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Beste leden van H79, 
 
In dit seizoen van aangiftes, fiscaal, dan 
wel van vermiste onderdelen (zie verderop 
in deze editie), presenteren wij u de 
voorjaars-uitgifte van de H79 nieuwsbrief. 
 
Bestuursmedelingen 
 
Het hellingweekend staat voor 2 en 3 april 
vanaf 07:00 uur op de agenda. 
Zonder tegenslag mag er wel weer vanuit 
worden gegaan dat alle boten op de 
zaterdag alweer het water in zullen gaan. 
Zorg ervoor dat uw vaartuig die dag gereed 
is, en dat u bij de tewaterlating aanwezig 
bent (tenzij anders afgesproken) om de 
boot zo snel mogelijk naar de zomerplek te 
varen. 
In principe gaan alle boten het water in. 
Winterstallers moeten ook direct vertrekken 
tenzij er een duidelijke afspraak is met 
Hans de Boer! Bij langer durend verblijf 
wordt €6 per dag in rekening gebracht. 
De stallingsplek dient schoon achter te 
worden gelaten. Evt. achter te laten spullen 
uitsluitend na overleg met Hans, en 
voorzien van naam.  
 
Paulo stopt na vier jaar in zijn functie als 
algemeen bestuurslid. Paulo had tot voor 
kort een belangrijke rol in het organiseren 
van activiteiten en coördineren van de 

werkpret. Wij bedanken Paulo voor zijn 
enorme inzet en enthousiasme afgelopen 
jaren! Omdat het bestuur statutair uit een 
oneven aantal personen dient te bestaan, 
wordt Paulo's functie niet beschikbaar 
gesteld. 
  
Door persoonlijke verdrietige omstan-
digheden is onze penningmeester, Friso 
Hooghiemstra, in ieder geval gedurende 
langere tijd niet beschikbaar om zijn rol als 
penningmeester te vervullen. Tijdens de 
ALV is een oproep gedaan wie zijn rol 
tenminste zou willen waarnemen. Heugelijk 
is dat hier inmiddels gehoor aan is gege-
ven. Mocht je ook enthousiast zijn, laat dit 
dan weten. 
 
David heeft zich weer beschikbaar gesteld 
voor een nieuwe termijn van 3 jaar als sec-
retaris van de vereniging. 
 
In de ALV is besloten een activiteitencom-
missie op te zetten. Ben je enthousiast en 
wil je hier een rol in spelen, dan kun je 
terecht bij Richard Hagenbeek. Thomas zal 
vanuit het bestuur aanhaken bij deze 
commissie. 
 
Met het vertrek van Paulo verliezen we 
ook een van de motoren achter de werk-
plicht. Tijdens de ALV is een oproep 
gedaan voor wie deze rol zou willen op-



pakken. Het idee is ook dit via een com-
missie vorm te geven.  
Lijkt dit je wat, laat het dan weten via 
secretris.h79@gmail.com.  
Het bestuur houdt zich aanbevolen! 
 
 Er is serieus nagedacht om in de ruimte 
van de vereniging een doucheruimte en 
uitstort gootsteen met warm- en koud wa-
ter  te maken. De doucheruimte is erg duur 
en vergt veel ruimte. De ALV heeft 
besloten deze niet te realiseren; de uitstort 
gootsteen met warm- en koud water zal wel 
dicht bij de kleine helling worden gemaakt. 
  
Er wordt door het bestuur gekeken (serieus 
gestudeerd) naar zonnepanelen op het 
platte dak van ons gebouw. De panelen 
moeten het eigen elektriciteitsverbruik van 
de vereniging dekken. Het bestuur wil dit 
initiatief voor zonnepanelen graag in eigen 
hand houden. Het is uitdrukkelijk niet de 
bedoeling om een eventueel surplus terug 
te leveren aan het elektriciteitsnet.  
 
 
 
 
Belangrijke data 
 
Voor de evenementenkalender verwijzen 
wij u dit keer door naar de website van 
onze vereniging. 
Deze, en nog véél meer interessante infor-
matie kunt u vinden op:  
www.h79amsterdam.com 
 
 
 
 
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.	

