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Beste leden van H79,
Nu Coronamaatregelen weer worden afgebouwd, en de mondkapjes (vooralsnog)
weer 'in het vet' kunnen, dient zich het
voorjaar alweer aan.
Hoogste tijd om het houtwerk te lakken, de
motor na te kijken en de romp te poetsen.
Vooruitkijkend naar een prachtig vaarseizoen presenteren wij jullie de voorjaarseditie van "De Roef".

Bestuurlijke mededelingen
ALV
De ALV staat traditiegetrouw altijd in maart
gepland, juist voor het hellingen. Dit jaar
willen we de ALV weer als vanouds laten
plaats vinden en wel (vooralsnog) op
vrijdag 25 mrt om 19.30u in de Roef. U
bent hiervoor allen van harte uitgenodigd.
Een formele uitnodiging volgt nog.
Hellingen
Net als voor de crisis zal het hellingen bij
de kleine helling weer plaatsvinden als
vanouds in het eerste weekend van April
(d.i. vanaf zaterdag 2 april 7.00u). Paulo is
hellingbaas. Voor de grote helling geldt dat
Hans met een compact team het hellingen

vanaf de week na het eerste weekend van
april voor zijn rekening neemt. Voor het
hellingen gelden de volgende aandachtspunten:
- 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.
- Leg landvasten klaar,
- Hang stootkussens klaar,
- Haal kussens weg uit de kuip (er moet in
de boot gestaan kunnen),
- Haal de dektent weg of maak hem los,
- Hang het roer aan uw boot,
- Indien uw verzekering eist dat de boot
met een kabelslot aan de steiger moet
worden gezekerd, zorg er dan voor dat je
aanwezig bent! Boten die in de buurt van
de rails liggen, zijn uiteraard vroeg aan de
beurt . . . Houd hier rekening mee, en kom
op tijd!
Winterstallers moeten ook direct vertrekken
tenzij er een duidelijke afspraak is met
Hans de Boer! Bij langer durend verblijf
worden kosten 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. Alvast bedankt voor uw medewerking en een fijn vaarseizoen gewenst!

Verzekeringsplicht
Houdt u er alstublieft rekening mee dat alle
leden verplicht zijn om de schepen op de
haven (dus ook in de loodsen) afdoende te
verzekeren.
Kies zelf welke bootverzekering het beste
bij je past. Wil jij je alleen verzekeren voor
schade die je toebrengt aan een ander?
Dan is er de WA-dekking. Wil je ook (een
aantal) schades aan jouw boot verzekeren? Dan kies je voor de Basis Casco- of
Uitgebreid Cascoverzekering.
Minimaal een Nederland Basis
(WA
dekking) is vanuit H'79 een verplichte
verzekering.
Afspuiten
Het bestuur heeft besloten dat schepen
zonder (of met zeer verwaarloosde)
antifouling bij het hellingen in oktober niet
meer worden afgespoten. Afspuiten van de
boot is niet voor het verwijderen van schelpen/mosselen wat wijst op achterstallig
onderhoud.
Lidmaatschap opzeggen
Let op dat u uw lidmaatschap per kalenderjaar moet opzeggen. Wanneer u uw
lidmaatschap wilt opzeggen dient u dat
voor januari te doen. Wanneer u daarna
nog een boot/bootje in de haven heeft
liggen wordt u beschouwd als passant en
zijn daar de nodige kosten aan verbonden.
Eén en ander staat gewoon in de statuten
en het huishoudelijk reglement van onze
vereniging.
Klus(mid)dag in mei
Op 21 mei willen we vanuit het bestuur een
klus moment/dag organiseren. We hebben
op de haven nog een aantal (kleine)
klussen die we graag samen met de leden
willen oppakken. Deze dag willen we
feestelijk afsluiten met een BBQ.
Feestcommissie
Nu de corona maatregelen gelukkig weer
worden versoepeld kunnen we weer leuke
evenementen organiseren. De planning
ziet er als volgt uit:
• April: Hellingen. (zie eerder in deze
nieuwsbrief).
• 21 Mei: klusdag afsluitend met een BBQ
(zie eerder in deze nieuwsbrief).
• 2 Juli: nader te bepalen.
• Augustus: BBQ georganiseerd door de
leden.
• 24 September: Mosselavond met Bingo.

