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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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CLUBBOEK
VAN DE VERENIGING

LEEUWARDER
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opgericht 31 januari 1916
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit
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Van de redactie
Voor u ligt de 106e uitgave van het clubboek van de Leeuwarder Watersportvereniging.
In het afgelopen jaar is er veel gebeurd bij onze vereniging. Allereerst de grote aanpak
van de schiphuizen in de jachthaven van de LWS. Een prestatie van formaat met vele
helpende handen. Een artikel met foto’s bij wijze van dank aan de betrokken vrijwilligers
is daarom zeker op zijn plaats. Ook kwamen er weer nieuwe leden bij die het clubboek
voor het eerst nu in de bus krijgen. In het jaarverslag van het bestuur leest u uitgebreid
wat er allemaal is gebeurd in 2021.
Veranderingen ook binnen de redactie van het clubboek. Jelte Kloostra heeft vele jaren
uitstekende contacten onderhouden met de adverteerders en Jan van der Meulen was
de laatste jaren betrokken bij het redigeren van alle copy. Zij beleven hun laatste clubboekuitgave als lid van de redactie. Kortom werk aan de winkel voor nieuw bloed!
Het water is opnieuw een veilige plek om te recreëren gebleken. In de afgelopen twee
jaar is het aantal watersporters dan ook fors toegenomen. Ook in deze uitgave daarom
veel aandacht voor veiligheid aan boord.
We hebben ons vooral op veiligheid met gas, elektra en reddingsvesten gericht naast de
gebruikelijke informatie.
Ongetwijfeld volgt u de website en de Facebookpagina van de LWS. Wekelijks worden
artikelen en foto’s toegevoegd door Gerard de Graaf. Een enkele zult u terugvinden in
dit clubboek omdat het zeer de moeite waard is deze nog een keer terug te lezen. We
horen ook van een aantal leden dat het handig is om het clubboek aan boord te hebben
gezien de informatie en artikelen.
Tot slot willen we alle adverteerders zeer bedanken voor het mogelijk maken van opnieuw een clubboek met hun bijdrage! Veel adverteerders doen dit al jarenlang.
We wensen u veel leesplezier
De redactie
Jelte Kloostra
Gerard de Graaf
Tjalling de Jong
Jan van der Meulen.
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Voorwoord van de voorzitter
Beste Watersporters.
Na eerst een voorwoord als in a.i. nu dan als
voorzitter.
We hebben wederom een bijzonder jaar achter de
rug o.a. met Covid, maar ook met diverse werkzaamheden op en aan de haven. Het grootste project is toch wel het verwijderen van asbest, het
plaatsen van nieuwe daken, en niet te vergeten het
uitdiepen van de haven. Ook de elektrische bedrading in de schiphuizen is geïnspecteerd. Het voorbereiden en uitvoeren heeft veel energie gekost
maar is naar tevredenheid uitgevoerd. De mensen
die geholpen hebben zijn dagelijks voorzien van wat
lekkers bij de lunch waarvoor dank aan onze kok.
Ik wil alle vrijwilligers die zich (waarmee dan ook)
hebben ingezet voor de vereniging bedanken.
Wat betreft de ALV moet ik helaas zeggen dat deze maar door een beperkt aantal leden
is bezocht, maar daarentegen dat de Meet en Greet een geslaagde activiteit was. (45
personen).
We hebben een daadkrachtig bestuur maar er zijn wel nieuwe bestuursleden nodig om
dit zo te houden.Verder wil ik u en uw familieleden een prettig vaarseizoen wensen en
spreek de hoop uit dat we volgend seizoen meer activiteiten kunnen organiseren.
Met een vriendelijke groet,
Ronald van Aken, voorzitter.
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Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden

Ronald van Aken
Palle Bruggeman
Ronald Gerlofsma
Albert Tonnis
Paul Zwarts

Leeuwarden
Boksum
Assen
Giekerk
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

Johan Sterenberg
Jos Stuurhaan

Redactiecommissie

Tjalling de Jong
Gerard de Graaf

Activiteitencommissie

Jos Stuurhaan
Coen de Graaf
Joop de Graaf
Tjalling de Jong

Website en Facebook

Vacature, Gerard de Graaf a.i.

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

A.J. Sonnega
W.Wesser
G.G. Feninga
F.J.A. Fritzlin
J.W.Wilhelmy
W.A. Slager
R. Buisman
A.A Schuurmans
TJ. Kuperus
J.R. van Beek
S. Hoogslag
W.B. van der Meer
J.W.Wilhelmy
W.Wesser
J. IJ Feenstra
L.A. Hansma
J. Feitsma
Mr.dr. J.R Hoogland
B.J. van der Meulen
A.M. Harterink
J. Hijenga
H. Ras
G. Steegstra
H. Lemstra
D. Kuiken
F. Polet
B.J. Gros
W.A. Steenhouwer
W. Je elof
M .Hiehle
Mr.A. Greebe
E. van Zuylen
W. Spoelstra
G. Heemskerk
Tj.A. Haasdijk
A.E.Wildschut
J. Stienstra
J. Edel
D.D. Liezenga
W.van der Molen
S. v.d. Schaaf
R.N.J. Onderwater
R.C. Poortvliet
S.Kok
H. Sinnema
R. Hoitinga
F.Wiemers
W. Jager
K. de Boer
Mw. P. Liezenga-Boonstra
W.A. Joustra
W. Boersma
J. de Goede
Mw.P.Bosma-Dechesna
P.A. Bloem
J.C. de Graaf
W. Jager
B.H.D. Liezenga
A.S. Klijnsma
Mw. Sterenberg-Kok
J.J. Stuurhaan
W.J. van der Veen
Tj. de Jong
W. de Boer
Tj. Mosselman
J. F. de Vries
A. van Tilburg
R. v.d. Rijdt
J. Abma
A. Hoonstra

1916 -1934
1916 -1920
1916 -1918
1916 -1943
1916 -1920
1916 -1918
1916 -1934
1918 -1921
1918 -1921
1920 -1921
1920 -1937
1921 -1926
1921 -1952
1921 -1930
1926 -1972
1931 -1933
1933 -1938
1934 -1943
1934 -1966
1937 -1950
1938 -1943
1943 -1948
1943 -1956
1944 -1962
1949 -1985
1952 -1954
1950 -1962
1955 -1979
1956 -1959
1956 -1970
1960 -1968
1962 -1969
1963 -1975
1966 -1975
1966 -1985
1959 -1993
1967 -1972
1967 -1968
1969 -1989
1972 -1977
1975 -1991
1975 -1986
1981 -1998
1970 -1986
1979 -1985
1985 -1992
1985 -2006
1986 -1997
1987 -1990
1990 - 2110
1990 -1996
1992 -1995
1991 -1996
1994 -1998
1996 -2003
1996 -2001
1997 -2008
1997 -2001
1998 -2005
1999 -2004
1999 -2004
2004 -2006
2005 -2011
2006 -2016
2007 -2011
2008 -2016
2008 -2016
2008 -2016
2011 -2015
2013 -2016
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aantal jaren
18
4
2
27
4
2
18
3
3
1
17
5
31
9
46
2
5
9
32
13
5
5
13
18
36
2
12
24
3
14
8
7
12
9
19
34
5
1
20
5
16
11
17
16
6
7
21
11
3
20
6
3
5
4
7
5
11
4
7
5
5
2
6
10
4
8
8
8
4
3

Namen bestuursleden

Tijdvak

Mw. Sterenberg-Kok
H.S. Flisijn
Tj. de Jong
G.S. de Graaf
C.J. van de Erve
R.G. Gerlofsma
P. Bruggeman
A.Tonnis
A. de Wit
R. van Aken

2016 -2017
2016 -2017
2016 -2017
2017 -2020
2017 -2020
2017 2017 2017 2017 -2021
2020 -

aantal jaren
1
1
1
3
3
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GEGROND EN
VOORUITSTREVEND.
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.
Iets afhalen?
Onze balie is geopend van maandag t/m vr椀dag
van 07:00 tot 17:00.

Zuiderkruisweg 7
8938 AP Leeuwarden

T +31(0)58 213 64 87
E info@fov.nl
W www.fov.nl
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Ereleden
1946
1947
1956
1967
1978
1984
1986
1986
1986
1992
1997
2010

J.P. Hoogland
Erevoorzitter
J.W. Wilhelmy
G. Steegstra
J.B. van der Meulen
Erevoorzitter
W. Steenhouder
D. Kuiken
Tj. A. Haasdijk
S. Kok
R.H.J. Onderwater
AE. Wildschut
P.C. Poortvliet
Mw P. Liezenga-Boonstra

Leden van verdienste
1990
1994
1998
2007
2018
2019
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S. van der Schaaf
G. Tiemersma
W. Jager sr
W. Jager jr.
Tj. de Jong
J. Kloostra
A.S. Klijnsma
C.J. de Graaf
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STALLING • ONDERHOUD • REPARATIE

