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Beste leden van H79, 
 
Nu het paddestoelenseizoen toch écht ten 
einde is gekomen ,presenteren wij u de 
wintereditie van de H79-nieuwsbrief. 
 

 
 
Bestuursmedelingen 
 
- Automatisch incasso contributie 

Vorig jaar heeft het bestuur de leden en 
donateurs van H'79 verzocht via auto-

matisch incasso de jaarlijkse contributie te 
betalen. Een aantal van u is op dit ver-
zoek ingegaan. Nogmaals dank hier-
voor. Uiteindelijk blijkt echter met alle 
extra handelingen bij automatisch incasso 
en het feit dat de zomer- en winterstal-
lingen vaak wijzigen, dat bewaking via 
ons administratiesysteem eenvoudiger is. 
We houden dus vast aan dit systeem en 
ons eerdere verzoek vervalt hiermee. 

 
- Overlijdensbericht 
 Tot onze spijt moeten we u mededelen 

dat Fien Meursing, partner van René 
Rodriguez, laatste oktober is overleden.  

 Tevens ontving het bestuur begin januari 
het bericht van het overlijden van de 
havenmeester van De Koenen, Floris 
Wijnbergh. 

 
Belangrijke data 
 
-‐ De algemene ledenvergadering wordt 

gehouden op zondag 22 maart 2015 om 
14.00 uur in De Roef. Uitnodiging en 
agenda volgen tezijnertijd. 

-‐ Het hellingweekend voor het voorjaar 
2013 staat gepland op zaterdag 11 en 
zondag 12 april 2015. Zorg dat uw vaar-
tuig gereed is! 



- Hieruit volgt dat er vanaf vrijdag13 maart 
-‐ in de loods niet meer drooggeschuurd 

of anderszins gestoft mag worden. 
-‐ Wijnproeverij in De Roef op dinsdag 12 

mei om 20:00 uur. 
-‐ Werk-zaterdag op 6 juni. 
 opgeven kan via de website. 
- Barbecue in De Roef op zaterdag 27 juni 

vanaf 18:00 uur. 
 Inschrijven tot 10 juni. 
 
Deze informatie, en nog véél meer, is óók 
te vinden op onze website:  
www.h79amsterdam.com 
 
 
Passagierslijst 
 
Aangemonsterd als aspirantlid: 
- Alan Otte 
- Bas (en Kim) de Boer: zij gaan in de ark  
  in de buitenhaven wonen. 
 
Volledig lid worden: 
- Hans Brommer 
- Bas Hoffmann 
- Friso Hooghiemstra 
- Cor van der Brun 
 
Recente afzwaaiers: 
- Erik Smit 
- Haiko Krumm 
- Cor Oost 
- Peter van Schaik 
- Wim van Schaijk 
 
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 electrisch 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.	  

Sinterklaas 
 
Het lijkt alweer een tijd geleden, meer dan 
een maand, maar omdat het clubblad nog 
niet eerder uit is gekomen, kan er best een 
terugblik worden geschreven over de 
afgelopen tijd. 
Sint was zeer succesvol georganiseerd. 
Het team hanteert een heus draaiboek om 
er een succesvolle dag van te maken. 
De vereniging kent gelukkig ook een aantal 
jongere leden, waardoor er dus ook meer 
kleintjes zijn die de Sint en zijn Pieten 
graag willen ontmoeten. Ook opa’s en 
oma’s zijn graag bij H79 aanwezig. 
De foto reportage is gepubliceerd op de 
Facebook pagina van H 79. 
Sint zag er nog steeds goed uit en ook zijn 
Pieten waren niet veel veranderd. Bij H79 
is de RETRO Piet ingevoerd, ja dat is die 
Piet die de discussies niet wenst te horen 
en er zo uitziet als vroeger, vandaar. 
Ook was de ROEF weer enorm leuk 
versierd en kon Dennis gelukkig weer voor 
strobalen zorgen, wat het geheel feestelijk 
maakt. De kinderen maakten een mooie 
tekening en met vlaggetjes zwaaiden ze 
vrolijk naar de sleepboot van Hans de Boer 
die voor de gelegenheid weer was 
gevraagd de Sint te brengen naar de haven 
van H79. 
Tante Hannie was er ook weer om de 
kleintjes een leuk verhaal voor te lezen en 
de regie op de werkvloer te voeren. 
Even was er paniek, want Sint kwam met 
Pieten, maar er was iets mis met de 
cadeaus, die waren ze kwijt. Maar gelukkig 
was dat probleem snel opgelost. 
Sint nam goed de tijd voor elk kind, een 
verhaaltje, een blik in het grote rode boek 
en ja natuurlijk het cadeau. 
Ondertussen was achter de bar (ja die 
mooie nieuwe!) genoeg actie, ook de 
inwendige mens moest worden versterkt, 
zowel de groten als de kleinen, ieder kreeg 
wat lekkers. 
Na het vertrek van Sint en zijn Pieten, met 
de belofte dat hij volgend jaar (dus nu in 
2015) weer zal komen, werd er in grote 
gezamenlijkheid opgeruimd. 
 
