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Beste leden van H79,
In de hoop dat jullie deze zomer allemaal
goed gebruik hebben kunnen maken van je
boot, loopt het vaarzeizoen nu toch écht op
z'n eind.
Het wordt weer tijd om te stoppen met
dromen over al die leuke winterklussen en
de handen daadwerkelijk uit de mouwen te
gaan steken.
Vooruitlopend hierop presenteren wij jullie
de herfst-editie van "De Roef".

Bestuurlijke mededelingen
Hellingen
Net als afgelopen jaar zal het hellingen bij
zowél de grote als de kleine helling niet
zoals gebruikelijk plaatsvinden in het 2e
weekend van oktober, maar doordeweeks
onder verantwoordelijkheid van Hans de
Boer. Hans zal afstemming zoeken omtrent
moment van hellingen met booteigenaren.
Houd daarom mail/ telefoon in de gaten.

Losse brandstoftanks, zoals jerrycans,
moeten van boord zijn en ook niet ergens
in de loods worden neergezet. Als losse
tanks worden aangetroffen wordt de boot
niet gehellingd. Accu’s moeten worden
afgekoppeld of uitgeschakeld. De opslag
van verf blikken en olie moet worden
beperkt. Als er inspectie is vanuit de
gemeente en zij treffen dit aan, ook
gasflessen vallen daaronder, heeft dit
consequenties. Een bekeuring zal verhaald
worden op de eigenaar. Iets over de
lengtes van boten. Bij de lengte (L.O.A.)
telt ook mee een buitenboordmotor of roer
o.I.d. Nameten wordt bij alle boten gedaan
overigens. Hopelijk is ieder tevreden met
de winter plek. Het blijft een gepas en
gemeet.
Ten overvloede (herhaling): Het is ook niet
vanzelfsprekend dat bij aanschaf van een
tweede boot of een andere -grotere- boot,
dat er plek voor is. En ook is het niet
vanzelfsprekend dat een boot altijd op
dezelfde plek komt. Inschrijvingen voor de
winterstalling moeten jaarlijks worden
gedaan en voor 1 september binnen zijn
als bekend!

Besproken tijdens de ALV

Nieuwe leden:

Tijdens de ALV is een aantal beslissingen genomen die belangrijk zijn in deze
nieuwsbrief te benoemen. Allereerst zullen
de liggelden voor zowel zomer- als winterstalling vanaf heden met 5% worden
geïndexeerd. Aanleiding hiervoor is dat we
al enige tijd interen op eigen vermogen en
al jaren de nullijn aanhouden terwijl kosten
wel degelijk stijgen. Daarnaast zijn er twee
nieuwe bestuursleden (statutair minimaal 5
en oneven aantal) gekozen, te weten Dirk
Jan en Paulo. Zij zullen zich primair gaan
richten op de langere termijn van onze
vereniging en scenario's uitwerken voor
een duurzame verdere ontwikkeling. Hierbij
wordt gekeken naar inkomsten, uitgaven
(opstallen en dergelijke) en bestuurssamenstelling (waaronder aantal termijnen).
Verder zal zowel het aanmelden van
potentiële leden als ook winterstalling vanaf
heden verder gedigitaliseerd worden, waar
tot op heden met analoge inschrijfformulieren werd gewerkt.
Geïnteresseerden (potentiële leden) kunnen zich al aanmelden via de website
(https://h79.nl/aanmeldformulier-aspirantlid/) of via aanmeld-QR's die op
verschillende plekken in en om de Roef
opgehangen zijn.
Op deze wijze kunnen we bovendien
vlotter inspelen op geïnteresseerden.
Ditzelfde geldt voor winterstalling.
Belangrijk is dat uitgangspunt voor winterstalling blijft dat aanmelding dient te geschieden voor 1 september en dat dit geen
garantie biedt dat er ook daadwerkelijk
winterstalling in de loods mogelijk is. De
verantwoordelijkheid voor de indeling van
de winterstalling ligt bij de havenmeester.
Nu de 1,5m regel is losgelaten willen we
activiteiten ook weer gaan stimuleren. De
activiteitencommissie houdt zich aanbevolen voor ideeën hiervoor!
Tenslotte is er door het bestuur een geplastificeerde vaarbewaarkaart beschikbaar
gesteld tijdens de ALV met de belangrijkste spelregels voor op het water. Deze
zijn nog beschikbaar in De Roef, mocht je
niet aanwezig zijn geweest.