M 06-53672119 • info@gerbenvanderweij.nl • www.gerbenvanderweij.nl
Himpenserdyk 12 • 8939 BZ LEEUWARDEN (pal achter Jumbo Els Boek in Zuiderburen)
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Jaarverslag LWS 2021
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van 2021, ook dit jaar is voor een deel onder ‘het juk van’
Covid -19 voorbijgegaan. Wederom het niet op tijd kunnen uitschrijven van een Algemene Ledenvergadering en het zoeken naar ruimte om een activiteit te organiseren.
Toch werden we niet tegengehouden de vereniging te blijven besturen en daarnaast
het (laten) uitvoeren van grote projecten in en om de haven.
Gelukkig hadden we in het begin van de zomer van onze overheid wat meer bewegingsvrijheid gekregen en met de vakanties in zicht was dit een welkome situatie.
Op het water was het, zeker wanneer het mooi was, een drukte van belang, echter
het voorjaar en de zomer hadden niet zo gek veel zonovergoten dagen voor eenieder in petto.
De nazomer daarentegen was beter dan we verwacht hadden en zo kon de watersporter dit watersportseizoen toch nog aardig afsluiten.
Voor wat betreft Covid-19 werd naarmate de herfst vorderde het steeds spannender
nu diverse varianten ons land binnen komen. Helaas in december, de maand die toch
met haar feestdagen het jaar vrolijk en gezellig moet afsluiten, ging ons land toch
weer op slot.
Ik spreek dan ook de nadrukkelijk de wens uit dat 2022 ons allen een jaar brengt
zonder bovenstaande beperkingen en iedereen in harmonie en plezier met volle teugen van de hobby watersport mag genieten.
Bestuurszaken:
Het bestuur heeft vrijwel alle geplande vergaderingen kunnen organiseren. Tevens is
ook binnen het bestuur een groepsapp in gebruik die dan veelvuldig gevuld werd met
diverse vragen en overige zaken.
Dit jaar heeft het bestuur zich beziggehouden met het in bezit krijgen van een aantal
schiphuizen en de voorbereidingen en uitvoering van groot onderhoud aan schiphuizen en havenfaciliteiten.
Daarnaast de wens om toch de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar te kunnen organiseren. Al was het alleen maar om weer in een normaal ritme te komen en
niet geheel onbelangrijk de leden een nieuwe voorzitter voor te kunnen stellen.
Helaas moest deze vergadering dit voorjaar weer uitgesteld worden vanwege Covid19, echter in september deed zich een gelegenheid voor om deze belangrijke vergadering toch uit te kunnen schrijven en te kunnen organiseren.
In een zaal nabij zwembad het Klaverdijkje hebben we ,helaas, een zeer beperkt aantal
leden mogen verwelkomen.
Deze leden waren getuige van het voorstellen van onze nieuwe voorzitter Ronald
van Aken, Ronald werd door de aanwezige leden unaniem gekozen tot de voorzitter
van de LWS. Tevens werd er afscheid genomen van bestuurslid Arjen de Wit en Arjen
kreeg onder dankzegging voor zijn bewezen diensten een mooie bos bloemen en
traktatie overhandigd.
Het bestuur spreekt de uitdrukkelijke wens uit dat we bij een eerstvolgende Algemene Leden Vergadering meer leden mogen verwelkomen en deze weer in het voorjaar georganiseerd kan worden.
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Bestuursleden en commissieleden:
Het bestuur had ook dit jaar te maken met het aftreden van een bestuurslid, tevens
stelt in 2022 de secretaris zich niet nogmaals herkiesbaar.
Daarnaast is het in 2022, om het clubboek in stand te kunnen houden voor 2023 en
verder, noodzakelijk dat de commissie clubboek qua commissieleden weer op
‘sterkte’ komt.
Kortom lijkt het je/u leuk om toe te treden tot een commissie of misschien wel in
het bestuur neem dan a.u.b. contact met ons op.
Informatie vanuit de havencommissie:
In en om de haven is het ondanks Covid-19 een drukte van belang geweest.
Zo zijn er diverse schiphuizen van opstalhouders in bezit gekomen van de LWS. De
voorbereidingen hiervoor waren al in 2020 door o.a. Paul Zwarts en Ronald van
Aken gestart. De betreffende schiphuizen stonden letterlijk in verband met schiphuizen die al in bezit waren van de LWS. Om toekomstplannen te kunnen ontwikkelen
ontstond dit jaar de mogelijkheid de betreffende schiphuizen in eigendom te krijgen.
Tevens is het oude ‘ﬁetsenhok’ gesloopt en een nieuw onderkomen gemaakt, er zijn
bomen gerooid en is er een nieuwe aanlegsteiger met open ligplaats gesitueerd tegenover clubhuis de Kajuit.
Als grootste klus is dit najaar het dak van het schiphuis aan de Noordzijde gerenoveerd. Dit was werkelijk een bijzonder groot project zowel in de voorbereiding alsmede in de uitvoering. Met professionele hulp maar daarnaast met ook een groep
enthousiaste vrijwilligers is deze monsterklus tot een goed einde gebracht.
Het bestuur heeft deze hulp enorm gewaardeerd zeker gelet op de niet al te fraaie
weersomstandigheden en best wel fysieke zware werkzaamheden. Nogmaals hulde
aan deze geweldige groep vrijwilligers.
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Tot slot heeft lid Jelte Kloostra het bestuur aangegeven m.i.v. 2022 te stoppen als vrijwilliger binnen de havencommissie en de commissie clubboek. Jelte is door het bestuur hartelijk bedankt voor al die jaren dat hij zich ingezet heeft voor de LWS.
Commissie Clubboek
Om ook dit jaar weer een clubboek te kunnen presenteren is de redactiecommissie
(Jan van der Meulen, Jelte Kloostra, Gerard de Graaf, Tjalling de Jong) druk in de weer
geweest.
Naast Jelte Kloostra heeft ook Jan van der Meulen aangegeven dat hij dit jaar stopt
als commissielid clubboek. Beiden zij door het bestuur hartelijk bedankt voor hun
inzet bij het tot stand komen van dit mooie clubboek.
Ook dit jaar krijgen alle leden het clubboek toegestuurd en verschijnt er een digitale
versie op onze website: www.lwsleeuwarden.nl
Activiteitencommissie
Nieuwjaarsreceptie
Deze receptie had het bestuur wel in de planning echter de door de overheid afgekondigde lock-down kon deze traditionele nieuwjaarsreceptie geen doorgang vinden.
Show Teake van der Meer
In het vroege voorjaar in 2020 kon de show van Teake van der Meer ook weer vanwege Covid-19 niet doorgaan en werd verplaats naar begin voorjaar 2021. Helaas
overleed Lytse Teake fan’e Westereen eind december 2020.
Meet en Greet
Toch liet de activiteitencommissie zich niet uit het veld slaan en in september kon er
een Meet en Greet georganiseerd worden. Op deze dag was het bijzonder mooi
weer en kon deze gezellige activiteit vrijwel geheel in de openlucht gehouden worden
waarbij de inwendige mens goed verwend werd.
Informatie over de LWS en haar leden
Momenteel (december 2021) kent de LWS 198 leden en is de vereniging met de
groei van 14 nieuwe leden qua ledental gelijk gebleven met begin 2021.
Website en Facebook
Gerard de Graaf heeft tijdelijk de werkzaamheden voor wat betreft het bijhouden
van onze website en Facebook op zich genomen.
Het bestuur is Gerard hier zeer erkentelijk voor maar weet ook dat dit een tijdelijke
situatie is en doet dan ook via diverse kanalen een oproep aan de leden om toe te
treden tot het bestuur zodat deze taak overgenomen kan worden van Gerard.
Tot slot
Beste leden van de LWS, zoals u heeft kunnen lezen gaat het besturen van de vereniging ondanks de opgelegde beperkingen gewoon door. Ik sloot het jaarverslag in
2020 af met de wens dat voor iedereen 2021 weer een jaar wordt dat we mogen
omarmen. Nu een jaar later blijkt dat dit niet geheel gelukt is laten we hopen dat dit
in 2022 wel gaat slagen.
Palle Bruggeman, secretaris “Vereniging Leeuwarder Watersport” L.W.S.
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Schepenlijst L.W.S.
Wijzigingen (bij voorkeur per e-mail: secretariaat@lwsleeuwarden.nl )
opgeven aan:
P. Bruggeman
Buooren 18
9031 XT Boksum
Indien er geen plaatsnaam vermeld staat, woont de bootbezitter in Leeuwarden.
Motorboten
A
After Sail - J.F. de Vries
Alba - J.W. Nijdam
Alco Pari - A. Reitsema
Anna Adriana – A. Atema
Ansjou - A.P. Sijtsma
Antares - W. Zwerver
Antje- S. Dijkman
Arja - S. Löhausen, Overath Dld
Asahi - R. Tangeman, Dearsum
Aurelona - H. Jansma
Aurora - W.J. Jansma, Noordhorn
B
Bajka - F. Bikowski, Stiens
BEAUtje – M. de Jong
Bonte Hond - W. Geveke, Medemblik
Boppeslag - D. Bruinsma
Boxer- R. Poortinga
C
Charis II – J.W.P van der Veen
Connie - P.A. Bloem, Stiens
D
De Groene Zalm - R. van Aken
De Kuip - J. de Walle
Deining - S.B. van der Wijk, Harlingen
Delﬁn -O. Holliger-Eizinga, Oberentfelden
Dld
Didian II - D. Dijkstra
Dolﬁjn - A. van Houten
E
El'djoj - E. Wassenaar
Elﬁjo - F.F. van de Hoek
Enclave - M. Breuer, Bedburg Dld
F
Famke -S. Kloostra
FeRi - M.R. Wouters
Ferina - J. Flapper
Festina Lente- L.Remmers
Forlester - J. Hoekstra
Freedom - H. van den Bovenkamp