 

 



Kerstgourmet 
 
Wat begon in 2013 en zeer succesvol 
bleek, is herhaald in december. Evenals de 
stamppotproeverij staat dit nu als een 
evenement te boek. Op 15 december op de 
dinsdagavond (clubavond) staat het zelfs 
op de website al aangekondigd als een 
kerstmaaltijd. 
De organisatie van de gourmet is in han-
den van Esther en Yvonne. Maar zonder 
de inzet van de leden die zich via de 
Facebookpagina hadden opgegeven, had 
het niet zo’n succes geweest. 
Het ontbrak aan niets, gourmetsetjes ge-
noeg, tafels leuk versierd en overheerlijke 
hapjes, meer dan voldoende ingekocht en 
fijn dat we een lid hebben die SLAGER is, 
nee we noemen hier geen namen, reclame 
maken mag niet.  
Ook hier weer een goed verenigingsgevoel, 
saamhorigheid met eten, drinken, afwas-
sen en opruimen. Ook hier zijn foto’s ge-
maakt die op Facebook pagina zijn gepubli-
ceerd. 
 
Nu Facebook een paar keer is genoemd: 
Facebook groep H79 kent inmiddels 49 
leden. 
Een heerlijk medium, er wordt veel op 
gekeken. De groepsfoto wordt met regel-
maat veranderd en ook de website wordt 
continue geactualiseerd. 
 
 
 
Amsterdamse grachten schoner en 
rustiger  

 

De Amsterdamse grachten zijn in 2014 
schoner en rustiger geworden. Er zijn meer 
milieuvriendelijke boten en het aantal 
vaartuigen is afgenomen. Daarnaast waren 
er minder boten die illegaal passagiers ver-
voerden dankzij intensievere handhaving 
en gericht optreden.  
Het algehele beeld is dat het vaarseizoen 
2014 beduidend rustiger verliep dan in 

2013, met vooral minder meldingen van 
geluidsoverlast en betere naleving van de 
regels. 

Lees meer 

(Uit: Nieuwsbrief Gemeente Amsterdam 
29 januari 2015) 
 
 
Er op uit…..met de Schavuit! 

 
Zomer 2014 kunnen we de grote zeiltocht 
in noordelijke richting pas in augustus 
beginnen, want ja, als je oudste dochter in 
Californië in juli een halve eeuw wordt, ga 
je samen met haar Sarah zien en ‘en pas-
sant’ het Yellowstone National Park. Fan-
tastisch! 
Donderdag 7 augustus tuffen we met ge-
streken mast naar de jachthaven van 
W.S.V. IJburg, waar een vriendin dichtbij 
woont. Om er te komen bel je de haven-
meester en du moment gaat een piepklein 
sluisje open. Faciliteiten zijn er amper. Sa-
nitair bij de horeca en zo. Tja. 