Nieuw aangemonsterd:
- Natan Schrijver
- Jeroen van Stijn
Als volwaardig lid zijn opgenomen:
- Tim Berg
- Hans Kok
- Roy Kragtwijk
- David de Kanter
- Toon Wassing
- Berend Wassing
Wij wensen onze
behouden vaart!
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Even voorstellen:
Mijn naam is Tim Berg, 33 jaar oud en
sinds juli dit jaar trots lid van H79!

Vorig jaar heb ik samen met David de
Kanter bovenstaande Bakdekker uit 1937
gekocht.
Na een flinke zoektocht waren we beide
eigenlijk direct verkocht toen we deze
Bakdekker tegenkwamen.
We hadden geluk dat we direct een box
konden krijgen bij H79, de haven die wij
beide toevallig al kenden via onze vrienden
die daar al langere tijd hun bootje hebben
liggen.
In het eerste vaarseizoen hebben we volle
bak genoten van onze boot, waarvan we
de naam weer in ere gaan herstellen naar
‘Wijsneus’. Na lang getwijfel lijkt het ons
mooi deze naam weer te gaan gebruiken.
Uit de documentatie die wij hebben ontvangen bij de aanschaf, blijkt dat ze deze

naam het langst heeft gedragen voordat wij
haar kochten.
Tijdens het eerste vaarseizoen hebben we
besloten om haar in de winter flink aan te
pakken, waardoor ze er nu weer prachtig
uit ziet. Volledig geschilderd en motorisch
het e.e.a. aangepakt. Vooral de quote
‘Lange halen, we zijn nog niet aan het afschilderen’ van Wouter zal ons nog lang
bijblijven.
Na vorig jaar veel tijd op het Nieuwe Meer
te hebben doorgebracht, heeft ze deze
zomer iets meer meters gemaakt doordat
we vaker tochtjes zijn gaan maken. Ze
leent zich uitstekend voor deze langere
tochten omdat je er gemakkelijk op kunt
overnachten.
Maar ook de dagen waarin je lekker op tijd
in de ochtend opstapt en een mooie dag op
het water doorbrengt met vrienden en
familie, in en rond Amsterdam, blijven
genieten.
We kijken uit naar de volgende zomer om
het ankertje weer uit te kunnen gooien op
het Nieuwe Meer met de andere leden uit
de haven.
David en ik hopen nog vele jaren van deze
boot te kunnen genieten, op en rond het
Nieuwe Meer. Maar ook vooral binnen de
mooie vereniging H79!

Tim

Elektrisch varen
Iedereen wil graag schone lucht. We
nemen daarom maatregelen om de
luchtkwaliteit in Amsterdam te verbeteren.
Alle vormen van vervoer moeten binnen 10
jaar uitstootvrij zijn. Dus ook vervoer over
het water. Vanaf 2025 geldt dat al voor het
centrum van de stad. Vanaf 2030 ook voor
de rest van het Amsterdamse water.
Uitstootvrije boten krijgen op dit moment
bovendien een korting van 70% op het
binnenhavengeld.
Meer hierover lezen? Kijk op:
https://www.amsterdam.nl/parkerenverkeer/varen-amsterdam/elektrisch-varen/

Dieselgebruikers opgelet!
Kennelijk weten veel booteigenaren niet dat
door nieuwe wetgeving onze brandstof een
bijgemengde hoeveelheid bio component
bevat. Benzine heet tegenwoordig E10 of
E5 en diesel gaat nu in heel de Europese
Unie als B7 door het leven. De bijmengverplichting bij diesel en benzine
afzonderlijk stijgt jaarlijks met ongeveer
0,5% in Nederland. Het getal duidt op het
maximale percentage bij-menging. Bij
benzine wil de 10 of 5 iets zeggen over het
percentage
bijgemengde
bio-ethanol.
Biodiesel wordt gemaakt uit de combinatie
van een natuurlijke olie of vet en een korte
alcoholketen. Hiervoor zijn verschillende
grondstoffen, die verschillen per werelddeel. De precieze grondstof hangt af van
het klimaat: de planten die in een bepaalde
streek de hoogste olieopbreng-sten geven
worden in plantages gekweekt. In Nederland en België wordt voornamelijk
koolzaad gebruikt. Elke dieselmotor is
geschikt voor B7, terwijl niet alle
benzinemotoren geschikt zijn voor E10.

alle organismen hun ontlasting kwijt en dat
doen ze in de diesel.

