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U de beste kwaliteit leveren in verf, coatings, lakken 
en oliën. Dat is onze basis, al jaren. Maar we z椀n meer 
dan alleen leverancier. Met ons uitgebalanceerde 
assortiment in pr椀s, toepassing en uitvoering hebben 
we alt椀d een antwoord op elke vraag uit de markt. 
Heeft u een speci昀eke uitdaging? We gaan hem graag 
voor u aan! Neem gerust contact met ons op.

Product afhalen?  
Onze balie is geopend van maandag t/m vr椀dag  
van 07:00 tot 17:00.

GEGROND EN 
VOORUITSTREVEND.

Zuiderkruisweg 7 
8938 AP  Leeuwarden

T +31(0)58 213 64 87 
E info@fov.nu
W www.fov.nu



Het meest moderne watersportcentrum  
van (Noord) Nederland met een  

oppervlakte van 20.000m2 

•   Voor alle onderhoud en refit 
   (alle motoren, elektra, antifouling, verven etc.) 

•  Doe-het-zelf units te huur voor boten tot 20 m1 

•  Boothelling met hydr. bootkar tot ca. 30 ton 

•  Watersporttankstation met pinautomaat,  
   benzine en diesel 

•  Dealer van Suzuki, Suzumar, Nimarine,  
   diverse merken sloepen, Prins Open etc. 

•  Watersportshop van 700m2  
   (ook onderdelen, accessoires en kleding) 

•  Schiphuizen en winterstalling 

•  webshop.hemrikmarine.nl 

•  Nieuw: VETUS Dealer 

Junokade 2, Leeuwarden • Tel: 058 288 00 07 • Mob: 06 50 24 63 64
• info@hemrikmarine.nl • www.hemrikmarine.nl
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Van de redactie 
Voor u ligt de 105e uitgave van het clubboek van de Leeuwarder Watersport-
vereniging. Toch wel bijzonder. We denken daarmee een van de langst lopende 

uitgaven te hebben in Nederland als het gaat om verenigingsboeken.  
 

Het afgelopen jaar gaf onze redactie weinig gelegenheid bijeen te komen. Alle 
communicatie is via de mail of mobiele telefoon gegaan. Dat heeft gelukkig niet tot 

inactiviteit geleid. In tegendeel. In de kerstvakantie was het grootste deel van de copy 
verwerkt en kon het in januari naar de drukker.U krijgt het clubboek dan ook op tijd 

in de bus.  

Als redactie vestigen we graag de aandacht op het voorblad dat Marcel Wouters dit 

jaar heeft gemaakt. Een prachtige foto waarin we donkere wolken zien, een kompas 

en licht in de verte. Hoe mooi kan dit zijn als we over de afgelopen situatie met 
coronamaatregelen nadenken.  

In de diverse artikelen vindt u watersport gerelateerde verhalen en informatie die 
elders wat lastiger te vinden zijn. We hebben ervoor gekozen om het clubboek 

langzaam maar zeker te versoberen. Veel informatie vindt u immers op de 
vernieuwde website en Facebookpagina. De wat langere reisverhalen kunnen te allen 

tijde worden geplaatst op een van beide. Het clubboek is dan handig om aan boord 
mee te nemen en snel informatie bij de hand te hebben. 

 
Het jaar 2020 liet zien dat veel nieuwe toeristen voor de watersport kozen. Al of 

niet definitief. Wel of geen ervaring op het water. De verhuurboten waren snel bezet 
en ook verkoop van boten en watersportartikelen steeg enorm. Op het water, in de 

sluizen en in de havens waren de eerste capriolen van minder ervaren watersporters 
te bewonderen. Maar al doende leert men.  Veiligheid is daarbij van groot belang. In 

het clubboek 2021 aandacht voor veiligheid in de boot en op het water.  
 

Zoals u van ons gewend bent is er ook aandacht voor historie en het behoud van 
oude glorie.  

 
In dit nummer daarnaast aandacht voor nieuwe ontwikkelingen o.a. op het gebied 

van een fossielvrij waddenvloot, opruimen zwerfafval en centrale brugbediening.  
 

Veel leesplezier!  
 

De redactie: 
Tjalling de Jong 

Jelte Kloostra 
Jan van der Meulen 

Marcel Wouters 
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Een woord vooraf 
Als voorzitter (ad interim) ben ik gevraagd om een woord 

vooraf te doen in dit clubboek. Eerst maar even uitleggen 

wie ik ben. 

Ik ben Ronald van Aken en had mij als bestuurslid 

kandidaat gesteld en dit kreeg in de afgelopen ALV zijn 
beslag. Op dit moment heb ik de voorzittershamer 

opgenomen en ben bijzonder content met mijn          
medebestuursleden die mij goed op weg hebben geholpen 

waardoor ik dit ook echt leuk begin te vinden. Uiteraard 
geldt dit ook voor de afgetreden voorzitter Gerard de 
Graaf. 

Zoals u weet hebben wij ondanks de COVID-19 een goed verenigingsjaar gekend. 

Natuurlijk was het jaar hierdoor anders dan anders. Bijeenkomsten b.v. 

jaarvergadering die pas laat in het seizoen werd gehouden. Ook de geplande 
activiteiten en vrijwilligersochtenden hebben hieronder moeten lijden. Er is ook 

goed nieuws te melden namelijk dat door dit coronajaar ons ledental gegroeid is. 
Natuurlijk is het jammer dat er leden zijn vertrokken, maar dat is natuurlijk bij elke 

vereniging het geval. Er zijn nog steeds ontwikkelingen aan de gang, maar zoals u 
weet, goede dingen komen langzaam. Ik wil u bedanken voor het vertrouwen wat u 

gesteld hebt in het bestuur en vrijwilligers en hopen dit dezelfde manier door te 
kunnen trekken in het nieuwe vaarseizoen. 

Ronald van Aken – Voorzitter a.i. 
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Bestuur 
 
Voorzitter a.i.  Ronald van Aken  Leeuwarden 
Secretaris  Palle Bruggeman  Boksum 

Penningmeester  Ronald Gerlofsma  Assen 
Leden   Albert Tonnis  Giekerk 

   Arjen de Wit  Hilaard 
   Marcel Wouters  Leeuwarden 

   Paul Zwarts  Leeuwarden 
 

Het bestuur is bereikbaar via e-mail : bestuur@lwsleeuwarden.nl 
    
Alleen voor camaliteiten is het bestuur te bereiken onder telefoonnummer : 
 
    

� 06 - 14 59 56 94 
    

 
Havencommissie   Coen de Graaf 

     Johan Rutkens 
     Paul Zwarts 

 
Ondersteuning havencommissie  Jelte Kloostra  

     Sjoerd Kloostra 
     Johan Sterenberg 

     Jos Stuurhaan 
   

Redactiecommissie   Tjalling de  Jong 
     Jelte Kloostra 

     Marcel Wouters 
     Jan van der Meulen 

 
Activiteitencommissie   Jos Stuurhaan 

     Coen de Graaf 
     Joop de Graaf 

     Tjalling de Jong 
 
Website content   Marcel Wouters 
 

 
BETALINGEN 
NL56 INGB 0000 8138 12   t.n.v. LWS Boksum (contributie) 
NL39 INGB 0000 8864 80   t.n.v. LWS Boksum (huur schiphuis/opstalrechten) 

NL86 RABO 0133 0762 02   t.n.v. LWS Boksum (huur schiphuis/opstalrechten) 
 

 
STICHTING NIEUWE LEEUWARDER JACHTHAVEN 
Havenkantoor  �058-2125759 
Ruurd Jorritsma  havenmeenster 

Trienco Tuinstra  assistent havenmeester 
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Bestuursleden door de jaren heen 

Namen bestuursleden tijdvak aantal jaren 

A.J. Sonnega 1916 -1934 18 
W.Wesser 1916 -1920 4 
G.G. Feninga 1916 -1918 2 
F.J.A. Fritzlin 1916 -1943 27 
J.W.Wilhelmy 1916 -1920 4 
W.A. Slager 1916 -1918 2 
R. Buisman 1916 -1934 18 
A.A Schuurmans 1918 -1921 3 
TJ. Kuperus 1918 -1921 3 
J.R. van Beek 1920 -1921 1 
S. Hoogslag 1920 -1937 17 
W.B. van der Meer 1921 -1926 5 
J.W.Wilhelmy 1921 -1952 31 
W.Wesser 1921 -1930 9 
J. IJ Feenstra 1926 -1972 46 
L.A. Hansma 1931 -1933 2 
J. Feitsma 1933 -1938 5 
Mr.dr. J.R Hoogland 1934 -1943 9 
B.J. van der Meulen 1934 -1966 32 
A.M. Harterink 1937 -1950 13 
J. Hijenga 1938 -1943 5 
H. Ras 1943 -1948 5 
G. Steegstra 1943 -1956 13 
H. Lemstra 1944 -1962 18 
D. Kuiken 1949 -1985 36 
F. Polet 1952 -1954 2 
B.J. Gros 1950 -1962 12 
W.A. Steenhouwer 1955 -1979 24 
W. Jeelof 1956 -1959 3 
M .Hiehle 1956 -1970 14 
Mr.A. Greebe 1960 -1968 8 
E. van Zuylen 1962 -1969 7 
W. Spoelstra 1963 -1975 12 
G. Heemskerk 1966 -1975 9 
Tj.A. Haasdijk 1966 -1985 19 
A.E.Wildschut 1959 -1993 34 
J. Stienstra 1967 -1972 5 
J. Edel 1967 -1968 1 
D.D. Liezenga 1969 -1989 20 
W.van der Molen 1972 -1977 5 
S. v.d. Schaaf 1975 -1991 16 
R.N.J. Onderwater 1975 -1986 11 
R.C. Poortvliet 1981 -1998 17 
S.Kok 1970 -1986 16 
H. Sinnema 1979 -1985 6 
R. Hoitinga 1985 -1992 7 
F.Wiemers 1985 -2006 21 
W. Jager 1986 -1997 11 
K. de Boer 1987 -1990 3 
Mw. P. Liezenga-Boonstra 1990 - 2110 20 
W.A. Joustra 1990 -1996 6 
W. Boersma 1992 -1995 3 
J. de Goede 1991 -1996 5 
Mw. P. Bosma-Dechesna 1994 -1998 4 
P.A. Bloem 1996 -2003 7 
J.C. de Graaf 1996 -2001 5 
W. Jager 1997 -2008 11 
B.H.D. Liezenga 1997 -2001 4 
A.S. Klijnsma 1998 -2005 7 
Mw. Sterenberg-Kok 1999 -2004 5 
J.J. Stuurhaan 1999 -2004 5 
W.J. van der Veen 2004 -2006 2 
Tj. de Jong 2005 -2011 6 
W. de Boer 2006 -2016 10 
Tj. Mosselman 2007 -2011 4 
J. F. de Vries 2008 -2016 8 
A. van Tilburg 2008 -2016 8 
R. v.d. Rijdt 2008 -2016 8 
J. Abma 2011 -2015 4 
A. Hoonstra 2013 -2016 3 

Namen bestuursleden Tijdvak      aantal  jaren 

Mw. Sterenberg-Kok 2016 -2017            1 
H.S. Flisijn 2016 -2017            1 
Tj. de Jong 2016 -2017            1 
G.S. de Graaf 2017 -2020           3 
C.J. van de Erve 2017 -2020           3 
R.G. Gerlofsma 2017 - 
P. Bruggeman 2017 - 
A.Tonnis 2017 - 
A. de Wit 
R. van Aken 
M.R. Wouters 

2017 - 
2020 - 
2020 - 
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U de beste kwaliteit leveren in verf, coatings, lakken 
en oliën. Dat is onze basis, al jaren. Maar we z椀n meer 
dan alleen leverancier. Onze drive is om u te laten 
uitblinken met onze producten. Daarom zetten we 
hoog in op vooruitstrevende service en advies op maat.  
Want we weten dat die ambitie het verschil maakt. Voor 
ons, maar zeker voor u.

GEGROND EN 
VOORUITSTREVEND.

Zuiderkruisweg 7 
8938 AP  Leeuwarden

T +31(0)58 213 64 87 
E info@fov.nu
W www.fov.nu
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Ereleden 
1946 J.P. Hoogland Erevoorzitter 

1947 J.W.Wilhelmy 

1956 G. Steegstra 

1967 J.B. van der Meulen Erevoorzitter 

1978 W. Steenhouder 

1984 D. Kuiken 

1986 Tj. A. Haasdijk 

1986 S. Kok 

1986 R.H.J. Onderwater 

1992 AE.Wildschut 

1997 P.C. Poortvliet 

2010 Mw P. Liezenga-Boonstra 

Leden van verdienste 
1990 S. van der Schaaf 

1994 G.Tiemersma 

1998 W. Jager sr 

2007 W. Jager jr. 

2018 Tj. de Jong 

J. Kloostra 

2019 A.S. Klijnsma 

C.J. de Graaf 

 

Havenbeheerder 
� 06 – 14 59 56 94 
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Jaarverslag LWS 2020 
Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van 2020, wederom een bewogen jaar niet alleen voor de 

vereniging maar voor iedereen. Covid -19, een kreet waarin begin dit jaar vrijwel 
niemand ooit gehoord had trof heel de wereld en zette werkelijk alles op zijn kop.  

Daar waar we misschien eerst nog van dachten dat Covid -19 een Aziatische 
aangelegenheid was bleek in februari/maart niets minder waar.  

Gedragsmaatregelen werden door de overheid dringend geadviseerd en de 
economie kwam grotendeels tot stilstand. Als voorbeeld de doordeweekse dagen in 

de binnenstad van Leeuwarden waren letterlijk net zo stil als de zondagochtend rond 
10 uur, onvoorstelbaar en surrealistisch. 

Gelukkig werd ons aan het eind van de lente meer bewegingsvrijheid gegund en 
hebben we volgens mij qua weer zeker geen slechte zomer meegemaakt.  

