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Beste leden van H79, 
 
Nu langzaam begint door te dringen dat de 
zomer écht tot de verleden tijd behoort, 
kunnen we u met recht de herfsteditie van 
uw clubblad presenteren. 
 
 
Bestuursmedelingen 
 
Overlijdensberichten 
- In maart van dit jaar ontving het bestuur 
het bericht dat Henk Laan, lid van H’79 
sinds eind jaren 90, na een lang ziekbed is 
overleden.  
- Eind juni kwam het nieuws dat Fred 
Hogenberg, winterklant van H’79 sinds half 
jaren 90, is overleden. 
- Vorige week kwam het bericht dat ook 
ons erelid Fenna de Vries op 101-jarige 
leeftijd is overleden. In november 2012 
hebben wij als bestuur nog uitgebreid 
stilgestaan bij haar 100-jarige verjaardag 
met taart en speech. Fenna was geliefd en 
vroeger actief met haar bootje de 
Woelwater. Zij was lid met haar man, die 
precies 18 jaar eerder stierf, sinds de 
oprichting van onze vereniging in 1979. 

Op 14 augustus j.l. zijn Richard en Esther 
met een feest op de haven in het huwlijks-
bootje gestapt. 
 
Belangrijke data 
 
Hellingweekend: 10 en 11 oktober ! 
Inmiddels is er een planning gemaakt op 
basis van de aanmeldingen.  
Opvallend is dat het aantal aanmeldingen 
dit jaar een stuk geringer is dan voorgaan-
de jaren. Graag aandacht hiervoor!  
Vergeet niet het winterstallingsformulier in 
te leveren!!!  
De planning hangt in de hal van de 
Roef. Voor vragen kun je bij de haven-
meester terecht. 
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 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 
aanwezig bent.  
 
Deze informatie, en nog véél meer, is óók 
te vinden op onze website:  
www.h79amsterdam.com 
 
 
Passagierslijst 
 
Aangemonsterd als aspirantlid: 
- Ilona van den Ouden 
- Barry Pelk 
- Richard van der Wal 
- Willemijn Zanbergen 
 
Volledig lid worden: 
- Pelle Grobbe 
- Erik Hulleman 
- Gert Sellies 
- Richard Wentges 
 
Recente afzwaaiers: 
- Nick de Jonker (was aspirant) 
- Joop van Hofwegen (wordt donateur) 
 
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 oproep: 
 
Met wat extra gereedschap kunnen de 
klussers voor onze club nog meer 
betekenen! 
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.	  

 
 
“Varen op de Waddenzee”: mijmeringen 
bij een boek 
 
Vanaf mijn jeugd zeilden wij, mijn ouders, 
zus en ondergetekende in een omgebouw-
de sloep van een Vlaardinger logger, de VL 
165, tot zeilsloep. Vanaf de jaren 70 
werden we ook lid van de stichting Het 

Sloepwezen. Appie Wijtenburg was de 
ongeorganiseerde organist… wat een spre-
ker was die man! 
Hemelvaartsdag ’66 was de proefvaart 
vanuit Muiden langs het slot het IJselmeer 
op. Rondje Pampus en weer terug de 
haven in. De sloep had ooit oortjes 
(zijzwaarden) die net als bij platbodems als 
kwakken, botters etc. fungeren tegen de 
drift en als dieptemeter. Jarenlang voeren 
we  vanuit Gooi over IJselmeer naar mooie 
plaatsen als Elburg, Nijkerk, Spakenburg 
en Bunschoten nog voor de inpoldering van 
de zuidelijke Flevopolder. In 1970 totaal 
afgesloten. 
Met de zomervakanties zeilden we via 
IJselmeer en of de randmeren naar de kop 
van Noordwest Overijssel en verder Fries-
land in en omhoog tot Lauwersmeer. Vanaf 
1976 reilden en zeilden we ook naar de 
Waddenzee. Van een der eerste tochten 
heeft mijn vader Jaap daar een verslag/ 
logboek over geschreven genaamd 
“Schelvispekel: manuschript gevonden in 
een fles bitterzoet”. In de jaren negentig 
zijn we met de stichting Het Sloepwezen 
ook gaan deelnemen met HT roei-en 
zeilsloepen, zeilende vanaf Harlingen mee 
met de roeislopenrace naar west Terschel-
ling. Vele avonturen op de VL 165 
(Werkdroger) meegemaakt en mooie 
rustieke plekjes gevonden. Aldaar anke-
rend of droogvallend ondermeer bij ’t Oerd 
op Ameland, groeide daar nog champig-
nons in het wild vanwege de paarden en 
vijgen. 
Het tij is aan het keren oftewel drukte op 
het wad en een verkeerssnelweg van 
Harlingen naar Vlieland en/of Terschelling. 
Voor de rust kun je beter op en rond het 
oostelijk wad varen. Zeilen op het wad 
zonder buitenboordmotor maar met wrik-
riem is goed te doen, mits je af een toe een 
sleep vraagt. Vele etmalen zijn we onder-
weg geweest in donker en met ontij. Nooit 
enige calamiteiten gehad op een futiele 
schade na. Tijdens HT sloepenrace werden 
we aangevaren door een sloep van 
Ameland in ’93. We hebben gelukkig nooit 
motorproblemen gehad. Zeilen doe je voor 
de rust en zonder stress. 
Een goede voorbereiding: zicht op de 
natuur, wind, water en veren. Geen pek op 
zee maar in de naden, pressening (band 
van jute genageld in de sponning van een 
dekdeel, behandelen met Stockholmer 
teer. Uiteraard putten we uit alle nieuws, de 
juiste weerberichten en kiezen daarna het 
wijde water voor de juiste koers. Bepalend 



