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Gruine Zaipe ....

Onmiskenbaar zit het voorjaar in de lucht. De vogels
zingen al een tijdje, als lijken ze de zon te willen roepen.
Wij kampen nog met nachtvorst en zien uit naar warmere
tijden. Het begint weer behoorlijk te kriebelen. We willen
er graag weer op uit.

Deze winter heb ik het roer van de
G.M.C. weer over mogen nemen. Zo
langzamerhand heb ik een beeld van
hoe onze groen/witte vlag erbij staat.
We zijn een gezonde vereniging.

Denk om

Wel zijn er noodzakelijke en gewenste investeringen die
een groot deel van ons eigen vermogen vergen. Gelukkig
zijn we geen vereniging met rode cijfers en dat willen we
als bestuur ook zo houden. Op de lange termijn willen we
ook graag financieel gezond blijven.
Financieel gezond blijven kan zolang er genoeg mensen zijn
om onze vereniging te laten draaien. Het is voor mij dan
ook verheugend om te zien, dat na een hard werkend
interim bestuur, het huidige bestuur zeer betrokken aan
het werk te zien en tot grote inzet bereid. Eveneens is het
verheugend te weten dat er voldoende havenmeesters zijn
om deze zomer weer te kunnen draaien.

onze Onze gasten dragen financieel substantieel bij aan onze
continuïteit. Het havengeld voor passanten is in
verhouding tot andere jachthavens erg laag en daarom
zullen we in de vergadering een voorstel doen dit aan te
passen. Om te stimuleren dat gasten langer blijven, stellen
we voor om gelijk met de verhoging een 'l= gratis ligdag in
te voeren.

adverteerders!

Bestuur, redactie en auteurs aanvaarden
geen aansprakelijkheid voor eventuele
onjuistheden in de ingebrachte artikelen,

Terug naar het voorjaar. Ieder land heeft zo zijn gebruiken
en vorig jaar voer ik om deze tijd in Japan. De
kersenbloesem daar lokt iedereen met een picknickmand
onder de bloeiende kersenbomen. Wij doen het op onze
manier.
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Noot vanuit het Bestuur,

Voor de ledenadministratie,
is het belangrijk om alle
gegevens op orde te hebben
daarom dit verzoek om
gaarne uw adres, email en
telefoon gegevens te
controleren in de ledenlijst
en bij veranderingen/fouten
dit door te geven aan de
secretaris via
ad m in istratie@qroningermotorbootclub.nl

Zoblijft u bereikbaar in
geval van onverhoopte
calamiteiten of
mededelingen vanuit het
bestuur of van de
havenmeesters.

Mvg. het bestuur

Hier in de haven zie ik de activiteit toenemen en de eerste
motoren draaien weer. Een aantal boten aan hun nieuwe
stevige steiger. De broers Jan en Jo gaan er helemaal tegen
aan en beiden plaatsen een nieuwe motor. Investeren in
hun boot en in hun eigen toekomst. Of ik even kan helpen
tillen. Het 200 kilogram zware blok krijgen we op hoogte op
balken bij de deur. Hoe krijgen we hem nu opzij naar het
midden van de boot? "Gruine Zaipe" zegt Jo en voegt woord
bij daad. De zware houten geleide balken worden ruim
ingesmeerd. Als ik daarna de motor met mijn voet de motor
een zetje geef, schiet hij naar voren. Rustig aan; het gaat
veel te snel! Ras hangt de motor in de takel en zakt naar
zijn bestemming. Kennis van het oude en het nieuwe
worden gecombineerd.

Jan en Jo en alle GMC leden wens ik een welvarend
seizoen. Dat we elkaar op het eiland en in de haven vaak
mogen ontmoeten. De activiteitencommissie heeft weer het
nodige in petto en ik wens ons allen een goede vaart met
fair winds.

Aldert Hesseling
voorzitter

Voor al uw motoren inbouw gebr. van der Laan foto:Joop vd Velde
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\' an de Redacteur

Bij het voorjaarsnummer

Nr. 48 van het Steigernieuws.

De winter is voorbij en de dagen worden rap langer nu het uur weer is verzet de temperatuur blijft nog
wat achter in de nachten maar zal ook langzaam aan omhoog gaan naarmate het seizoen vordert. De
activiteit op de haven is al rap aan het toenemen en de eerste gasten zijn ook al weer aanwezig dus
drukte voor de havenmeesters. De boten worden van hun winter kledij ontdaan en weer opgetuigd voor
een nieuw seizoen.