Wat was het op het water in Friesland onvoorstelbaar druk, van heinde en verre 
kwam men van onze mooie provincie genieten. De bootverhuurders waren met 

grote regelmaat uitverkocht en als jezelf een boot(tje) verkopen wilde was dit wel de 
tijd.  

Echter dit najaar was het wel weer gedaan met de vrijheid en moest iedereen helaas 
weer pas op de plaats maken. 

Nu ik dit jaarverslag probeer samen te stellen is het alweer december en ik ga een 
aantal zaken die met bovenstaande situatie te maken als het nieuwe normaal ervaren. 

 
Bestuurszaken: 
Los van de inleiding heeft het bestuur dit jaar niet stil gezeten niet alle reguliere 

vergaderingen hebben op een normale wijze doorgang gevonden maar konden door 
het dagelijks bestuur en via een Whats app verbinding toch georganiseerd worden. 

Het lastigste was de Algemene Ledenvergadering door de alsmaar veranderende 
situatie rondom Covid -19 hebben we deze pas in oktober kunnen uitschrijven.  

Het bestuur heeft zich dit jaar naast de reguliere zaken vooral beziggehouden met 
vertalen van ons gedachtegoed hoe verder met de LWS als vereniging en eigenaar 

van de haven met al haar vastgoed. 
Tijdens de ALV heeft, nu inmiddels oud-voorzitter Gerard de Graaf, een uitgebreide 

presentatie gegeven waar we nu staan als vereniging en waar we denken heen te 
gaan. De presentatie waren bespiegelingen die met de aanwezige leden gedeeld 

werden. 
Naar aanleiding van deze bespiegelingen werd er een oproep gedaan om voor wie 

dat wil zich aan te sluiten bij en projectgroep(je) om vanuit deze bespiegelingen een 
vertaalslag te maken tot concrete plannen. 

Wat al wel helder is, is dat de conditie van een aantal schiphuizen en de 
aangrenzende huurschiphuizen dermate slecht is dat groot onderhoud geen optie 

meer is. Het betreft in deze de eerste rij schiphuizen vanaf de werkplaats van de 
LWS. Deze schiphuizen zullen nog enige tijd gebruikt kunnen worden maar zullen 

binnen een redelijk termijn van jaren gesloopt moeten worden. 
Dit najaar is er dan ook het nodige gecommuniceerd met de betrokken 

opstalhouders en huurders. 
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Aftreden bestuursleden: 
Het bestuur had dit jaar te maken met het aftreden van de voorzitter Gerard de 

Graaf. Gerard heeft naast het feit dat hij zitting gehad heeft in de Commissie voor 
Goede Diensten, ook voor de LWS als ad- interim voorzitter en voorzitter 

gefungeerd.  
Daarnaast stelde Corné van Erven zich als algemeen bestuurslid niet herkiesbaar. 

 
Kandidaat bestuursleden: 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering stelden zich twee kandidaten beschikbaar als 
bestuurslid van de LWS te weten Ronald van Aken en Marcel Wouters. Beide 

werden door de vergadering unaniem gekozen.  
Tijdens de eerste reguliere bestuursvergadering wierp Ronald van Aken zich op om 

tot de eerstvolgende ALV op te treden als interim-voorzitter. Als Ronald deze 
functie leuk blijft vinden dan stelt hij zich verkiesbaar voor de functie als voorzitter 

van de LWS. 
Marcel Wouters gaat zich vooral bezighouden met de communicatie rondom de 

website en Facebook. Daarnaast zal Marcel zich bezig gaanhouden met overige PR 
zaken. 

 

Informatie vanuit de diverse commissies 
 
De havencommissie 
De havenmeesters Coen de Graaf, Atze Klijnsma en Jelte Kloostra  hebben dit jaar 

vanwege Covid -19 minder werkzaamheden kunnen uitvoeren dan gepland stonden. 
Uiteraard is het groen keurig bijgehouden en zijn er individuele 

onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd maar grote klussen konden niet echt 
uitgevoerd worden m.u.v. het vervangen van de westwand van het grote schiphuis 

aan de noordzijde. De klus bleek na het verwijderen van het oude dekhout overigens 
geen luxe, hier en daar was de constructie ook al aangetast en is direct gerepareerd. 

Na de zomer heeft Atze Klijnsma te kennen gegeven dat hij stopt met zijn 
werkzaamheden als havenmeester, Atze is door het bestuur bedankt voor al zijn 

verrichte werkzaamheden. 
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De heer Johan Rutkens is toegetreden tot de havencommissie. Tevens heeft Paul 
Zwarts een aantal andere leden bereid gevonden om de havencommissie daar waar 

nodig te assisteren. 
 

 
Commissie Clubboek 
Om ook dit jaar weer een clubboek te kunnen presenteren is de redactiecommissie  
(Jelte Kloostra, Jan van der Meulen , Coen de Graaf, Gerard de Graaf, Tjalling de 

Jong en Marcel Wouters)druk in de weer geweest. Nieuwsgierige watersporters 
konden via onze website: www.lwsleeuwarden.nl het clubboek ook downloaden. 

 
Activiteiten commissie 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Op zaterdagmiddag 4 januari was er weer een traditionele, gezellige nieuwjaars-
receptie, 35 leden hebben samen met de voorzitter getoost op het nieuwe jaar en 

uiteraard op een mooi watersport seizoen. Aansluitend kon iedereen gezellig 
bijkletsen en genieten van een drankje en heerlijke hapjes verzorgd door Albert 

Tonnis en Jos en Winnie Stuurhaan. Deze nieuwjaarsreceptie was de enige activiteit 
dit jaar  

De vrijwilligersdagen en show van Teake van der Meer werd door Covid-19 allemaal 
uitgesteld of afgelast. Inmiddels bereikte ons het droevige bericht dan Teake is 

overleden. 
 

Informatie over de LWS en haar leden 
Momenteel (december 2020) kent de vereniging 202 leden, dit jaar hebben 14 leden, 

om diverse redenen, hun lidmaatschap opgezegd en 22 personen hebben zich 
aangemeld als nieuwe lid van de LWS. 

De aanwas van nieuwe leden had o.a. ook te maken met de extra verhuur van 
ligplaatsen. Het adverteren op Marktplaats heeft in deze zeker hieraan bijgedragen.  

 
Website en PR 
Marcel Wouters heeft dit jaar de website op diverse fronten aangepast en aan de 
bakermat gestaan van de nieuwe (reclame) flyer van de LWS. Tijdens Boot Holland 

zijn er diverse van deze flyers uitgedeeld. Er ligt nog een plan om flyers te gaan 
bezorgen in de waterrijke wijken van Leeuwarden. 

 
Tot slot: 
Beste leden van de LWS zoals u heeft kunnen lezen gaat het besturen van de LWS 
ondanks Covid-19 gewoon zij het in soms een ander tempo gewoon door.  
Ik hoop en spreek de wens uit dat voor iedereen 2021 weer een jaar wordt dat we 

mogen omarmen. 
 

Palle Bruggeman,  
Secretaris “Vereniging Leeuwarder Watersport” L.W.S. 
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Arjen de Wit 
!"#$%&'()*#' 

uw boot 

mijn specialiteit 

motoronderhoud 
installatie jachtreparatie 

It Mêd 6 
9027 BP Hilaard 

arjen@jachtservice-adw.nl 

Arjen de Wit  

058-2150384 

06-42966233 
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Watersportkalender 2021 
 

Ook dit jaar weer een waterportkalender voor onze leden. U zult begrijpen dat de 
data uiteraard onder voorbehoud zijn vanwege COVID-19. De meeste organisaties 

hebben hun evenementen uit voorzorg wel genoemd op hun websites. Misschien 
treffen wij elkaar tijdens één van onderstaande evenementen. 

 
 

 
10 april  
Vlootdag Harlingen 

 

2 mei  
Opening vaarseizoen Grou 

 

5  mei 
Opening Vaarseizoen Terherne 

  

7 t/m 9 mei 
Sleepbootdagen Woudsend 

 

15 mei 
Reuzedei Akkrum 

 

3 en 4 juni 
HT Race Harlingen 75! editie 

 

10 t/m 13 juni 
DelfSail  

 
16 t/m 25 juli 
Skûtsjewike  Grou 

 

 
24 juli t/m 6 augustus 

Skûtsjesilen SKS 

 

6 t/m 12 augustus 
Sneekweek 

 

7 t/m 14 augustus 
Skûtsjesilen IFKS 

 

21 & 22 augustus 
Platbodemweekend Veenhoop 

 

25 t/m 28 augustus 
Visserijdagen Harlingen 

 

25 t/m 29 augustus 
HISWA te water Lelystad 

 

2 t/m 5 september 

Admiraliteitsdagen Dokkum 

 
17 t/m 21 oktober 

Strontrace Workum 

 

 
Feestdagen 2021 
 
Goede vrijdag   Vrijdag 2 april 

Pasen   Zondag 4 en maandag 5 april 
Koningsdag  Dinsdag 27 april 

Bevrijdingsdag  Woensdag 5 mei 
Hemelvaartsdag  Donderdag 13 mei 

Pinksteren  Zondag 31 mei en maandag 1 juni 
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Winterstalling in loods of op buitenterrein || Professionele poetsbeurt 

Scheepsbetimmering en renovatie || Onderhoud en reparatie aan motoren 

Reparaties aan of leveren van nieuwe zeilen, buiskappen en dekzeilen 

Sloepverhuur || Levering en inbouw van nieuwe en gebruikte motoren 

Aanbrengen van antifouling en nieuwe verf- en laksystemen

Inbouw van boegschroeven

Himpenserdyk 12 || 8939 BZ Leeuwarden || T: 058 216 82 00 || M: 06 53 67 21 19 

info@gerbenvanderweij.nl || www.gerbenvanderweij.nl || Volg ons ook op: MC

Gerben van der Weij
W A T E R S P O R T
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Schepenlijst 
Wijzigingen (bij voorkeur per e-mail: secretariaat@lwsleeuwarden.nl opgeven aan:  

Palle Bruggeman  
Buorren 18   
9031 XT Boksum 

 
Indien er achter een scheepsnaam geen woonplaats staat  vermeld is dit Leeuwarden. 

 
 

A  D 

AfterSail - J.F. de Vries  De Groene Zalm - R. van Aken 

Alba - J.W. Nijdam  De Kuip - J. de Walle 

Alco Pari - A.  Reitsema  Deining - S.B. van der Wijk, Harlingen 

Amalia – L van der Muur   Delfin -Mw. O. Holliger-Eizinga, Oberentfelden 

Anna Adriana – A. Atema  Demi Sec – L. Remmers 

Ansjou - A.P.  Sijtsma  Didian II - D. Dijkstra 

Antares - W. Zwerver  Dolfijn - A. van Houten 

Arja - A. Wijnand   

Asahi - R. Tangeman, Dearsum  E 

Atlantis – H. J. Schiphof, Berlikum  El'djoj - E.   Wassenaar 

Aurelona - H. Jansma  Elfijo - F.F. van de Hoek 

Aurora - W.J.  Jansma, Noordhorn  Enclave - M. Breuer, BedburgDld 

   

  F 

B  Famke -S. Kloostra 

Bajka - F. Bikowski, Stiens  FeRi - M.R. Wouters 

BEAUtje – M. de Jong  Ferina - J. Flapper 

Bonte Hond - W. Geveke, Medemblik  Forlester - J. Hoekstra 

Boppeslag- D. Bruinsma  Freedom- H. van den Bovenkamp 

   

C  G 

Charis II –J.W.P van der Veen  Gaasterland - O. Visser,  

COMPAEN- M.  Taekema  Garuda -A. Nawijn, Giekerk 

Connie - P.A.  Bloem, Stiens  Glemmer - J.  Kloostra 

  Gurbe– S. Kuiper 

D   
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H  M (vervolg) 

Hapri - M.H. Schuurman  Miranda – Fam van Veghel, Earnewald 

Heritage - G.  Boersma   Mon-Désir  - S.  Boonstra 

Hermitage - S.J.F.  Gaastra   

  N 

I  Najade - H.W. Flisijn 

Illusion - V.E.S. Pranger  Net Tocht - J. van der Molen 

Iris – J. Rutkens  Nimrod - N.  Jonkman 

  Nozem- B. Feenstra 

J   

Jachtlust - Th.R.  Wiersma, Beetsterzwaag  O 

Jagrie - J.H.C. van de Hoek   Oeral Thús- T.J. de Jong 

Jane - J. de Vries  Om 'e SwarteBoarre - W.P.  Rietdijk, K.Zwaag 

Janjo - H. van deWal  O 

Jolie - K. Vaartjes, Easterlittens  P 

Jonge Hond - L. Geveke, Medemblik  Pagadero- K. Duiker, Nieuwwolda 

J’taim  - R.P. Verbaenen, Stiens  Pax - E.  Venema 

  Perseverando - P. Blom  

K  Poolster -R. Rauwerda, Readtsjerk 

Karma2- S. Aanstoot   

Kim Ta Lin - J.  Kilian, Marssum  R 

Kookaburra - A. de Wit, Hijlaard  Reisduif - L.F. van der Wijk 

  Relax - A.  Tonnis, Giekerk 

L  Renate - J. van de Leij 

Lady-Ann - Mw. J.M. Groen-Joustra, Zwaag  Renbau - W. Klompstra 

LazyDays -J. R. Huizink, Weerselo  Re-ol - S.  Bons, Franeker 

Libertas - H. van den Hurk   Resultaat - W. Feddema 

Liberty - R.  Poortinga, Franeker  Revada Mocht – R. Hofstra 

Libra- S. van der Vlag  Revival – R. Hofstede 

LytseWrotter- N. de Wit, Hilaard  Rietgans - P. Bruggeman, Boksum 

  Riptide- J. de Jong 

M  Roefie – M. Stuurhaan 

Macanjo - J.H.G. de Jong   

Manana - J.  Jasper  S 

Manda - C.S.  Zwerver  Samos -  K. Klaver 

Mantelmeeuw - T. Brouwer  Seahorse One - A. Kamp, Essen (DLD) 