• Tweede weekend van oktober: Hellingen
(Specifieke data en invullingen volgen in
de loop van maart).
• Dit jaar zijn cf. de ALV van afgelopen
september
de
tarieven
met
5%
geindexeerd. De nieuwe tarieven zijn te
vinden in de bijlage van deze nieuwsbrief.
Even voorstellen:
(Nieuwe bestuursleden)
Dirk-Jan Engelaar
33 Jaar oud en woon met mijn vriendin
Sanne en dochter Sara van 8 maanden in
het centrum van Amsterdam. 4 Jaar geleden ben ik lid geworden van onze mooie
vereniging. Mijn vader had zijn boot (De 3
Gebroeders) aan zijn zoons geschonken
en deze heb ik (met wat hulp van Wouter)
weer in zijn oude staat teruggebracht. De 3
Gebroeders heeft een stuurhut waardoor je
met alle weersomstandigheden kan varen.
Tijdens de eerste lockdowns hebben we
veel gevaren over de lege grachten waar
geen rondvaartboot te vinden was. Met
mooi weer liggen we graag voor anker op
het nieuwe meer. Helaas is de boot niet
geschikt voor een baby die rondkruipt maar
omdat de liefde voor het water zo groot is
mogen we ons sinds een paar weken de
nieuwe eigenaar van de Wavehunter
noemen. Met deze bakdekker kunnen wij
als gezin mooie tochten gaan maken de
komende jaren. Naast al het vaarplezier zet
ik me de komende jaren ook graag in voor
de vereniging door deel te nemen in het
bestuur. Deze wat mij betreft unieke plek
moet zo lang mogelijk worden voortgezet
en hier draag ik graag mijn steentje aan bij.
Paulo Ferreira Gama
Al meer dan 20 jaar lid. Vele kennen mij
wellicht al van de kleine hellingploeg, de
ballotagecommissie en dat ik al eerder in
het bestuur van H'79 heb gezeten. Ben in
het bezit van een Cammenga de P135 uit
1948. Regelmatig ben ik op de haven te
vinden om te klussen aan mijn boot.
Daarnaast vind het ook heel gezellig om
met medeleden een drankje te drinken op
het terras of in de Roef van H'79. Vanaf
het moment dat het vaarseizoen begint zijn
we regelmatig op het water te vinden.
Varen op het nieuwe meer of in de stad
verveelt nooit.

Nieuwe leden:
Nieuw aangemonsterd:
- Daan van de Berg
- Bastiaan Engelaar
- Wieger Laurey
- Marceline Piek
- Yu Man-Annie Chou
Wij wensen onze
behouden vaart!

nieuwe

leden

een

Doorvaartvignet gemeente Amsterdam
Iedere boot (voorzien van benzine-, dieselelectrische- of hybride motor), die door
Amsterdamse stadsdelen vaart, moet vanaf
2022 beschikken over tenminste een doorvaartvignet, waarvan de kosten € 40,- euro
bedragen voor drie kalenderjaren.
Kano’s, kajakken en opblaasboten zijn
uitgezonderd. Met het doorvaartvignet kunt
u ook gratis 24 uur afmeren. Wanneer u
langer wil afmeren kunt u voor € 30,- euro
24 uur afmeertijd ‘bijkopen’.
De vignetten zijn te koop bij:
https://www.amsterdam.nl/parkerenverkeer/varen-amsterdam/
Tot de zomer krijgt u wanneer u geen
doorvaartvignet heeft een waarschuwing,
daarna kunt u de boete van € 95,- krijgen.

Ingezonden oproep
Wij – Piet en Rita – hebben van de zomer
wat dagen en nachten in de haven doorgebracht.
In die tijd heb ik het op mij genomen om
wat zaken waar te nemen bij afwezigheid
van Hans en Yvonne, waaronder de drankjes en vuilnis.
De drankjes werden door mij bijgevuld en
het pannetje geleegd.
Helaas is het mij wat tegen gevallen. Als ik
keek naar wat er was bijgevuld en wat er
aan geld in t pannetje zat en op bonnetjes
stond geschreven, was er hier en daar toch
een verschil.
Ik denk niet dat 't kwade opzet is, maar
denk er over na, net als lege flesjes die we
missen, want dat zijn er aardig wat.
Misschien in je boot of werkplek. Kijk hier
even naar aub.
NB: drankjes op basis van vertrouwen en
dus het pannetje!
Niet onthouden, liefst gelijk contant afrekenen en indien nodig een bonnetje, dat
direct bij een volgend bezoek betaald kan
worden………

Van de toiletten ben ik heel erg geschrokken. Schoonmaker komt een keer per
week, maar ieder kan er zelf ook iets aan
doen om het netjes en schoon te houden.
Ik had er eerst een foto van willen maken,
maar dan wordt 't wel een hele vieze
nieuwsbrief.
Graag ieders medewerking.
Met vriendelijke groet
Piet Romeijn

Zuiderzee-silhouetten
We navigeerden vroeger met mijn ouders
tijdens zeiltochtjes, die we naar- en op het
IJsselmeer maakten, niet op ons kompas,
maar op een silhouet van de wal dat we
goed kenden, een vorm van navigatie die
de ANWB in 1915, met het boek
Zuiderzee-silhouetten gangbaar had gemaakt. Van dit boek is onlangs een herdruk
verschenen.