Tijd om ook weer aan de slag te gaan voor mezelf zal nu wel komen nu het steigernieuws weer bijna
klaar is heb ik ook weer tijd voor de hobby de Snikke weer in goede staat brengen in de winter al wel het
houtwerk op orde gebracht maar nog niet geheel klaar je komt als maar weer nieuwe dingen tegen die
niet goed zijn het zal bij een ieder wel het zelfde zijn je valt van het een in het ander het eind is nooit in
zicht en onderhoud blijft noodzakelijk.

Tot slot
Ik hoop op een hoop respons met deze hernieuwde oproep voor stukken voor uw inbreng van artikelen, foto's,
interessante wetenswaardigheden en alles wat er bij u leeft: alle stukken zijn welkom. Omdat we door de
scheepvaartuitdrukkingen zijn en de feuilleton is nu ook het een na laatste deel geplaatst word de spoeling hard
dunner en de aanlevering maar mondjesmaat is op het moment Artikelen en foto's ideeën kunt u digitaal
aanleveren op steigernieuws@klaaswoning.nl of met mij overleggen ik sta voor van alles open om het blad
aantrekkelijk te houden voor u en onze lezers.

Klaas Woning

Artikelen gaarne zonder opmaak in Word, en alle foto 's los bijgeleverd! Dit vergemakkelijkt de opmaak aanzienlijk.
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Uw adres voor de juiste zorg van uw

vaartuig en/of boot!

Totaalleverancier van EPIFANES bootlakken en

antifouling en toebehoren!

Van Dijken Verf- en Vloeren

Nieuwe Ebbingestraat 91 - Groningen 050-8700055

de Verfboer Verfgroothandel voor bedrijf en particulier

Hendrik de Vosweg 6 - Jubbega 0516-462090 * www.verfboer.nl

r



ni euwj aarsrecepti e

Na het oud en nieuw was het tijd voor de nieuwjaarsreceptie van de OMC welke op 8 januari plaats heeft
gevonden. Werden we aan de deur welkom geheten en voorzien van de beste wensen door het bestuur en
werd met een ieder een persoonlijk woord gewisseld een welkome ontmoeting in de winter met de leden.

Het was snel een gezellige boel met oliebollen
en krentenbollen, koffie/thee de tafels rondom
gevuld met uitbundig pratende leden.

Na een welkomstwoord door de voorzitter
Aldert Hesseling die in 't kort de voortgang van
de vereniging heeft besproken met een
komische noot werd daarna de borrel
geschonken en hebben we met z'n allen
geproost op een goed nieuw jaar en een mooi
vaarseizoen.

Opvallend populair drankje onder de dames van
de OMC, advocaat met slagroom

De avond was al weer
snel ten einde en het
weer tijd om huiswaarts
te gaan en ons weer in
ons winterkledij te
hij sen de gure
winteravond in te
stappen op weg naar een. .naar nieuw seizoen.

Foto's tekst Klaas Woning
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MOTOR & TECHNIEK

NAVIGATIE / ELEKTRONICA

BOEKEN / KAARTEN

SCHEEPSTUIGERIJ

VEILIGHEID / REDDINGSMIDDELEN

VERF & ONDERHOUD

ZEILKLEDING

NIEUWSTE TRENDS

POMPEN / SANITAIR

w~
~osterhaven

Oosterk.ade 3-4, Groningen
tel. 050 314.0892

www.watersportcentrumoosterhaven.nl
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Een Leuk bezit: een Acrylontwerp van uw eigen boot

Vorig jaar kregen we bij een tewaterlating van een Steekhengst, een replica van een oorspronkelijke vissersboot,
in Arnemuiden, als aandenken een afbeelding van het schip, uitgesneden in Acryl (een soort doorzichtig plastic).
Op de afbeelding waren ook diverse details 'ingeprint' met de reden voor het aandenken als aanvullende tekst. Uit
interesse heb ik toen uitgezocht hoe zoiets gemaakt werd.

Als cadeautje vonden we het heel bijzonder. Toen in de vorige ALV, Rob Meijer, Johan Dijken en Jan van der Laan
afscheid van het bestuur namen, kwamen we op het idee om als 'aandenken' voor hun grote verdiensten voor de
GMC, een afbeelding van hun eigen schip cadeau te doen.