Margaretha II - E.  Zondervan  Second Life –S. van der Henne-Nijdam 

Mar-ing - P.J. Visser   Shadow  - N. Hallema, Boksum 

Medusa - J.S. van der Veen  Shamrock - E.A. de Wit 

Mehtap - P.G  Barentsz, Espel  Sjama - Joh. van Oostveen 

Menke - A.S.  Klijnsma  Smient - J.  Kienstra, Franeker 
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S (vervolg)  KAJUITZEILJACHTEN 

Springtij - C.  Wiersma, Hempens  Andromeda - M. Kamminga 

Sterk Staaltje –J.J.Sterenberg, Oenkerk  
Asgand- H. van der Schoot, Goutum 

  
Bon Vivant - C.H. Schweigmann- de Jong, 

T  Dakboat - F.H.  Piek, Langweer 

Take it Easy – Joh.  Brandsma  Dream-  H. de Groot, Grou 

Tekicha – P. Rutkens 
 

Elisabeth Anna – R. Timmer 

Thea- S. van Zuiden 
 

Flierefluiter - F. van der Velde 

Tiko -  K. Duiker, Nieuwwolda  Fro - W.D. Reitsma, Groningen 

Tulsa Time – W.W. Riezenkamp, Assendelft 
 

Gotcha - H. de Boer 

Twirre - W. Braaksma, Hempens  Ile Rousse - F. van Rooijen 

  
Marge - G. de Jong, Opende 

U  
Marlin - F.  Wildschut 

Uiterton - A.B. de Boer, Warga  
Meermin - J.  Hagedoorn, Meppel 

Undine II -  J.C.  de Graaf, Drachten  N-Henry - H. Galama 

Urssus - H.  Boerrigter  Osprey - P.L. van der Meer 

  
Tamar - W.  Jager, Oude Leije 

V  
Tournesol - A.  Jansen, Hilversum 

Vrijheid - C.B.  Brada-van Balen Walter U  Windveer II - S.R.Dijkstra, Bovensmilde 

  Zeehond - A. de  Vries, Goutum ZEBOAT 

W   

Waterjuffer-G.S. de Graaf  HOUSEBOOT 

Waterlelie - J. Oosterhuis, Assen  Simon Johannes- O.Verhoef 

Welmoed - P.  Helfrich   

Wetterfreon - T. van de Kooi  OPEN ZEILBOTEN 

Wodan - E. de Ruiter, Berlikum  Asafa - J. van der Meulen 

  Flaubyt - T.J. de Jong 

Y  Kon Tiki - E.P.   Dorenbos 

Yami- R. Drost  Hôfsjongerke - P.G. Barendsz, Espel 

Yn ´e Mande- H. Koopmans, Newmarket S.  Miss Inger - R.J.  Jorritsma 

Yvanja- A. Betten  Scorpio- T. van der Bij, Drachten 

  Triple Six - W.C.  Brasser, Beetsterzwaag 

Z  Twinkle nr.15- L.Geveke, Medemblik 

Zeewolf- L.Fijma, Goutum  Wylpkje- P.G. Barendsz, Espel 

Zilvermeeuw - J.  Schulpzand,   Witch Queen - H. Velkers 

      

   
   

Waterjuffer - G.S. de Graaf, Heerenveen
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VOLGBOTEN  LEDEN ZONDER BOOT 

Gurbe-  O.Verhoef  J.E. Boiten 

Monrovia - H.  Braake  G.J. Bottinga 

Otium – H. Kuiper  H.J Boonstra 

Quirinus-J. Oosterhuis, Assen  W.H.Boonstra  

  P.Brouwer 

RONDE- EN PLATBODEMJACHTEN  A.J. Dijkstra 

Mallemok-H.J. Eggink, Venhuizen  F. Dijkstra. Jorwerd 

Sai Ram - S.Hijlkema,  Tj.  Efde 

Sunshine - H.  Zwerver,  C. J. van de Erve, Dearsum 

Tjalena - Mevr.  Dirriwachter, Boxmeer  R.G. Gerlofsma, Assen 

Vrouwe Isabel - M.J.D.  Romp, Boornbergum  C.J. de Graaf  

Vrouwe Martina - Tj.   Mosselman  G. Hiemstra 

Wyte Wetterwolf - B. de Witte  M.M. Hoekstra, Enschede 

  J. van Houten,Warten 

SLOEPEN  D. Hofstra 

AmoreVici - Jac. Drijver  T.A. de Jong 

Anja – K.J. Kientz  W.A. Joustra 

Boppeslach - D.Bruinsma  H. Koopal, Goutum 

Corak - W.Oppenhuis, Burgum  W. Kruize 

Djoss  - J. de Jong  V. Mylius 

Boy – J. S  Kuiper  J.R.Pesie 

De Goede Reden - J. van der Meulen  G.W. Postma 

Dolce Vita - Roeivereniging Mata Hari  A. Sonnega 

Jantsje – C. de Jong van Heusden  H. Sonnega, Goutum 

Mata Hari -  Roeivereniging Mata Hari   J Stienstra, Veenwouden 

Makeja -J.Stuurhaan  W.J. van der Veen 

Summer Vibes- M. Tuiten  Mw. J.C.  Wever,  

Zeester - R.B. de Vries  P.J. Zwarts  

  J. Wiersma, Idaard 

RONDE- EN PLATBODEMJACHTEN  J.J. Zwerver 
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Marrekrite-wimpel 
Het aanleggen aan de vele mooie Marrekrite ligplaatsen kost u helemaal niets. 

Maximaal drie dagen kunt u dezelfde ligplaats gebruiken. Wij onderhouden de 

voorzieningen, zorgen dat deze veilig en netjes zijn, maaien het gras en zorgen dat de 
afvalcontainers worden geleegd. 

Het uitvoeren van deze taken kost veel geld. Wij stellen uw bijdrage daarom erg op 
prijs. Koop een Marrekritewimpel en draag direct bij aan het in stand houden van 

onze unieke, vrije ligplaatsen in Friesland. 

De opbrengst van de wimpelverkoop gebruiken we helemaal voor de herbouw van 
voorzieningen. Wij maken jaarlijks bekend welke ligplaatsen met dit geld worden 

herbouwd. U kunt als watersporter dus zien wat er met uw bijdrage gebeurt. 

Wimpelprijzen 2021 

•! Klein 18 x 24 cm. € 15  

•! Middel 30 x 40 cm. € 20 

•! Groot 50 x 70 cm. € 25 

U kunt de wimpel op diverse plekken in Friesland kopen. Op de website van de 
Marrekrite staan de verkooppunten. Ook in het ‘veld’ worden de wimpels verkocht. 

Deze vrijwilligers kunnen zich desgevraagd legitimeren. 
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Marrekrite Mores 
Geniet van rust, ruimte en natuur.  

Marrekrite is gastheer in het buiten-gebied. We doen ons best onze 

aanlegplaatsen er altijd mooi en netjes bij te laten liggen. We maaien het gras, 
halen recreatieafval op en controleren de voorzieningen op gebreken. 

U mag als recreant drie dagen gratis op een plek liggen. Na die drie dagen kunt u naar een 

andere plek varen. Daar kunt u weer drie dagen gratis liggen. Als u zich hieraan houdt, kunt u 

eindeloos door onze mooie provincie blijven zwerven. 

Van nature gastheer 
Wij verwachten van u bijna niets in ruil voor de service die wij bieden.Wij zouden alleen 

graag zien dat u zich als ‘goede gast’ gedraagt. Dat is prettig voor uw collega- watersporters, 

maar ook voor ons.Wij zijn van nature gastheer en geen handhaver. 

Rust, ruimte en natuur 
Onze aanlegplaatsen bevinden zich midden in de natuur.Wij gaan ervan uit dat rust en ruimte 

voor onze gasten belangrijke is. Daarom bezoekt u toch onze aanlegplaat- sen? We wijzen u 

graag op de afmeerregels die in heel Friesland gelden. 

De regels op een rijtje 

•! U mag maximaal 3 dagen op dezelfde Marrekrite-plaats liggen. 

•! Vaartuigen mogen niet onbemand worden achterlaten. 

Een lekker stuk wandelen en fietsen en dan terugkeren op de boot is natuurlijk 

uitstekend. 

•! Vaar niet te snel. Hekgolven zijn hinderlijk voor afgemeerde boten. Bovendien lijden de 

oevers hieronder. 

•! Het is verboden in het riet af te meren. 

•! Respecteer het eigendom van boeren. Privéterreinen s.v.p. niet betreden. Om onze 

ligplaatsen in de natuur te kunnen behouden, is een goede relatie met onze buren 

noodzakelijk. 

•! Gooi uw recreatieafval in onze vuilcontainers. Deze worden regelmatig geleegd. Er is 

altijd een container in de buurt. 

•! Bouwafval of chemisch afval mag in geen geval in de containers worden gegooid. U mag 

het ook niet op de ligplaatsen achterlaten. 

•! Bomen en struiken mogen niet worden gesnoeid of gekapt. 

•! Open kampvuren zijn verboden vanwege de kans op bosbrand en overlast voor dieren. 

Marrekrite realiseert op dit moment met een paar speciale vuurplaatsen. Zo willen we 

onderzoeken hoe we aan de behoefte tegemoet kunnen komen om ’s avonds een 

vuurtje te kunnen maken. 

•! Honden welkom, maar wel aangelijnd. Ruim uitwerpselen (honden en mensen) op. 

•! Het gebruik van radio’s, generatoren en andere apparaten zo afstemmen dat 

anderen er geen last van hebben. 

•! Barbecues NOOIT op de steigers of op de randen van damwanden zetten. Hier kan 

het kunststof niet tegen. Het smelt wat Marrekrite jaarlijks een forse schade- post 

oplevert. Graag alleen barbecues op pootjes gebruiken en deze op het gras neerzetten. 

Zo voorkomen we schade aan de voorzieningen en aan het terrein. 
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Verkeers- en gedragsregels 
Tijdens de seizoensdrukte op het water, is het noodzakelijk dat iedereen rekening met 

elkaar houdt. Net zoals in het verkeer op de weg, gelden er ook verkeersregels op het 

water. 

Belangrijkste regels 
1! Verander niet plotseling van koers. 

2! Zorg dat u rondom goed zicht heeft en kijk regelmatig achterom. 

3! Voer tijdig de juiste navigatieverlichting. 

4! Anker niet bij bruggen, sluizen, werkschepen met uitstaande ankers en in het midden 

van een vaarwater. 

5! Voorkom laveren op drukke vaarroutes en houd het midden vrij voor grote 

schepen. 

6! Blijf uit de buurt van visnetten. Deze worden meestal gemarkeerd door zwarte of gele 

vlaggetjes, of door een bord met een groen/witte ruit, waarbij de groene kant de veilige 

passeerzijde aanduidt. 

7! Bewaar de rust in de natuur- en woongebieden. 

8! Beperk het overmatig geluid van radio en overige muziekinstallaties. 

9! Bezorg uw omgeving geen overlast. 

10! Zwemmen in de vaargeul, bij bruggen, sluizen en wachtplaatsen is niet toegestaan.  

11! Voor    het  besturen van snelle motorboten is een vaarbewijs verplicht. 

Dit zijn alle boten die sneller kunnen varen dan 20 km/u. De vaarbewijsplicht geldt 

ook voor niet-snelvarende boten die langer zijn dan 15 meter. 

12 Vaar alcoholvrij. De wettelijke grens op het water ligt op 0,5 promille. 

Er wordt gecontroleerd, de boetes zijn hoog! 

Wie heeft voorrang? 
1! Kleine schepen (korter dan 20 meter) moeten voorrang verlenen aan grote 

schepen, passagiersschepen, veerponten en sleepboten. 

2! Een klein schip mag bij het vertrekken medewerking vragen van een ander klein 

schip. 

3! Schepen die een met boeien afgebakende geul of een hoofdgeul binnenvaren, moeten 

voorrang verlenen aan een schip dat in dat hoofdvaarwater rechts vaart. 

Snelheid 
Voor de meeste wateren in Fryslân geldt een maximum snelheid van 6 of 9 km/u. In 

havens en in de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 6 km/u. 

Alleen op het Van Harinxmakanaal en het Prinses Margrietkanaal geldt een maximum 

vaarsnelheid van 12,5 km/u. In Fryslân zijn vier speciale snelvaargebieden. 

Minimum leeftijd besturen boot 
1! Snelle motorboot: 18 jaar. 

2! Motorboot, groot schip en zeilboot langer dan 7 meter: 16 jaar. 

3! Open motorboot, die niet sneller kan dan 13 km/u en korter is dan 7 meter: 12 jaar. 

4! Zeilbootjes korter dan 7 meter en kleine roeibootjes: geen minimum leeftijd. 
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Sluizen en beweegbare bruggen 

"!Snelheid aanpassen 
Voorkom hinderlijke golfslag op de wachtplaatsen wanneer u een sluis nadert of uitvaart 

of wanneer u een beweegbare brug passeert. 

"!Schipper, wacht op je beurt 
Schepen moeten de sluis invaren in volgorde van aankomst. Dat geldt ook voor het 

afmeren op de wachtplaats. Bij sluizen waar de beroeps- en recreatievaart samenkomen, 

vaart beroepsvaart het eerste de sluis in, tenzij de sluismeester anders aangeeft. Dit 

gebeurt dan vanuit het oogpunt van veiligheid en vlotheid. Voor recreatievaart geldt hier: 

wacht met invaren totdat de beroepsvaart de trossen vast en schroeven uit heeft. Houd 

afstand tot grote schepen. Schroeven uit in sluizen is verplicht! 

"!Niet beleggen in sluizen met verval 
Houd rekening met het verval in de sluis en zorg dat u de touwen (landvasten) tijdig kunt 

laten vieren of aanhalen. 