                                                            

Oproep aan de leden en hun partners van 
de vereniging H79  
  
Wanneer je deze nieuwsbrief ontvangt is 
het al voorjaar. Dat is een goede reden om 
de clubavond (iedere dinsdagavond) van 
H79 nieuw leven in te blazen. De laatste 
clubavonden van de winter waren erg stil, 
er waren maar vier leden. Op de clubavond 
wordt er gezamenlijk gegeten, er worden 
spelletjes gedaan (onder andere 
soms biljarten) en er wordt uitgebreid 
stilgestaan bij watersport en Hollandia 79. 
Ondergetekende zou het bijzonder leuk 
vinden wanneer het op de dinsdagavonden 
in de Roef weer wat drukker zou worden. 
Lijkt het je gezellig, kom dan liefst voor 
18.00 uur op dinsdagavond in de Roef in 
verband met het op tijd bestellen van 
eten. Het verplicht je tot niets, je kan ook 
eenmalig langs komen waaien "met een 
nieuw spelletje", om het eens uit te pro-
beren. 
Dus graag tot ziens op dinsdagavond in de 
Roef! 
  
Rene Rodrigues Loop 
 
 
 
 
 
 
Even opletten ! 
 
Per 1 januari 2017 zijn tweetakt motoren bij 
plezierboten verboden op het Amsterdam-
se water. Eigenaren van een plezierboot 
krijgen later dit jaar een brief over de wijzi-
ging. Een tweetakt motor zorgt voor een 
hoge uitstoot van luchtverontreinigende 
stoffen. De gemeente Amsterdam streeft 
naar een betere luchtkwaliteit en de 
afschaffing van deze motor draagt daaraan 
bij.                  
                        Lees meer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Als de nood het hoogst is…. 
 
Is de redding nabij? Jazeker, lees onze be-
proevingen van zeilzomer 2015 en je ziet 
de bevestiging van deze aloude waarheid. 
Hoewel, uitzonderingen? 
We vertrekken 18 juli voor vier weken. On-
danks de harde wind op de Nieuwe Meer, 
is de mast super snel in horizontale stand 
gebracht. In Durgerdam : Onze eerst nood 
: de accu is dood! Leeftijd 11 jaren. Wal-
stroom, maar geen licht in de kajuit. Dan 
maar wat vroeg te kooi. 
 

	
 
Zondagmiddag in Volendam vertel ik de 
havenmeester ons accu-probleem. Hij 
raadt me aan naar de toevallig open zijnde 
sportwinkel te gaan met een foto van de 
accu. Ze hebben een soortgelijk exem-
plaar, maar we kunnen ivm eventueel 
‘knalgas’ beter tot morgen wachten met de 
ontkoppeling. Wat is de redding nabij! 
Tweede nood! Maandag in de sluis van 
Enkhuizen breekt de veiligheidsband van 
de kuip, waar Adri tegenaan hangt. Nee, hij 
valt niet in het water. We hebben daar een 
rustdag gepland. De in onze jachthaven 
aanwezige zeilmakerij kan twee nieuwe 
zwarte banden maken. En blauw? Een res-
tantje met exact genoeg lengte voor de 
kuip, als hij ‘zuinig’ stikt. Goed hè, zo’n 
snelle, fraaie oplossing? 
Donderdag 23/7 wacht ons een leuke ver-
rassing. In de haven van Makkum lopen we 
tegelijk binnen met de Morgenster van 
Hans de Boer. Op zijn waterkasteel drin-
ken we mijn in Enkhuizen aangeschafte 
Bitter. Laat Hans nou in Enkhuizen gebo-
ren zijn! 
Bij de woeste storm van zaterdag 25/7, die 
we rustig in de Aquanauthaven van Sneek 
afwachten, is de enige schade dat onze 
dweil van boord waait. Daar is Blokker 
goed voor. Dwars door wedstrijd zeilende 
Vauriens scheren we zondag 26/7 het 