Maar zo'n Acryl-afbeelding heb je niet zomaar. Het wordt gemaakt met een zgn. 3D-printer. Maar die moet
worden 'verteld' wat er precies gemaakt moet worden. Eerst moet er een goed gedetailleerde foto (of tekening)
van de boot beschikbaar zijn. Deze moet worden gedigitaliseerd in een bestand wat als 'opdracht' gaat dienen voor
de 3D-printer. Alle details, de omtrek en in te printen details en teksten, moeten in dat bestand worden
opgenomen. Dat vergt dus een heel nauwkeurige voorbereiding, want het maken van de Acryl-boot moet in één
keer goed. Gelukkig hebben we een paar ontwerpers in de buurt, die dat heel goed kunnen en dat wel wilden doen
voor de GMC. Ze hebben toen uitgerekend wat dat moest gaan kosten en vervolgens zijn deze eerste 3 Acryl-boten
gemaakt.

Na afloop de laatste ALVkwam er de vraag van een aantal leden of wij ook zoiets voor hun boot konden (laten)
maken. Dat hebben we overlegd met deze ontwerpers en zij hebben toegezegd om dat ook wel te willen doen tegen
vergoeding van de kosten. De voorbereiding kost uren en het uiteindelijke 'printen' kost materiaal, printerhuur en
reizen.

Het voorstel
Op de bijgevoegde foto staat de
Acryl-boot van Rob Meijer
afgebeeld. Het gekozen formaat is
16X16 cm (ivm met grootte van de
printer en afmetingen van het
materiaal). De afbeelding van de
boot is geplaatst op een ovale voet
met ingeprinte tekst. De
detaillering van de aangeleverde
foto/tekening en teksten, bepalen
het uiteindelijke resultaat.
De ontwerpers van de 3 Acryl-
boten, die we nu als cadeau hebben
laten maken, hebben voor andere
GMC-geïnteresseerden om hun
"hun eigen boot" in Acryl te laten printen, het volgende voorstel:

De prijs voor een unieke print is € 69,95. Dit is inclusief verpakking en verzendkosten.

Als u belangstelling heeft voor een print van uw eigen schip, neem dan even contact op met het Secretariaat en we
sturen u alle informatie toe om de opdracht in gang te laten zetten.
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Activiteitenkalender

Het bestuur nodigt u uit om de komende ledenvergadering bij te wonen op

20 April 2016 op de Witte Zwaan, aanvang 20.00 uur.

Van de activiteitencommissie

Kaarten en sjoelen.
Wij zien u graag elke 2e maandag van de maand.

Inleg € 4,00 per persoon. Voor elke deelnemer is er een prijs.

De nog komende data voor dit seizoen zijn:

11 april 2016
10 oktober, 14 november, 12 december 2016

Aanvang 20.00 uur.

Activiteiten seizoen 2016:

Donderdag 5 mei. Opening vaarseizoen.

De opening van het nieuwe vaarseizoen vindt plaats in:
Restaurant / Hotel "De Vriezerbrug". Vriezerweg 20, 9482 TB Tynaarlo.
Om 19.00 uur wordt u verwacht voor een heerlijk buffet.
Eigen bijdrage: 12,50 euro per persoon.

Woensdag 4 mei tlm zaterdag 14 mei Toertocht

In verband met sluitingstijd, op Hemelvaart, van de bruggen en sluizen in de provincie Drenthe vertrekken de boten voor de
openingstocht en aansluitend de toertocht op woensdag 4 mei. Palaver in het Stuurhuis, 4 mei, om 7.45 uur met koffie. Vertrek
8.30 uur met de boten naar Vriezerbrug. De toertocht gaat dan door de noordelijke provinciën via Noord Willemskanaal,
Drentsche Hoofdvaart, Giethoom, Weerribben, Heerenveen en terug naar Groningen.
Fietsen meenemen.

Gezellige avond op de Witte Zwaan. Aanvang 19.30 uur.
Stamppot buffet en dansmuziek van The Diamonds. Eigen bijdrage 12,50 euro.

Zaterdag 1 oktober.
Sluiting vaarseizoen.

Woensdag 26 oktober.
Thema-avond.

"Mijn zeemansdromen per zeilboot" van Aldert Hesseling.
Op de "Witte Zwaan". Aanvang 20.00 uur. Entree is vrij.

Hopend op een gezellige afsluiting van dit seizoen. De Activiteitencommissie: Jan Buitjes,
Gerda van Heukelem
en Grietje Hamstra.