"!Vaar vlot door als de brug opengaat. 
Laat het wegverkeer niet onnodig wachten 
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Scheepsaccu’s voor start en verlichting.
Gel onderhoudsvrije accu’s.

ACCU SERVICE CENTRUM
Ceresweg 6  8938 BG  Leeuwarden

Tel: 058 - 289 09 00
Fax: 058 - 280 05 50

Mobiel:
info@accuservicecentrum.nl
www.accuservicecentrum.nl

 06 - 51 91 38 84

Acculaders en omvormers
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Alles voor de watersporter! 
 

•  Winterberging van boot, buitenboord- 
   motoren en accu’s 
•  Reparatie aan binnen- en buitenmotoren 
•  Bootonderhoud: schilderen,  
   schade herstellen 
•  Inbouw motoren, boegschroeven,  
   vuilwatertanks, elektrische installaties 
•  Botenlift tot max. 10 ton 
•  DHZ loodsen 
 

Maar ook: 
 

•  Zeilmakerij 
•  Sprayhoods, relingkleden, bootkappen 
•  Verandakleden 
•  Reparaties 
•  Inleverpunt voor wasserij van bootkappen 
•  Watersportwinkel 
 
 

Cadeaushop 
BOOTKADO.COM

Jachthavenlaan 6 8937 AM LEEUWARDEN 
Telefoon: 058-2135002 
Mobiel: 06-10165924 
Email: watersporttechniekbeima@gmail.com 
www. watersporttechniekbeima.nl 
www.bootkado.com 
 
Herman Beima en Ellen Boers
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Friese bruggen over naar centrale bediening 

LEEUWARDEN - De provincie Friesland gaat de bruggen in de provincie centraal op 

afstand bedienen. De Palmabrêge in Wergea en de Tütse- en Gallebrêge bij Grou zijn 
al overgegaan naarde centrale bediening in Leeuwarden.De komende vier jaar volgen 

er nog acht. Door de centrale bediening zijn pauzes en tolgeld op deze bruggen 
afgeschaft. 

De bruggen in volgorde van aansluiting: Palmabrêge (Wergea), Tutsebrêge (bij Grou), 

Gallebrêge (Grou), Brug Warten Hoofdstraat (Warten), Pylkwiersterbrug 
(Zuiderburen), Greidanusbrug (Zuiderburen), Slauerhoffbrug (Leeuwarden), 

Oxenabrids (Hempens- Teerns), Greunsbrug (Leeuwarden), Van Harinxmabruggen 
oost en west (Leeuwarden).  

De verwachting is dat alle bruggen in 2024 over zijn naar brugbediening op afstand. De 
Tütse- en Gallebrêge werden al op afstand bediend maar zijn geschikt gemaakt om 

over te gaan naar de provinciale centrale. Aan de westkant van Leeuwarden worden 
op dit moment 14 provinciale bruggen op afstand bediend. De provincie bouwt op 

deze locatie een nieuwe bediencentrale, van waaruit in de toekomst 40 bruggen 
bediend gaan worden.In 2021 is deze klaar voor gebruik. 

Voor de centrale bediening wordt overigens een nieuwe bediencentrale gebouwd. Het 

nieuwe Swettehüs zal volledig energieneutraal en voor een groot deel circulair 
worden. In november start de bouw, de bedoeling is dat het eind 2021 klaar is. 

Naast een werkplek voor ongeveer twintig brugbedienaars, doet het nieuwe gebouw 
en terrein straks dienst als uitvalsbasis voor provinciale medewerkers 

(vaar)wegbeheer, nautische zaken en de technische dienst voor onderhoud van 
bruggen en sluizen. Damwanden uit het Van Harinxmakanaal krijgen een tweede leven 

in de haven voor de werkschepen. Gebruikte Basralocus meerpalen worden toegepast 
voor de constructie, de gevel en de plafonds. Dit zeer sterke hardhout onderstreept 

het nautische karakter van het gebouw. 
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Nieuwe watersporters massaal op zoek naar 
vaarinformatie 
 
‘Bootjes niet aan te slepen’ en ‘Heel Nederland wil het water op’. Zomaar twee van de 

vele krantenkoppen die de afgelopen weken zijn verschenen. Nederlanders hebben 
massaal het water (her-)ontdekt, nu de zomervakantie in het buitenland door de 

coronamaatregelen ‘in het water’ is gevallen. Veel nieuwe waterrecreanten zullen deze 
zomer dus vakantie op het Nederlandse water vieren. 

 
Dat merkt ook veiligheidscampagne ‘Varen doe je Samen!’ Op de website en social 

media is al sinds maart ‘een enorme toename’ merkbaar. “Mensen zijn massaal op zoek 
naar informatie”, zegt Carlijn van Leeuwen, projectleider van Varen doe je Samen! “In 

maart en april werd vooral gezocht naar informatie over de coronamaatregelen, maar 
de laatste maanden zien we een verschuiving naar onderwerpen, zoals ‘Voor het eerst 

het water op’, reisvoorbereidingen en informatie over de vaarregels”, aldus Van 
Leeuwen. 

 
Dubbele cijfers 
De bezoekersaantallen van de Varen doe je Samen-website zijn dit jaar meer dan 
verdubbeld, zo laat de organisatie weten. “Met name een pagina als ‘Voor het eerst het 

water op’, waar we tien handige tips en veel informatie voor beginnende, nieuwe 
watersporters hebben verzameld, wordt veel gelezen – tweemaal zo vaak als vorig jaar 

bijvoorbeeld. Daar zijn we blij mee, want het is echt belangrijk om een bepaalde 
basiskennis te hebben voordat je het water opgaat. Ook als je met jouw boot, suppend 

of per roeiboot geen vaarbewijsplicht hebt, wordt iedereen die gaat varen wel geacht 
‘bekwaam’ te zijn. Op onze website geven we daarover veel informatie en adviezen, 

zodat iedereen op een veilige manier van het water kan genieten”. 
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‘It Húske’: drijvend vuilwaterstation met toilet 

 

Vreemde eend ? 

De wc-eend van de Friese wateren is een echte schoonwaterliefhebber. Jij als 
watersporter ongetwijfeld ook. Want niemand zwemt graag tussen andermans drollen, 

toch? We maken het daarom zo makkelijk mogelijk om vuilwater te lozen. Zo kan 
iedereen -mens én dier- optimaal genieten van het mooie Friese water. 

 

 

It Húske is een drijvend vuilwaterstation waar je jouw vuilwatertank kunt legen. Er is ook 
een toilet aanwezig. 

De Húskes zijn zeer innovatieve, drijvende zuiveringsinstallaties. Het vuilwater wordt 
zodanig gereinigd, dat we – met toestemming van Wetterskip Fryslân – het gereinigde 

water aan de achterkant van de Hûskes direct op het oppervlaktewater mogen 
lozen.  De installatie werkt op energie van zonnepanelen en is daardoor zelfvoorzienend 

en duurzaam. 
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Op 3 plekken liggen Húskes: 

1.! Bij het eiland Marchjepôle (TJ15) in het Tsjûkemar; LET OP: door een 

technisch mankement is it Húske aan de Marchjepôle dit seizoen niet te 
gebruiken. Het toilet werkt wel. Voor meer info: Húske Marchjepôle buiten 

werking 
2.! De Noarder Alde Wei (SN60), de vaarweg tussen Joure en Goaiïngarypster 

Puollen; 
3.! Grutte Gaastmar (FL16c) nabij Gaastmar. 

Schoon water in de Friese meren 

Om de Friese meren schoon te houden, geldt sinds 2009 een lozingsverbod. Ondanks dit 
verbod, wordt er toch nog vuilwater geloosd in het oppervlaktewater. Met verschillende 

servicepunten in Fryslân wordt het steeds makkelijker om je vuilwatertank op een 
verantwoorde manier te legen. Dit voorkomt dat medicijnresten en ziekteverwekkende 

bacteriën in het water komen. Deze bacteriën kunnen zorgen voor maag-
darmstoornissen en aandoeningen aan de luchtwegen en gehoorgangen. Vooral kinderen 
zijn kwetsbaar; zij krijgen tijdens het zwemmen relatief veel water binnen. 

Hoe werkt It Húske? 
Het lozen van je vuilwatertank op It Húske is makkelijk en duurzaam. Zowel het 
leegzuigen van je afvaltank als het toiletbezoek is gratis, in ieder geval voor de duur van 

de pilot (tot en met 2020). 

Vuilwater lozen: 

1.! Sluit de slang aan op de boot. Draai de hendel open. 

2.! Druk op de groene knop. De pomp gaat nu zuigen. 
3.! Maximale pomptijd 10 minuten. Druk tussentijds nogmaals op de groene knop. 

Of druk op de rode knop om de pomp te stoppen. 
4.! Sluit de hendel en hang de slang weer terug. 

TIP: zuigt de afzuiginstallatie niet? Hou de slangmond dan enkele ogenblikken in een puts 

met water. Hiermee komt de pomp in principe weer op gang. 

Toilet gebruiken: 

1.! De groene lamp brandt als het toilet vrij is. 

2.! Druk op de groene knop. De deur gaat nu van het magneetslot. 
3.! Als je naar binnen gaat, sluit het magneetslot vanzelf. Van binnenuit kun je de 

deur altijd weer openen. 
4.! Na 10 minuten opent het magneetslot vanzelf weer. 

5.! De rode lamp brandt wanneer het toilet bezet is. 

Let wel, het is absoluut verboden om uw bilgewater via de Húskes af te pompen. Hier 
kunnen de biologische processen in de tanks niet tegen. Dit soort illegale lozingen 

worden gezien als een milieudelict en overtreders worden zwaar aangepakt. 
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Veiligheid aan boord 

Een brand is altijd gevaarlijk. Maar op een boot kun je ook nog eens moeilijk vluchten. 

Hieronder enkele tips voor veiligheid aan boord: 

•! Zorg dat alle opvarenden op de hoogte zijn van de vluchtwegen en het 

gebruik van vluchtmiddelen en blusmiddelen aan boord. 

•! Houd de vluchtwegen vrij. 

•! Zorg voor voldoende reddingsvesten en bewaar ze op een toegankelijke 

plaats. 

•! Zorg ervoor dat het motorcompartiment en de motor schoon zijn en 

controleer regelmatig de isolatie van de afvoer van de motor. 

•! Let er bij het tanken op dat er geen brandstof op hete motoronderdelen valt. 

•! Olie in gebruikte poetsdoeken kan leiden tot zelfontbranding. Berg 

poetskatoen op in afgesloten blikken, zodat er geen zuurstof bij kan. 

Wat te doen bij brand aan boord? 

Neem bij brand aan boord geen enkel risico. Breng als eerste alle opvarenden in 

veiligheid. Bij een boot is bluswater binnen bereik. Zorg er dus voor dat je altijd een 
emmer aan een lijn binnen handbereik hebt. Of koop een brandblusser voor op de 

boot. 

Checklist aanleg gasleiding 

     
Een gasleiding aan boord moet overal goed zichtbaar zijn en mag niet onder de 
waterlijn of door motor- en accuruimten lopen. Zo maak je de kans op een gaslekkage 

zo klein mogelijk: 

•! Gebruik op de boot altijd propaangas. 

•! Gebruik zo min mogelijk koppelingen. Maak liever een bocht in de leiding. 
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•! Gebruik voor aftakkingen een goedgekeurd afsluiterblok/verdeelblok 

(bijvoorbeeld van Truma). Dat geeft minder verbindingen en dus minder kans 

op lekkages. 

•! Gebruik voor alle verbindingen alleen knelfittingen, en voor zacht koperen 

pijpen steunbussen om insnoering te voorkomen. 

•! Zorg voor voldoende uitzettingsruimte. 

•! Gebruik bij schotpassages een schotdoorvoer. 

•! Zorg dat de leiding goed is gebeugeld. 

•! Sluit kachels, geisers, kooktoestellen en koelkasten altijd aan met een 

aansluitkraan. 

•! Sluit kachels en geisers aan op een vaste leiding. 

•! Gebruik voor kooktoestellen en koelkasten een flexibele leiding van 

maximaal een meter. 

•! Zet gasflessen altijd rechtop en hou ze vrij van brandbare voorwerpen en 

ontvlambare vloeistoffen. 

•! Controleer gasleidingen regelmatig op haarscheurtjes. Vervang ze in ieder 

geval elke vijf jaar. 

•! Zorg voor goede ventilatie om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen. 

Hang bij voorkeur ook een CO-melder op, zodat je tijdig gewaarschuwd 
wordt voor een eventuele vergiftiging. Vergeet ook de rookmelder niet. 
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Erecode vogelrustgebieden Friese Merengebied 
en Alde Feanen 
 

Ziet u een gele boei? Vogelrustgebied! 

In de winterperiode komt u gele boeien tegen op verschillende plekken in de Friese 
Meren en Alde Feanen. Deze boeien markeren de vogelrustgebieden voor een groot 

aantal bijzondere vogelsoorten. Bijvoorbeeld de wintertaling, de slobeend en het 
nonnetje. Tussen 1 oktober en 1 april vragen we u deze gebieden niet in te varen. 

Waar liggen de vogelrustgebieden ? 

U vind de gele boeien bij: 

�! De Fluezen 
�! De Aldegeaster Brekken 

�! De Wite Brekken en Swarte Brekken 
�! De Alde Feanen 

�! De Snitser Mar 

Waarom zijn er vogelrustgebieden? 

Verschillende vogelsoorten overwinteren in Fryslân. Dat doen ze in de zogeheten 

vogelrustgebieden. In deze periode sterken ze aan en bouwen ze een vetlaag op. Dit is 
belangrijk voor de gezondheid van de watervogels. Ze gebruiken deze reserves om naar 

hun zomergebieden te vliegen om daar te nestelen. 