 

 
 

De andere dag zeilen we met vriendin rich-
ting Pampus. Dat eiland doet z’n naam eer 
aan. We blijven er weliswaar niet voor lig-
gen, maar de wind is al te stevig en uit de 
foute richting voor de Randmeren. Nog een 
nachtje IJburg?! Het is niet anders. 
Zaterdag w.k. 6., enorme golven, naar de 
Hollandse Brug op alleen het grootzeil. 
Geen zeiler te bekennen. We varen ten 
zuiden van de vaargeul, want zo hebben 
we de wind pal achter. In vliegende 
vaart….lopen we vast! Na veel gestumper 
schieten we los en gaat het hobbel-de-
bobbel-de-boem richting brug. Arme boot. 
Almere-Haven lijkt me een prima plek. 
Voordat het grootzeil zakt, moet ons 
Schavuitje de harde wind vele kopjes 
geven. En wat die handige afsteek voor 
beroerde gevolgen had, wordt later 
duidelijk! 
Zondag is het mooie weer ver te zoeken. 
Loeiharde wind laat ons doodmoe afzakken 



naar Huizen, waar we een middag door 
regen en onweer aan de  gezelligheid van 
de kajuit vastgekluisterd zitten. Met boeken 
en muziek lukt het wonderwel. 
Monter beginnen we maandag de zeilen te 
hijsen. W.K. 4 tot 7. Rifje? Welnee! Reus-
achtige rollers bewijzen dat de Randmeren 
niet onderdoen voor het beruchte IJssel-
meer. Bij de Stichtse Brug besluiten we op 
alleen de fok verder te gaan. De boot spar-
telt nogal tegen. Hoe kàn dat? De tijd zal 
het leren. Met deze windrichting lijkt het 
slimmer op de motor naar Spakenburg te 
gaan. Daar houden we een rustdag om een 
pietsie bij te komen. Ik ontwaar onder de 
boot wortels en planten. Weg rust. Adri 
slaat pittig aan het werk. 
 

 
 
Na veel krachtsinspanning ligt er een weel-
derige berg waterplanten op de oever. Dat 
komt er nou van als je wilt afsteken!  

Ik doe ook wat. Op een gammel fietsje 
breng ik het grootzeil naar de zeilmakerij 
om de zaterdag uitgescheurde zeillatten te 
laten repareren. Averij hoort erbij?  
Woensdag naar J.H. Horst, waar onze 
jongste dochter met haar drie meisjes ons 
opwacht. Leuk voor de kinderen om even 
te zeilen. Liever op de fok, want het gaat 
nogal te keer. Wéér is de boot onwillig! Er 
zit nog een restant planten onder. Adri zal 
te water moeten. Wat dat oplevert liegt er 
niet om. Nu snappen we waarom een ge-
lijkwaardig schip ons zeilend passeerde. 
Iets wat niet vaak het geval is, want Adri is 
een snelle vogel. 
Een mooie wind met af en toe een bui, 
brengt ons de volgende dag in Elburg, 
waar we een extra dagje toeven. We zijn er 
’s avonds getuige van een bizar gebeuren. 
Professionele duikers in de haven? Een 
oploopje? Huilende moeder? Wat is er aan 
de hand? De duiker haalt de knuffel boven 
van een driejarig meisje. A raison van  
€450, duur knuffeltje. Toch? 
Zaterdag flink er tegenan. Doel is Zwart-
sluis. Op het Ketelmeer supersnel met wind 
achter. Zonde om via Schokkershaven het 
Ramsdiep in te gaan. HELAAS, wisten we 
toch van drie jaar geleden, dat er een 
stremming was? Hop, terug, tegenwind op 
de motor tòch naar Schokkershaven, met 
als traktatie een klapbui. Hálen we dat? 
Vervolgens laten we alles zakken voor de 
brug, die sinds kort…12,5m hoog is. Mee-
warige blikken zijn ons deel. Soms is het 
mistig van de zware regen, de w.k  neemt 
toe, maar we bereiken ons doel. 
Wat wilde ik graag door het Weerribben-
Wieden-gebied, want dat is met onze Valk 
in 2011 in het water gevallen. Het hoort ze-
ker zo. Het is deze ‘zon’dag  ijzig koud en 
vele buien volgen elkaar op. Zeilen is er 
niet bij . Voordeel zijn de op afstand auto-
matisch bediende bruggen. Dat scheelt, 
maar vlak voor Echtenerbrug krijgen we 
zo’n hoosbui dat er geen zicht is. Afijn, hier 
een (regen)dagje om bij te komen. Dat 
brengen we door bij onze verre vrienden in 
Nijelamerbrug. Ook leuk. 
Ondanks de schepen met rotte appelen, 
zeilen we dapper weg, òp naar Sneek. Na 
een half uur vliegt de giek los. De groot-
schoot ploft in de kuip. RA-RA! Het oog is 
afgebroken. Alles laten zakken? NEE! Ik 
bevestig de schoot met het stevige touw 
van de putsemmer aan het achtereind van 
de giek. We varen op het grootzeil verder. 
Dat Adri daarmee laveert in de Houkesloot 
vind ik een sterk staaltje. In de Argonaut 



