
snelheden van boven de 7 knopen
(5 is al heel wat voor onze North
Beach) en de aan de windse koers
in combinatie met het golfpatroon
bij deze wind zorgde voor een
geaccidenteerd waterlandschap.
Oftewel, stuiteren, dansen, heel
veel buiswater (terwijl Parel daar
eigenlijk bijna nooit last van
heeft), soms zelfs hele overslaan-
de golven in de kuip en geduren-
de  8 uur jezelf met 2 handen ste-
vig  vasthouden als je niet zit, om
niet om te vallen. We zijn om
07.00 uitgevaren en tegen half
vier waren we op de bestemming.
Onderweg nog een rifje in het
grootzeil getrokken en de kluiver
had geen dienst vandaag. Als je
dan aankomt – er was trouwens
bijna niemand op het water – heb
je het wel eventjes gehad als
65+er  en wil je gewoon stil lig-
gen en aftuigen, even uit de wind.
Nou hebben ze in Scandinavië
vaak boxen die voor onze begrip-
pen extreem lang zijn in verhou-
ding tot hun breedte, dus toen wij
een box van de juiste lengte in
wilden (met nog steeds een wind-
je 6-7 op zij) bleken die palen te
dicht bij elkaar te staan, zodat de
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boot klem kwam te zitten. Met vol
gas en Jur uit volle macht aan de
paal trekken is het toch gelukt de
palen te passeren, maar of we hier
dit jaar nog uit komen zal over
enkele dagen blijken. Morgen en
overmorgen gaat het nog harder
waaien,  7-8Bf, geen weer voor
ons om te zeilen. We blijven dus
2-3 dagen in Kerteminde.  
En… evaluerend: Als we geweten
hadden dat het windkracht 7 zou
worden, waren we niet uitgeva-
ren. Maar toch… ook dat ruige
zeilen is mooi op zijn tijd. En het
schip en de bemanning kunnen
het hebben. 

Vrijdag 10 juli Kerteminde.
Kerteminde is een schilderachtig
en sfeervol stadje met oude huis-
jes in vakwerk en vele pasteltin-
ten. Veel leuke winkeltjes, een
feest om doorheen te lopen.
Verder ontdekten we een heel
mooi museum van de schilder
Johannes Larsen. Een Deense
impressionist, die in Kerteminde
leefde in een prachtig zelf ontwor-
pen huis en omliggende tuin met
uitzicht naar het water, wat nu
museum is en vol hangt met zijn
vele werk. Vooral de natuur is zijn
onderwerp. En het oudste kerkje
uit 1350, verleden jaar gereno-

veerd, is interessant om te bekij-
ken ook in relatie tot de geschie-
denis. In 1659 werd het bezet
door Zweden, maar is het bevrijd
door steun van de  Nederlanders!
bij de Denen. En er hangt een
prachtig scheepsmodel (zoals
vaak in steden met zeevaarders)
uit 1685, een van de  oudste van
heel Denemarken.
Dus een leuke plek om verwaaid
te liggen, maar morgen gaan de
zeilen weer omhoog…

Zaterdag 11-7-2015 Kerteminde-
Lohals 23nM.
Om nog een beetje goeie wind te
hebben staan we om 6 uur op en
gooien om 7 uur los. De wind wil
aanvankelijk nog niet helemaal,
maar verderop gaat het zeil hel-
pen. Als we rond 12 uur voor
Lohals liggen valt de wind, zoals
voorspeld, geheel weg. Goeie
planning. Lohals is een 150 jaar
oude haven op de kop van
Langeland en recentelijk gereno-
veerd. Er is een vissershaven,
waar een aantal jachten kan lig-
gen en een jachtenhaven met veel
gastenplekken. Die laatste kiezen
wij. Een prima haven met goede
faciliteiten. 
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Zondag 12 juli 2015 Lohals –
Marstal 22nM.
Het eerste stukje is de wind recht
op kop en moeten we tussen de
platen door, geen ruimte om te
kruisen en dus gaan we op het
ijzeren zeil. We zijn wat later ver-
trokken omdat de wind in de loop
van de ochtend zal gaan draaien.
Als dat gebeurt en we op iets rui-
mer water zitten gaat de motor
uit, alle zeilen bij en mag Mr. V.
laten zien hoe goed ie aan de
wind kan sturen. Met 3 slagen zijn
we bij de brug van Rudkobing en
wordt het weer een smal geultje
dat net niet bezeild is. Op fok en
motor bij doen we het laatste
stukje naar Marstal. Een prachtige
zeildag, met af en toe een zonne-
tje, tussen de 10 en 20 knopen
wind en zonder de voorspelde
regen. Ons hoor je niet klagen.
Marstal is de laatste Deense
haven, dat voelt wel een beetje als
afscheid nemen, maar….. we
gaan nog niet naar huis…. We
willen ruim de tijd hebben om de
Duitse Waddeneilanden  één voor
één langs te gaan, vandaar dat we
er nu al voor kiezen richting
Duitsland te gaan.