Contactpersoon activiteitencommissie: Grietje Hamstra.
E-mailadresvandeactiviteitencommissie:activiteitencommissie(à).groningermotorbootclub.nl
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Opgaveformulier Activiteiten 2016.

Wij gaan mee met de openingstocht 5 mei. Met ..... personen Met auto I boot
(doorstrepen wat n.v.t, is)

Wij gaan mee met de toertocht 4 mei tlm 16 mei. Met ..... personen

Wij komen op de Witte Zwaan sluiting 1 oktober. Met ..... personen

Wij komen op de thema avond 26 oktober. Met ..... personen

Scheepsnaam

Doorvaarthoogte

Naam booteigenaar

Adres

Postcode

Plaats

E-Mail adres

Dit deelnameformulier ingevuld afgeven aan één van de leden van de Activiteitencommissie
Of opsturen naar G.Hamstra-Siekman. Ganzebloemstraat 1, 9731 CM Groningen.
Of mailen naar activiteitencommissie@groningermotorbootc1ub.nl

Bij deelname aan één of meer van bovengenoemde activiteiten dienen de kosten
Minimaal 14 dagen voor de datum
te zijn voldaan op bankrekening:
ING bank nummer: NL85INGB0008199646
t.n.v. Groninger Motorboot Club
p/a G.Hamstra-Siekman.
Ganzebloemstraat 1,
9731 CM Groningen.

Gelieve per bank betalen!

Pas op: Bankrekeningnummer!!!
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overwijk
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Klantervaringen

"op slag verliefd"
fam. Zeelt, Nieuwleusen

"excellent service"
John en Edith, Norfolk

"betrouwbare bemiddelaar"
Andries Swart, Joure

"top organisiert"
Matthias und Ulricke Beeker, Siegen

"de 3 V's staat hij voor"
Bert Keukenkamp, Wijhe

Ook uw boot verkopen vanaf uw eigen ligplaats?

We taxeren uw schip vrijblijvend. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Overwijk Jachtbemiddeling

Compagnonsfeart 40

8409 CS Hemrik

Internet: www.overwijkjachtbemiddeling.nl

Email: info@overwijkjachtbemiddeling.nl

Telefoon: 0858 - 773 86
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Scheepvaartuitdrukkingen: de laatste loodjes

Mijn scheepvaartuitdrukkingen raken op. De afgelopen keren heb ik ze telkens per thema aan u gepresenteerd; nu
zijn er een paar losse over, die ik u ten slatte als uit een grabbelton meegeef. De meeste zult u wel kennen; maar
sommige zijn zo met ons dagelijkse taalgebruik vergroeid dat je even moet nadenken voor je er iets uit de
scheepvaart in herkent.

Zo hoorde ik vorige zomer de sluismeester over de marifoon waarschuwen dat een flink vrachtschip overstuur de
sluis in zou varen. Enkele collega-schippers vroegen zich al bezorgd af wat er aan de hand was, maar het
betekende niets anders dan dat het schip achteruit de sluis in kwam. Weet je dat eenmaal - en u wist het vast al -
dan vergeet je dat niet weer.

Te hard van stapellopen is er ook zo een. Het slaat op de tewaterlating van een schip, maar in het dagelijkse
spraakgebruik denk ik daar niet aan. Dat is maar net goed afgelopen komt uit die zelfde hoek, net als een
onderneming op stapel zetten: het scheepvaart-aspect is er uit verdampt. En wie problemen bij de vleet heeft,
wordt daar meestal te zeer door in beslag genomen dan dat hij daar nog iets maritiems in ziet.
En wie voelt dat wel meteen bij deining veroorzaken, iemand dwarsbomen, of hem juist een hart onder de riem
steken? Die laatste uitdrukking wordt vaak verkeerd aangehaald als een riem onder het hart steken, en wordt zo
wel in verband gebracht met het militaire bedrijf, maar het slaat op een roeiboot, waarvan de riemen in
uitsparingen van het boord scharnieren. Slijt dat te veel uit, dan zet je er ter plekke een nieuw stukje harthout in
en ziedaar: een hart onder de riem.

Terugdeinzen, u doet het allemaal wel eens, ook met uw schip. Maar gaat u liever niet de Breeveertien op (het
verkeerde pad). En zeker een meisje niet, want die kon er wel eens van terugkomen met de bonen scheep
(zwanger). Die laatste uitdrukking kan trouwens ook 'dronken' betekenen. Kan gebeuren, want een goed zeeman
wordt ook wel eens nat.