is stroom, wind en de kentering voor een 
verantwoorde reis. Het zeevak kan men 
leren (www.ezs.nl). “Beter vagelijk goed 
dan precies verkeerd” (citaat Henk Wever). 
De tijdgeest is voor mij de vele verhalen 
van een ander aan te horen van mensen 
uit lang vervlogen tijden. Jurren van Boven 
van Schier is er daar een van. Vroeger 
hadden we alles anders Hans… 
Er is een prachtig nieuw boek uitgekomen 
beschreven door Marianne van der Linden 
met veel beeldmateriaal en vaaraan-
wijzingen. Hollandia is de uitgever van het 
boek getiteld “Varen op de Waddenzee” 
met een keur aan keuze om te varen op 
het wad.     Na vele jaren varen op 
verschillende schepen o.a. Wicky en  
http://stormmeeuw.wordpress.com ben ik 
sinds 2006 ook charterschipper op klippers, 
schoeners en rond- en platbodems. Velen 
en mooie avonturen (zonder risico geen 
avontuur). Dit seizoen heb ik nog niet op 
het wad gevaren vanwege de Dutch 
Classic (www.dcyr.nl). Deze behouds-
verenigingen zijn wel de initiatieven die er 
genomen worden om het zeilen onder de 
mensen te brengen. Ook de oudleerlingen 
vereniging van de Enkhuizer Zeevaart-
school, Dwarstuig zijn de toe-komst voor 
de zeilsport, (zee)chartervaart en bruine 
vloot. 
Wel een mooie voorstelling gezien bij 
Stroe/Oosterland op Wieringen (BUOG 
productie) en titel is de Oorsprong, met o.a 
Agnes Smid van Den oever op hobo. In 
een striemende wind met buien, prachtige 
voorstelling met mooie luchten boven Texel 
en wieringerwad aan de bierdijk. 
 

 
 

 
 

Zolang als het duurt is het een uniek 
waddenlandschap, ons werelderfgoed. Het 
tij staat niet stil, het tij is aan het keren, we 
moeten de boot afhouden. Op en rond de 
waddenzee: geen kiekendieven, olie-en 
gasplatforums (discussie uitgesloten) maar 
de natuur de boel laten. Vissersgeduld is 
Latijns op zijn smalst. Hoelang varen we al 
de juiste koers, zolang als het duurt? 
 
Geschreven door Bas Hoffmann a/b ZM De Kat 
 

 
 

Foto’s gemaakt door Jaap Hoffmann (© Bas Hoffmann) 
 
 
Mooi om in de winter over na te denken. 
 
De regels 
Rechts heeft voorrang, maar schepen 
langer dan 20 meter en beroepsvaart gaan 
voor. 
Vaar zoveel mogelijk aan stuurboordzijde 
(rechts). 
Vaar in de stad en het oostelijke havenge-
bied niet harder dan 7,5 km per uur. 
Voorkom hinderlijke golfslag. 
De schipper drinkt geen alcohol. 
Versterkte muziek op open boten is ver-
boden. 
Op een gemotoriseerde boot moet een 
naam staan. 
Tijdens slecht zicht en in het donker: 
Goedgekeurde navigatie verlichting voor 
boten langer dan 7 meter. 
Rondom schijnend wit licht voor boten die 
korter zijn dan 7 meter. 
 