Tot zover het goede nieuws. Er zit namelijk
ook een groot nadeel aan, er komt water in
de brandstoftank. Biodiesel is weliswaar
beter voor het milieu maar trekt ook 8 keer
meer vocht aan dan conventionele diesel.
Biodiesel is hygroscopisch wat wil zeggen
dat het water aantrekt. Ten eerste krijg je
door temperatuurwisselingen in de buitenlucht ten opzichte van de brandstoftank
condensvorming. Ten tweede wordt diesel
door de brandstofpomp onder hoge druk
naar de verstuivers geleid. Het deel dat niet
nodig is voor de verbranding, loopt via de
diesel-retour leiding terug naar de tank.
Door de compressie in de brandstofpomp
wordt de brandstof warmer. Als deze
verwarmde diesel via de retourleiding
terugloopt in de koudere voorraad in de
tank, ontstaat hier mogelijk ook condensvorming op de tankwand. Deze waterdruppeltjes komen uiteindelijk in de diesel
terecht en verdwijnen naar de bodem van
de tank. Water is zwaarder dan brandstof.
Vocht in de tank is een grote veroorzaker
van problemen. Zo is vocht een grote
voedingsbodem voor de zogenoemde
dieselbacterie. Bacteriegroei in de tank
zorgt voor een dikke laag slijmerige drab in
de tank die vroeg of laat wordt opgezogen
in het brandstofsysteem. Met alle gevolgen
van dien: Verstopte filters, verstopte
leidingen, injectoren en uiteindelijk uitval.
Overigens is het normaal dat bacteriën
groeien in dieselolie, per slot van rekening
is het een fossiele stof. Het water zorgt
voor een ideale voedingsbron. Warmte en
vocht vormen samen een ideale omgeving
voor deze bacteriën. Ze voelen zich thuis
en als bedankje maken ze een slijmerige
substantie. De bacteriën moeten net als

Is er dan niets tegen te doen? Niet tegen
weersinvloeden maar wel door het regelmatig watervrij maken van de brandstof
filter (indien mogelijk) en van de
brandstoftank. Door elke maand in het
vaarseizoen het brandstof filter en de tank
te drainen (water vrij maken) voorkom je de
bacteriegroei. Ook door het toevoegen van
een bacterie groeiend middel kan je
preventief iets doen. Er zijn al lange tijd
producten in de handel die het brandstof
systeem reinigen of vocht verdrijven zoals
Diesel Anti Bacterie of Grotamar 71. Dit zijn
biocide, speciaal ontwikkeld om bacteriën
en schimmels uit de dieselbrandstof te
verwijderen. Let wel goed op de verhouding van toevoegen en het juiste moment
hiervan.

Wat zeker gaat helpen is om de boot de
winterstalling in te zetten met een volle
tank. Hoe minder lucht in de tank, des te
minder condens er kan ontstaan.
Ik hoop dat dit je wat meer informatie heeft
gegeven over biodiesel en hoe een
bacteriële vervuiling is tegen te gaan. Houd
je je aan deze regels is de kans groot dat je
het nieuwe vaar seizoen probleemloos
start. Mocht je hierover nog vragen hebben
hoor ik het graag. Bel of mail me gerust.
Succes, Paulo.
(mail2paulo@yahoo.com, 06-54654973)

Wedstrijdje zeilen

Op 21 augustus werd er gestreden om het
clubkampioenschap van de Vereniging van
Waarschippers.
Een toernooi dat in het verleden over twee
dagen werd gevaren, op de zaterdag
meerdere kortebaan wedstrijden, en op de
zondag een lange baan.
Deze editie werd, wellicht door het geringe
aantal (10) deenlnemende schepen,
beperkt tot slechts de zaterdag.
Als strijdtoneel was dit jaar gekozen voor
het IJsselmeer ten Noorden van Lelystad.
Zoals de dagen ervoor al kon worden
voorzien, stond er die zaterdag bijzonder
weinig (variabele) wind, hetgeen bij het
uitzetten
van
de
wedstrijdbaan
al
problemen opleverde. Vlak voor de start
van de eerste manche moest, ten gevolge
van het draaien van de wind, de baan
worden verlegd.
Na het uitzetten van een nieuwe baan kon
er worden gestart.
Van de gebruikelijke hectiek aan de startlijn
was nauwelijks sprake bij dit lichte weer.
Het zou een trage (1 ronde) race worden,
waarbij het voornamelijk zou draaien om
tactiek, goed stilzitten (een schommelende
boot remt af) en zéker ook wat geluk.
Meteen na de start kozen wij met de 'Panta
Rhei' voor een andere koers dan de
meeste anderen, hetgeen voor ons érg
gunstig uitpakte.
We waren als vierde schip, direct na 'de
grote jongens' bij de bovenboei. Die positie
wisten we vast te houden tot aan de finish.
Tijdens de tweede manche bleek de wind
nog verder te zijn afgenomen.
Gedurende de race draaide hij alle kanten
op, waardoor het een bloedstollend
spannende 'dobberpartij' werd.
Opvallend was dat een groot deel van het
wedstrijdveld, na ruim een uur hevige strijd
(wederom slechts één rondje) zij aan zij
naar de finishlijn 'kroop'.