Maar langzamerhand mag u mij rustig afwimpelen, want ik drijf af Hoe moet ik het nu aanleggen om dit stukje in
goede haven te krijgen? Het wil maar niet vlotten. Hoewel, bij elke uitdrukking wordt mijn lijstje iets korter: alle
vrachtjes lichten, zei de zeeman, en hij zette zijn vrouw overboord.

Nou, zo zwalk ik dus nog wat rond door mijn lijsten. Het wordt tijd de
vlag te strijken, en te gaan genieten van de zee van tijd die ik over heb
sinds ik niet meer aan het roer van de GMC hoef te staan. Maar goed
ook, want men moet het zeil niet hoger hijsen dan de mast, en als ik
eenmaal uit de lijken ben gewaaid is er met mij geen land meer te
bezeilen. Immers: als men zijn zeil te hoger stelt, 't is lichtelijk dat de
wind het velt. Daar raak je maar opgefokt van. Het kleine zeil geeft rust
en heil!

Dank voor uw aandacht, ik licht het anker en wens u behouden vaart -
veel welvaren - welvaart!

Rob Meijer

Naschrift redactie
Rob, bedankt voor je mooie bijdragen van de scheepvaartuitdrukkingen, het was voor mij een sport er elke keer een
mooie plaat bij te zoeken nu de laatste......... De vlag strijken dat kan met dit mooie schort natuurlijk ook als het
gewassen is moet het even mooi gestreken worden voor de volgende kooksessie.
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AQUA SOLAR Lieuwe Dijkstra

• Zon/daglicht panelen
• Omvormers
• Koelkasten
• Accu's
· Laadregelaars
· Windgeneratoren

Bedrijvenpark 't Ges Tel.: 0515-431920 E-mail: info@aquasolar.nl
Zwolsmanweg 14 Fax: 0515-431322 www.aquasolar.nl
8606 KC Sneek
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Varen doe je Samen

Een overheids campagne om de veiligheid onder de aandacht te brengen bij beroeps en pleziervaart

Veiligheid een belangrijk issue op het water. Een ongeluk zit tenslotte in een klein hoekje, en op het water
ben je gewoon kwetsbaarder. Als motorbootvaarder is de kans groot dat je gas aan boord hebt, maar hoe ga
je hier veilig mee om en voorkom je dat er brand uitbreekt op je schip?

Gasveilig
Ieder jaar gebeuren er nog gasongelukken aan boord, ook in volle havens. Gasongelukken zijn onnodig, het
gevolg van zo'n ongeluk is persoonlijk schade, brand en hierdoor materiële schade. Allemaal voorkoombaar
door veilig om te gaan met gas. Bij veilig gebruik hoort ook een veilige installatie en periodieke controle op
deze installatie. Om je wegwijs te maken in de wereld van gas aan boord hebben we samen met
belanghebbenden een brochure opgesteld met aandachtspunten waar je op moet letten, adviezen voor veilig
gebruik en tips voor een periodieke controle. Lees hier de brochure, Gasveilig, een veilig idee.

Brandveilig
Nog te vaak lezen we over brandjes aan boord met ernstige gevolgen. Het is daarom belangrijk je eigen
brandpreventie goed op orde te hebben. Er zijn veel zaken om rekening mee te houden. Een poederblusser
van 2 kilo is bijvoorbeeld alleen geschikt voor beginnende brandjes en blust slechts 8 tot 9 seconden. Dit
soort zaken zijn belangrijk om kennis van te nemen, lees daarom de brochure 'Brandveilig, een veilig idee'
aandachtig door, zo zorg ook jij dat je goed voorbereid bent op een mogelijke brand aan boord.

Veiligheid op zee
Op zee worden de gevaren nog groter en is veiligheid nog belangrijker als op binnenwateren. Een goede
voorbereiding is dan ook vanzelfsprekend. Er zijn diverse manieren om je voor te bereiden op het varen op
zee. Lees hiervoor in ieder geval het preventieprogramma Zeevast van de KNRM. Ook het boekje 'Veilig
Varen - een handleiding voor de brandwatersporter' is een aanrader.
Navigeren op zee verschilt van navigeren op binnenwater. Daarom is het Theoretische Kustnavigatie (TKN)
certificaat in het leven geroepen. Met dit certificaat in handen verklaar je theoretisch bekend te zijn met
navigeren op Europese kustwateren. Het TKN-certificaat is door de overheid erkent, je krijgt hiermee tevens
vrijstelling van een groot deel van de examenstof van Klein Vaarbewijs 1 en 2. Daarnaast heb je recht op het
ICC (International Certificate of Competence) coastal waters.
Tenslotte moet je op de hoogte zijn van het BVA - Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee,
1972.