G
Gaasterland - O.Visser,
Garuda - A. Nawijn, Giekerk
Glemmer – W.Hoekstra/M.de Graaf
Gurbe – S. Kuiper
H
Hapri - M.H. Schuurman
Heritage - G. Boersma
Hermitage - S.J.F. Gaastra
I
Illusion - V.E.S. Pranger
Iris – J. Rutkens
J
Jachtlust - Th.R. Wiersma, Beetsterzwaag
Jagrie - J.H.C. van de Hoek
Janjo - H. van de Wal
J’taim - R.P.Verbaenen, Stiens
K
Karma2 - S. Aanstoot
Kim Ta Lin - J. Kilian, Marssum
Kookaburra - A. de Wit, Hijlaard
L
Lady-Ann - Mw. J.M. Groen-Joustra, Zwaag
Lazy Days - J. R. Huizink, Weerselo
Leyen- W. Jasper
Libertas - H. van den Hurk
Libra - S. van der Vlag
Lytse Wrotter- N. de Wit, Hilaard
M
Manana - J. Jasper
Manda - C.S. Zwerver
Mantelmeeuw - T. Brouwer
Mar-ing - P.J.Visser
Medusa - J.S. van der Veen
Mehtap - P.G Barentsz, Espel
Menke - A.S. Klijnsma
Miranda – Fam van Veghel, Earnewald
Mon-Désir - S. Boonstra
N
Najade - H.W. Flisijn
Net Tocht - J. van der Molen
Nimrod - N. Jonkman
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Nora - R.H.J. Rutkens, Drachten
Nozem- B.Veenstra
O
Oeral Thús - T.J. de Jong
Om 'e Swarte Boarre - W.P. Rietdijk,
Zwagerbosch
P
Pagadero - K. Duiker, Nieuwwolda
Pagato- L. van der Muur
Pake Rein - St. Praamvaren L’warden
Pax - E. Venema
Perseverando - P. Blom
Poolster - R. Rauwerda, Readtsjerk
R
Reisduif - L.F. van der Wijk
Relax - A. Tonnis, Giekerk
Renate - J. van de Leij
Re-ol - S. Bons, Franeker
Resultaat - W. Feddema
Revada Mocht – R. Hofstra
Revival – R. Hofstede
Rietgans - P. Bruggeman, Boksum
Riptide- J. de Jong
Roeﬁe – M. Stuurhaan
S
Samos - K. Klaver, Idaerd
Seahorse One - A. Kamp, Essen, Dld
Saquel - B. van der Goot
Shadow - N. Hallema, Boksum
Shamrock - E.A. de Wit
Simon Johannes – O.Verhoef
Smient - J. Kienstra, Franeker
Springtij - C. Wiersma, Hempens
Sterk Staaltje – J.J. Sterenberg, Oenkerk
T
Take it Easy – Joh. Brandsma
Tekicha – P. Rutkens
Tercera – M. van der Veen
Thea - S. van Zuiden
Tjiko - S. Duiker
Tulsa Time – W.W. Riezenkamp, Assendelft
Twirre - W. Braaksma, Hempens
U
Udine ll – J.C. de Graaf, Drachten
Uiterton - A.B. de Boer, Warga
Urssus - H. Boerrigter
V
Vrijheid - C.B. Brada-van Balen Walter
W
Waterjuffer - G.S. de Graaf
Waterlelie - J. Oosterhuis, Assen
Wetterfreon - T. van de Kooi
Wodan - E. de Ruiter, Berlikum
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Y
Yami - R. Drost
Yn ´e Mande- H.H Koopmans, Newmarket
Suffolk
Yvanja - A. Betten
Z
Zeewolf - L. Fijma, Goutum
Zilvermeeuw - J. Schulpzand,
Kajuitzeiljachten
Andromeda - M. Kamminga
Asgand - H. van der Schoot, Goutum
Bon Vivant - C.H. Schweigmann- de Jong,
Veenendaal
Dakboat - F.H. Piek, Langweer
Dream- H. de Groot, Grou
Elisabeth Anna – R. Timmer
Fliereﬂuiter - F. van der Velde
Ile Rousse - F. van Rooijen
Marge - G. de Jong, Opende
Marlin - F. Wildschut
Meermin - J. Hagedoorn, Meppel
N-Henry - H. Galama
Osprey - P.L. van der Meer
Tamar - W. Jager, Oude Leije
Tournesol - A. Jansen, Hilversum
Windveer II - S.R.Dijkstra, Bovensmilde
Zeehond - A. de Vries, Goutum
Open zeilboten
Happy Days – E. Wassenaar
Hofslongerke – P.G. Barendsz
Kon Tiki - E.P. Dorenbos
Miss Inger - R.J. Jorritsma
Scorpio - T. van der Bij, Drachten
Triple Six - W.C. Brasser, Beetsterzwaag
Wetternocht – P. Helfrich
Witch Queen - H.Velkers
Volgboten
Flagari – L.F. van de Wijk
Gurbe - O.Verhoef
Otium – H. Kuiper
Quirinus - J. Oosterhuis, Assen
Ronde- en platbodemjachten
Mallemok - H.J. Eggink,Venhuizen
Sai Ram - S. Hijlkema,
Sunshine - H. Zwerver,
Tjalena - Mevr. Dirriwachter, Boxmeer
Vrouwe Isabel - M.J.D. Romp, Boornbergum
Vrouwe Martina - Tj. Mosselman
Wyte Wetterwolf - B. de Witte
Sloepen
Aalschover – K.W. van der Meer
Amore Vici - Jac. Drijver
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Djoss - J. de Jong
Dolce Vita - Roeivereniging Mata Hari
Faz Tudo – W. Attema
Gemeende Deler - . Spoor, Goutum
Jantsje – C. de Jong van Heusden
Liefde – mw. N. Glas
Makeja - J. Stuurhaan
Mata Hari - Roeivereniging Mata Hari
Summer Vibes - M. Tuiten
Tiemen – G. Romkes
Zeester - R.B. de Vries
Boten zonder bekende naam
Boot zonder naam – P.J. Zwarts
Boot zonder naam - M. Lantinga
Boot zonder naam - A. Kaspers
Sloep zonder naam - M. Hondema
Sloep zonder naam – M. Jansma
Sloep zonder naam - R. Ritsma
Sloep zonder naam – D.J.Visser, Goutum
Zeilboot zonder naam - E.M.O.Visser,
Opende

Leden zonder boot
J.E. Boiten
F. Dijkstra, Jorwerd
R.G. Gerlofsma, Assen
C.J. de Graaf
G. Hiemstra
S. van der Henne-Nijdam
M.M. Hoekstra, Enschede
D. Hofstra
A.P. Janson
W.A. Joustra
K.J. Kientz
J. Kloostra
H. Koopal, Goutum
W. Kruize
J.R. Pesie
G.W. Postma
B.Smit
A. Sonnega
W.J. van der Veen
Mw. J.C. Wever
A. Wijnand
J.J. Zwerver
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Waarom een wimpel
Het aanleggen aan Marrekriteligplaatsen kost u helemaal niets. Maximaal drie dagen
mag u gratis gebruiken maken van dezelfde ligplaats, het vuil wordt opgehaald en het
gras wordt gemaaid.
Het realiseren van nieuwe steigers en onderhouden van bestaande voorzieningen
kosten echter veel geld. Wij stellen uw bijdrage dan ook erg op prijs. Door het kopen
van de Marrekritewimpel draagt u direct bij het in stand houden van vrije ligplaatsen
in Fryslân!
Verkooppunten
De wimpel is op heel veel plaatsen in Fryslân te koop. U kunt terecht bij de meeste
watersportverenigingen,VVV’s, watersportbedrijven, botenverhuurders en jachthavens. Ook te bestellen via de website van de Marrekrite: www.marrekrite.nl
Op verschillende plaatsen in Fryslân komt u ook vrienden van De Marrekrite tegen.
Deze veldverkopers komen bij u in de jachthavens langs om u een wimpel te
verkopen. U kunt ze tegenkomen op in de havens van Joure, Sneek, Langweer en
op het Marrekrite-eiland Nije Krùspôlle.

Prijs wimpels 2022 (incl. verzendkosten)
De wimpel is verkrijgbaar in drie maten.
Onderstaande bedragen zijn inclusief BTW en verzendkosten.
• Normaal 18x24cm
Prijs: 17,00 €
• Middel 30x40cm
Prijs: 22,00 €
• Groot 50x70cm
Prijs: 27,00 €
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Marrekrite Mores
Geniet van rust, ruimte en natuur
Marrekrite is gastheer in het buitengebied. 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 collegawatersporters, 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 aanlegplaatsen? 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 schadepost 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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Deel 1I Veiligheid aan boord
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„Kennis en kunde in pleziervaart te laag”
Een vaarbewijs voor recreatievaart onder de 15 meter, uitgebreidere vaarlessen, marifoonplicht en beroepsvaart die vaker de scheepshoorn gebruikt. Die aanbevelingen
kwamen vrijdag 18 juni naar voren in Studio Schuttevaer, die in het teken stond van
de soms moeizame relatie tussen beroeps- en pleziervaart. ‘Gebrek aan juiste communicatie is de grootste ergernis’, zei spitsenschipper Roeland van Basten
Batenburg.

'Beroepsvaart moet voorbeeldfunctie blijven vervullen op de vaarwegen.'
Van Basten Batenburg is schipper-eigenaar van de spits Veronica en begon een YouTube-kanaal om pleziervaarders te laten zien hoe de vaarweg eruit ziet vanuit zijn
stuurhut. ‘Er waren veel discussies over op Facebook, waarop heel agressief werd
gereageerd. Daar werd ik moe van, dus ik maak filmpjes, zonder commentaar. Vanuit
mijn stuurhut en iedereen moet ermee doen wat ze willen.’
Grootste probleem volgens de oud-fotograaf is de slechte communicatie tussen de
verschillende vaarweggebruikers. ‘Veel recreanten hebben geen marifoon. En dan heb
je een probleem. De grootste ergernis is gebrek aan communicatie. Elk groot schip
kan ik oproepen, van alles vragen en overleggen. Je krijgt 99 van de 100 keer antwoord. Bij pleziervaart is dat niet zo. Je hebt geen idee wat ze gaan doen.’
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Vaarbewijs
De kleine schepen zijn niet vaarbewijsplichtig en veel jachtschippers nemen het ook
niet zo nauw met de vaarregels, volgens Van Basten Batenburg. Daarom moet er volgens hem ook een vaarbewijs komen voor kleine recreatievaartuigen. ‘Of je nou met
14 of 16 meter vaart, dat maakt weinig uit. Ik denk dat je zelfs al bij een schip van 10
meter een vaarbewijs moet hebben’, zegt hij stellig.
Van Basten Batenburg doet de suggestie om een vaarbewijs verplicht te stellen op de
hoofdvaarwegen. Maar dat komt hem op commentaar te staan van Walda. Dat zou
teveel recreatievaart isoleren. Het wordt dan heel moeilijk om het land te doorkruisen.
Regiocoördinator De Weerd van BLN-Schuttevaer adviseert watersporters hoofdvaarwegen zoveel mogelijk te mijden en gebruik te maken van secundaire vaarwegen.
‘Daar zouden dan ook beter geen sluis- of bruggeld moeten worden geheven, zodat
je het interessant maakt om die vaarwegen te gebruiken. De recreanten nemen de
veilige route en wij de hoofdtransportas.’
Leren varen
Volgens Van Basten Batenburg hebben recreanten minder het gevoel dat ze moeten
leren varen. ‘Ik vaar al 40 jaar, maar ik kan niet met een duwbak varen. Dus als mij
dat zou worden gevraagd, dan zou ik dat eerst van iemand anders willen leren. Dat
zie je bij de pleziervaart toch minder.’
De Weerd denkt dat simulatortraining bij een klein vaarbewijs niet zou misstaan.
Veel watersporters zouden baat hebben bij dit soort praktijkonderwijs, maar er is
volgens Walda weinig animo voor. Hij is het met de overige sprekers eens dat recreatieschippers moeten investeren in hun eigen kennis en kunde. ‘Neem extra lessen, een marifoon. En leer wat over de techniek van je schip.’
Hulp
Volgens Walda voorkomen oplettende beroepsschippers veel ongelukken. ‘Hun professionele houding voorkomt veel incidenten. Je bent als schipper immers voortdurend bezig met wat de recreant aan het doen is.’Met de kanttekening daarbij dat ook
professionele schippers weleens brokken maken. ‘Er is geen schuldige in dit verhaal.
Bij een vrachtschip verdwijnt ook soms eens een stuurhut als gevolg van een aanvaring. Beroepsschippers gaan ook soms de mist in. Recreanten hebben gewoonweg
minder ervaring op de vaarwegen.’
Stuurboordwal varen
‘De beroepsvaart zou de pleziervaart kunnen helpen door de scheepshoorn vaker te
gebruiken. En wanneer een recreant beroepsvaart probeert op te roepen, antwoord
dan ook’, zegt De Weerd. Hij ziet het vaker gebeuren dat een watersporter wordt
genegeerd. ‘De gemiddelde beroepsschipper kan soms een wat neerbuigende houding aannemen tegenover de watersporter. Zij zien de watersporter de verkeerde
handelingen maken. Kijken naar die recreant op het water en denken: wat doe jij
hier? Leer eerst de spelregels.’
De Weerd verontschuldigt zich voor beroepsschippers die zich in sommige gevallen
onbeschoft gedragen
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“Dat komt ook omdat recreatieschippers soms niet weten hoe ze moeten communiceren via de marifoon. Ze moeten nadenken over de vier W’s: wie ben ik, wat ben
ik, waar wil ik heen en wat wil ik? Dat moet je leren. En de binnenvaart gebruikt veel
vakjargon, dat voor de gemiddelde watersporter niet te begrijpen is. Schippers moeten soms even nadenken of ze ook een ander woord kunnen gebruiken op bepaalde
momenten. ’Andersom kan de pleziervaart ook de binnenvaart tot steun zijn. ‘De
pleziervaart moet veel meer stuurboordwal varen, zeker op de kanalen. Zo voorkom
je dat je in de dode hoek van een vrachtschip terechtkomt’, stelt Walda. ‘Dat is overzichtelijker voor de schipper. En oplopen heeft weinig nut, zeker op de rivieren in de afvaart. Dan moet je juist achterom kijken, want grote schepen hebben dan veel meer
snelheid.’
Wederzijds begrip
De trend om sloepen en andere recreatievaartuigen te huren vormt een extra gevaar. De Weerd: ‘Het bezit neemt af, maar het gebruik neemt toe. Veel mensen vinden het leuk en makkelijk om even een bootje te huren. Maar wat voor instructies
geeft de verhuurder mee?’De Weerd ziet het belang van wederzijds begrip. ‘Wij hebben ook moeten leren varen, dus soms kun je een beetje helpen als beroepsschipper.
Laten we het leuk hebben met elkaar. Er is geen goede en slechte kant.
‘Wij moeten als beroepsvaart het juiste voorbeeld blijven geven. Zelfs als we domme
dingen zien gebeuren in de pleziervaart. We moeten ons opvoedkundig opstellen en
ons gedragen als de professionals die we zijn.’
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Politie wil verplicht vaarbewijs
bestuurders kleinere boten