Sneekermeer over naar Grouw. We zitten 
er drie nachten vast door storm en regen, 
maar de 29e wagen we het erop en gaan 
naar Eernewoude. Moeilijk aanleggen te-
gen de stormachtige wind in, maar een 
jonge man schiet te hulp. De wind draait 
naar het noorden, dus na de lunch in vlie-
gende vaart naar Akkrum? NEE hoor, mooi 
niet. Wind waait weer uit andere hoek. Drie 
hulpvaardige mannen snellen toe, als we 
weg willen. Ik moet aan boord, zij duwen 
met man en macht ons Schavuitje uit de 
box. Het wordt een bàrre tocht, keiharde 
tegen wind en stortregen, maar schipper 
Adri blijft lachen. Dat is niet het geval als hij 
zijn bril kwijt is. We keren alles onderstebo-
ven. Géén bril. ‘Kijk eens in de bun van de 
motor’, suggereer ik. ‘Ze is gèk’, denkt Adri. 
Er volgt een Indianenkreet. Hèbbes! Het 
kan verkeren. 
 

 
 
Toch een dagje bijkomen in Akkrum. En 
wie ontmoeten we daar? De wereld is klein, 
H79 is groot: onze Jan de Geus. Wauw, 
die woont hier magnifiek. 
Met de belofte dat de stevige wind in de 
loop van de dag zal afnemen, gaan we 
vroeg op pad. Mooie tocht vanaf Akkrum 
naar Echtenerbrug, met op het eind een 
spiegelglad Tjeukemeer. Eigenlijk een 
sprookjesachtige ervaring. Die wordt ’s 
avonds aangevuld met een verrukkelijk di-
ner voor ons 52-jarig huwelijk, met uitzicht 
op een zoetgekleurde volle maan. Een 
beetje romantiek is nooit weg. 
We slapen en nachtje in Sloten, op verken-
ning voor onze dochter, die met haar man 
en hun drie meisjes, volgende week komt 
kamperen, Zondag 2/8 trekken we richting 
Workum, want zo de wind waait, waait ons 
bootje. Het is er erg druk. We worden naar 
de nieuwe Gemeente Haven verwezen. 
Gewoontegetrouw ga ik na het aanleggen 
op zoek naar de sanitaire ruimte. Is er 
niet?! Hebben we onze op open water lo-



zende WC uit de boot gesloopt, werken we 
keurig met een emmertje en wat gebeurt 
hier? Wat een milieu-verpestend beleid van 
Gemeente Workum. We maken rechtsom-
keert en vinden een plekje in een kleine 
haven met goed sanitair, vlakbij het Cen-
trum. 
Na een zonnige interessante rustdag willen 
we dinsdag 4/8 weg, maar regen weer-
houdt ons. Fijn dat we de tijd hebben. An-
derendaags met flink wat slagen op een 
ruige IJsselmeer, bereiken we in 4 uren 
Stavoren. Nood Drie. De GPS piept, doet 
vreemd, heeft duistere display. Een 
vriendelijke buurman probeert het een en 
ander en raadt me aan tot donker te wach-
ten, want de display is onzichtbaar. Dat 
dwingt me tot studie. Net genoeg om het 
probleem op te lossen. Dat het me lukt, 
vindt Adri leuk. Ik blijf de techneut aan 
boord. 
Na een dag van wind, windstilte en een 
plots stormachtige wind, raken we verzeild 
in de massa voor de Lemmersluis. Het erg-
ste komt nog. Als de sluisdeuren zich ope-
nen om ons uit te laten, is er een enorme 
opstopping. Boten schuiven boeg aan 
spiegel langs elkaar. Hulpvaardigheid, 
maar ook gegil, geschreeuw, gemopper, 
Complete chaos. De brug naar de haven 
blijft dicht! Eindelijk omhoog en pal voor 
ons neus zakt de brug weer. We klampen 
onze boot tegen de kademuur. Op de kade 
is een groot terras van een restaurant. De 
bezoekers, die met gepast leedvermaak 
het schouwspel van de kriskrassende 
schepen gadeslaan, verschieten van kleur 
als twee grijsaards hun hoofd boven de ka-
demuur steken en vanaf de oersteile trap 
de kade op klauteren. Lieve mensen, we 
zijn toe aan een hele grote bier. Nood 
breekt wet, we mogen op deze plek over-
nachten!  
Het is windstil, dus varen we op de motor 
naar Sloten. Ik vind het geluid niet kosjer. 
Vrijwel geen koelwater? We moeten geen 
panne hebben nu de kinderen komen, dus 
we onderwerpen de motor aan een onder-
zoek. Nood vier. Er loopt een redder 
langs: ‘Mevrouw heeft u een naainaald?’ 
Hij werkt vlug en vaardig en na een minuut 
of tien is de motor in orde. We geven de 
reparateur een fles ‘’Clearwater’ omdat hij 
de waterklus gecleard/geklaard heeft. Hoeft 
niet? Daarom juist! 
Het familiefeestje kan beginnen. Alleen 
zondagmorgen een mager briesje, leuke 
binnenkomer voor het gezinnetje. Maandag 
Nood vijf: de koelbox die 7 mensen dient, 

