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Beste leden van H79,
Hoewel momenteel de spreekwoordelijke
mussen nog bijna van het dak vallen, presenteren wij u hierbij de herfst-editie van de
H79-nieuwsbrief.
Bestuursmedelingen
Uitgifte Tjotterspad 12
We hebben begin september een schrijven
van de gemeente gehad met de uitslag van
de tender op het Tjotterspad 12 waar H79
zich ook op had ingeschreven. Zoals
bekend was hebben wij getracht om de
grond in erfpacht te krijgen om zo een
mooie uitbreiding van onze vereniging met
een flink aantal ligplaatsen te kunnen realiseren.

boarden tbv stand-up paddling.
3- Amsterdamse Watersportvereniging
H79, (jachthaven met (flinke) sport- en
speel-gelegenheid)
4- De vier Winden b.v., (bed & breakfast,
verhuur van kano’s, zeil- en fluisterboten,
een zeilvereniging, (bescheiden) daghoreca en diverse buitenactiviteiten)
Inschrijving 4 is uitgesloten van deelname
omdat die activiteit, bed en breakfast, niet
past binnen het bestemmingsplan.
De gemeente heeft geen van de inschrijvers gehonoreerd. Het dagelijks bestuur
van stadsdeel Zuid heeft het advies gekregen niet tot gunning over te gaan.

Er zijn in totaal maar 4 inschrijvingen gedaan. Te weten:

In ons geval vond men het uitgangspunt
om niet te saneren niet reëel. Omdat wij
een watersportvereniging zijn had men ook
vraagtekens bij het realiseren van de sporten speelgelegenheid.

1- Zeilschool Het Nieuwe Meer, (jachthaven voor zomer-en winterstalling en zeilschool)
2- Dhr. E. Gnade, (verhuur van ligplaatsen,
electrisch aangedreven vaartuigen, en van

Wij hebben inderdaad de grond niet willen
saneren om de eenvoudige reden dat dan
de kosten te hoog zouden worden voor de
vereniging. Door niet in de grond te roeren
zoals dat heet zou dat ook wettelijk niet

nodig zijn. Blijkbaar wil de gemeente,
eigenaar van de grond nota bene, de
nieuwe gebruiker op laten draaien voor de
kostbare sanering. Dat de gemeente het
gevoel heeft dat wij niet al te hard zouden
hebben gelopen met het realiseren en
organiseren van vooral de sport activiteiten
daar kunnen wij ons wel wat bij indenken.
Die functie hadden we er misschien ook
wel een beetje bijgesleept omdat de
gemeente de locatie als onderdeel zag van
de ontwikkeling van de sportas. Op zich
een beetje vreemd in dit unieke watersportgebied.
In dezelfde brief schrijft de gemeente dat
men zich nu realiseert dat de kosten van
de sanering te zwaar drukken op de
exploitatie van het terrein. Men wil daar
over nadenken en onderzoeken of de
gemeente daar zelf een rol in kan gaan
spelen. Voorts wil de gemeente de
mogelijkheden verruimen omdat het
bestemmingsplan eigenlijk alleen watersport toe staat. De gemeente beseft blijkbaar nu pas dat daardoor de eigen doelstelling om een functie op Tjotterspad 12 te
krijgen die iets anders is dan watersport en
een aanvulling is op de functies die al in
het gebied aanwezig zijn eigenlijk niet
haalbaar is.
Al met al jammer. Wij zijn van mening dat
watersport c.q. een jachthaven juist wel
heel goed past in dit gebied. Een andere
functie zal een vreemde eend in de bijt zijn
en het gebied met zijn kenmerkende karakter geen goed doen. Voorlopig zal het
terrein er dus nog wel een tijdje braak bij
blijven liggen. We zullen binnenkort wel
horen hoe de gemeente verder denkt te
gaan. Het lijkt er op dat de gemeente geen
grote urgentie heeft met Tjotterspad 12.
Wordt dus vervolgd.

Automatisch incasso contributie
Het zou een de penningmeester een hoop
werk schelen indien u de contributie voldoet middels een automatisch incasso.
Het betreft een bedrag van €50 dat in de
maand januari dient te worden betaald.

Belangrijke data
Hellingweekend: 11 en 12 oktober !
Denk er om de boot winterklaar te maken:
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 worden verwijderd, accu’s moeten zijn afgekoppeld.
Benzine- én gas-tanks mogen, op last van
de brandweer, niet op de haven overwinteren en moeten dus thuis worden opgeslagen.
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen
boot en er wordt dus verwacht dat je
aanwezig bent.
- Zaterdag 27 september: Werkweekend.
Aanmelden hiervoor kan bij de havenmeester of op: Inschrijven Werkplicht.
- Dinsdag 4 november vanaf 19:00 uur.
Stamppotproeverij in de Roef.
Inschrijven tot 1 november.
- Zaterdag 29 november 13.00 uur.
Sinterklaas.
Deze informatie, en nog véél meer, is óók
te vinden op onze website:
www.h79amsterdam.com
Passagierslijst
Aangemonsterd als nieuw lid:

Woonark buitenhaven
Bewoning van de ark zal worden ingevuld
door Bas, Kim en Nila de boer.
Er zullen nog wél verbouwingswerkzaamheden aan de ark plaatsvinden, eventuele
overlast hierdoor zal tot een minimum
beperkt blijven.

