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Beste leden van H79, 
Met hooggespannen verwachting betref-
fende het laatste staartje van deze zomer, 
presenteren wij u het zomernummer van 
het H79 clubblad. 
 
 
Belangrijke data 
 
De uiterste inleverdatum voor het 
winterstallingsformulier is 31 augustus! 
'Nog niet aan gedacht? Doe het alsnog! 
Een formulier is nog eens bij deze nieuws-
brief gevoegd. 
Inleveren bij, of doormailen naar Hans de 
Boer. 
 
Hellingweekend 8 en 9 oktober ! 
Voor je 't weet is het zover en komt het 
vaarseizoen alweer tot een einde. 
Voor vragen betreffende de planning kun je 
terecht bij de havenmeester. 
Vergeet niet om de boot winterklaar te ma-
ken: 
De boten moeten zaterdag vóór 09.00 uur 
in de binnenhaven liggen. 
“Buitenhavenleden” moeten zélf hun boot 
omvaren, er is géén sleepdienst! 
Buitenboordmotoren dienen vooraf te wor-
den verwijderd, accu’s moeten zijn afge-
koppeld.  
Benzine- én gas-tanks mogen, op last van 
de brandweer, niet op de haven overwinte-

ren en moeten dus thuis worden opgesla-
gen.  
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen 
boot en er wordt dus verwacht dat je aan-
wezig bent.  
 
 
Deze, en nog véél meer interessante infor-
matie kunt u vinden op:  
www.h79amsterdam.com 
 
 
 
 
Passagierslijst 
 
Aangemonsterd als aspirantlid: 
 
- Matthieu Blauwhof 
- Willem de Boer 
- Ruben Brave 
- Johny Driemann 
- Eric van Noord 
 
Recente afzwaaiers: 
 
- Whoopi Bakker 
- Ron Meurs 
 
Wij heten onze nieuwe leden hartelijk wel-
kom; we hopen dat jullie je in zullen zetten 
voor het wel en wee van onze vereniging. 
 



Ingezonden oproepen: 
 
Met wat extra gereedschap kunnen de 
klussers voor onze club nog meer bete-
kenen! 
Dit kan elektrisch gereedschap zijn, maar 
ook met handgereedschap zijn we enorm 
geholpen. 
 

BESTE	H79	VRIENDEN 
 

HEB	JE	THUIS	NOG	(ON)	GEBRUIKT	
GEREEDSCHAP? 

DONEER	DEZE	AAN	DE	CLUB! 
IN	DE	ROEF	STAAT	EEN	BAK	WAARIN 

JE	DIT	KWIJT	KAN. 
DANK,	NAMENS	DE	KLUSSERS.	

	
	

Wederom een aansporing van uw redac-
tie: 
Kopij in de vorm van interessante wetens-
waardigheden, bijzondere gebeurtenissen 
of gewoon sterke verhalen zijn nog altijd 
erg welkom bij de redactie. 
Dus: opzienbarends te delen na deze 
fantastische zomer? Zet het op papier en 
stuur het in! 
redactieH79@gmail.com  
 
 
Omegablokkade 
 
Het wil even niet vlotten met het stabiele 
zomerweer. In feite zijn we in afwachting 
van een aantal weken mooi zomerweer. 
Zo’n stabiele periode kan worden gevormd 
door een omegablokkade. Een stilliggend 
groot hogedrukgebied boven het continent 
blokkeert de weg voor depressies. Derge-
lijke blokkades houden zichzelf in stand en 
kunnen wekenlang aanhouden. Tijdens 
een omegablokkade ligt een massief hoge-
drukgebied boven west Europa. Depres-
sies vanuit de Azoren zorgen voor instabiel 
weer op het Iberische schiereiland. Deze 
depressies worden ver naar het noorden 
gevoerd voor ze de rest van het continent 
kunnen bereiken. Uiteindelijk bewegen de-
ze depressies via Scandinavië terug naar 
het zuiden om in de ‘overgang’ van Grie-
kenland en Turkije opnieuw voor instabiel 
weer te zorgen. Deze stabiele weersituatie 
voor West Europa wordt omegablokkade 
genoemd, omdat de depressies de hoofd-
letter omega ‘beschrijven’ uit het griekse 
alphabet (Ω). Onduidelijk is hoe de blokka-

de ontstaat en waardoor deze weer ver-
dwijnt.  
Waar we op dit moment mee te maken 
hebben is meer een stabiele ‘depressie 
trein’: de negatieve fase van de Arctic Os-
cillation, waarbij hoge en lage drukgebie-
den elkaar regelmatig opvolgen. Steeds 
hebben we een paar zomerse dagen die 
onmiddellijk weer worden deze gevolgd 
door lage drukgebieden, die om de beurt 
vanuit het noorden van de Atlantische 
Oceaan op ons afkomen. Overigens wel 
schitterend weer om een zeilwedstrijd te 
organiseren. 
 