kapt ermee. Leeftijd tien jaren. Redding? 1. 
Het is windstil. 2. Dochter zoekt zaak op 
Internet voor nieuw exemplaar. 3. Heeren-
veen of Leeuwarden? 4. We toeren naar de 
Friese hoofdstad, wánt dochter heeft auto! 
5. Dat is onze redding! 
Van de nood een deugd makend, wordt 
het een leuk bezoek. Het eindigt met een 
zingende Melvin Eldik op een podium 
naast de Oldehove.  
Gelukkig wordt er dinsdag gezeild èn ge-
zwommen. ‘Wie gaat er mee het water in’. 
‘Jij mam?’ ‘Geen sprake van’, zeg ik in eer-
ste instantie. Dan : ‘Ach waarom eigenlijk 
niet?’ Fantastisch! 

 

 
  
Volledigheidshalve moet er een 7e nood 
ontstaan. Dat lukt helaas. Vanuit zonnig 
Urk vertrekken we 13/8 zuidwaarts. De 
wind is zo krachtig NO, dat we besluiten 
door te zeilen naar Durgerdam. Vertrek 
8u45, aankomst 16.45. Een groot deel van 
de tocht met de fok in de pikhaak en op de 
stuurautomaat. Hoewel het behoorlijk te-
keer gaat, schieten we er flink van door. 
Tja, in het zicht van de haven… Adri moet 
scheermes-scherp zeilen. Vlakbij de ingang 
motor aan en zeilen laten zakken. Daar is-
ie, onze nood 7. Lest best: de motor ligt 
gekapseisd in de bun en is absoluut niet 
aan de praat te krijgen. Windkracht 6, 
S.O.S! Er komt een zeilboot op de motor uit 
de haven, die op mijn HELP-geroep afkomt 
en ons naar de haven sleept. Er blijkt een 
bout te zijn verdwenen. Daar zit je voor in 
Durgerdam. De havenmeester wil wel kij-
ken, maar eigenlijk heeft hij niks. Já, één 
bout. Geloof het of niet, precies de goede 
maat. Weer gered!      
Het is vragen om problemen, maar we ho-
pen er zomer 2016 opnieuw vier weken op 
uit te trekken. Wie weet wordt dat een vol-
gend verslag. 
Met een hartelijke groet-van-het-water wuif 
ik jullie uit, 
 

       Adriana Korteweg 



Nautisch Nassen 
 
Zwemkrabben 
 
Wanneer je op de Grevelingen, Wester-
schelde of op de Oosterschelde vaart. ‘Kan 
ook op de Waddenzee. Zwemkrabben 
vangen is een koud kunstje. Je doet dat 
met een schepnet of met een wasknijper, 
stukje touw en wat spek. Bindt een stuk 
touw aan de wasknijper, verzwaar dit met 
een gewichtje, doe er spek aan en laat dit 
langs de kademuur in het water zakken. 
Als de krab het spek eenmaal vast heeft 
laat hij het niet meer los tot hij boven de 
emmer bungelt. (Met een schepnet is het 
wel wat moeilijker, maar als je toch niks te 
doen hebt, heb je een leuke middag).  
 