De Landelijke Eenheid van de politie pleit voor een uitbreiding van de vaarbewijsplicht. Iedereen die een boot bestuurt van 8 meter of langer zou in het bezit moeten
zijn van een vaarbewijs. Het gaat dan vooral om recreanten. Nu geldt deze verplichting voor snelle boten of die langer zijn dan 15 meter.
De politie wijst erop dat jaarlijks bij ongeveer de helft van de scheepvaartongevallen
een recreatieschip betrokken is. Vorig jaar registreerde Rijkswaterstaat 82 ernstige
ongevallen waar een recreatieboot bij was betrokken, zoals een aanvaring. Daarnaast
vonden er 560 minder ernstige ongevallen plaats met een recreatieboot.
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Niet opletten
Volgens de politie worden veel ongevallen veroorzaakt door onachtzaamheid, onoplettendheid, onwetendheid en ondeskundigheid.
"De grootste oorzaak van scheepsongevallen heeft toch veel meer te maken met nadenken bij wat je doet. Een groter aantal nautisch deskundigen op het water levert
altijd voordelen op", zegt Bouke Jansma, nautisch specialist bij de Landelijke Eenheid.
Vaarbewijs en praktijktoets
Een vaarbewijs krijg je door een theorie-examen te doen. Een praktijktoets is niet
verplicht, de politie zit dat liever wel.Specialisten van de politie zien dat er niet alleen
op het gedrag van de bestuurder, maar ook op het gebied van regelgeving nog wel
wat te verbeteren valt. "En dan heb ik het over zowel een uitbreiding van de vaarbewijsplicht als ook een praktisch examen of een praktische vaartoets", zegt Jansma.
Angstige avonturen
Voor beroepsvaarders is de omgang met recreatieverkeer zo nu en dan een uitdaging. "Met name het gebrek aan communicatie is in veel gevallen de oorzaak van een
ongeval", zegt Leny van Toorenburg van branchevereniging BLN-Schuttevaer. Met
een marifoon kunnen boten onderling communiceren, maar kleine boten zijn niet
verplicht om zo'n apparaat aan boord te hebben. Dat moet anders, vindt BLN-Schuttevaer. "Dan kun je aan elkaar vragen wat het plan is: bakboord of stuurboord? Nu
wordt er niet gecommuniceerd", constateert Van Toorenburg.

Een verplichting van een vaarbewijs voor boten onder de 15 meter ziet de vereniging
niet zitten vanwege de administratie die daar bij komt kijken. Van Toorenburg benadrukt dat veel recreatievaarders al een vaarbewijs hebben.
Wel willen de binnenvaartschippers dat een praktijktoets onderdeel wordt van het
vaarbewijs voor de pleziervaart. "Je moet weten waar je aan begint en wat je doet. Je
gaat ook niet met de fiets de snelweg op."
In een reactie laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten in gesprek
te willen met de politie en BLN-Schuttevaer. De drie voorgestelde maatregelen
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noemt het ministerie 'minder effectief' dan de maatregelen die nu worden genomen,
zoals het verhogen van het bewustzijn op veiligheid.
RTL Nieuws / Yoeri Vugts

Friese bootverhuurders zien niks in uitbreiding regels voor vaarbewijs:
'Je kunt alle diploma’s wel halen die er zijn, maar wanneer mensen niet goed nadenken op het water heeft dat helemaal geen zin'
De Landelijke Eenheid van de politie sloeg dit weekend alarm vanwege het grote aantal ongelukken met plezierboten op het water. De vaarbewijsplicht moet volgens de
politie worden uitgebreid. Tot ergernis van bootverhuurders.
Iedereen die een boot bestuurt van 8 meter of langer zou volgens de politie in het
bezit moeten zijn van een vaarbewijs. Het gaat dan vooral om recreanten. Nu geldt
deze verplichting voor snelle boten of boten die langer zijn dan 15 meter, maar daar
wil de politie vanaf.
Verhuurders van plezierboten in Friesland zien niet veel in die uitbreiding in de vaarbewijsplicht. Eén van hen is Harmen Postma van Jachtverhuur Postma uit Heerenveen die het een kwestie van geven en nemen vindt: ,,Of iemand een beetje kan
varen is voor een deel ook de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Die moet instructies meegeven aan de huurder.”
Postma geeft aan dat hij nooit om een vaarbewijs vraagt van de huurders omdat dit
schijnveiligheid met zich meebrengt. „Wanneer mensen een vaarbewijs hebben, lijkt
het vaak dat diegene kan varen. Maar dat hoeft lang niet altijd zo te zijn.“
ok Narelle Hofstra, verhuurder van plezierboten in Grou, geeft aan niet veel te voelen voor strengere regels om een vaarbewijs te kunnen halen. „Je kunt alle diploma’s
wel halen die er zijn, maar wanneer mensen niet goed nadenken op het water heeft
dat helemaal geen zin. Al 41 jaar verhuur ik boten, daar is tot nu toe weinig verkeerds mee gebeurd.” Volgens haar komen de meeste ongelukken voor met particuliere boten en dus niet met bootjes die worden gehuurd.
Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid zegt in een reactie dat er bij ongelukken op het water niet wordt gekeken naar het type boot. Hierdoor is het dus onduidelijk welke groep (huur, particulier of beroeps) de meeste ongelukken veroorzaakt
op het water. Volgens de politie worden ongelukken op het water meestal door onwetendheid of ondeskundigheid veroorzaakt; iets wat met een vaarbewijs kan worden opgevangen.
PROEFGEVAREN
Maar beide verhuurders menen dat een vaarbewijs helemaal niet veel zegt over de
vaarkunsten van hun huurders. Hofstra: ,,Vooral het nemen van voorrang en niet
goed kijken zorgen voor problemen. Dat staat los van het vaarbewijs.” Volgens haar
liggen de snelheden op het water dan ook dusdanig laag dat er weinig ongelukken gebeuren.
Voordat Postma een boot verhuurt, wordt er een rondje proefgevaren met de huurders. „Dan geven we instructies over de boot en leggen we de gebruiken op het
water uit”, vertelt hij. Hofstra zegt ook dat onervaren schippers les krijgen van een
externe vaarcoach. Als iemand écht niet kan varen, krijgt die de boot niet mee.
Los van iemands vaarkunsten kan een ongeluk ook gebeuren omdat de techniek de
huurder in de steek laat. Dit gebeurde met de huurboot die dinsdagochtend tegen de
Tolhuisbrug in Joure botste. Hier was geen sprake van menselijk falen maar van een
zogeheten keerkoppeling die was geknapt.
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Dit moet u weten over lithiumbatterijen
aan boord
De meeste mensen zijn wel bekend met de lithiumbatterij. Deze wordt massaal toegepast in onder meer consumentenapparatuur en auto’s. In de binnenvaart neemt
het gebruik van lithium-ion (li-ion) batterijen - ook wel accu’s genoemd - snel toe,
om de impact van binnenvaartemissies te verminderen.