Varen doe je samen!
In 2008 zijn Rijkswaterstaat, alle provincies, de havenbedrijven van Amsterdam, Rotterdam en Groningen,
Watersportverbond, HISWA Vereniging, Koninklijke Schuttevaer en de ANWB de voorlichtingscampagne
Varen doe je samen! gestart. Later haakten ook de KNRM, Nederlands Platform voor Waterrecreatie,
Reddingsbrigade Nederland, Sportvisserij Nederland, Unie van Waterschappen en Waternet. De campagne
wordt uitgevierd door Waterrecreatie Nederland, het vroegere SRN.

Tips voor de recreatievaart:

1. Goed voorbereid op reis. Zorg aan boord voor actuele vaarkaarten van de wateren die je gaat
bevaren. Blijf op de hoogte van de weersverwachtingen en vaar niet bij slecht zicht of in het donker
als het niet nodig is. Zorg dat bij slecht weer alles zeevast staat.

2. Dode hoek beroepsvaart. Beroepsschippers kunnen je soms niet zien door de dode hoek voor hun
schip. Die kan maar liefst 350 meter zijn. Ofwel, drie voetbalvelden achter elkaar! Pas je koers en
snelheid zo aan dat je buiten de dode hoek blijft. Als je de stuurhut van het schip ziet, dan kan de
schipper jou ook zien.
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Stadsjachthaven Reitdiep

Groningen

• Nieuwe moderne jachthaven
• Water- en stroomaansluiting op de steiger (16A)
• Moderne sanitaire voorzieningen
• Vuil- en bilgewater afzuiging
• Stadscentrum en winkels dichtbij
• Jumbo Supermarkt aan de haven
• WIFI internet
• Fiets- en bootverhuur
• Diesel tankstation

•W
HISWA
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3. Duidelijke koers. Laat met je koers duidelijk zien wat je van plan bent. Steek het vaarwater of de
vaargeul zo snel mogelijk over. Dit doe je door zo veel mogelijk in een rechte lijn van de ene naar de
andere kant te varen.

4. Regels blauwe bord. Wanneer een schip een blauw bord met wit flikkerlicht voert, passeer dan bij
voorkeur aan de zijde van het blauwe bord. Uiteraard als de verkeerssituatie zich daarvoor leent.
Denk vooruit zodat je snel kunt reageren. Op www.varendoejesamen.nlis een speciale folder over
het blauwe bord te vinden.

5. Vaart minderen. Zorg dat andere schepen geen last hebben van jouw hek- en boeggolven. Minder
vaart om een groot schip sneller te laten passeren.

6. Marifoon. Alsje een marifoon hebt, benje verplicht deze uit te luisteren. Vaar daarom met de
marifoon aan (kanaal 10) en gebruik deze om gevaarlijke situaties te voorkomen. In
marifoonblokgebieden, zoals bij verkeersposten, sluizen en bruggen, gelden de aangewezen
marifoonkanalen.

7. Attentiesein bij gevaar. Wijs andere schepen op gevaar door een lange stoot op de hoorn te geven.
8. Geefberoepsvaart de ruimte. Vaar zoveel mogelijk langs de stuurboordwal en blijf uit de buurt van

de beroepsvaart. Geefberoepsvaart vooral de ruimte bij bochten en havens!
9. Zien en gezien worden. Wees altijd goed zichtbaar en zorg datje vrij omje heen kunt kijken en de

geluidssignalen van andere vaartuigen goed kunt horen.
10. Vlot en veilig in de sluis. Zorg dat je in een sluis aan bakboord en stuurboord kunt afmeren. Plaats

stootkussens en voldoende landvasten aan weerszijden van jouw vaartuig, voordat je een sluis in
vaart. Sluit goed aan en leg aan bij een trap, als dat kan.

Meer nuttige en handige informatie is te vinden op www.varendoejesamen.nl en in de gratis VDJS App.
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grote watersportwinkel

takelen en stallen tot 25 ton

verhuur motorboten

verkoop boten en motoren

onderhoud en reparatie

ltte.\"A-ee~t cO\"A-1'

Hét\!\;ATERSPORTCENTRUM
Meerweg 56a Kropswolde 0598-323556

www.allroundwatersport.nl

VAN GRONINGEN

Bootstalling in Groningen

Stalling
• Op de wal

• Overdekt geïsoleerd
• Bij u thuis

• In de haven

• Takelen tot 25 ton met boten lift
(zeker en stabiel!)