 
Zwemkrabbensoep in één pan. 
15 zwemkrabben, 1 wortel, 1 ui, 2 tomaten, 
½ glas cognac, beetje tijm, een beetje lau-
rier, olijfolie, een vergiet, een pan en een 
puts. 
Hak de zwemkrabben in grove moten en 
doe ze in een pan met 1 gesneden ui, olijf-
olie, voldoende water en een ½ glas cog-
nac. Kook ze dertig minuten en giet het 
vocht vervolgens door een vergiet even in 
uw puts. Doe vervolgens het vocht met 
tijm, laurierblad en een gesneden wortel 
terug in de pan en laat nog eens 15 minu-
ten koken. Pureer de soep en eet smake-
lijk!   
 
 

 
 

Wistudat? 
 
Zeilboot of motorboot op zee 
 
Tot 1830 heeft iedereen eigenlijk altijd 
enthousiast gezeild. De Castor (1830) was 
één van de eerste Franse stoomschepen 
met een schoepenrad en twee masten. De 
Aartshertog Ludovic onderhield als één van 
de eerste stoomschepen een lijndienst op 
het Nabije Oosten. Het schip was dwars- 
en langsgetuigd en voorzien van een 
schoepenrad dat door een stoommachine 
werd aangedreven. Daarna kwam Finland 
met de Willapa de eerste boot met een 
(Archimedes) schroef. Het duitse schip de 
Rattler bewees in een sleepbootwedstrijd 
(1845) dat een schroef sterker is dan het 
schoepenrad. Daarna kwamen nog de 
Amerikanen met hun stoomboot Thomas 
Anderson gecombineerd met zeil.  
In 1937 kwam de Normandie dat was de 
eerste pakketboot (post- en passagiers-
schip) met elektrische aandrijving geheel 
zonder zeil. In de stookkamer werd stroom 
geleverd voor vier elektromotoren. Dit schip 
voer ruim 30 knopen (bijna 60 km per uur). 
In 1959 is het eerste luchtkussenvaartuig 
(Hooverkraft) commercieel in gebruik geno-
men. In principe kan het vaartuig zich 
zowel over het water als over het land 
voortbewegen. 
De Savannah was het eerste koopvaar-
dijschip aangedreven met atoomkracht.  
De snelheid was ongeveer 20,5 knopen (38 
km per uur). Het schip ging op 23 maart 
1962 te water. 
 
De slechte economie en de hoge stookolie 
prijs deed de rederij Maersk een aantal 
jaren geleden besluiten om de snelheid van 
de containerschepen te verlagen. 
Weliswaar duurde een reis daarmee ca 
25% langer, maar de kosten werden ruim 
gecompenseerd door het lagere stookolie 
verbruik. Helaas is de olieprijs weer gezakt 
want er bestonden wereldwijd plannen om 
de zeilvaart weer meer commercieel in 
gebruik te nemen. Een bekend voorbeeld 
zijn de franse wijnboeren van de Bordeaux, 
die hun flessen eerst per binnenvaarder en 
dan per zeilschip naar Ierland brengen. De 
zeilvaart heeft op dit moment ook grotere 
voordelen ten opzichte van de negentiende 
eeuw omdat de weersvoorspellingen zo 
veel beter zijn geworden. Daarnaast zijn er 
nu betere zeilen en veel betere communi-
catie middelen.      
De schoenerbrik Tres Hombres (32 meter 



lang en 6,4 meter breed) is op dit moment 
een goed voorbeeld van een uiterst 
modern professioneel zeilschip voor cargo 
zonder hoofdmotor. Let op! We gaan 
gewoon weer door waar we in 1830 
gebleven waren (langs- en dwars getuigd). 
 
de redactie 
bron: “de wereld van de zeelieden” en het 
internet 
 
 
 
Actueel 
 
Aangetroffen nabij het terrein van de werf: 
 

 
 
Laat ons hopen dat de nieuwste rage niet 
is overgewaaid naar onze vereniging, en 
we niet te maken hebben met een eigen 
“onthoofdingsaffaire”. . . . . . 
Het blijft natuurlijk wél een ruige buurt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