Bij verstoring in een gebied kan er veel onrust ontstaan onder vogels. Ze vliegen dan op en 
verbruiken daarbij steeds wat van hun energie. Wanneer dit vaker gebeurt, vermijden de 

vogels het gebied. 
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Verstoring in gebieden 

De vogels zoeken van nature rustige gebieden op. Om deze rust te bewaren is het 

belangrijk om de met boeien gemarkeerde gebieden niet in te varen. Zelfs wanneer u geen 
vogels ziet. Verstoring vindt namelijk al snel plaats. Soms veroorzaakt een bootje op enkele 

honderden meters al voldoende onrust om de vogels op te laten vliegen. Dit zijn 
bijvoorbeeld motorbootjes of grote zeilboten, maar ook kanovaarders of vissers die in de 

buurt aanleggen. 

Wanneer u in een onveilige situatie verkeert, bijvoorbeeld door onweer, is het wel 
toegestaan om door de gebieden te varen. 

Geniet en vaar bewust, gun vogels in de winter hun rust 

Zo luidt de erecode die provincie Fryslân samen met watersportverenigingen, 
recreatieondernemers en natuurorganisaties nastreeft. Met deze erecode vragen we 

watersporters en recreanten tussen 1 oktober en 1 april de gemarkeerde gebieden te 
vermijden. 

Vogelrustgebieden onderdeel van Natura 2000 

Binnen Europa liggen veel natuurgebieden met uitzonderlijke natuurwaarden. Ook in 
Nederland liggen zulke gebieden. Het is belangrijk om deze natuur te beschermen. 

Daarom heeft de Europese Unie een stelsel opgezet: een Europees netwerk van 
natuurgebieden. Dit netwerk noemen we Natura 2000. 

De bescherming van de natuur richt zich op de plantengroei en dieren. In Nederland 

heeft het ministerie van Economische Zaken een lijst van gebieden opgesteld, die binnen 
het Europese natuurnetwerk horen. In Nederland zijn in totaal 166 Natura 2000-

gebieden. Daarvan liggen er 20 in de provincie Fryslân, waaronder de vogelrustgebieden 
in de Friese Meren en de Alde Feanen. 

Melden van activiteit in vogelrustgebieden 

Vogeltellers houden de activiteiten in de vogelrustgebieden in de gaten. Zij controleren 
de gebieden eens in de paar weken. Ziet u zelf een bootje of andere activiteit in de 

rustgebieden? Dan horen wij dat graag. U kunt dit melden door te mailen 
naar provincie@fryslan.frl. Geef hierbij aan: 

•! Om welk type voortuig het gaat. Een jacht, zeilboot, sloep, motorbootje, visbootje of 

overige. 

•! Of er watervogels zijn (Ja/Nee). 

•! Of de persoon een toezichthouder is (Ja/Nee). 

•! Eventuele opmerkingen. 

 U vindt de vogelrustgebieden ook in Watersport app van de provincie Fryslân. 
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Kustwacht scheidt niet-spoedeisende hulp direct 
van ‘noodoproep met levensgevaar’ 

De Nederlandse Kustwacht hanteert sinds 17 augustus een nieuwe standaard 
werkwijze om bij een noodmelding onderscheid te kunnen maken tussen werkelijk 

spoedeisende (Search AndRescue) en niet-spoedeisende hulp. 

Bij acute nood alarmeert de Kustwacht nog steeds onmiddellijk één of meerdere 
KNRM- reddingsboten. Bij niet-spoedeisende hulp, wanneer er geen mensenlevensin 

gevaar zijn, alarmeert de Kustwacht niet meer automatisch een reddingsboot. De 
hulpvrager moet dan zelf bepalen welke hulpverlener hij nodig heeft. 

Het Kustwachtcentrum (alarmnummer 0900- 0111) is daarbij behulpzaam, door een 
lijst beschikbaar te stellen van (commerciële) hulpverleners én de KNRM. De 
hulpvrager maakt vervolgens zelf een keuze. De beller moet zelf telefonisch contact 

zoeken met de hulpverleners om de verdere maritieme of medische assistentie af te 
spreken. 

Pechhulp 
Ook de KNRM blijft nog steeds niet-spoedeisende hulp aanbieden. Als men de KNRM 

om hulp vraagt moet er afspraken met de KNRM- alarmcentrale worden gemaakt over 
de benodigde (pech-)hulp en het moment waarop de KNRM komt assisteren. 

Deze alarmcentrale is bereikbaar via de KNRM helpt-app of telefonisch: 0592-39045. 

 

 

Bootverhuurder spinnen garen bij meer 
vakantiegangers in eigen land.  

Nederlanders kiezen vaker voor een vaarvakantie in eigen land als alternatief voor 

buitenlandse bestemmingen. Dat concludeert online botenverhuurplatform Barqo op 
basis van een recordaantal reserveringen. Ook de aangesloten booteigenaren zien een 

verhuurpiek. 

Ondanks de versoepelde reisadviezen voor de meeste Europese landen kiest een groot 

deel van de Nederlanders voor een vakantie in eigen land. Dat bleek al uit onderzoek 
van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). De helft van de 

Nederlanders gaat de komende maanden niet op zomervakantie, twee op de vijf 
Nederlanders die wel vakantieplannen heeft, gaat op vakantie in eigen land, aldus het 

NBTC. 

Thijs Janssen, medeoprichter van Barqo: “Dat veel Nederlanders voorkeur geven aan 
een vakantie in eigen land is direct zichtbaar in de verhuuraanvragen. Het aantal 

reserveringen is op dit moment al tweeënhalf keer hoger dan vorig jaar. Booteigenaren 
verhuren hun sloep, zeilboot en motorkruiser sneller dan ooit”. 
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“Opvallend is dat waar normaal gesproken de meeste belangstelling uitgaat naar dag-
tochten in de omgeving van Amsterdam en Loosdrecht, steeds meer mensen kiezen 
voor een meerdaagse vaartocht op de plassen en meren in Friesland”, aldus Janssen. 

In Nederland is geen algemeen verbod op varen afgekondigd door de overheid. Het is 

c|us toegestaan om te varen, mits de richtlijnen van het RIVM worden nageleefd. Zo is 
het alleen toegestaan te varen als individu, gezin of huishouden en moet er minimaal 

1,5 meter af stand worden gehouden. 

 

Spar bedient Friese watersporter met varende 
eenpersoonswinkel 
 

 
De varende eenpersoonswinkel. Foto FoodClicks 

 

De eerste varende Spar-eenpersoonswinkel van Nederland is gisteren in 
Leeuwarden gepresenteerd. Deze hele week tot en met 19 juli trekt de 
winkel varend ‘on tour’ door Friesland, met tussenstops in Leeuwarden, 
Woudsend en Franeker. 

 
Spar-CEO John van der Ent doopte, samen met weerman Piet Paulusma, de ‘Spar on 

Tour’ in de Prinsentuin-jachthaven van Leeuwarden. Met de varende 
eenpersoonswinkel wil de supermarktketen vakantiegangers en dagjesmensen op het 

water voorzien van de noodzakelijke ‘bootschappen’. Bovendien kunnen watersporters 
en recreanten online hun producten bestellen, die dezelfde dag in de haven worden 

bezorgd door lokale Spar-ondernemers. 
 

Nieuwe normaal 
Met de varende eenpersoonswinkel speelt Spar volgens Van der Ent ook in op het 

nieuwe normaal: “Er staat alleen iemand van ons buiten, die zorgt voor de 
bevoorrading en het deurbeleid. Want er kan maar één persoon tegelijk binnen 

boodschappen doen. Ook afrekenen gaat snel, handig en coronaproof met de zelfscan-
kassa. Zo zijn we helemaal klaar voor de 1,5-metersamenleving”.   
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In anderhalf uur 300 kilo zwerfafval uit 
havengebied 

Elk jaar belandt wereldwijd acht miljard kilo afval in onze zeeën en 
oceanen, waarvan 80 procent door zwerfvuil uit de rivieren. 

Deze duizelingwekkende cijfers deden YoungShip Rotterdam ertoe besluiten een 
samenwerking aan te gaan met River Cleanup, ClearRivers, Royal Roos &Zwerfie 

Rotterdam, met als voornaamste doel om bewustwording te creëren én om zoveel 
mogelijk mensen aan te moedigen  zich actief in te zetten tegen riviervervuiling. 

Met de inzet van meer dan 70 vrijwilligers werd afgelopen 5 juli binnen anderhalf uur 

ruim 300 kilo zwerfafval ingezameld. In totaal waren er vijf teams op de been, elk 
bestaande uit ongeveer 15 personen. Door de grote ‘vangst’ was dit zeker niet de 

laatste editie van de samenwerking tussen YoungShip Rotterdam en haar partners in dé 
havenstad van Europa. Door de centrale ligging van de stad Rotterdam, vormt deze 

haven als het ware een ‘trechter’ voor plastics en ander zwerfafval in het rivierwater. 
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Stoomsleepboot Maarten had tal van namen en        
vele levens 

(Tekst: Martine van der Linden)  

LEEUWARDEN - De geschiedenis van stoomsleepboot Maarten, in 1926 gebouwd bij Van der 
Werf in Deest, was helemaal bekend - op slechts enkele jaren na. Een paar jaar geleden werd 
het ontbrekende stukje gevonden en blijkt de boot ineens een duidelijke link met Friesland te 
hebben. Al jaren ligt stoomboot Maarten in Friesland. Begin jaren tachtig werd de boot naar 
Lemmer gevaren. Daarna lag het nog een tijdlang in Museumhaven Leeuwarden. Sinds enkele 
jaren ligt de boot aan de Snekertrekweg. Maar een diepere link tussen dit vaartuig en Friesland 
was er niet. Althans, in die veronderstelling was de Stichting Stoomsleepboot Maarten. Twee jaar 
geleden ontving de stichting ansichtkaarten met betrekking tot de bouw van de Afsluitdijk. Op 
één van de kaarten staat ergens de Maarten, verzekert afzender Kraaijeveld. Hij kon het weten, 
hij was de toenmalige kapitein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In die tijd heette de stoomsleepboot nog Cor Adri. Die naam kreeg de boot bij haar 
doop in 1926. Later ging de boot naar Amsterdam, waar ze in de jaren vijftig voer als 

havensleper op het IJ en de Zaan. Weer later mocht ze dienst doen in de havenbekkens 
van het Ruhrgebied, toen onder de naam Luise. Hiervan is nog een foto uit 1963. Verder 

was bekend dat de boot, terug in Nederland, de naam Ido 2 kreeg. Ze verrichte soms 
nog sleepwerk maar leverde vooral stoom aan bedrijven rondom Hendrik Ido Ambacht.  

Keileem uit Gaasterland 

Voordat de boot naar Amsterdam ging, móet ze nog iets hebben gedaan. Dit was 
tenminste het sterke vermoeden bij stichting Stoomsleepboot Maarten, vertelt 

voorzitter Arend Cnossen. De stichting had al contact met de kleinzoon van voormalige 
schipper Kraaijeveld. „Van de kleinzoon kregen we in 2017 twee ansichtkaarten die hij 

Tekst: Martine van der Linden
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had gevonden.” Op de ene staat de Afsluitdijk na realisatie, op de ander zie je de Nieuwe 
Werkhaven in Den Oever. Bomvol schepen en kranen. Kraaijeveld heeft op de 
achterkant geschreven dat ergens tussen al die vaartuigen de Cor Adri ligt.  

De boot werkte voor de Maatschappij tot Uitvoering Zuiderzeewerken en lag in Den 

Oever voor de winterstop. „Als ondergrond voor de Afsluitdijk werd keileem gebruikt”, 
vertelt Arend.„ Men baggerde dit in Gaasterland. In bakken werd het versleept naar de 

Afsluitdijk. De Cor Adri was één van de boten die hiervoor werd gebruikt, weten we 
nu.”  

Gered van de sloop 

 De link met de Afsluitdijk maakt dat de stichting extra blij is dat de boot in de jaren 
zestig niet is gesloopt. Dit lot onderging namelijk menig stoomschip. Door de komst van 

motorboten waren ze overbodig geraakt. De voormalige Cor Adri lag zelfs al klaar bij de 
sloop. Op de valreep werd ze 

herontdekt door meneer Smit uit 
Kinderdijk, in die tijd directeur van I.H.C. 

Holland. Zo bleef de stoomsleepboot 
bewaard. Vele jaren later kwam ze in 

handen van Henk van Duuren.  Hij had 
een stoomketel reparatiebedrijf op het 

Vliet in Leeuwarden en een stoomboot 
voor zichzelf. Dat werd de Maarten. 

Beginjaren tachtig is de boot naar 
Lemmer gevaren, waar ze wederom een 

nieuw leven kreeg.  

Water in machinekamer  

Daar kruiste de Maarten het pad van de toen vierjarige Arend. Zijn vader Willem was 

vrijwilliger op de boot, die flink wat onderhoud kon gebruiken – vijf jaar lang had ze 
stilgelegen. „Mijn vader nam mijn broer en mij regelmatig mee. Je moest met laarzen de 

machinekamer in, zo’n laag water stond er”. Elke zaterdag was een ploegje vrijwilligers 
bezig om de Maarten te voorzien van een opknapbeurt. „ Eind jaren tachtig kreeg de 

Maarten een nieuwe stookinstallatie. Van kolenstook werd omgeschakeld naar oliestook. 
Arend: „Henk kocht een oliebrander installatie en plaatste deze samen met mijn vader. 

Een operatie van drie jaar. Veel oude componenten komen trouwens uit de oude PEB-
centrale, waar nu Winkelcentrum De Centrale is. Mijn vader werkte daar, en mocht 

voor de sloop nog even „winkelen+ daar."  