Helaas kunnen deze batterijen aanzienlijke brandgevaren en veiligheidsrisico’s opleveren. Lithium kan ontbranden en is potentieel explosief bij blootstelling aan lucht en
water. Bovendien kunnen deze batterijen ontploffen of smelten als interne elektrische componenten kortsluiting veroorzaken, door bijvoorbeeld vallen en/of stoten.
Lithiumbranden zijn erg moeilijk te blussen. Vroege opsporing is hierin essentieel.
Blussen met water, poeder en C02 heeft weinig effect. Directe injectie van schuim
geeft de beste warmtebeperkende resultaten. Hulpdiensten hebben voor lithiumbranden speciale blus(schuim)middelen.
Besluit u te gaan varen op lithiumbatterijen? Informeer dan goed naar de huidige weten regelgeving en neem contact op met uw verzekeringsadviseur, daar dit (nog) niet
standaard is meeverzekerd. Zij kunnen voor u een verzekering op maat verzorgen.
De Internationale Vereniging het Rijnschepenregister (IVR) heeft een technisch bulletin uitgebracht over veilig gebruik, risico’s en preventie bij gebruik van de lithium batterij. Kijk voor meer informatie op www.ivr-eu.com/publicaties
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H2S gas: een onderschat gevaar
De stank van rotte eieren kennen we allemaal, maar wist je ook dat het
gas dat deze stank veroorzaakt in hogere concentraties levensbedreigend
is? Het gaat hier om H2S gas, wellicht beter bekend onder de namen waterstofsulfide en zwavelwaterstof. Het is een gas dat onder andere vrijkomt bij rotting van zwavelhoudende, organische stoffen en komt voor in
riolen, tankwagens, waterzuiveringsinstallaties, bierbrouwerijen, boerderijen (giertanks) en scheepsruimtes.
En juist die laatste willen we hier graag onder de aandacht brengen. Want hoewel
H2S gas een relatief onbekend fenomeen is, zijn de schadelijke effecten die ontstaan
bij blootstelling aan dit gas levensgevaarlijk! We zetten de belangrijkste feiten voor je
op een rij.
Hoe en waar ontstaat H2S gas?
In de pleziervaart kun je met dit gas in aanraking komen door de accu’s op je boot of
jacht. De stroomvoorziening via een accu aan boord werkt net even andersdan thuis.
Een accu heeft namelijk een beperkte capaciteit. Wanneer er vervolgens meerdere
elektrische apparaten op aangesloten worden, kan dit bij langer gebruik voor overbelasting van het boord- net en dus de accu’s zorgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een
magnetron, krultang of elektrische barbecue die je mee aan boord neemt.
Als een accu niet meer naar behoren werkt zal deze door de overbelasting gaan
koken. Hierdoor treedt het accuzuur uit de accu en verdampt het, om uiteindelijk in
gasvorm de ruimte te vullen. Dit gas, H2S, is zeer giftig bij inademing! Omdat H2S
zwaarder is dan lucht, blijft het laag bij de grond. Honden, katten, maar ook kleine
kinderen zullen daarom eerder door het gas bevangen worden.
Wat zijn de gevolgen?
Een geringe hoeveelheid van het gas ruik je; een rotte eieren-lucht. De symptomen
die kunnen optreden wanneer je blootgesteld wordt aan H2S zijn hoofdpijn, tranende ogen, misselijkheid, braken, keelpijn, duizeligheid, verwardheid, kortademigheid, pijn in de borst en hartkloppingen.
Naarmate de concentratie van het gas toeneemt verlamt het de geurzenuwen, waardoor je helemaal niets meer ruikt. Dan wordt het levensgevaarlijk, want het gas
werkt op het centrale zenuwstelsel. Bij hoge concentraties kun je zonder waarschuwing bewusteloos raken en een ademstilstand krijgen, met de dood tot gevolg. H2S
gas is hierdoor vergelijkbaar met koolstofmonoxidevergiftiging.
Hoe voorkom je gevaarlijke situaties?
Er zijn een aantal dingen die je kimt doen om H2S gas aan boord te voorkomen:
• Plaats de accu’s in een accubak. Hiermee voorkom je dat de accu’s gaan schuiven
en wordt lekkend accuzuur opgevangen.
• Controleer de ontluchting van de accubakken. De meeste accubakken zijn uitgerust met twee ontluchtingsgaten. Deze mogen nooit volledig afgesloten zijn! Voer
met een ontluchtingsslangetje het gas af naar buiten.
• Gebruik huishoudelijke apparaten met hoog verbruik, zoals een elektrische barbecue, magnetron of elektrische koelkast alleen als de walstroom is aangesloten of
het aggregaat draait.
• Ventileer de ruimtes aan boord goed.
• Plaats een gasdetector met een slang bij de grond.
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Wanneer is bij het varen een reddingsvest
verplicht?
Bronnen: de Baard.nl en Varen doe je samen.
Vooral in de zomer of met mooi weer is het heerlijk om je vakantiedag,
zij het met de familie of met vrienden, op het water te besteden. Wij
mannen besturen graag een voertuig en zijn dan ook met alle liefde kapitein van het schip. Toch is varen niet zonder gevaar en is de verdrinkingsdood al helemaal niets om mee te lachen. Dat is een altijd aanwezig
gevaar wanneer je je op (of in) het water begeeft, en het is iets om zeer
serieus te nemen. Helaas gebeuren er nog meerdere malen per jaar noodlottige ongelukken tijdens de pleziervaart. Dit terwijl pleziervaart er niet
eens per se minder plezierig van hoeft te worden wanneer je een reddingsvest draagt. Dus waarom zou je dan niet het zekere voor het onzekere nemen wanneer je gaat varen? We vertellen wanneer een
reddingsvest in ieder geval verplicht is en hoe je reddingsvesten het beste
kunt gebruiken.

Verplicht
Begeef je je op een boot die niet sneller kan varen van 20 km/uur? Dan is het voor
geen van de opvarenden een reddingsvest verplicht, wat natuurlijk niet betekent dat
je er niet alsnog voor kunt kiezen. Kan de boot wél sneller varen dan 20 km/uur, dan
komen we in de categorie ‘snelle motorboten’ terecht, waarbij een stuurman die zich
in staande positie aan het roer bevindt wel verplicht is een reddingsvest te dragen.
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Voor de andere opvarenden moet er verplicht een reddingsvest aan boord zijn. Toch
is het raadzaam voor hen om deze te dragen. Op het moment dat onverwacht iets
gebeurt, is het vaak te laat om het vest nog aan te trekken. Voorkomen is altijd beter
dan genezen, als van genezen überhaupt nog sprake kan zijn.
Reddingsvest met vast drijflichaam
Reddingsvesten bestaan in twee verschillende vormen, namelijk opblaasbaar of juist
met een vast drijflichaam. Een reddingsvest met een vast drijflichaam ‘doet’ het altijd
omdat deze niet opgeblazen hoeft te worden, maar is door de vorm wel ongemakkelijk om te dragen. Daardoor nodigt deze er eerder voor uit om hem niet bij voorbaat
aan te trekken, en dat is natuurlijk gevaarlijk. Opblaasbare reddingsvesten zitten een
stuk comfortabeler en brengen meer voordelen met zich mee, die we hieronder bespreken.
Automatisch reddingsvest
Het type reddingsvest dat de meeste veiligheid biedt, is een automatisch reddingvest.
Een automatisch reddingsvest blaast automatisch op wanneer de drager in het water
valt, maar kan doorgaans ook door middel van handbediening opgeblazen worden.

Ook is er doorgaans een beveiliging ingebouwd die ervoor zorgt dat het vest zichzelf
niet ten onrechte opblaast bij bijvoorbeeld regen of spatwater. Een automatisch vest
zorgt ervoor dat de drenkeling snel op de rug en uit het water gedraaid wordt. Dat
is prettig in de golven, maar zeker ook wanneer de drenkeling bewusteloos raakt.
Het hoge boord zorgt er daarna voor dat de luchtwegen zoveel mogelijk vrij blijven
van water. Het drijfvermogen van het vest bepaalt hoe zwaar de drenkeling en diens
kleding kunnen zijn om de automatisch draai naar de rug te kunnen realiseren.
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Corona
De noodzakelijke landelijke maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, hebben grote consequenties voor iedereen. Momenteel valt niet in te schatten hoe lang de maatregelen nog van kracht zullen blijven.
Om die reden hebben wij besloten onze voorlichtingscampagne volgens planning
voort te zetten; zodat de informatie op onze website nu en de komende maanden
up-to-date zal zijn en blijven.
Varen doe je Samen! roept iedereen op de aanwijzingen van de Rijksoverheid op te
volgen. Let goed op jezelf en op anderen, dit virus moeten we ook samen overwinnen!
Een reddingsvest werkt alleen als je het aanhebt… Het kan je redding betekenen als
je in het water valt; en dat is een risico voor iedereen die vaart. Een reddingsvest
draait je op je rug zodra je in het water ligt. Daardoor kun je blijven ademhalen, ook
als je bewusteloos bent.
Belangrijke tips voor het gebruik
Belangrijk is om te realiseren dat een reddingsvest bedoeld is om aan te trekken. Ze
werken niet als reddingsboei, dus probeer dat zeker ook niet uit. Wees niet eigenwijs en trek je vest gewoon aan. Zorg voor het beste comfort voor een vest dat je
perfect past. Ook je drijfvermogen verbetert daarmee. Wanneer je je vest aantrekt,
moet je ervoor zorgen dat alle sluitingen én de ceintuur bevestigd zijn, waarbij de
kruisbanden éxtra belangrijk zijn. Deze zorgen er immers voor dat je vest om je lichaam blijft wanneer je te water raakt. Al je kleding, dus ook je jas, draag je onder je
reddingsvest en zeker niet eroverheen. Draag je zware kleding, zoals winterkleding
of een zeilpak? Zorg dan voor een reddingsvest 275N. Dat getal verwijst naar het
drijfvermogen van 275N; dit is de noodzakelijke waarde om ook met zware kleding
snel op je rug gedraaid te worden. Draag voor je eigen veiligheid je vest altijd aan
boord, maar in het bijzonder wanneer de temperatuur relatief laag is, het zicht slecht
is of er sprake is van windkracht vier of erger. Ook in het geval van zeeziekte is het
van belang dat je je reddingsvest draagt, omdat je dan minder controle hebt over je
evenwicht en mogelijk overboord moet hangen om over te geven.
Tips op een rij
• Een reddingsvest werkt alleen als je het draagt!
• Het vest moet je goed passen
• Maak alle sluitingen en de ceintuur vast
• Gebruik ook de kruisbanden! Die voorkomen dat het vest over je hoofd uitschiet
als je in het water valt of als je aan het vest terug aan boord wordt getrokken
• Draag het reddingsvest over je jas, niet eronder
• Maak er een gewoonte van: aan boord = reddingsvest aan. Draag in ieder geval
een reddingsvest bij een watertemperatuur lager dan 15 graden, ’s nachts, bij mist
of vanaf windkracht 4 Beaufort. En als je zeeziek bent
• Besef dat overboord vallen een zekere dood kan betekenen als je géén reddingsvest draagt
• Zet je naam in je reddingsvest en draag geen vest van iemand anders
Laat je adviseren bij de keuze van het juiste reddingsvest. Relevant voor een goede
keuze zijn onder meer het soort watersport dat je doet (en de bewegingsvrijheid die
je daarbij nodig hebt) en op wat voor soort wateren, is het vest bestemd voor een
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kind of een volwassene, en benodigd drijfvermogen en draaikracht (de capaciteit).
Denk ook goed na over de keuze voor een nieuw of tweedehands vest. En controleer en onderhoud je reddingsvest. Lees meer in: brochure: Reddingsvest: van levensbelang
Werk veilig: draag je reddingsvest!
Beroepsschippers en hun bemanning adviseren we ten zeerste om altijd een reddingsvest te dragen als zijn naar buiten gaan. Maak van het aantrekken van je reddingsvest een gewoonte. Wees alert en denk aan de risico’s van overboord vallen
zonder vest. Werk veilig, wees professioneel.
Reddingsvesten met een capaciteit van 150 Newton werken goed zolang je kleding
geen lucht vasthoudt. Draag je (zware) werkkleding of laarzen, draag dan een vest
van 275N.
Willen of moeten
Het dragen van een reddingsvest is in veel gevallen verplicht gesteld. Bemanningsleden en andere personen aan boord van een schip bestemd voor bedrijfsmatig vervoer moeten reddingsvesten dragen:
• Bij het aan of van boord gaan, als er gevaar bestaat voor in het water vallen
• In de bijboot
• Bij werkzaamheden buiten boord
• Bij verblijf en werkzaamheden aan dek en in het gangboord, indien er geen doorlopende reling van 90 cm aanwezig is.
• Bij de laatste wijziging van het BPR 1 januari 2016 is ook het gebruik van reddingsvesten voor bedrijfsmatige schepen voor het BPR-gebied verplicht.
Meer informatie: Zie wijzigingen BPR
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Acculaders en omvormers
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: 06 - 51 91 38 84
info@accuservicecentrum.nl
www.accuservicecentrum.nl
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Alles voor de watersporter!