• Veilige bokken
• Transport met lift of

hydraulische botenkar
• Onderhoud en reparatie

• Uitgebreide watersportwinkel

"/'SPO!'
.~\:co•.••.."tet~ lrmRwlJCI\v~c.t.t-

Hét VwATERSPORTCENTRUM VAN GRONINGEN
www.allroundwatersport.nl. Meerweg 56a, 9606PP Kropswolde, 0598-323556
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Puzzel

GMC Woordzoeker ©Shirley Woning©
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groningen, drenthe, friesland, overijssel, flevoland, noordholland, utrecht, gelderland, zuidholland,
zeeland, noordbrabant, limburg,

groningen, leeuwarden, assen, zwolle, arnhem, utrecht, amsterdam, maastricht, denbosch,
middelburg, denhaag, lelystad
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www.eemspoorthande.nl

Voor de meeste merken verven en lakken, maar ook SEMCO
deanerlsealer; OWATRO I lijnolie en anti roest olie en vet.
feetquard filter dealer en tevens dealer van TOTAL producten.
Meertouwen staaldraad, óók RVS, wrijfhouttouw en vlagg,enlijn.
Verkooppunt va n CENTURION accu IS, maar ook omvormers en teders
zijn bij ons ver rîjgbaar.

atuurlijk hebben wij ook schoonmaa artrketen als bezem en luiwagen
en schoonmaakmiddelen van Americol, b.v, Shipdean, Shipshampoo,
Sanitizer, Amewax, alsmede de oudontve er At,ol en roest en
kaIkve rwlj:deraa r,
Eigenlijk leveren wij alles voor uw schip, met een aantrekkelijke korting
voor leden en lezers van dit blad.

Telefoonl: 0596680488 M,obiel: 06-20250771 E-m iII: k.franikes@hom .nl

11

-$i

_.
CD::z:
Z::z:
CICa..
en
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Ace SERVICE

llJNE A 130:-1I.:JAAR I
EEN NIEUW UITERLIJK VAN EEN VERTROUWD ADRES

Adres Hooilandseweg 22-2619983 PE Roodeschool Telefoon (0595) 412693 ê-rnatt info@lijnema.nl Internet www.lijnema.nl
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Vacantie
Ze -I Ie n
Friesland

1946

Vrijdag 16 Augustus.

Om 6 uur komt Max uit de veren en slaat direct aan het vissen. hij heeft echter evenveel succes als gisteren. Eet

weer is mooi zonnig met weinig wind. In de Bruinvisch bezorgt Frits de rest een lekker kopje thee met koek op bed.

Het rak, dat we vandaag te bezeilen hebben, wordt eerst in de brede besproken, zulks in verband met de eterij en

het komende einde van onze tocht. We besluiten om naar Sneek te gaan. Eerst ontbijten en dan met elkaar het

dorp in. Om weer netjes bij de respectievelijke vrouwen te komen, laten we ons allen eens lekker bij den kapper

opknappen. Ons Zeuntje redt zichzelf, door bij gebrek aan personeel de kwast en het mes zelf maar ter hand te
nemen.

Daarna neuzen we Akkrum nog even door; met de inkopen wordt er rekening mee gehouden, dat het de laatste dag

van onze vacantie is, en na de groentewinkel en de slagerij gaan we nog even bij een boekwinkel aan. Van hier

zenden we onzen 1e Stuur een prachtige kaart, waar hij o.a. zelf ook als afzender opstaat. Immers morgen is hij jarig.

Om 1 uur zijn we eindelijk zover, dat we weer onder zeil kunnen gaan. Een zacht en veranderlijk windje maakt het

zeilen in de Meinesloot tot een wonderlijk iets. De ene keer moet je korte slagen maken en dadelijk hierna is de sloot

te bezeilen. Het is maar goed, dat de stuurman van de 30 M2, die voor ons uitzeilt, onze bemanning niet kan horen.

Met recht is hier het spreekwoord van "de beste stuurlui staan aan wal" van toepassing. Immers direct na een of

ander mooi rakje prutsen wij even erg. Al met al komen we toch nog voorspoedig in Terhorne aan.