De oude garde vrijwilligers is helaas overleden. Arend is nu de langst zittende. Daarnaast 
zijn er nog zestien vrijwilligers. Onder wie Fetze Klik. Wat hij vooral zo mooi vindt: „Je 

kunt perfect uit de voeten op deze boot. Datje rechtop kunt staan in de machinekamer, 
is best bijzonder. En de machinekamer is overigens nog compleet. Het is prachtig om 

alles in werking te zien.” De stoomfluit, in drie verschillende tonen, vindt hij zo mooi dat 
hij ze op heeft genomen met zijn telefoon. Belt iemand hem, dan hoor je het warme 

geluid van de fluit.  
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Lege agenda 

Jammer vinden Fetze en Arend het dat ze dit jaar, vanwege corona, nauwelijks kunnen 

varen. Van alles stond op de planning: Sail Amsterdam, Purmerend onder Stoom, 
arrangementen bij het Woudagemaal in Lemmer. „Met het Woudagemaal werken we elk 

jaar samen”, vertelt Arend. „Omdat het gemaal lang niet altijd in werking is, zeiden wij: 
wij kunnen bezoekers van het Woudagemaal aan boord toch de stoombeleving geven. 

Dat loopt goed: de combinatie van een bezoek aan het Woudagemaal en een tocht met 
de Maarten over het IJsselmeer is erg in trek.” De enige tocht die voor dit jaar op de 

planning staat, is naar Scheepswerf Draaisma in Franeker. Daar zijn ze kind aan huis. „In 
het weekend is de werf van ons, mogen we doen wat nodig is om Maarten in goede 

conditie te houden”, vertelt Fetze. „Dat is echt uniek, dat zie je nergens. Maar bij 
Draaisma dragen ze dit schip een warm hart toe.”  

Grote investeringen 

Vorig jaar is het schip eveneens flink aangepakt. Bolders eraf, her en der beplating 
vervangen nieuwe stukken in kombuis geplaatst en de stoomketel heeft een klinknagel-

onderzoek gehad. Dit jaar komt daar meer groot onderhoud bij, plus het aanpassen van 
de schroefas zodat een trilling eruit gaat. „Verder schuren en verven we de boot om 

haar weer helemaal mooi te maken. Dan komen we straks, als we weer mogen varen, 
goed beslagen ten ijs.” Bij alle kluskosten komen nog de kosten voor verzekering, liggeld, 

certificering voor passagiersvaart en ga zo maar door. Nu zijn ze blij dat ze voor het 
schroefas-verhaal een subsidie hebben gekregen van het Prins Bemhard Cultuurfonds, 

maar de rest van de kosten moeten ze zelf ophoesten. Dat doen ze deels uit eigen zak, 
deels met steun van donateurs. „We zijn naarstig op zoek naar meer donateurs”, vertelt 

Fetze. Dat zijn vaak echte liefhebbers, en die vind je niet zo snel.” ' 

Belangrijk stukje geschiedenis 

Tegelijk is het volgens hem heel simpel„ Zou de Maarten ooit verloren gaan, dan is een 

belangrijk stuk geschiedenis weg. Dan kun je nooit meer laten zien hoe het ooit ging. Let 
wel: er zijn nog maar 20, 25 van dit soort boten. In Noord-Nederland is de Maarten de 

enige. En dan heeft dit schip dus ook nog meegebouwd aan hoe Nederland er nu bij ligt.” 
Dus nodigen Arend en Fetze iedereen uit om eens een kijkje te komen nemen op 

stoomsleepboot Maarten: “We zijn bijna alle zaterdagen van 8.00 tot 12.00 uur aan 
boord. Iedereen is welkom. Een afspraak maken kan ook. Het is echt een schip datje niet 

snel weer zult zien, en bovendien een schip dat eigenlijk van heel Friesland is. Dat is toch 
op z’n minst een bezoek waard.”  

Meer informatie online: https://www.stoomsleepboot-maarten.nl/ 

Bron: Sneker Nieuwsblad 
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Kiellegging duurzaam inspectieschip PW10 
 

 
 
Scheepswerf Talsma in Franeker is gestart met de bouw van een nieuw 
inspectievaartuig voor de provincie Fryslân. Het gaat om een volledig elektrisch schip 

met een lengte van ruim 15 meter. Een geheel Fries maritiem product - vol duurzame 
innovaties. In de zomer van 2021 moet de nieuwe PW10 gereed zijn voor gebruik. 

Op woensdagmiddag 2 september is de officiële kiellegging van de PW10 bij 
Scheepswerf Talsma in Franeker. Gedeputeerde Avine Fokkens zal een toelichting op 
het scheepsbouwconcept geven en verzorgt tevens de officiële kiellegging in bedrijfs-

hal 1. 
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Extra registratiesysteem voor Friese 
toezichthouders op het vaarwater 
 

 
 
Gedeputeerde Schrier (links) en directeur Liekens van Natuurnetwerk. Foto provincie Fryslân 
 
Met ingang van 1 mei 2019 maakt de provincie Fryslân als eerste waterpartij gebruik 

van het Toezicht Registratie Systeem (TRS). De buitengewoon opsporingsambtenaren 
op het water maken al gebruik van een soortgelijk systeem, waar zij hun uitgeschreven 

boetes kunnen invoeren, het BOA-Registratie Systeem (BRS). 
 

De Friese toezichthouders gaan het aanvullende systeem TRS gebruiken om ook hun 
bevindingen tijdens controles en het schouwen te kunnen registreren. NatuurNetwerk 

is de organisatie achter beide registratiesystemen. 
 

Gedeputeerde Schrier en directeur Liekens van Natuurnetwerk tekenden 
woensdagmiddag 24 april voor de ingebruikname van het nieuwe systeem en de 
verdere samenwerking.  “Het is een mooie stap in de verdere professionalisering van 

onze toezichthouders op het water. We hopen dat andere organisaties dit voorbeeld 
volgen”, aldus Schrier. De provincie Fryslân is de op een na grootste 

vaarwegbeheerder van ons land. 
 

De nautisch handhavers  gaan het nieuwe systeem gebruiken om hun bevindingen 
tijdens controle-rondes en het schouwen eenduidig te registreren. Denk aan 

gevaarlijke situaties, waarschuwingen of overtredingen van ontheffingsvoorwaarden. 
TRS maakt het mogelijk om foto’s te uploaden, toezichtsgebieden te markeren of 

bijvoorbeeld GPS-plaatsbepaling te water in te voeren. Invoeren en raadplegen kan aan 
boord of op locatie. Met TRS en BRS voldoet de provincie tevens aan de nieuwste 

privacyregels.  
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Evert Stel wint Oeuvreprijs Boot van het Jaar 
2020 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Evert Stel, ontwerper van No-Limits en met partner Inge de Graaf oprichter van de Stichting 
Vaarwens, is winnaar van de Boot van het jaar Oeuvreprijs 2020. Aan boord van zijn eigen 
schip, de Meander V, werd Evert dinsdagochtend verrast met de ereprijs. 
 

De oeuvreprijs is bedoeld voor iemand die zich langere tijd op bijzondere wijze voor 
de Nederlandse watersport (Jachtbouw, productontwikkeling, infrastructuur, media, 

havens of overheid) verdienstelijk heeft gemaakt. 

Evert Stel heeft met No-Limits een schepenlijn gemaakt die uitblinkt in 
vaareigenschappen, zeewaardigheid en aandrijving. De ontwerpen kenmerken zich 

door de grote Tubes rondom. Zijn ontwerpen varen over de hele wereld. 

Daarnaast is Evert met zijn partner initiatiefnemer en de stuwende kracht achter de 

Stichting Vaarwens. Deze stichting verzorgt al ruim 10 jaar vaardagen voor mensen in 
de laatste levensfase. Dit gebeurde tot vorig jaar met de Meander V. Inmiddels heeft de 

Stichting een eigen Vaarwens schip. Uiteraard ontworpen door Evert. Een uniek schip 
met grote functionaliteit waardoor de gasten van Vaarwens een onvergetelijke dag 

kunnen ervaren. 

Meer informatie over Stichting Vaarwens is te vinden op www.stichtingvaarwens.nl 
Meer informatie over de Boot van het Jaar verkiezing is te lezen 
op www.hiswatewater.nl/boot-van-het-jaar 
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HISTORISCHE REDDINGBOOT 
TOEGEVOEGD AAN VARENDE VLOOT 
VAN HET REDDINGMUSEUM 

 

 

Ondanks deze rumoerige tijd kan het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers weer 
vooruit kijken. De visie van het Reddingmuseum is het hele verhaal van het 

reddingwezen in Nederland onder de aandacht brengen bij een breed publiek en 
blijven vertellen. Van vroeger en van nu. Een van onze doelen is om de collectie uit 

te breiden met objecten van de periode vanaf 2002 tot nu en objecten die een 
kenbaar historische rol hebben gespeeld in het reddingwezen.  

Reddingboot Abraham Fock heeft zo’n belangrijke historische rol gehad in de 

ontwikkeling van het reddingwezen. Het was namelijk een van de eerst gebouwde 
houten motorstrandreddingboten, die vernoemd is naar een van oprichters van de 

NZHRM. Vroeger werd dit type reddingboot door middel van paarden de zee in 
getrokken, later werd dit gedaan door een rupstractor. Het Reddingmuseum kreeg 

de kans deze prachtige boot te verwerven en toe te voegen aan haar vloot van 
varende historische reddingboten. 

De komende maanden moeten er verschillende werkzaamheden verricht worden om 
de reddingboot vaarklaar te maken. De verwachting is de Abraham Fock medio of 

eind oktober te kunnen afmeren. De reddingboot zal ingezet worden voor 
commerciële vaartochten en evenementen. 
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Abraham Fock 

De motorstrandreddingboot Abraham Fock is gebouwd in Katwijk tussen 1936 en 
1937. In 1937 ging de reddingboot in dienst bij NZHRM station op Ameland totdat 

de boot in 1950 naar Terschelling vertrok. NZHRM was de voorloper van de huidige 
KNRM. Na gestationeerd te zijn in Terschelling, Schiermonnikoog en IJmuiden ging 

de reddingboot in 1958 naar KNRM station Wijk aan Zee, waar deze tot 1986 blijf 
varen. Met name in de oorlogsjaren maakte de reddingboot diverse gevaarlijke 

tochten. 

Het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers 

Het Reddingmuseum vertelt het verhaal over de geschiedenis van het Nederlandse 

reddingwezen op zee. Er is van alles te vinden wat met water en ‘overleven’ te 
maken heeft. Het is vernoemd naar Dorus Rijkers (1847-1928), één van de 

bekendste Nederlandse redders. Te zien is onder meer een soortgelijke boot 
waarmee hij reddingacties uitvoerde. Voor jong en oud is er van alles te beleven. 

 

Historie van Houtzaagmolen 
De Rat IJlst 

Oorspronkelijk stond de houtzaagmolen in de 
Zaanstreek, waar ‘De Rat’ in het jaar 1711 als 
balkenzager werd gebouwd. Het was rond 1829, 
dat de burgemeester van IJlst, de heer 
Ringnalda, besloot om de molen aan te kopen 
en te verplaatsen naar IJlst. Rond 1850 wordt de 
molen overgenomen door firma Oppedijk. 

Ruim honderd jaar zaagde de molen nog op windkracht, voordat ook De Rat werd 
ingehaald door de technische revolutie. Kap en wieken werden verwijderd en een 

elektromotor zorgde-vanaf dat moment voor de aandrijving! Gelukkig ontfermde de 
toenmalige gemeente IJlst zich over de molen en zorgde ervoor dat omstreeks 1967 

De Rat weer was voorzien van kap en wieken. 

De gemeente stond toentertijd voor de keuze: óf de molen restaureren óf een 
zwembad voor IJlst en hield een onderzoek onder de bevolking. Het verhaal wil dat 

een van de inwoners van IJlst op de vraag wat er met de molen zou moeten 
gebeuren antwoordde met de overhandiging van een doosje lucifers. 

Gelukkig dacht de meerderheid van Drylts daar anders over en hebben ze de daad 
niet bij het woord gevoegd.Inmiddels is de molen onlosmakelijk met Elfstedenstad 
IJlst verbonden als ‘centerpoint’ van ‘Houtstad IJlst’ en speelt De Rat een centrale rol 

in vrijwel alle economische en toeristische plannen van en voor IJlst. 
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KNRM bouwt acht nieuwe reddingboten 

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft 
opdracht gegeven voor de bouw van acht nieuwe reddingboten. De boten 
worden de komende vijf jaar bij twee Nederlandse werven gebouwd. Met 
de bouw is een investering gemoeid van 9,5 miljoen euro en wordt 
bekostigd uit verschillende nalatenschappen en bijdragen van donateurs 
van de KNRM. 

De opdracht voor de bouw van de reddingboten is gegund aan twee werven, die al 

jarenlang voor de KNRM reddingboten bouwen en onderhouden. Gistermiddag 
ondertekende Durk Douma van Dok en Scheepsbouw Woudsend B.V. en Orm de 

Waart van Habbeké Shipyard het contract met de KNRM in de persoon van 
directeur Jacob Tas. De eerste reddingboot wordt in 2021 opgeleverd. De overige 

zeven reddingboten volgen in de vier jaren daarna. 

Nieuwe reddingboten zijn van een beproefd model 

De acht te bouwen reddingboten krijgen de klassenaam “Van Wijk”, genoemd naar 

de erflater, die geld naliet voor de bouw van de eerste boot van deze serie. Feitelijk 
is de boot een doorontwikkeling van de bestaande 11 meter lange Valentijn-klasse. 

Deze zogenaamde rigid-inflatable-boat (RIB) werd ontworpen in 1990 en wordt door 
de redders die ermee varen geroemd om haar zeewaardigheid. 

De KNRM heeft een reddingvloot van 75 reddingboten, variërend in lengte van 5 tot 
20 meter. Met deze reddingvloot worden jaarlijks meer dan 4.000 zeevarenden en 

watersporters veilig aan wal gebracht. 

De huidige reddingboten van de KNRM zijn gebouwd tussen 1991 en 2016. De 
oudste reddingboten zijn, met hun bijna 30 jaar, toe aan vervanging. De eerste 

nieuwe reddingboot van deze serie krijgt de functie van reserveboot en zal vanaf 
2022 ingezet worden op reddingstations waarvan de reddingboot in groot 

onderhoud is. De thuishavens van de volgende zeven boten worden begin 2021 
bekend gemaakt. 