Maar ook:

• Winterberging van boot, buitenboordmotoren 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

•
•
•
•
•
•

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

Cadeaushop
BOOTKADO.COM
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Deel I1I Overige artikelen
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Asbestsanering en renovatie dak
boothuizen afgerond
Nadat medio 2019 de plannen om het
asbest dak van het boothuis aan de
noordzijde (spoorkant) van de verenigingshaven te gaan saneren door een
onverwachte wetswijziging werd uitgesteld is in oktober 2021 toch gestart met de ingrijpende
werkzaamheden.
Bestuurslid havenzaken Paul Zwarts
heeft vele uren gestoken in de voorbereidende werkzaamheden waaronder het bestellen van de benodigde
materialen en het vinden van tijdelijke
ligplaatsen voor de boten van de
leden die er een ligplaats
huren.Samen met penningmeester
Ronald Gerlofsma hebben zij de
voortgang van het project bewaakt.
Vele vrijwilligers zijn tijdens de sanering en daarna, soms onder slechte
weersomstandigheden, wekenlang
bezig geweest met het plaatsen van
de nieuwe dakplaten en de daarbij behorende werkzaamheden. Respect en
heel veel dank hiervoor!
Begin november was de klus geklaard
en kan het dak er weer vele jaren tegenaan.
De bereidwilligheid en inzet
van allen die bij deze klus betrokken
zijn geweest toont aan dat het verenigingsgevoel bij de Leeuwarder Watersport Vereniging L.W.S. nog steeds
hoog is!
Hierbij denken we ook aan de vele
commissies die op andere terreinen
actief zijn.
Met elkaar en voor elkaar. .

..
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Rijdt de trein straks onder
het Van Harinxmakanaal door?
LEEUWARDEN. Een brede coalitie van het maritieme en logistieke bedrijfsleven, alsmede de watersport, vragen demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen om mee
te investeren in een spooraquaduct onder het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden.
Stad en provincie zijn eveneens voor.
Door het toegenomen scheepvaartverkeer op het Van Harinxmakanaal en de intensivering van het spoorverkeer ontstaat bij de spoorbrug capaciteitsproblemen. Schepen
en treinen moeten steeds vaker lang wachten om de brug te passeren.
De brug nadert ook nog eens het einde van de levensduur en het aantal storingen
neemt toe.Vervanging van de spoorbrug is op korte termijn dan ook noodzakelijk.
De meest geschikte en conﬂictvrije oplossing voor zowel het trein- als scheepvaartverkeer zou de aanleg zijn van een spooraquaduct. Kosten: 80 miljoen euro.
Bijdragen
Zowel de gemeente Leeuwarden als de provincie Friesland wil - net als de brede coalitie uit het bedrijfsleven - een aquaduct in de plaats van de huidige spoorbrug over
het Van Harinxmakanaal. De regio is bereid hierin te investeren. Het Centraal Overleg Vaarwegen vraagt in een briefde minister om eveneens bij te dragen aan deze
breed gedragen oplossing en hiervoor middelen te reserveren.
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Onderzoek naar renovatie Hoofdvaarweg
Lemmer-Delfzijl
Rijkswaterstaat heeft de opdracht voor de planfase van de renovatie van
de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl definitief gegund aan combinatie Witteveen+Bos / Royal HaskoningDHV. De advies- en ingenieursbureaus gaan
onder meer onderzoek doen naar het in de juiste staat brengen van de oevers van de hele hoofdvaarweg en de voorbereiding van het contract voor
een deel van de realisatie.
De komende jaren voert de combinatie Witteveen+Bos / Royal HaskoningDHV een
integraal onderzoek uit naar “de vervangingsopgaven en optimalisaties die nodig zijn”
om de hoofdvaarweg te laten voldoen aan de Richtlijnen Vaarwegen. Dat komt bovenop de lopende projecten.
Natuurvriendelijke oevers
“Dit doen we samen met bestuurlijke partners en de omgeving”, aldus Rijkswaterstaat. “De mogelijkheden voor het vervangen van de oeverconstructies is een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Waar het mogelijk is, worden deze vervangen door
natuur- en diervriendelijke oevers.” Ook de remmingwerken bij bruggen, lig- en
wachtplaatsen, het onderwaterproﬁel van de vaarweg en het verwijderen van de sluis
Terherne maken deel uit van het onderzoek.

Het Van Starkenborghkanaal, hier bij Zuidhorn, maakt deel uit van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. (foto Rijkswaterstaat)
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Rinze Herrema, projectmanager namens de combinatie, vertelt: “De opgave is om
deze vaarweg op een maatschappelijk verantwoorde manier te renoveren. De eerste
stap is om te prioriteren waar investeringen gedaan moeten worden en tot transparante besluiten daarover te komen. Daarbij worden de vele belangen van stakeholders, zoals de twee provincies en de aanliggende gemeenten langs de vaarweg
gewogen en wordt geoptimaliseerd op maatschappelijke meerwaarde.” “In onze aanpak voor deze opdracht staan twee punten centraal: we gaan samen voor het maximaliseren van de duurzaamheidsdoelstellingen en met de bouw en inrichting van
een dataroom, waar alles in samenkomt, gaan we echt datagedreven werken. Deze
ambities van Rijkswaterstaat maken dat wij dit project graag willen doen.’
Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl
Rijkswaterstaat rondt de planfase af in 2023. Daarna volgt de aanbesteding voor de
uitvoering. De verwachting is dat het echte werk in 2025 kan starten. Rijkswaterstaat
is sinds 2014 eigenaar en beheerder van Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Het werkt
aan de verbetering van de hoofdvaarweg voor een vlotte, veilige en duurzame doorvaart. Naast de vervangings- en renovatiewerkzaamheden wordt een aantal bruggen
vervangen.
“Zo is toename van de scheepvaart mogelijk en is de weg vrij voor meer transport
over water. Dit is goed voor de noordelijke economie, de ﬁledruk en de reductie van
de uitstoot van CO2.”

Aanpassing kilometerborden Hoofdvaarweg
Lemmer-Delfzijl
Rijkswaterstaat is sinds 2014 eigenaar en beheerder van de Hoofdvaarweg LemmerDelfzijl (HLD). Langs de vaarweg staan kilometerborden die door de scheepvaart gebruikt worden om hun locatie te bepalen. Onlangs zijn deze kilometerborden langs
de gehele hoofdvaarweg vervangen en opnieuw genummerd.
De totale hoofdvaarweg bestaat uit 3 kanalen: het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal. Waar de vaarweg eerder gezien werd als 3 delen,
is deze nu samengevoegd tot 1 vaarweg: de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Omdat het
om 1 vaarweg gaat, zijn de kilometerborden onlangs vervangen en opnieuw genummerd. Digitaal is dit een jaar geleden al doorgevoerd in het bronsysteem voor elektronische kaarten.
Onze nautische adviseur legt uit: ‘Voor de juiste werking van routeplanners, meld- en volgsystemen, willen we de kilometrering niet onnodig gecompliceerd maken. Daarom is er gekozen om de kilometers op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl aan te passen tot 1 vaarweg, te
beginnen bij Delfzijl. De kilometrering loopt van hoog naar laag. Omdat het Eemskanaal
hoger ligt dan de andere 2 kanalen begint de nummering in Delfzijl.’
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In het verleden is de kilometrering ook al eens aangepast. Toen kregen het Prinses
Margrietkanaal en Van Starkenborghkanaal een doorlopende kilometrering. Hierdoor
passeerde een schipper tot voor kort kilometerbord 0 in Groningen. Door de aanpassing ligt deze nu noordoostelijker, namelijk in Delfzijl. Aan het eindpunt van de
HLD, net buiten Lemmer bij het IJsselmeer, eindigt de telling met 119,5 kilometer.
Hoofdvaarweg
De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is 1 van de belangrijkste vaarwegen van ons land
en vormt het grootste deel van de nationale doorgaande vaarweg Rotterdam –
Noord-Duitsland. De hoofdvaarweg is daarmee een belangrijke schakel in de NoordNederlandse economie. Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de vaarweg
sinds 2014.
Rijkswaterstaat werkt aan de verbetering van de hoofdvaarweg voor een vlotte, veilige en duurzame doorvaart. De vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en een
aantal bruggen wordt vervangen. Zo is toename van de scheepvaart mogelijk en is de
weg vrij voor meer transport over water. Dit is goed voor de noordelijke economie,
de ﬁledruk en de reductie van de uitstoot van CO2.
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Stoomsleepboot Noordzee vaart weer
Na een intensieve en complexe restauratieperiode is de 99 jaar oude
stoomsleepboot Noordzee weer volledig operationeel. Op zaterdagmiddag 11 september hebben de drie kleindochters van oud-eigenaar Kees
Jongert in Museumhaven Willemsoord te Den Helder de officiële handeling voor de ingebruikname verricht.

Zo’n vijf jaar is door tal van vrijwilligers op de museumhaven hard gewerkt om de robuuste zeesleper, die 1922 als bouwjaar heeft, weer in oude glorie te herstellen. “Zij
hebben”, zegt voorzitter Monnie de Vries van de Stichting Stoomsleepboot Noordzee, “een fantastische prestatie geleverd.Daarnaast zijn wij veel dank verschuldigd aan
de diverse fondsen die ons ﬁnancieel hebben gesteund, de indrukwekkende reeks
meewerkende bedrijven, alle donateurs en de deelnemers aan onze crowdfundingscampagne.Verder heeft de familie Jongert geweldig geholpen bij het verkrijgen van
een nieuwe ketel voorde Noordzee.”
Proefvaart
De restauratie kon recentelijk worden afgerond met een tweede succesvolle proefvaart van Den Helder naar Medemblik en terug. Het was de bekende luxe jachtenbouwer Kees Jongert, die de Noordzee in 1976 voor een dreigende sloop wist te
behoeden. Met veel toewijding restaureerde hij de Noordzee en nam hiermee vervolgens deel aan tal van evenementen in binnen- en buitenland. Na diens overlijden in
2010 werd de stoomsleper ondergebracht bij de Stichting Stoomsleepboot Noordzee.
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Terug in de vaart
Vanwege een afgekeurde stoomketel dreigde echter opnieuw de slopershamer. Maar
de Stichting Museumhaven Willemsoord, met al haar unieke faciliteiten en vaktechnische kennis, zag het wel zitten om de Noordzee weer volledig onder stoom én in de
vaart te krijgen. Als sluitstuk van de complexe restauratie mochten Kees Jongerts
kleindochters Suzanne, Anniek en Marit Bleeker op 11 september de ofﬁciële ingebruiknamehandeling verrichten, door de kenmerkender stoomﬂuit weer te laten gieren en de vlaggen te hijsen. De Noordzee, die ook een nieuwe website en virtuele
tour heeft, kan nu niet alleen weer worden ingezet voor vaartochten met maximaal
vijftig passagiers, asverstrooiingen en sinterklaasintochten, maar ook actief deelnemen
aan allerlei nautische evenementen. De sleper vaart onder Nederlandse vlag en heeft
den Heiderats thuishaven.