- Erik Hulleman
- Pelle Grobbe
- Gert Sellies
- Nick de Jonker
- Stefan Meyer
- Richard Wentges
- Ilse Roskam
- Cor vd Brun
- Hans Brommer

Volledig lid worden:
- Herman Haaksman
- Dennis vd Noort
- Martijn Pannevis
- Arjen Velsink
- Martijn Kramer
- Yolanda Formanoy
Recente afzwaaiers:
- E. Smidt
- Polak Schouten
- S. Appelhof
Wij heten onze nieuwe leden hartelijk
welkom; we hopen dat jullie je in zullen
zetten voor het wel en wee van onze
vereniging.

De Roef op de schop
Even voor de goede orde: Niet het clubblad, maar ons clubgebouw is deze zomer
grondig gerenoveerd.
Allereerst werd de oude houten vloer
gesloopt.

De koelkast, de magnetron en de
glazen/servieskast zijn opgenomen in een
bijzonder stijlvolle rode kastenwand.

Met man en macht werd een betonvloer
gestort, waarover later weer een tussen- en
een laminaatvloer werden gelegd.

Ook de nieuwe bar is inmiddels bijna klaar.
Hij bestaat uit een zeer artistieke opeenstapeling van houten balken, die nog gaat
worden afgewerkt met spoelbakken, en
een onder- én een boven-blad.

Het uiteindelijke resultaat mag er wezen:
een clubgebouw met stijl!
‘Dank aan eenieder die heeft meegeholpen
aan deze geweldige makeover.
Port in de haven
Op 11 februari jongstleden was er een heel
goed georganiseerde Portproeverij in de
Roef. Het weer was bijzonder druilerig
maar de opkomst was boven verwachting.
Ook het bestuur was bijzonder goed
vertegenwoordigd. Aan de Portproeverij
hebben circa 30 mensen deelgenomen, dat
is bijna een kwart van ons ledental. De
vereniging H79 heeft op dit moment iets
meer dan 100 leden.
Het was bijzonder dat Paulo Ferreira Gama
de Portproeverij organiseerde met Ronald
Snip die meerdere bijbehorende Hollandse
kaasplanken aanbood. Deze combinatie
van Paulo met verschillende soorten Port
en Ronald met verschillende soorten
Hollandse kaas was een lot uit de loterij.
De avond startte om 20.00 uur, maar
verschillende deelnemers hadden spijt dat
ze al gegeten hadden omdat het
kaasaanbod zo mooi gevarieerd was.
De Porten, die we geproefd hebben,
hebben bijna allemaal een alcohol
percentage van 18 tot 20%. In totaal
hebben we op die avond van zeven Porten
genipt, de meeste waren van het bekende
bedrijf Kopke. Dat is het oudste
buitenlandse bedrijf, dat wil zeggen niet
Portugese bedrijf, dat ook zijn druiven
oogst in de Dourovallei in Portugal. De
namen van de druiven in de Dourovallei
zijn: Touriga Fransesca, Touriga National,
Tinta Barocca en de Tinta Roriz.
Wat betreft de kazen is het proefpatroon,
vergelijkbaar met de Porten, ook langzaam
opgebouwd van de heel rustig van smaak
tot steeds voller van smaak. Onderweg zijn
we bijvoorbeeld ook via Hollandse Brie
langs de Hollandse Emmenthaler en de
klassieke rookkaas uiteindelijk geëindigd bij
de blauwe koe en de blauwe geit. Dan
waren de kazen op het biljart niet alleen
voorzien van een naambordje, maar ook
van
bijpassende
mesjes,
plankjes,
bijpassend brood en beeldjes. De blauwe
koe was een goed voorbeeld.