Haven is een werf! Maar nee, ze ‘kun-
nen’(=willen) geen nieuw oog aanbrengen. 
We blijven twee dagen in Sneek, met wis-
selvallig weer. Bij een zeilmaker laten we 
een punthuik maken voor onze fok, die ou-
derwets als we zijn, geen rolfok is. Ik geef 
keurig de gewenste afmetingen. Hij is te 
klein! Aha, i.p.v. een 60 cm doorsnee bo-
dem hebben ze 60 cm basis gemaakt. Met 
een smoesje van ‘nog twee onder tafel lig-
gende stofdelen’ praten en maken ze het 
goed. Al met al een handige aanwinst. 
Dan voorspellen ze voor zes dagen min-
stens 70% neerslag. De weergoden haten 
ons? Vrijdag 8 uren op de motor in de stort-
regen naar Workum. Arme Adri. Kóud!! Ge-
lukkig wil een monteur het oog aanbren-
gen, maar pas zaterdag i.v.m. de nattig-
heid. OK, hij doet het de volgende dag, zij 
het in de gietregen. Wat fijn dat het er per-
fect uitziet.  
Vol goede moed het IJsselmeer op richting 
Enkhuizen. Had je gedacht. De windrich-
ting is anders dan voorspeld. En om te 
gaan laveren? Stavoren is een prima optie. 
‘Zondag wordt een mooie zomerdag’, zegt 
men. Adri wil er op het land van genieten 
na alle kwellingen. Ik vind het aantrekkelijk 
om eens een mooie dag op het water te 
zitten. Die krijgen we. De wind wakkert 
sterk aan. Dwingt ons richting Lelystad. De 
ene pikzwarte wolk na de andere gutst zijn 
machtige watermassa over ons heen. Zorgt 
voor een prachtig kleurenspel, dat wel. Wat 
erger is zijn de snoeiharde windvlagen, 
waardoor de Schavuit zó tekeer gaat, dat ik 
zweer nóóit meer het IJsselmeer op te 
gaan, als ik dit overleef tenminste. Adri wij-
zigt soms de koers om door te kunnen 
gaan. De die-hard. Vlakbij Lelystad hangen 
alle grote schepen net zo schuin als wij, 
maar onze Etap is wat, hmm,  schommel-
gevoeliger. Dat ik de bodem van zo’n schip 
zie, leg ik ‘even’ vast.  
 

 

Eind goed, al goed. Dinsdag blaast een 
oostenwind 4 à 5 ons snel naar Durger-
dam. Woensdag wordt een ècht zomerse 
dag, wat ons een gezellige tocht door Am-
sterdam oplevert. Als klein pesterijtje is de 
Nieuwe Meersluis, waar we om 14.00u ar-
riveren, defect. OK, We wonen gelukkig 
redelijk dichtbij, zodat Adri de auto op kan 
halen. Om 18.00u gaat de sluis weer open 
en brengt Adri de trouwe Schavuit (dubbel-
zinnig) in onze H79 –thuishaven. Daar 
staat Frank altijd klaar om de helpende 
hand te bieden bij het hijsen van de mast. 
Klàsse! 
Conclusie? We hopen in 2015 een flink 
aantal weken via het IJsselmeer naar 
Friesland te gaan om eindelijk van de Frie-
se meren te kunnen genieten in een tempo 
dat iets meer bij onze jaren past. 
 
 
 
 
Wistudat? 
 
“Spijkers op laagwater zoeken” 
 
Zonder reden toch bezwaren aanvoeren. 
Ook: op details vitten.  
De uitdrukking slaat op scheepstimmer-
werven waar bij eb (laagwater) de spijkers, 
die in het water gevallen waren, gezocht 
moest worden omdat die toentertijd zo 
kostbaar waren. Dit was lastig en vervelend 
werk omdat de spijkers bijna niet te vinden 
waren. 
Gezien de hedendaagse spijkerprijzen 
komt dit, binnen onze vereniging, eigenlijk 
niet meer voor. (red.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