De poelen achter de brug, die meestal buitengewoon slecht te kruisen zijn, kunnen we, dank zij een goede inval van

de wind, juist bezeilen. De sluis, die 's zomers altijd openstaat, wordt even genomen en dan krijgen we voor de

tweede maal, nu echter van een heel andere kant, het Sneekermeer voor ons. Steeds weer valt het op, dat dit meer

zo bij uitstek geschikt is voor toer- en wedstrijdzeilen. De wind wordt steeds minder. Desondanks schuiven we heel

kalm in de richting van de Houkesloot. Onderweg hebben we mooi de tijd, om de aardappels te schillen en de

boontjes te draden. Ook zetten we gezellige bomen op over diverse onderwerpen. Toch is er zo tussen door wel

eens te horen, dat het einde van de tocht in zicht is. Zo af en toe valt er wel eens een woordje over de zaak of het
kantoor. Voordien kwam dit niet voor. Voor in de Houkesloot gaan we aan wal.

Tijdens de kokerij gaat de bemanning met goed resultaat vissen en de kapitein helpt enkele boeren mee hooien.

Een van de bemanning kijkt de boot nog eens na en haalt triomfantelijk een halve fles rum tevoorschijn. Eigenlijk is

dit voor de pudding bestemd, maar nu aan het einde van de tocht maken we dit restje samen maar even soldaat.

Het smaakt magnifiek. Het menu, dat we vandaag voorgezet krijgen, bestaat uit aardappels, boontjes, biefstuk,
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boterjus, fruit. Het galgenmaal valt er best in. Voor ons Zeuntje was wat paling van de vorige dag bewaard. De hele

dag heeft hij er echter al van gesnoept. Iedere keer beweert hij, dat er zo nog genoeg voor hem is, met het

noodlottige gevolg, dat er 's avonds niet genoeg is.

Bij de afwas wordt ook rekening met het einde der vacantie gehouden. Anders laten we nog wel eens een restje in

de pannen, maar nu wordt alles maar over boord gemikt. Na de opruimerij gaan we weer onder zeil. Met de wind

dwars op, stevenen we op Sneek aan. Dit laatste stukje zeilt Frits. Onderweg houden we nog een wedstrijdje met

een regenboog in het kanaaltje naar de jachthaven. En dan hebben we de tocht er op zitten. Een klein voorproefje

van de enorme drukte, die hier tijdens de Sneekweek heerst, krijgen we nu al te zien. Vele schepen van allerlei soort,

liggen hier al. Voor de Bruinvisch vinden we nog een lekker zacht walletje. Na even rondneuzen gaan we Sneek in.

We komen al spoedig in Amacitia. liet blijkt alleen toegankelijk te zijn voor deelnemers van de houdende

wedstrijden. Wij zijn natuurlijk ook deelnemers! Het is er echter vrij sof en na een biertje stappen we maar weer op.

Café Kingma, waaraan onze kapitein zoveel aangename herinneringen heeft, blijkt gesloten te zijn. Met korte slagen

kruisen we maar weer naar de jachthaven. Dat er festiviteiten in zicht zijn, blijkt wel uit de étalages. Bij een slager

liggen heerlijke croquetten voor het raam. Ze zijn echter niet te koop.

Al kruisende komen we eindelijk in de jachthaven. Hier is het erg rustig. Om de inwendige mens te versterken,

wordt er nog eens nagegaan, wat voor eetbaars er nog aan boord is. Het resultaat is zegge en schrijve 8 eieren. Na

dit povere resultaat opgemaakt te hebben, beginnen we maar aan de bedden. Het blijkt noodzakelijk, om voor het

slapen nog eens goed te roken, om de muskieten te verdrijven. Dank zij de rook en het muskietengordijntje slapen

we deze nacht, de laatste aan boord van de Bruinvisch, weer heerlijk.
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NAUTIC biedt een ruim assorti-
ment aan kwaliteitsproducten
voor boot en bemanning. Met
meer dan 3000 kwaliteitsproduc-
ten is NAUTICeen van de grootste
aanbieders van producten en toe-
behoren op watersportgebied.
Vooral erg populair bij bootbe-
zitters is de zee van losse RVS-
ijzerwaren en dekbeslag. Je kunt
de hoeveelheid naar behoefte
samenstellen en bent niet aan-
gewezen op vaste hoeveelheden.

Daarnaast zijn bij NAUTIChoog-
waardige producten van bekende
merken zoals Sevylor, Starbrite,
Epifanes, International, West Sys-
tem en vele anderen verkrijgbaar.

Complete watersportafdeling