Zelfs voor de opvarenden was niet duidelijk
wat nou precies de volgorde van finishen
was geweest.
Gezien het feit dat het vooruitzicht op wind
niet gunstig was, werd besloten om het bij
de twee gevaren manches te laten, en
terug te varen naar de jachthaven in
Lelystad.
Die avond werd, na een gezellig diner, de
uitslag bekend gemaakt.
Na verrekening van de handicap-factoren
(langere schepen kúnnen nou eenmaal
harder varen dan kortere), bleek dat de
Panta Rhei de eerste manche winnend, en
de tweede in de middenmoot had weten af
te sluiten, hetgeen overall een eerste plek
opleverde.

Pauline & Tije

Waterplanten vraag en antwoord 2021
(Ingezonden stuk door Yvonne de Boer.
Bron; site zeilvereninig het Y,
Informatiebrief waterplanten Markermeer
en Y meer 2021)
In het voorjaar van 2021 is er een
samenwerkingsovereenkomst
getekend
tussen tien verschillende gemeenten die
grenzen aan het Markermeer en IJmeer.
De doelstelling is het gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen in de aanpak van
overlast door waterplanten. De deelnemende gemeenten en provincies stellen
budget beschikbaar om het gebied binnen
de mogelijkheden zo bevaarbaar en veilig
mogelijk te houden.

Waterplanten; opgehaald door Tije na ankeren op de Gouwzee.
De verspreiding en dichtheid van de
waterplanten is van veel verschillende
factoren afhankelijk. Hierdoor is het lastig
om een eenduidige trend in de groei van de
waterplanten vast te stellen en om hierop
een lange termijnbeleid te maken. Het
IJmeer en Markermeer zijn natuurgebied
en dat maakt de zaak nog uitdagender.
Dat het IJmeer en Markermeer een
natuurgebied is, heeft ook voordelen voor
de ecologie. Het (vaar)gebied is rijk aan
flora en fauna en de waterkwaliteit is
voldoende om in te zwemmen.
Welke waterplant veroorzaakt overlast voor
scheepsvaart?
Het ‘Doorgegroeid Fonteinkruid’ is een
inheemse, wortelende, waterplant en zorgt
voor de meeste overlast. Waterplanten
hebben een waterzuiverende werking en
gaan algengroei tegen. Gevolg hiervan is
dat er meer zonlicht bij de waterplanten
kan komen en ze hierdoor sneller groeien.
Ook meststoffen die vanuit de landbouwgronden in het meer terechtkomen zorgen
voor versnelde groei.