Naamgeving 

Traditiegetrouw krijgen reddingboten van de KNRM een naam die verbonden is aan 
de schenker of erflater die de boot heeft bekostigd. Door fondsenwervende 

activiteiten verwacht de KNRM de komende jaren voor alle nieuwe reddingboten 
een trotse naamgever te vinden, die daarmee eer betoont aan geliefden of aan een 

bijzondere persoonlijke herinnering. 
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Watersporters moeten voortaan zelf voor 
pechhulp zorgen 
 Watersporters die pechhulp nodig hebben, dienen vanaf komende maandag 17 
augustus zelf een hulpverlener in te schakelen. Voorheen konden ze contact 

opnemen met de Kustwacht, die vervolgens automatisch reddingboten van de 
Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM) alarmeerde. 

1 / 1 

 
 

Het gaat bij de nieuwe werkwijze om situaties waarbij geen acuut gevaar is voor 

levens of vaartuigen. Voorbeelden zijn motorpech en hulp bij het slepen van het 

vaartuig naar een haven. Bij gevaar dient altijd de Kustwacht gealarmeerd te worden. 

KNRM 
Voorheen kon contact worden opgenomen met de Kustwacht die vervolgens 
automatisch reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij 

(KNRM) alarmeerde. ‘De vergelijking met de situatie op de weg kan gemaakt 
worden. Bij autopech, bel je een wegenwacht en niet het alarmnummer 112.’ licht 

Hoofd Operaties Edwin van der Pol toe. 

Kustwacht 
Wanneer de Kustwacht wordt gebeld, wordt een uitvraagprotocol gehanteerd. Op 

basis daarvan wordt bepaald of de hulpvraag spoedeisend is. Is dat het niet, dan 
wordt de hulpvrager verzocht om zelf contact op te nemen met een hulpverlener. Bij 

twijfel over spoedeisend of niet-spoedeisend zal altijd de KNRM gealarmeerd 
worden. 

‘De Kustwacht heeft een meldkamer voor noodsituaties. De watersporter is zelf 
verantwoordelijk voor een goede voorbereiding. Daar hoort nu dus ook de vraag bij: 

wat als ik pech heb? Wie bel ik dan?” aldus Van der Pol. 
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Een overzicht van verschillende hulpverleners op de verschillende wateren staat 

op www.kustwacht.nl/hulp. Uiteindelijk bepaalt de hulpvrager welke hulp ingeroepen 
en aanvaard wordt. Op deze pdf staan de belangrijkste vragen en antwoorden. 

Toch spoed 
Het kan zijn dat in eerste instantie de hulpvraag niet-spoedeisend is, maar door 
omstandigheden er toch een noodgeval ontstaat. Dan dient onmiddellijk de 

Kustwacht geïnformeerd te worden, zodat direct de noodhulp (‘search andrescue’) 
opgestart kan worden! 

Bemiddeling 
Er zijn situaties denkbaar dat de hulpvrager niet in contact kan komen met een 

hulpverlener. De Kustwacht kan dan de hulpverleners op de hoogte stellen, die 
vervolgens contact zullen opnemen met de hulpvrager om de gevraagde hulp te 

bieden. 

De hulpvrager dient dan wel toestemming te geven, zodat de Kustwacht de gegevens 
mag delen met de hulpverleners. De Kustwacht heeft verder geen rol in de 

afwikkeling van de hulpvraag.  

Tsjûke en March 

Op het Tjeukemeer liggen twee eilandjes met de namen Tsjûke- en Marchepôlle. 

Tsjûke en March is een etiologische sage uit Friesland en geeft een verklaring van het 
ontstaan van de naam van het Tjeukemeer (Tsjûkemar). Er zijn twee verhalen. 

Eerste versie - Twee boerinnen kwamen terug van het melken toen ze een brandje 

ontdekten. De ene boerin droeg de melk en de andere droeg niets. De laatste zei 
dat de melk gebruikt moest worden om de brand te blussen, maar daar wilde de 

eerste niets van weten. Reden genoeg voor de boerin zonder melk om haar 
metgezellin uit te schelden voor Tsjûke en daarmee voor teef, want met Tsjûke werd 

een hond bedoeld. Het woord bleef gekoppeld aan de streek. En zo zou 
het Tsjûkemar zijn naam gekregen hebben. 

Tweede versie- Er waren eens twee zusjes, Tsjûke en March. Zij waren bij elkaar toen 
er brand uitbrak. Door de dichte rook verloren ze elkaar echter uit het zicht. Door 

elkaars naam te roepen probeerden ze elkaar te vinden. Nog lang waren hun 
stemmen in het gebied te horen, wie goed luisterde kon het 

verstaan Tsjûke, March, Tsjûke, March, Tsjûke, March...... En zo zou het Tsjûkemar zijn 
naam gekregen hebben. 

In 1996 werd bij het gemaal van Echten aan het Lodo van Hamelpad bij het 

Tjeukemeer een standbeeld van Tsjûke en Marc geplaatst. Dit standbeeld was 
ontworpen door de beeldend kunstenaar Frits Stoop in een uitvoering van Stoop zelf 

en Alie Stoop-Jager. 
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Nieuwe vaarweg Reevediep voor recreatievaart 
in 2019 opengesteld 
 

 
De eerste bootjes gaan door de Scheeresluis. Foto twitter Reevediep 
Festival 

Het Reevediep, een gloednieuwe vaarweg voor de recreatievaart tussen 
de IJssel en het Drontermeer, is op donderdag 18 april officieel 
opengesteld. Ter gelegenheid daarvan werd op de zonnige Tweede 
Paasdag het Reevediep Festival gehouden. 

Deze hoogwatergeul is bedoeld om in extreme omstandigheden hoogwater van de 

IJssel te kunnen afvoeren via het Drontermeer en het Vossemeer, naar het 
IJsselmeer. Deze nieuwe waterverbinding kan ook gebruikt worden door de 

recreatievaart. De eindbeheerders zijn Rijkswaterstaat en provincie Overijssel. 

Sinds 1 april was het Reevediep al toegankelijk voor publiek. Vanaf 
donderdagochtend 18 april 8.00 uur wordt tevens de recreatieschutsluis 

(Scheeresluis) aan de kant van de IJssel bediend en kon de ballenlijn aan de kant van 
het Drontermeer worden weggehaald. De bedieningstijden voor de sluis zijn: 

maandag tot en met zaterdag: van 8.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 19.00 uur. Op 
zon- en feestdagen: van 9.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 19.00 uur. 

Inlaat 

Om het water door de hoogwatergeul te kunnen laten stromen, is aan de kant van 
de IJssel een inlaat gebouwd. De nieuw aangelegde Kamperstraatweg loopt intussen 

over dit inlaatwerk. Ten zuiden en noorden van de geul zijn dijken aangelegd. 

Waar op dit moment de Roggebotsluis de dijken van Flevoland en de IJsseldelta 
verbindt en hoge waterstanden op de Veluwerandmeren voorkomt, wordt deze 

functie in de toekomst overgenomen door de zuidelijker gelegen nieuwe Reevesluis 
en de nieuwe Reevedam. De Reevesluis keert in de toekomst het water vanuit het 

noorden. Hij gaat onder meer dicht op het moment dat er hoogwater vanaf de IJssel 
via de nieuwe hoogwatergeul Reevediep, wordt afgevoerd 
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Door onze ruim 70 jaar ervaring in het verzekeren van plezier- vaartuigen 

ijn wij specialisten op  dit  vakgebied.  Wilt u een passende offerte? Bel 

ons, of bezoek onze website www.kuiperverzekeringen.nl. 
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LNG-ferry Doeksen haalt groene energie 
uit restwarmte 

Sinds 3 juli is de nieuwe LNG-catamaran 'Willem Barentsz' van Rederij 

Doeksen in de vaart. Het zusterschip 'Willem de Vlamingh' volgt later dit 
jaar. Beide veerboten zijn uitgerust met efficiency packs die de restwarmte 

uit de motoren omzetten in 100 procent groene energie. Dit levert een 
jaarlijkse besparing op van 636 ton aan CO2-uitstoot. Dit staat voor 520.000 

liter brandstof en 925.200 kWh elektriciteit en is vergelijkbaar aan het 
gemiddeld jaarlijks energieverbruik van 300 huishoudens. 

De nieuwe veerboten zijn de allereerste schepen ter wereld waarbij single 
fuel LNG-motoren rechtstreeks roerpropellers aandrijven met vaste 

schroeven. Wanneer de motoren van beide schepen op vol vermogen 
draaien, winnen de efficiency packs van het Duitse CleanTech-bedrijf Orcan 

Energy 308 kW netto aan groene energie terug uit de restwarmte. Deze 
wordt gebruikt voor het opladen van de accu’s, die de volledige energievraag 

afdekken voor de boegschroefinstallatie bij het aan- en afmeren. 
 

De technologie achter het benutten van restwarmte, is gebaseerd op de 
zogeheten Organic Rankine Cycle (ORC). Dit is een natuurkundig principe 

waarbij een organisch koudemiddel een cyclus doorloopt en daarmee 
voortdurend warmte omzet in kinetische energie. 

Motorkoelwater en uitlaatgassen 

Bij de nieuwe LNG-veerboten van Rederij Doeksen wordt de warmte benut 
van het motorkoelwater en de uitlaatgassen. Met een warmtewisselaar in het 

uitlaatgassenkanaal wordt de warmte opgehaald en door middel van een 
watercircuit naar de efficiency pack geleid. Het motorkoelwater wordt direct 

van het koelwatercircuit afgetapt. 

In de efficiency pack zet de warmte de ORC in gang. Hierbij wordt het 
koudemiddel verdampt en onder hoge druk naar een expander geleid. De 

damp drijft de expander aan, die de vrijkomende energie omzet in elektrisch 
vermogen voor het opladen van de accu’s. Na de expander wordt het 

koudemiddel gecondenseerd om opnieuw warmte te kunnen opnemen. 

Orcan Energy uit München heeft ruim tien jaar ervaring met restwarmte-

terugwinning gebaseerd op de ORC-technologie. In de Benelux wordt Orcan 
Energy vertegenwoordigd door Berger Maritiem, een adviesbureau dat 

scheepseigenaren en reders helpt bij het verduurzamen van hun vloot. 
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Waddenfonds steekt acht miljoen in 
een ‘fossielvrije’ Waddenvloot 
 

 
 
Behalve op wind gaat het duurzaamheidsjacht Ecolution - bedacht door wijlen Wubbo 
Ockels - binnenkort al varen op waterstof. Foto Waddenfonds 
 

LEEUWARDENMet een bijdrage van acht miljoen euro uit het Waddenfonds 

kan gestart worden meteen omvangrijk investeringsprogramma voor de 

vergroening van de regiogebonden scheepvaart op de Waddenzee. 

Het project Green Shipping wil de Waddenvloot binnen tien jaar voor een 

groot deel verduurzamen. Daardoor moet de CO2- uitstoot in 2030 met 60 

procent zijn afgenomen. Ook moeten alle schepen van de beroepsvaart in dat 

jaar op waterstof varen. 

 

De totale investering voor Green Shipping bedraagt de komende vier jaar 26 

miljoen euro. Het project is onderdeel van het Investeringskader 

Waddengebied (IKW) van de drie Waddenprovincies, een meerjarig 

programma om grote investeringen in de Waddenregio mogelijk te maken. 

"Green Shipping is in meerdere opzichten belangrijk voor de Waddenzee. Met 

innovaties zorgen we ervoor dat een belangrijke sector als de scheepvaart 

klaar wordt gemaakt voor de toekomst. En nog belangrijker: het milieu van de 

kwetsbare Waddenzee is er zeer bij gebaat”, aldus voorzitter Henk 

Staghouwer van het Waddenfonds. Bij Green Shipping is een groot aantal 

partijen betrokken. Het project wordt uitgevoerd onder regie van FME, de on-

dernemersorganisatie voor de technologische industrie. Het bedrijfsleven 

draagt tweederde bij aan de totale investering. 
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Als UlbeZwolsman, de vader van Evert, welke zich in 1892 vestigt op de werf 
in 1942, komt te overlijden, laat hij de zeer goed lopende werf na aan zijn zoon 

Evert. Evert is geen scheepstimmerman zoals zijn vader, de werkzaamheden 
stoppen dan ook al vrij snel en de eens zo florerende werf met nieuwbouw en 

reparatie van houten schepen, raakt in verval. Als Evert Zwolsman in 1973 
komt te overlijden laat hij een ruïne achter. De sledes, de loodsen en het 

woonhuis rusten nog op de fundamenten, maar daar is dan ook alles mee 
gezegd. Onkruid, wind en regen hebben vrij spel. De gemeente van toen nog 

de stad Workum, zag maar één oplossing om aan deze haveloze toestand een 
einde te maken, namelijk alles met de grond gelijk maken en hiervoor in de 

plaats een parkeergelegenheid. Maar gelukkig, zeker voor nu, is het zover niet 
gekomen. 

Reid de Jong, architect en vuurtorenwachtervan 't Tontsje en de toen 
zittende burgemeester van de stad Workum de heer Pastoor wisten met al 

hun inzit 'sloop' te voorkomen. Als eerste werd er een stichting opgericht, 
voor het behoud van de werf onder de naam Zwolsmans scheepstimmerwerf 

'de Hoop'. De mannen van het eerst uur waren Udo Vroom, Sietze ten 
Hoeve, erfgenamen van wijlen Evert Zwolsman, waaronder Reinder 

Zwolsman een vastgoedhandelaar uit Den Haag en Bennie Mulder, 
burgemeester Pastoor en initiatiefnemer Reid de Jong. En zo kwam er een 

Goede hoop op voortbestaan ‘De Hoop’ 

Ineke Mulder-Grasman 

Bij het noemen van 'de Lord', weten de iets oudere Workumers wie hier mee 
wordt bedoeld. Wij hebben het dan over wijlen Evert Zwolsman, de eigenaar 

van Zwolsmans Scheepstimmerwerf. Door velen, in Workum, de helling, 
genoemd gelegen naast de sluis in Workum. Helling staat voor een schuin 

oplopen en aflopend vlak. De sledes waarop de schepen kwamen te rusten, 
voor reparaties, is een helling, vandaar de naam. 
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plan, een plan voor een volledige renovatie van de gehele werf, met als doel 

niets maar dan ook niets te veranderen aan haar (zo mag zij zeker genoemd 
worden) uiterlijk. Alles moest terugkeren naar de oorspronkelijke staat. En 

zo geschiede, de werf werd volledig gerenoveerd. Waarbij moet worden 
vermeld dat zeker gezien de financiële kant van de renovatie tot stand is 

gekomen door de inzet van burgemeester Pastoor. Ook later, nadat de 
renovatie was voltooid,speelde hij nog een belangrijke rol in het geheel. 