Maandag 13 juli 2015 Marstal –
Laboe 33nM.
Vandaag gewone tijd op, half 7. Er
is een stabiele windverwachting,
van 10 knopen, later 15 knopen
WNW. Voor ons is dit een goeie
windrichting. Om 8.00 touwtjes
los en gaan. In de haven gaat het
zeil al omhoog en als we de aan-
loopgeul van Marstal uit zijn kan
de motor uit. Met 10-12 knopen
wind op een aan de windse koers
doen we 4-4,5 knoop en dat is
mooi. Mr. V. mag sturen en heeft
het naar zijn zin. Precies rond lun-
chtijd zakt de wind in tot 4 kno-
pen, wat niet is voorspeld. We zet-
ten de motor bij en met zo’n vlak
zeetje kan Margaretha een eitje
bakken voor de lunch. Alsof
Aeolus met ons is, gaat na de
lunch de wind weer toenemen, de
motor kan weer uit en we zeilen
keurig naar de aanloop van Kiel.
Voor Kiel is een splitsing in het
scheepvaartverkeer, van verschil-
lende kanten komen de schepen
hier samen om naar Kiel of het
Noord-Oostzee Kanaal te gaan.
Door er westelijk omheen te gaan
maken we een kleine extra mijl,
maar hebben we van al die sche-
pen geen last, en zij niet van ons.
We krijgen dan wel nog zicht op
een 3-tal naar ons toe varende
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klassieke schepen, Nederlandse
Klippers, helemaal vol getuigd.
Dat is gewoon een sieraad op het
water.
Onze beoogde overnachtingsplek
is eigenlijk Moltenort, maar
omdat daar geen brandstof aan de
haven verkrijgbaar is, besluiten
we eerst in Laboe te gaan tanken;
vóór  E14,- zit onze tank weer
helemaal vol! Naast het bunker-
station parkeren we even in een
vrije box: aangezien de  super-
markt hier 400m van de haven
vandaan is, gelijk maar even wat
boodschappen inslaan. Als we
daarvan terugkomen besluiten we
gewoon maar te blijven, eigenlijk
een prima plek hier. Moltenort is

enkele mijlen verderop en vrijwel
tegenover de ingang van het NOK,
maar die 2 mijl maakt morgenoch-
tend ook niks uit.
Een prachtige zeildag met in de 2e
helft een zonnetje erbij, zodat een
laagje kleding uit kan. Nog geen
T-shirt weer, maar je kan niet alles
hebben. 

Vanuit Laboe gaan we door het
Noord- Oostzeekanaal naar
Cuxhaven en vandaar doen we
alle Duitse waddeneilanden aan.
Begin augustus zijn we in
Lauwersoog en weer terug in
Nederland.
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Voorzitter: Bert Piels
Ransuil 5, 3435 GM  Nieuwegein           (06) 515 326 03

Secretaris: Hans Spee
Nachtegaal 36, 3962TM  Wijk bij Duurstede (06) 295 85 626

Penningmeester: Eric Zuidmeer
Van Halllaan 8, 1412 CT, Naarden (06) 237 55 589

Bestuurslid: Ad Middelkoop 
Smaragd 37, 3641 XK  Mijdrecht (06) 235 37 720

COMMISSIES en WERKGROEPEN (voorzitters cursief)
Clubhuiscommissie Jørgen Schrier, Wim Piet van Erven Dorens,

Iet Kuhn-Dura, Katja Hof, Bram de Ridder
Maaike Hoogeveen.

Jeugdcommissie Victor van Gool, Mick Hoogeveen,
Michiel Mak, Kamiel Zijderveld, Olga Wilson, 
Jan Mannaerts.

Kascommissie Pierre Bijvoet, Rien Schendelaar, 
Sander Kreukniet.

Ledenadministratie Hans Spee.

Redactie De Grommer Sander Kreukniet, Bert Piels.

Wedstrijdcommissie Floris Cornelissen, Bernard Holsboer, 
Dingeman Boogert,  Bert Piels, 
Sjoerd van Wayenburg, Frans Driessen. 

Zeilcommissie Thea Stam, Jos Fischer, Cuno Duursma,
Richard Menting, Atie van der Scheur, 
Hans Rademaker.

Zeeroeicommissie      Joop Croonen, Otto van der Wal, Vacature.
CWO-gemachtigde Jan Mannaerts (kand.).

Redacteur website Rob van den Akker.
Website www.rzvnaarden.nl
Email   info@rzvnaarden.nl
Facebook  RZV Naarden

Zie de ledenlijst voor adressen of telefoonnummers.

BESTUUR
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Voor betaalbare nieuwe jachtzeilen vraag een offerte aan.

info@mariannedenhartog.nl