De eerste vier Porten waren wat gewoner.
We zijn begonnen met een Ruby (1) met
een flesrijping, dieprood (robijnrood-ruby),
bijzonder fruitig en betrekkelijk jong. De
tweede Port was een Banyuls (2),
versterkte Franse Wijn uit Rousillon,
Pyreneeën (oostkust Spanje/Frankrijk). De
derde was een Tawny (3), Port met
eikenhout rijping, smaak met fruit, hout en
taan (tawny). De vierde Port was de
Leidersburg (4) uit Zuid-Afrika, enigszins
beïnvloedt door het wijn maken rondom de
Indische Oceaan. Ook in Zuid Afrika heeft
men geëxperimenteerd met het toevoegen
van brandewijn aan wijn om de gisting te
stoppen.
De drie laatste Porten waren een Colheita
(5), een Tawny van het eerste oogstjaar
van hoge kwaliteit en een Port waarbij
geen sprake was van het aroma van een
mengsel van druiven maar gemaakt met
één druivensoort. Dan de Port van een
lokale boer (6), drie jaar op eiken en
daarna direct in de fles. Deze Port was
bijzonder puur van smaak en goud eerlijk.
Als laatste hebben we een Vintage (7)
geproefd, deze zou dan top moeten zijn in
hiërarchie, een top jaar van de beste
wijngaarden. Dit wordt driemaal per tien
jaar
gekozen
door
de
Portugese
Portautoriteit. Let op: deze flessen moeten
zorgvuldig worden gedecanteerd vanwege
droesem/depot (wijnkristallen en tanine van
de eik onder in de fles) en de portemonnee
moet ook flink worden getrokken.
Al deze lekkernijen maakten van deze
avond een bijzonder evenement bij H79,
alles was
goed georganiseerd en overzichtelijk. Er
waren vele vragen over de kaas en over de
Port en er was sprake van voorkeur.
Wederom
bleek
weer
dat
smaak
individueel bepaald wordt; men was het
lang niet altijd eens over het lekkerste.
Graag willen we Paulo en Ronald
bedanken voor zo’n bijzonder geslaagde
verenigingsavond.
Piet Heyn

Op: http://peprewatra.blogspot.nl/ zijn de
avonturen van Pep Gallenkamp met zijn
“Pepre Watra” te volgen, érg leuk om te
lezen.
Hieronder één episode uit het blog:
Zaterdag 13 september 2014
De PSU van een botenman
Vertrek
Nieuwemeerdijk 401
Aankomst H79
Afstand
3,1 Km varen
Weer
Het was half bewolkt en warm
windkracht 4
Passagiers Pep
Na een enerverende dag op jongensland is
het tijd om naar huis te gaan. Bert geeft me
een lift terug naar de Pepre Watra. Tijdens
het ontbijt hebben we bedacht dat het
onwaarschijnlijk is dat de waterpomp zelf
stuk is gegaan door gebrek aan water. Het
zou de impeller kunnen zijn: het
schoepenradje dat, aangedreven door het
pompmotortje, het water door het stelsel
pompt. En inderdaad; de impeller is
verkruimeld. Verwoest door hitte en gebrek
aan smering door het langslopende water.
Gelukig heb ik nog een reserve in de boot
liggen! Er zijn een paar dingen die je echt
altijd bij je moet hebben als botenman: een
extra jerrycan diesel, een brandstoffilter,
tyraps, ducttape, koelvloeistof (weet ik
sinds gister) ennn... een impeller.
Ad is inmiddels aan komen fietsen en hij
ziet toe op mijn geklus. Het meeste werk is
het uitpeuteren van het rubbergranulaat dat
is achter gebleven in het impellerhuis en de
waterleiding. Een tyrap biedt uitkomst. Al
met al kost het klusje niet meer dan een
kwartier. De motor gaat aan: zal er water
uit de uitlaat spuiten?

Wat over was van de oude impeller

Jawel!! Ik ben zo trots als een hond met vijf
lullen. De PW vaart weer; Het vertrouwde
splut splut van de wateruitlaat klinkt als
muziek in mijn oren. Ik neem afscheid van
Ad en vaar vol goede moed naar huis, naar
de
haven
van
de
Amsterdamse
Watersportvereniging Hollandia 79. Het
motortje loopt mooi regelmatig, geen gehik
meer of andere rare geluiden. Alleen de
onverwoestbare Mercedes diesel, de wind
en ik.
Ingezonden oproep

Nog steeds vermist
Muziekinstallatie
Met het hellingen in oktober verdwenen uit
de loods

Weet je waar hij gebleven is dan graag laten
weten aan Hans of bel mij op 06-19817975
Thijs Bolt
Beloning: Prosecco!!!!
Wistudat?
“Met een nat zeil thuiskomen”
Dát zal u als gerespecteerd lid van onze
water-sportvereniging uiteraard nooit overkomen: Dronken zijn.
In deze uitdrukking slaat het natte zeil op
de gewoonte dat schepen die tegen de
wind in moesten laveren, met natgemaakte
zeilen voeren omdat die meer wind dan
droge zeilen konden vangen en er scherper
gelaveerd kon worden. Een schip dat met
een nat zeil thuiskwam, kwam dus aangelaveerd - net zo kruizend over de waterweg
als de dronkaard over straat zwalkt.