Tijdens de renovatie trad Roelof Jansz. van der Werff aan als hellingbaas. Reid 
had hem ontmoet op de werf van Van der Meulen in Sneek en zag in hem, 

een toen nog zeer jonge man, de nieuwe hellingbaas van Zwolsmans 
Scheepstimmerwerf 'de Hoop'. Onder leiding van Roelof van de Werff groeit 
de werf aanzienlijk. Nog voor de renovatie is voltooid glijdt het eerste 

nieuwe schip, de Elsa, gebouwd door Roelof, van de helling, het is dan1977. 

Na 25 jaar vakmanschap verlaat Van der Werff de helling en laat een goed 
lopende werf na aan zijn opvolger Pieter de Haas, daaropvolgend door Erick 

Mulder, Harold de Lange en Ivor Klink. "Ivor Klink heeft onlangs de helling 
verlaten en hierdoor is de stichting, van wie de hellingbaas de helling pacht, 

op zoek naar een nieuw pachter," aldus Gerben Groenhof (ter informatie 
voor de oudere inwoners van Workum, zijn moeder was beheerster van het 

Groene Kruis Gebouw in Workum) en Miks van Schelven zittende 
bestuursleden van de stichting Zwolsmans 'de Hoop'. 

"Op dit moment zijn wij op zoek naar een hellingbaas," aldus de heren. Dit 

mag zowel een man als een vouw zljn en het liefst ook nog voorzien van een 
partner, want alleen de helling dragen in alle voorkomende werkzaam- heden 
is niet iets dat je zomaar even doet. Eer het zover is moet er het nodige 

gedaan worden. Zo verdienen de loodsen, zowel de kleine als de 
aangrenzende grote loods, waarbij onlangs is vast komen te staan dat de 

oudste nog zittende balk dateert uit 1780, een opknapbeurt en datzelfde 
geldt ook zeer voor het woonhuis, daterend uit 1890 en volledig 

gerenoveerd eind jaren 70, welke nu een troosteloos geheel is. Voor de 
renovatie, aangepast aan deze tijd, maar met behoud van het authentieke, 

waaronder de nog originele houten bedstee, is geld nodig, veel geld. Om de 
renovatie te kunnen realiseren en daardoor ook de werf te behouden voor 

de generatie na ons is als eerste de Provincie Fryslân aangeschreven. 

Als zij ons financieel tegemoet komen is het aan ons, als stichting, de taak om 
zoveel mogelijk fondsen aan te schrijven met de wens dat zij ons financieel 

gaan steunen. Inmiddels is er een restauratieplan opgesteld door Kijlstra & 
Brouwer Architectenbureau uit Beetsterzwaag. Kijlstra & Brouwer waren 

ook verantwoordelijk voor de renovatie van het voormalige 
Stadsburgerweeshuis aan het Noard in Workum, maar dat even terzijde. 

Op dit moment is de werf in ruste en wacht op dat wat komen gaat. Nee, 
een werf zonder het geluid is als een hart zonder ziel en zeilen zonder wind, 

niets dus. Het is de stichting er dan ook alles aan gelegen dat de renovatie, 
met een hellingbaas, kan worden gerealiseerd. Een hellingbaas die zijn passie 

vindt in het renoveren/repareren van oude houten schepen op authentieke 
wijze, maar ook nieuwe projecten durft aan te gaan en mogelijkheden ziet 
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"Stichting Scheepstimmerwerf de hoop vestigt nu al haar hoop op een 

renovatie en een nieuwe hellingbaas en dat moet lukken," aldus Gerben en 
Miks, die vol passie over 'hun' werf spreken. Een werf met een rijke historie, 

daterend uit 1693 met hoop voor de toekomst, daarover raken Gerben en 
Miks niet uitgepraat. 

 

Uiteraard blijft uw krant, de Workumer krant Friso, de ontwikkelingen op de 
voet, hier geheel passend omschreven, volgen. Bootlengtes werden vaak 

aangegeven in voet-maten, gebaseerd op het lichaamsdeel. Omdat de voet-
maat niet exact was vastgelegd konden de afmetingen nogal eens verschillen 

per streek. Zo is een Amsterdamse voet 28,31 cm en een Friesche voet 28,40. 
Zo blijkt maar weer dat de Friezen op grotere voet leefden dan  de 

Amsterdamers. Zwolsmans Scheepstimmerwerf 'de Hoop'... dat zij mag hopen 
op een voortvarende toekomst! 

 
Bron: Workumer krant FRISO 

 

om te werken op een werkend monument in al zijn facetten. Het maken van 
nieuwe houten schepen behoord, gezien het kostenplaatje en onderhoud, 

hoe spijtig ook, min of meer tot het verleden. 
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Het Vechtdal: waar grenzen 
scheiden, terwijl liefde verbindt 

Gé van de Zon 

Bij een schip hoort onderhoud en dat doen we op de werf van het Drentse 

Coevorden. Maar na een hele week waarbij je via een lange trap naar 
beneden moet omdat je hoog en droog ligt, een week waarin horen en zien 

je vaak vergaat, omdat er schoongespoten wordt, gelast en geslepen. Na een 
week waarbij alles vies en vuil wordt, wil je wel door groene velden fietsen 
en - liefst langs een riviertje - het geluid van fluitende vogeltjes op je in laten 

werken. 

 

Gelukkig was het mooi weer tijdens het weekend, toen er een relatieve rust 
over de werf was neergedaald. Relatief, want menig schipper werkt nog even 

door. Maar ’s middags mochten we van onszelf weekend vieren. 
Deze keer fietsten we langs het Coevorden-Pi- cardiekanaal richting het Duitse 

Emlichheim. Het kanaal - dat het Duitse Zuid Noord kanaal bij Georgsdorf 
verbindt met het Nederlandse Stieltjeskanaal bij Coevorden - is aan beide 

zijden omzoomd met bomen, waarachter de velden liggen met hun 
boerderijen. 

Bij de splitsing van het Coevorden-Picardie- kanaal en de Schoonebeker Diep 

kiezen we de zuidelijke richting, zodat we bij een voormalig schutsluisje kunnen 
mijmeren hoe het was voordat dit kanaal gedegradeerd werd tot 

afwateringskanaal in 1965. Een paar ezeltjes bedelen om aandacht als we 
halthouden om deze omgeving de aandacht te geven die het verdient. 

Altijd op zoek naar water komen we wat zuidelijker bij het riviertje de Vecht 

(Vechte heet de rivier in Duitsland en daar zijn we inmiddels) en gaan weer 
richting Nederland. 

De Vecht is een prachtig meanderend riviertje waar je jezelf met het fietsveer 

‘Fahr Harm’ naarde overkant moet trekken. Het blijkt onmogelijk om overal 
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Het is een gestuntel, maar de natuur is prachtig. Zo komen we -o p de plek 

waar de Vecht Nederland binnenstroomt - bij een prominent kunstwerk 
genaamd ‘Wortlos’. Aan weerszijden van de rivier staan twee installaties van 

staat en beton. En als je goed kijkt, zie je dat op een stoel een jong meisje 
vanuit Nederland kijkt naar een jongen op een stoel aan de Duitse zijde van de 

rivier. Wij lezen hier de gedachten achter dit werk: ‘grenzen scheiden, terwijl 
liefde verbindt’. 

Dit zijn niet de enige kunstwerken in het Vechtdal. Als je de rivier De Vecht 

vanaf Zwolle naar Nordheim zou volgen, passeer je in totaal 75 kunstwerken. 
Zo vormt de beeldende kunst langs de Vecht een van de grootste 

openluchtmusea ter wereld. Wij vinden het Vechtdal zelf, dat binnen de 
Ecologische Hoofdstructuur valt, ook een openluchtmuseum - met haar 

rivierduinencomplexen waar steenanjers en bijzondere planten groeien. 

Af en toe staat er een vrolijk paaltje langs deze wandelroute: een 
‘verhalenpunt’. Door op het pedaal te blijven pompen zetje de 

‘verhalenverteller’ met spannende verhalen in werking. Wel blijven trappen, 
want anders stopt het verhaal. We hebben er dorst van gekregen; dus nu op 

weg naar Gramsbergen, waar het zelf gebrouwen bier op ons wacht. 

 

 

Herstart motoren-draaimiddagen in het 
IJmuider zee- en havenmuseum 

Als het coronavirus zich gedeisd wil houden, gaan de historische dieselmotoren 
van het zee- en havenmuseum De Visserijschool in IJmuiden weer draaien – 
steeds op de laatste zaterdag van de maand. 

De eerste motoren-draaimiddag is zaterdag 25 juli, van 13.00 tot 17.00 uur in 

de motorenhal van museum. Daar staan diverse oude motoren opgesteld van 
onder meer Brons, Kromhout, Industrie en Bolnes. 

De meeste zijn oude werkende scheepsmotoren, maar er staan ook motoren 

die voorheen in een gemaal dienst deden. In de loop van de middag worden de 
motoren allemaal door de vrijwillige machinisten opgestart. Via de website van 

het museum kan vooraf een tijdslot voor entree van het museum worden 
gereserveerd en dit wordt aanbevolen door het museum. Het museum is 

regulier geopend op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 
17.00 uur. De museumkaart is geldig. Zie voor meer informatie en het 

reserveren van een tijdslot: www.zeehavenmuseum.nl. 

langs het riviertje te fietsen. Wij proberen het via een wandelpad; dat wordt 

klunen over heel smalle bruggetjes (nou ja, bruggetjes... een paar plankjes) die 
over de diepliggende beekjes liggen. 



66

 
Lijst Van Adverteerders 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woordzoeker nautisch 
vb. PUTS - SCHEG - GPS - LOEF – ROER 

 
 
 
 
 
 

Hemrik Marine Junokade 2 8938 AC Leeuwarden 058-288 00 07 

Friesche Olie en verfhandel Zuiderkruisweg 7 8938 AP Leeuwarden 058-213 64 87 

Auke Rauwerda Celciusweg 33 8912 AM Leeuwarden 058-212 68 29 

Arjen de Wit It Mêd 6 9027 BP Hilaard 058-215 03 84 

Watersport Twee Provincien De Zwemmer 1 8939 CA Leeuwarden 058-288 54 46 

Jovi Marconistraat 7 8912 AX Leeuwarden 058-213 08 08 

Jachtwerf Hofstra v.d.Weystr. 63-69 8923 CK Leeuwarden 058-266 44 77 

Watersporttechniek Beima Jachthavenlaan 6 8937 AM Leeuwarden 06-101 659 24 

Jachtwerf v.d.Werff Nieuwe Hoek 17 9005 NA Warga 058-255 19 63 

Technisch Bedrijf Bakker Zevenpelsen 25 8651 BT IJlst 0515-53 12 53 

DEM Jupiterweg 36 8938 AE Leeuwarden 058-288 24 55 

Accu Service Centrum Ceresweg 6 8938BG Leeuwarden 058-289 09 00 

G. Klugkist & de Vries Ceresweg 4 8938 BG Leeuwarden 058-216 19 80 

Kuiper Verzekeringen Postbus 116 8440 AC Heerenveen 0513-61 44 44 

Leeuwarder Jachthaven Jachthavenlaan 3937 AM Leeuwarden 058-212 57 59 

Autobedrijf Feiko Kloostra De Wissel 12 9076 PT St. Annaparochie 0518-40 27 50 

Gerben van der Weij Himpinserdyk 12 8939 BZ Leeuwarden 058-216 82 00 
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Kalender 2021



Het meest moderne watersportcentrum  
van (Noord) Nederland met een  

oppervlakte van 20.000m2 

•   Voor alle onderhoud en refit 
   (alle motoren, elektra, antifouling, verven etc.) 

•  Doe-het-zelf units te huur voor boten tot 20 m1 

•  Boothelling met hydr. bootkar tot ca. 30 ton 

•  Watersporttankstation met pinautomaat,  
   benzine en diesel 

•  Dealer van Suzuki, Suzumar, Nimarine,  
   diverse merken sloepen, Prins Open etc. 

•  Watersportshop van 700m2  
   (ook onderdelen, accessoires en kleding) 

•  Schiphuizen en winterstalling 

•  webshop.hemrikmarine.nl 

•  Nieuw: VETUS Dealer 

Junokade 2, Leeuwarden • Tel: 058 288 00 07 • Mob: 06 50 24 63 64
• info@hemrikmarine.nl • www.hemrikmarine.nl
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U de beste kwaliteit leveren in verf, coatings, lakken 
en oliën. Dat is onze basis, al jaren. Maar we z椀n meer 
dan alleen leverancier. Met ons uitgebalanceerde 
assortiment in pr椀s, toepassing en uitvoering hebben 
we alt椀d een antwoord op elke vraag uit de markt. 
Heeft u een speci昀eke uitdaging? We gaan hem graag 
voor u aan! Neem gerust contact met ons op.

Product afhalen?  
Onze balie is geopend van maandag t/m vr椀dag  
van 07:00 tot 17:00.

GEGROND EN 
VOORUITSTREVEND.

Zuiderkruisweg 7 
8938 AP  Leeuwarden

T +31(0)58 213 64 87 
E info@fov.nu
W www.fov.nu