Gerrit Ferwerda, eerste havenmeester van
Leeuwarder jachthaven
Gerrit Ferwerda (1869-1946) was de eerste havenmeester van de eerste Leeuwarder
jachthaven, tot zijn pensioen vlak na de tweede wereld oorlog.Voor deze functie was
hij schipper op een Skûtsje, vervoerde strokarton naar noord Frankrijk en steenkool
terug.
De foto is gemaakt in de haven, zal de dertiger jaren zijn geweest, of vroege jaren 40.
Op de achtergrond zijn vrouw Elisabeth Bergsma.
Bron: Wilco Jansen, Ketelhaven (Dronten)
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SINDS 1881

- CAMPING
- REPARATIEWERF
- INBOUW MOTOREN
- JACHTHAVEN
- WINTEROPSLAG
VOOR BOTEN
- SCHEEPS- EN
Nieuwe Hoek 17 9005NA WARGA
Tel. (058) 255 19 63
E-mail: info@jachtwerfvdwerff.nl
Website: www.jachtwerfvdwerff.nl

VERFARTIKELEN
- EN HET ADRES VOOR
DOE-HET-ZELF

Zevenpelsen 25 Tel. 0515-531253 Fax. 0515-532631 www.bakker-ijlst.nl email: info@bakker-ijlst.nl
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Een
‘boppeslach’

DE
NIEUWE
MAAIROBOT
VAN
STIHL

WELKOM BIJ

Leeuwarden T 058 288 24 55 Rinsumageest T 0511 42 19 41 www.dem.nl

Ceresweg 4
8938 BG - Leeuwarden
Tel: 058 - 216 19 80
info@klugkistdevries.nl
www.klugkistdevries.nl
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Het Nieuwe Kanaal in Leeuwarden 125 jaar
Op 25 november 2020, bestond Het Nieuwe Kanaal in Leeuwarden 125 jaar. 1700
Meter kanaal van economisch grote betekenis, helemaal met de hand gegraven. Nooit
geopend, gewoon in gebruik genomen. Tijd voor eerbetoon en van geblokkeerde
vaarweg naar Leeuwarder Doorvaart. Helaas hebben de geplande activiteiten in 2020
en 2021 onder de titel “Leeuwarder Doorvaart” geen doorgang gevonden vanwege
de bekende omstandigheden.

Een kanaal van 1700 meter lang en 30, 40 meter breed met het handje graven. Andere
tijden. Op 25 november 1895 is Het Nieuwe Kanaal gereed. Om 08.00 uur in de ochtend wordt het laatste dammetje bij Schilkampen doorgestoken. Water in het kanaal
en varen maar. Want dat was waar het om ging: een goede verbinding voor de steeds
groter wordende scheepvaart. Populair wordt het kanaal zeker, in 1903 bijvoorbeeld
passeren 16.664 schepen de bruggen en ze betalen allemaal 15 centen voor de doorvaart.
Levensader voor Leeuwarden
Het Nieuwe Kanaal toont het economisch belang van water voor Leeuwarden en
Friesland aan. Transport over water was tot zo’n honderd jaar geleden veruit de belangrijkste transportader. Wegen en het spoor kwam pas mondjesmaat op eind negentiende eeuw. Leeuwarden kende aan de oostkant twee waterwegen, het
drukbevaren Vliet en de Potmarge. Langs het Vliet was veel bedrijvigheid, pakhuizen
en werfjes grensden aan deze levensader.Via de Potmarge werden voornamelijk tuinbouwproducten verscheept. Het vervoer met steeds grotere en motorisch aangedreven schepen vereiste bredere vaarwegen. De enige bruikbare oplossing was het
graven van een nieuwe waterweg. Die zou moeten dienen als verbinding tussen de
bestaande wateren van Groningen naar Lemmer. Na twaalf jaar gesteggel en voorbereiding ging in 1894 letterlijk de eerste spade de grond in. Met de hand werd 1.700
meter kanaal met een breedte van 30 tot 40 meter gegraven. Op 25 november 1895
werd het in gebruik genomen.
De doorvaart wordt geblokkeerd
Het Nieuwe Kanaal was van economisch levensbelang voor de stad en voor fabrieken
zoals de Condens, Koopmans Meelfabriek en de Blikfabriek. Aan de Emmakade langs
het kanaal verrezen prachtige woonhuizen van welgestelde burgers. Sommigen voe-
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ren zelfs met hun boot van huis naar hun kantoor in de binnenstad. De smeedijzeren
Eerste en Tweede Kanaalsbrug vormden de poorten naar de stad. Schepen konden
doorvaren via de Beursbrug en de Prins Hendrikbrug. Die laatste brug werd zoals bekend in 1969 vervangen door een vast exemplaar. De doorvaart is sindsien geblokkeerd. Doodzonde.Voor de beroepsvaart lijkt die doorvaart via de stad niet meer
van belang, maar Leeuwarden mist nog steeds de goede ontsluiting voor de recreatievaart via de oost. Een doorvaart die een veilig alternatief biedt voor het Van Harinxmakanaal met haar steeds grotere, langere en bredere beroepsvaart.
Proosten op Leeuwarder Doorvaart
Het Nieuwe Kanaal als verbinding met het Van Harinxmakanaal is onder andere voor
Royal Koopmans Meelfabrieken en Friesland Campina nog steeds van groot belang.
Het gedeelte de stad in, is vooral voor de recreatievaart van belang en uiteraard
vormt het een prachtige ligplaats voor woonschepen.
Om 125 jaar Nieuwe Kanaal te vieren, was afgelopen zomer het evenement Leeuwarder Doorvaart gepland.Varend monumenten uit allerlei regio’s zouden via het Kanaal
naar de binnenstad varen en historie en functie van het Kanaal zouden middelpunt
zijn van aandacht en feest. Het mocht door corona helaas niet doorgaan; Dat belooft
een feestje! Het evenement Leeuwarder Doorvaart vormt ook de start van een aanbrengtocht van varende monumenten naar Winschoten, waar een week later de jaarlijkse reünie van de behoudsvereniging Historisch Bedrijfsvaartuig plaatsvindt.
Bij het eren en vieren van 125 jaar Nieuwe Kanaal past het om de recreatieve doorvaart in Leeuwarden van west naar oost v.v. weer te benoemen. Het past in de toenemende aandacht voor en het economisch belang van recreatie en toerisme en op een
leefbare binnenstad, het ziet op veiligheid voor de recreatievaart, het past bij de wens
die er al is sinds de doorvaart in Leeuwarden is door geplaveid betons is geblokkeerd. Een proost op Leeuwarder Doorvaart!

25-11-1895, 08.00 uur
De doorbraak bij Schilkampen, het Nieuwe Kanaal stroomt vol (Beeldbank HCL)
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Vissers halen recordhoeveelheid zwerfafval uit zee
Vissers van negen schepen uit Lauweroog hebben bijna 40.000 kilo afval
uit de zee gevist. Niet eerder is er in één jaar in Lauwersoog zoveel zwerfafval ingezameld. Ook in de Eemshaven werd veel zwerfafval naar de wal
gebracht. Daar ging het om bijna dertig ton.

Bodem- en garnalenvissers
Het inzamelen van het afval is gebeurd tijdens het project 'Fishing fot Litter' van
KIMO Nederland en België. KIMO is de vereniging van kustgemeenten die strijdt
tegen vervuiling van de Noordzee. 'De bodem ligt nog vel met allerlei rommel, dat
komt overal vandaan. Zestig procent daarvan is plastic, maar we komen ook koelkasten tegen', zegt projectleider Jan Joris Midaveine. Bodem- en garnalenvissers worden
door KIMO Nederland en België ondersteund om opgevist afval mee te nemen naar
land. Landelijk is door 137 vissers uit dertienhavens zelfs 558.325 kilo opgehaald.
'Hiermee wordt voorkomen dat het zwerfvuil uit zee aanspoelt op de stranden en
wordt de Noordzeebodem schoner', vertelt Midavaine.
MSC Zoe
Begin 2019 verloor de MSC Zoe echter 342 containers en volgens Midaveine ervaren
vissers nog steeds dagelijks de gevolgen hiervan.Vissers uit Lauwersoog voeren direct
na het incident uit om actief naar afval te vissen en verzamelden duizenden kilo’s
afval. 'Helaas ligt er nog steeds een geschatte 800.000 kg aan MSC Zoe-afval op de
Noordzeebodem. Je ziet het niet, maar de visser weet wel beter: Die rommel vissen
we nog jarenlang op.'
Financiering
Groningen Seaports is sponsor van het project en ook de gemeente Het Hogeland
draagt ﬁnancieel bij.
KIMO Nederland en België reikt vrijdag diverse deelnamecertiﬁcaten en jaarverslagen uit als blijk van waardering. Het eerste certiﬁcaat wordt overhandigd aan schipper Sander Meijer van de NG21. 'Hij is de koning van het vuilvissen, om het zo te
zeggen.'
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Friese watersport app opent automatisch
de bruggen
Met een nieuwe app waarmee je als watersporter automatisch verzoekt
om een brug te openen, heeft de Provincie Fryslân een Europese primeur.