Waarom mogen niet alle waterplanten
weggehaald worden?
Het gehele Markenmeer en IJmeer vallen
onder Natura2000, een Europees netwerk
van natuurgebieden. Daarbinnen hebben
de meren nog twee gebieden met
verhoogde natuurwaarden;
⁃ De Gouwzee ten zuiden van de lijn
Hemmeland-Marken;
⁃ Gebied tussen Muiden-Muiderberg,
afgebakend door de eilanden De Drost,
Warenar en’t Hooft.
In deze gebieden wordt, m.u.v. de
vaargeul, per definitie niet gemaaid.
In de rest van het Markermeer en IJmeer
mogen we de waterplanten wel maaien,
maar wel onder bepaalde voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn opgesteld in een
vergunning welke door de provincie wordt
afgegeven.
Wat houdt de vergunning in?
De vergunning is verleend per 1 juli. Er
mag een oppervlakte van 700 hectare
gemaaid worden, ongeacht de dichtheid
van de waterplanten. Deze hoeveelheid
wijzigt per jaar. Het fonteinkruid mag op 60
centimeter boven de bodem afgeknipt en
afgevoerd worden. In principe mag er één
keer per gebied gemaaid worden. In goed
overleg met de vergunningverlener mag er
op sommige plekken een tweede keer
worden gemaaid, zoals in vaargeulen. Mits
bij elkaar opgeteld de vergunde 700
hectare niet wordt overschreden.
Hoe wordt bepaald waar wel en waar niet
wordt gemaaid?
De maaikaarten maken we aan de hand
van een viertal bronnen.
1. Meldingen die zijn gedaan door
watersporters, verzameld door
havenmeesters en
bestuursleden van verenigingen;
2. Meldingen in de Waterplantmelder-app;
3. Een jaarlijkse luchtopname van 3000
hectare bij aanvang van het maaiseizoen;
4. Eigen waarnemingen.
De Stichting Maaien inventariseert de
meldingen,
alsmede
eventuele
maaiverzoeken
voorbijvoorbeeld
wedstrijdvelden.
Hoe weet ik wanneer er is gemaaid?
Voor aanvang van de werkzaamheden
verspreiden we digitaal afbeeldingen van
de maaikaarten onder de havenmeesters,
verenigingen en bedrijven. Dezelfde

kaarten
worden
gebruikt
door
de
maaischepen. Dit jaar wordt door een
selectieve groep watersporters een app
getest waarop de maaibewegingen live zijn
te volgen en zijn terug te zien. Als de app
naar behoren werkt, stellen we deze
volgend jaar kosteloos beschikbaar voor
het grote publiek .
Wat gebeurt er met het gemaaide
fonteinkruid?
De partij die het fonteinkruid maait, is er
eigenaar van. Op dit moment wordt het
maaisel gecomposteerd en gebruikt voor
bemesting. Er zijn al proeven gedaan voor
toepassingen in plastics en voor de
medicijnindustrie. Er worden dan wel
bepaalde eisen gesteld aan het product,
zoals vochtgehalte, waaraan in praktijk
lastig te voldoen is. Tevens fluctueert de
opbrengst per jaar. In Italië wordt ook
fonteinkruid gemaaid en is er daar een
toepassing gevonden in de cosmetica. Wij
proberen hier meer informatie over te
krijgen.
Wie betaalt dit?
De samenwerkende gemeenten, provincie
Noord-Holland en Flevoland hebben het
budget beschikbaar gesteld. De Stichting
Maaien, HISWA en het Watersportverbond
dragen in natura bij.
Wat te doen bij overlast?
Blijf niet dezelfde koers houden, maar zoek
dieper water op. Maak een melding in de
Waterplantmelder
app.
https://www.waterplantmelder.nl/
Doorvaren met waterplanten rond de
schroef(as) kan motorschade tot gevolg
hebben. Het is raadzaam om de planten te
verwijderen alvorens de reis voor te zetten.
En een duikbril aan de standaardinventaris
toevoegen, is raadzaam. Het aanschaffen
van een zogenaamde rope- of linecutter is
ook een mogelijkheid. Een test van de
verschillende ontwerpen kunt u vinden via
deze
link.
https://www.yachtingmonthly.com/gear/pro
peller-rope-cutter-test-30012
Als u drijvend fonteinkruid aantreft in de
haven, leg het dan op te steiger om te
drogen. In korte tijd is het uitgedroogd, het
gewicht gedecimeerd en is daardoor
gemakkelijk weg te gooien. Hanteer de
vuistregel, hoe groter de waterdiepte
hoe minder kans op fonteinkruid.

Nautisch Nassen
Lauwe kip (gepocheerd)

Kook kleine stukjes kippendijfilet in het
enige kookpannetje dat je nodig hebt.
Kook dit circa 4 minuten en laat het even
rustig in het kookwater bedaren.
Maak ondertussen je salade schaal klaar.
Doe rucola-sla in de schaal.
Voeg cherry-tomaten één of tweemaal
doorgesneden toe.
Maak een hele verpakking munt met een
schaar klein in een mok of beker.
Voeg de munt toe bij de rucola en voeg
naar smaak olijfolie en balsamicoazijn toe.
Vervolgens snij je een mozzarella klein,
giet de kip af, en voeg beiden toe.
Eiwit voldoende en gelukkig wordt het vet
van de kaas afgebroken door de sla.
Je bent in 12 minuten klaar, eet smakelijk
Bron: Donna Hay

Raadpleeg ook regelmatig de website van
de vereniging:
https://h79.nl/