De mooiste plekjes en de waterkaarten
Ten behoeve van wandelaars en fietsers
was een net van ‘bondswegwijzers’ en
‘paddenstoelen’ aangelegd, die hen naar
de mooiste plekjes leidden. De architect én
watersporter J.H.W. Leliman, bestuurslid
van de ANWB en ontwerper van genoemde
paddenstoel, liet een boek met stadsplattegronden verschijnen, die mede inzicht
gaven in de historische ontwikkeling van
een aantal Nederlandse steden, maar nam
ook het initiatief tot een serie waterkaarten
die de Nederlandse meren open legden.
De skyline van Marken
Als onderdeel van dit beleid moet ook de
uitgave van Zuiderzee-silhouetten worden
gezien. In de inleiding beschreef de
voorzitter van de Commissie voor het
Watertoerisme W.J. Lugard het uitzicht
over het IJsselmeer vanaf het Merwedekanaal (voorloper Amsterdam-Rijnkanaal):
‘Bij heldere dagen ziet men dan in het
Noorden het mooie silhouet van het eiland
Pampus, en wat links den karakteristieken
stompen toren van Ransdorp, den breeden
toren met spits van Monnikendam, den
smallen toren van Uitdam, den toren van
Marken (…) en eindelijk den vuurtoren van
Marken, en verder … zeilen, overal zeilen,
vele tientallen zeilen.’ Maar het weer kon
ook minder helder zijn; Lugards reisgenoot
dacht na een zware bui op het IJsselmeer
het silhouet van Edam te kunnen

onderscheiden, maar bij het praaien
(aanroepen van een ander schip op het
water) van een visser bleek hij voor
Volendam te liggen.
De reis voor de beschrijving
Na overleg met ANWB-medewerker G.S.
Vlieger kwam in 1915 het boek met
silhouetten tot stand. Voor een 5-daagse
rondtocht over de Zuiderzee werd de
stoomsleepboot Zuyderzee van de Amsterdamse rederij Bergmann gecharterd.
Vlieger koos de locaties en tekenaar E.
Bokhorst tekende in die 5 dagen, terwijl ze
350 kilometer kust passeerden, 145
silhouetten. Maar het boek kreeg ook tekst.
De journalist Tom Schilderoort schreef het
verhaal over de 5-daagse Zuiderzeereis
met veel aandacht voor wat ze allemaal op
het water tegenkwamen.

Onderweg met de Zuyderzee raakt
Schilperoort, voor we de Zuiderzee en de
stadjes en dorpen langs de kust onbekend
terrein waren, diep onder de indruk van het
kleurenpalet dat hij daar aantrof. Als ze
enkele botters passeren schrijft hij: ‘Deze
rood-bruine zeilen tegen het blauw van den
hemel, bij de nú groene, dan klaargrijze
kleur van het water, dat hier flink diep is, en
goud schittert in der steeds heldere zon,
het is bijna niet Hollandsch meer, door z’n
kleur-rijkdom.’ Van de vele mooie gezichten op de Zuiderzee-steden en dorpen vindt
hij dat van zee-uit op Hoorn wel het mooist.
‘De torens, de oude huizen, met hun roode
puntdaken, het rood-bruin der stenen,
glanzend in de zon over het jonge groen,
en de hooge, zoo goed geconserveerde
torens, van zee-uit gezien boven het
barnsteen–klare, witgekopte of gletschergroene zeewater, onder de strakheid der
blauwe lucht, het bracht ons allen in
extase.’