Bronnen: Volkskrant 2006, Wikipedia. 
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Midzomerspelen 2016 
 
Onder de bezielende leiding van Yvonne 
hebben op 25 juni de midzomerspelen 
plaatsgevonden. Tijdens dit spektakel voor 
onze kinderen en diens vriendjes konden 
punten worden verdiend met verschillende 
waterspelletjes, van lekkende flessenrace 
tot blikken om spuiten en waterbalonnen 
gooien. Het wedstrijdelement (er konden 
prijzen worden verdiend) maakte het extra 
spannend. Ook volwassenen konden trou-
wens hun pret niet op doordat er bij de gro-
te helling een heuse aquaroller lag en van-
af het jollensteiger kon worden gesupt (met 
dank aan Rolf Kozian). Ondanks het nauti-
sche weer (zoals luitenant generaal Rob 
Verkerk de regen onlangs noemde tijdens 
de herdenking op Terschelling van de En-
gelse furie in 1666) waren de spelen zeer 
geslaagd!   
Het spektakel werd afgesloten met een erg 
goede BBQ voor jong en oud. Mede door 
de grote opkomst wordt teruggekeken op 
een mooie dag. 
 

 



Onderwaterbellen 
 

 
 
"Waarom registreerde de knrm-app op mijn 
mobiele telefoon gedurende dit rak (het 
Scheurrak, ten zuiden van Vlieland) wél de 
slagen met het zeil over bakboord, en niet 
die over stuurboord?" 
Pauline kwam met een schijnbaar logische 
verklaring: 
Bij een flinke helling van de boot naar   
stuurboord (rechts dus) blijkt het kastje, 
waarin de telefoon lag, zich onder het 
wateroppervlak te bevinden.  
In die situatie is een telefoon blijkbaar 
moeilijk bereikbaar voor het telefoonsig-
naal. 
Nu blijken mobiele telefoontoestellen op 
verschillende manieren hun positie te be-
palen: 
- Door het peilen van GSM-zendmasten 
(telefoonsignaal) in de buurt op het land 
(beperkt bereik). 
- Door het peilen van GPS-satellieten hoog 
in de lucht (volwaardig GPS, bijna overal te 
ontvangen, dus) 
- Een combinatie van deze beide metho-
des. 
Hoe mijn eigen toestel het exact aanpakt is 
me niet geheel duidelijk, voor een accu-
rate/vlotte positiebepaling moet ik wél de 
mobiele data-uitwisseling (internet via 
GSM) aanzetten. 
Ik zou daarom concluderen dat de hiaten in 
de positiebepaling inderdaad een gevolg 
zouden zijn van een wegvallend GSM-

signaal. 
Indien er leden zijn die een beter inzicht 
hebben in deze materie, staat het hen vrij 
dit met ons te delen . . . . . . :-) 
Tot die tijd zullen we ons neerleggen bij de 
voorlopige conclusie: 
 
"Mobiel bellen onder water behoort voor-
alsnog niet tot de mogelijkheden!" 
 
Tije 
 
 
Wistudat? 
 
Wist u dat het sinds enige jaren verplicht is 
om uw boot een naam te geven? De naam 
mag ook een kreet , een leus of een zin-
spreuk zijn. Volgens het binnenvaart poli-
tiereglement mag een boot niet deelnemen 
aan de scheepvaart als deze niet voorzien 
is van een naam of een kenspreuk. Dit 
moet zijn uitgevoerd in goed leesbare, on-
uitwisbare latijnse letters en/of Arabische 
cijfers. Tevens moet de naam en de woon-
plaats van de eigenaar op een opvallende 
plaats aan de binnen of buitenkant van de 
boot zijn aangebracht. Zodra de boot snel-
ler kan varen dan 20 km per uur moet deze 
zijn voorzien van een registratienummer en 
moet de eigenaar beschikken over een re-
gistratiebewijs. 
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Nautisch Nassen 
 
Voor als de primus leeg is:  
Aardappelsalade met spekjes van de Jum-
bo of de Poiesz (voor wie vakantie viert in 
Friesland) met een paar goede schijven 
komkommer. Als je het uit de bak eet, hoef 
je alleen nog je vork en je mes, van het 
snijden van de komkommer, af te wassen.  
Eet smakelijk! 
 

 



Aanvraag  Winterstalling (Inleveren voor 1 september!)

Amsterdamse Watersportvereniging H'79 
Tjotterspad 11
1081 KD Amsterdam 
E-mail: secretaris.h79@gmail.com
www.h79amsterdam.com 
Rekeningnummer: NL70INGB0004480451Rekeningnummer: NL70INGB0004480451

Persoonsgegevens: Jaar:

Naam: 

Telefoon:

Mobiel:

Email: 

Verzekeringsmaatschappij: 

Polisnummer verzekering: Polisnummer verzekering: 

Stallingsgegevens:
Voorkeur type Stalling*: Binnen in de loods

Buiten wal

Jollensteiger

Water

Afspuiten (Ja/Nee)
Indien in het water: Walstroom (Jan/Nee)

Indien ook een bijboot stallen: Indien ook een bijboot stallen: 

Type materiaal (Rubber/Staal/hout/polyester)

Soort Stalling bijboot(zie mogelijkheden boven)

Afspuiten (Ja/Nee) Op Trailer (Ja/Nee)

Handtekening: Datum: 

Er is geen recht op een vaste plek . Aanvraag van leden die niet aan alle verplichtingen hebben voldaan, worden niet in

* Toewijzing geschiedt op basis van beschikbaarheid en geschiktheid van de boot. Aanvraag is geen garantie voor ligplaats. 

Er is geen recht op een vaste plek . Aanvraag van leden die niet aan alle verplichtingen hebben voldaan, worden niet in

behandeling genomen. Niet op komen dagen? Toch betalen. U dient als lid zelf te zorgen dat u boot tijdig ligt is om te hellingen.

Wijzigingen na 1 september worden niet meer in behandeling genomen. Hellingen geschiedt op eigen risico

 