De etiquette 
De stootwillen hangen/liggen tijdens het 
varen binnenboord. 
Tijdens het aanmeren gaan de stootwillen 
buitenboord om schade aan de boot en 
aan de kade te voorkomen. 
Op het water groet men elkaar, van oud-
sher uit een gevoel van saamhorigheid. 
Achter op de boot hangt een vlag van het 



thuisland.  
De vlag mag het water niet raken en wordt 
gestreken bij zonsondergang en aan het 
eind van de tocht. 
Op de achterzijde van de boot staat de 
naam van de thuishaven of de gemeente 
daarvan. 
Wanneer de boot in de problemen is, wor-
den andere schippers geacht om te hulp te 
schieten. 
Wanneer de boot in een sluis is afgemeerd 
zet men de motor af en blijft men aan 
boord.  
 
Aanradertjes 
Regelmatig achterom kijken is belangrijk; 
er zijn altijd schepen die sneller varen.  
Neem niet te veel mensen aan boord, het 
brengt de stabiliteit van uw schip in gevaar. 
Denk aan de dode hoek van (met name 
ongeladen) binnenvaart schepen. 
 
Nieuwemeersluis tijdens Sail 
 

 
Die maximale vaarsnelheid dat gaat nog 
wel, maar golfslag beperken was lastiger. 
(foto van de redactie) 
 
 
Nautisch Nassen 
 
Twee personen: 
 
één grote ui; 
pakje plakjes chorizo; 
pakje soepgroente fijn; 
blikje tomaten blokjes; 
1 of 2 blikjes gare linzen (ah); 
misschien beetje kummel; 
pistoletje of stukje stokbrood. 
 
In één pan op één pitje ui fruiten, chorizo 
plakjes erbij en uitbakken, soepgroente in 
het vet van de chorizo roerbakken, linzen 
en tomatenblokjes toevoegen, indien nodig 
water toevoegen, even zachtjes aan de 
kook brengen. Er kan kummel in.  
Opeten met pistoletje.  
Eet smakelijk! (ter beschikking gesteld door 
Liesbeth Dubois a/b ms Klapmuts.) 

Wistudat? 
 
Wanneer een houten schip niet meer al te 
liefdevol is onderhouden, en delen van de 
romp door houtrot zijn aangetast. is de 
verleiding groot om gebruik te maken van 
makkelijke lapmiddeltjes. 
In het verleden werden de rotte plekken 
eenvoudigweg overspijkerd met “stort”, dun 
gegalvaniseerd staalplaat of blik. 
Na het hierover aanbrengen van een goed 
verhullende laag teer, leek het verval 
succesvol gestopt. 
Inderdaad “leek”, het rottende hout was 
immers niet verwijderd, en door de 
afsluitende werking van de vlugge reparatie 
kon het onderliggende hout al helemaal 
niet meer ademen. 
Gevolg: het rottingsproces ging achter de 
reparatie rustig (of zelfs nóg sneller) 
verder. 
Het begin van het einde dus, daarom kreeg 
dit soort van overtimmering de naam: 
”Doodskleed”. 
Tegenwoordig hoeven we gelukkig niet 
meer te klungelen met blik en teer, we 
hebben immers polyester en epoxy. 
Helaas blijft het principe hetzelfde: rottend 
hout rot vrolijk verder, zéker als het 
zorgvuldig nat wordt gehouden. 
Alvorens u de aangetaste plekken (of uw 
gehele schip) gaat inpakken met een 
mooie laag kunsthars, dus éérst al het rotte 
materiaal verwijderen, het gezonde hout 
goed laten drogen, en daarna de gaten 
weer repareren met nieuw hout. 
Echter, indien u het tijdrovende onderhoud 
aan uw vervallen houten bootje zat bent, 
en u er tóch voor kiest om naar de polyes-
terpot te grijpen, doe het dan wél goed. 
‘Flinke laag stevig gewapend polyester aan 
de buitenkant van het gehele schip, het 
oude hout aan de binnenzijde lekker laten 
wegrotten (dit gaat vanzelf!) en klaar bent 
u, nu de trotse bezitter van een polyester 
schip. 
 
 
 
 

 
 