Silhouetten, gezien vanaf het water, van Edam, Warder en Hoorn
Op zoek naar herkenningspunten
ANWB-medewerker G.S. Vlieger had de
leiding over de vijfdaagse expeditie. Hij
koos de in tekening te brengen silhouetten
en verrichtte de peilingen waarmee de
punten van waaraf te silhouetten gemaakt
waren op de Zuiderzeekaart, die bij het
boek werd verkocht, vermeld werden. In
een tijd dat kaartplotters op de recreatievloot niet meer weg te denken zijn, is de
waarde van kustsilhouetten als navigatiemiddel te verwaarlozen. Tal van silhouetten
zijn inmiddels niet meer herkenbaar. De
ingang van het Buiten-IJ, die mijn ouders
en ik eind jaren ‘50 zo gemakkelijk konden
vinden, is inmiddels door de vele hoogbouw op de achtergrond onzichtbaar
geworden. Stavoren heeft door de opdringerige nieuwbouw langs de IJsselmeerdijk
en langs de haven een geheel ander
profiel gekregen. Andere plekken zijn
alleen nog vanaf de randmeren of soms
zelfs alleen vanuit de naastliggende polder
te zien. Daarentegen zijn silhouetten als
het Markervuur op de kop van het eiland en
ook het hoofddorp zelf vrijwel ongewijzigd.
Bij veel nederzettingen direct langs de
IJsselmeerdijken zijn de verschillen klein,
wanneer men onze eigentijdse windmolens
wegdenkt. Het is een alleraardigst tijdverdrijf om het boek al zeilende ter hand te
nemen en de verschillen te zoeken.
De journalist Schilperoort constateerde
destijds echter ook dat Marken, vlakbij de
vaste wal gelegen, al geheel op
‘vreemdelingen-exploitatie’ gericht was. ‘De
kinderen leren er tegelijkertijd met de
woorden ‘vader’ en ‘moeder’ ook het woord

‘money’. Op het meer geïsoleerde Urk
daarentegen werd hij getroffen door de
‘volle lentetooi’, de ‘kleurige bewoners’ en
de bedrijvigheid. Allemaal beelden van een
wereld, die nu definitief tot het verleden
behoort, maar waarop we in een document
als Zuiderzee-silhouetten nog heel even
een blik mogen werpen.
(Een oorspronkelijke boekbespreking van
Tjeerd Boersma is aangepast door de
redactie van de Nieuwsbrief).
Nota Bene
De herdruk van Zuiderzee-silhouetten is
verzorgd door Bas Hoffmann, telefoon 0617106448. Prijs is 20 euro, inclusief
verzendkosten. Exemplaren kunnen
besteld worden door overmaking van dit
bedrag op bankrekening
NL35RABO0317364219 t.n.v.
B. Hoffmann.

Groningen Tasmanroutes
Sinds 2019 zijn de Groninger Tasmanroutes bevaarbaar.
Er zijn verschillende vaarroutes en een
enkele gaat ook door een deel van
Duitsland. Er is een goede vaarkaart. Er
zijn tochten bij die circa 7 dagen duren en
voor een deel van de tochten heb je
zelfbedieningssleutel nodig, die je kunt
krijgen bij de provincie en op een groot
aantal andere adressen.
Er is een Euregioroute, een Graanroute,
een Hanzeroute, een Kapiteinshuisroute,
een Pounamuroute, een Scheepsbouwroute en een Veenvaartroute. Meer
informatie:
https://tasmanroutes.nl/category/tasmanvaarroutes/#. Een goede toevoeging voor
de watersporters, die zijn uitgekeken op de
Turfroute in Zuidoost Friesland en delen
van de Elfstedentocht.
Tuinman(nen) gezocht
De vereniging is weer op zoek naar één of
twee hobby-hoveniers, die af en toe iets bij
willen planten, een beetje onkruid wieden
en, indien nodig, willen snoeien. Het zou
heel fijn zijn wanneer een hobby hobbyhovenier zich bij Yvonne voor de
vereniging zou willen aanmelden.
Nautisch Nassen
Helaas vooralsnog geen heerlijkheden, dit
keer . . . .
De kok heeft momenteel te kampen met
een 'cook's block'.

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

Tarievenlijst 2022 (per 1-4-2022 t/m 31-12-2022)
voor leden van H’79
Algemeen
• Donateursbijdrage per kalenderjaar
• Bijdrage Watersportverbond (KNWV)

€ 22, € 21,70

Bedragen hieronder vermeld zijn inclusief BTW
•
•

(Aspirant)lidmaatschap per kalenderjaar
Bijdrage onderhoud vereniging

€ 55,€ 100,-

Stalling per m2 inclusief hellingen
Seizoenstarieven (per m2)
• Zomer binnen
• Zomer buiten
• Zomer op jollensteiger
•
•
•
•

Winter binnen
Winter buiten op de wal
Winter op de jollensteiger
Winter in het water

€ 13,95
€ 13,95
€ 13,95
€ 21,83
€ 11,52
€ 11,52
€ 6,67

Afspuiten
• t/m 7 m lengte
• vanaf 7 m lengte

€ 11,00
€ 22,00

Bijzonderheden
Niet Leden (passanten)
• Winter buiten per m2

€ 11,50