De ingebruikname van de app was zaterdag bij de Jaansleatbrêge
(Janeslootbrug) ten westen van Langweer.
Gedeputeerde Alvina Fokkens liet met een druk op een graﬁsche knop op haar
smartphone zien dat, als je binnen de 250 meter van een beweegbare brug af bent, en
je boot er niet onder door kan, het brugdek omhoog gaat. Aanleggen en wachten
hoeft dan niet meer, afhankelijk van de omstandigheden op de weg.
Het brug-open-per-app-project is bij 16 belangrijke bruggen van start gegaan. Het is
de bedoeling dat dit jaar 40 bruggen ‘aangesloten’ worden, als alles goed verloopt.
De bruggen waarbij aanmelden via de app in 2021 mogelijk is zijn:
Van Harinxmakanaal:
1. Kiesterzijl
2. Frisiabrêge Franeker
3. Stationsbrug Franeker
4. Brug Dronryp
5. Brug Ritsumasyl
Staandemastroute Leeuwarden – Grou:
6. Palma brêge Wergea 7. Tútsebrêge Wergea. 8.Gallebrêge Grou

65

57460 2022 clubblad LWS.qxp_Layout 1 07-02-22 10:40 Pagina 66

Andere drukke vaarroutes:
9. Rogsloot, Warten
10. Sânsleat (Zandsloot), Terherne
11. Brug Noorder Oudeweg bij Joure
12. Jaansleat (Janesloot), Langweer
13. Scharsterbrug
14. Sudergoabrêge, Workum
15. Panhuysbrug, Tjerkwerd
16. Warrebrug, Tijnje
De Slauerhoffbrug in Leeuwarden en de vernieuwde brug in Follega zijn
onlangs in 2021 ook toegevoegd
Kaart met op afstand bediende bruggen: www.fryslan.frl/swettehus
De provincie Fryslân heeft de app Watersport vernieuwd. Deze geeft onder andere
actuele informatie over de te varen route, brug- en sluisbedieningstijden en waarschuwt als u met de boot een druk knooppunt nadert. Er is ook een nieuwe watersportkaart verschenen. Die maakt deel uit van het informatiepakket dat bij het
sloeparrangement hoort.
App voor watersporters
Speciaal voor alle watersporters in Fryslân is er de app 'Watersport'. Altijd actuele informatie bij de hand, bijvoorbeeld over brugtijden. Ook vindt u informatie over vaarwegen, snelvaargebieden, trailerhellingen, actuele scheepvaartinformatie en nog veel
meer! Nieuw is de navigatiefunctie en melding bij het passeren van grote vrachtschepen. Daarnaast geeft de app advies voor het varen over drukke vaarwegknooppunten.
De app is nog in ontwikkeling. Mocht u informatie missen of andere opmerkingen
hebben dan kunt u daarvan melding in de app maken.
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Duurzaam inspectieschip PW10
provincie Fryslân officieel gedoopt
Met het stukgooien van een fles champagne tegen de romp doopte gedeputeerde Avine Fokkens – Kelder eind augustus in Franeker de nieuwe
PW10. “De zorgen over het klimaat hebben zich deze zomer opgestapeld.
Fryslân gaat al jaren voor duurzaamheid en circulariteit. Onze keuze voor
dit inspectieschip laat zien dat we het niet bij woorden laten.”, zegt Fokkens-Kelder. Het schip vaart voortaan door Fryslân voor inspectie, handhaving en begeleiding van scheepvaart.
De PW10 is een volledig elektrisch schip met een lengte van ruim 15 meter. Het
schip vaart CO2-neutraal door elektrische voorstuwing. De accu’s worden ’s nachts
met groene stroom bijgeladen. Daarnaast zitten er tien zonnepanelen op het dak van
de stuurhut. Het vaartuig is geschikt om eventueel in de toekomst over te schakelen
op waterstofaandrijving.
Duurzame inrichting
Een warmtepomp regelt het klimaat in de stuurhut. Er wordt zelfs gebruik gemaakt
van aquathermie, hierbij wordt het vaartuig verwarmd of gekoeld door gebruik te
maken van warmte en koude uit het oppervlaktewater. Twee energie-buffervaten zijn
goed voor de opslag van het verwarmde water. De toegepaste materialen zijn zoveel
mogelijk op basis van duurzaamheid geselecteerd. Er is gekozen voor een casco van
staal omdat dit een lagere CO2-footprint heeft dan de alternatieven zoals aluminium.
Voor het leidingwerk is recyclebaar kunststof toegepast. Het interieur en de vloeren
zijn afgetimmerd met het zeer snelgroeiende grassoort bamboe.Voor de bekleding
zijn ecologische materialen gebruikt en voor het plafond gerecycled plastic van petﬂessen.
Fries product
De provincie Fryslân zet de PW10 in tijdens watersportevenementen, bij calamiteiten
en voor inspectie, handhaving en begeleiding van scheepvaart. Het ontwerp van het
nieuwe vaartuig is gemaakt
door Vripack in Sneek,
Scheepswerf Talsma in Franeker heeft het schip gebouwd
samen met een aantal Friese
onderaannemers. “As skipswerf binne wy tige grutsk op
dit prachtige skip. Wy litte
sjen dat wy as Fryske skipsbouwers ús kennis en ûnderﬁning brûke kinne om dizze
duorsume skippen no en yn
‘e takomst te bouwen”, aldus
Gerard Cnossen van
Scheepswerf Talsma
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Ockels zeiljacht Ecolution vaart weer op
waterstof
Het duurzame zeiljacht Ecolution is het vlaggenschip van de waterstofregio in Noord-Nederland. Het zeilschip werd al in 2007 voor Wubbo
Ockels gebouwd. Na een drastische renovatie en retrofit is het weer in
de vaart, nu geheel emissievrij. De dieselelektrische aandrijving, die destijds in 2007 als milieuvriendelijk gold, is vervangen door een waterstofelektrische voortstuwing. Op 14 mei voer het jacht voor het eerst op volle
zee, om een jaar lang testvaarten uit te voeren. Dan kan de technologie in
andere schepen worden gekopieerd.
JUDITH STALPERS
De Ecolution kwam oorspronkelijk van de werf Next Generation (NG) Shipyards in
Lauwersoog. Ook nu weer is de Noord- Groningse werf verantwoordelijk voor de
opknapbeurt met motorische retroﬁt. Oprichter- eigenaar Albert Keizer heeft het
jacht na het overlijden van Ockels teruggehaald, nadat het jaren verwaarloosd in de
Caraïben lag.
Er werd een stichting voor het schip opgericht, WadDuurzaam genaamd, met als doel
de nieuwste en schoonste technologie erin te bouwen. De ﬁnanciële hulp van de
Rabo Bank, Gasunie en de provincie Groningen werd aangevuld met een subsidie van
het Investeringskader Waddengebied, uit de pot van Green Shipping Waddenzee. Met
deze ﬁnanciële ruggensteun kon Keizer met zijn werfteam de jongste uitdaging aan:
de inbouw van een voortstuwing op brandstofcellen gevoed met groene waterstof en
aansluiting op accu's en elektrische motoren. Kortom, NGShipyards maakte van de
Ecolution een echt zero-emission ship.
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Certificering
“Met een heel nieuw schip zou het een stuk makkelijker zijn geweest, want dan zoek
je in het design naar aanpassingen,” aldus Keizer. Het creatieve zoekproces van technische ombouw en systeemintegratie is echter gelukt. Het grotere obstakel was voor
Keizer de certiﬁcering. Met een nieuwe technologie moeten de bouwers degelijk bewijs leveren dat het systeem veilig is. Dat is een proces dat binnen de bureaucratische
molen veel tijd in beslag neemt. Het is een realiteit waarover alle innovatieve scheepsbouwers klagen. De eerste buitengaatse vaart heeft de Ecolution met bravoure doorstaan. Drie uur lang voer het schip grotendeels op zijn motor, deels ook op de zeilen
vanaf de thuishaven in Lauwersoog over de Waddenzee. “Eindelijk”, zei een opgeluchte
Keizer vanachter het roer. “Het is een geweldig gevoel. Even geruisloos als bij het zeilen. Alleen het schroefwater en het klotsen van de stroming is te horen.”
Waterstofverbruik
Het komend jaar dient voor onderzoek aan de hand van twee vragen. Hoe is de samenwerking tussen de brandstofcellen, het accupakket en de elektromotoren en
waar is ﬁnetuning nodig? En wat is het waterstofverbruik bij verschillende snelheden?
Het schip zou met de 20 kilo waterstof aan boord bij een normale vaart 24 uur vooruit kunnen gaan. De Ecolution vaart in principe echter op zijn zeilen. Bij windstilte en
in en nabij een haven gaan de e-motoren aan. Het bijzondere van de Ecolution was,
en is nog steeds, dat de schroeven ook energie opwekken wanneer net schip op zijn
zeilen vaart. Dan functioneren de schroeven als ‘onderwater-windmolentjes’. De opgewekte stroom gaat de accu's in. Zo is er ook altijd voldoende elektriciteit voor de
boordapparatuur, van waterkoker tot radarschermen.
Het schip is uitgerust met vier hogedrukcilinders à vijf kilo waterstof bij 350 bar
druk. Die zijn op het dek geplaatst. Mocht er waterstof ontsnappen, dan verdwijnt dit
lichter-dan- lucht-gas ongehinderd en snel de atmosfeer in. Het volume kan uitgebreid
worden, maar in de pilotfase is het toereikend. De twee stacks brandstofcellen (met
elk een vermogen van 30 kiloWatt) zijn achterin het schip geplaatst, in een gescheiden water-afschermende ruimte. De omzetters, accu's en twee elektromotoren
(a 55 kW / 75 kWp) hebben in het midden van het schip hun plaats gekregen.
Upgrade
De verjongde Ecolution luidt het begin in van het waterstoftijdperk voor de binnenvaart en voor de waddenzeevloot in het bijzonder in. In Europa varen al een paar
schepen als pilots. Ook de Ecolution geldt als demonstratieschip. De waterstoftechnologie met alle systemen er omheen is nog te duur om het commerciële traject in
te gaan. Maar NG Shipyards denkt een deel van de oplossing met een upgrade van de
Ecolution in huis te hebben. Het voorstuwingssysteem is modulair opgebouwd en dus
makkelijk schaalbaar. Zo is het sneller, en dus goedkoper, om het systeem voor andere schepen in te zetten. De regio wil de hele Waddenzeevloot emissievrij maken,
van viskotters tot veer- en passagiersboten. Kansen genoeg voor NG Shipyards.
Keizer werkt al aan het ontwerp van een nieuw rondvaartschip waarin er twee van
zijn 'standaard' units nodig zijn. Ook voor een viskotter liggen er plannen klaar. Die
moet met vier units worden uitgerust. Technisch partner voor het waterstofgedeelte
is de specialist in waterstofmobiliteit uit Hoogezand, Holthausen Clean Technologies.
De oplossing die de twee Noord-Nederlandse bedrijven hebben ontwikkeld, staat
per onmiddellijk onder de naam NG Shipsolutions bij Keizers werf NG Shipyards
commercieel ter beschikking. Ook voor schepen van buiten de regio.
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Een nieuwe vaart in Middelsee voor kano’s en
sloepen
Bron: Leeuwarder Courant
Leeuwarden begint dit jaar met de aanleg van de Middelseefeart: een sloepenroute van 2 kilometer lang, die als blauwe ader door de nieuwe stadswijk Middelsee loopt.

Links de nieuwe wijk Middelsee, rechts de bestaaande wijk Nijlân en in het midden het
Van Harinxmakanaal met de aftakking die het begin vormt van de Middelseefeart.
Het voorbereidende werk is inmiddels gestart langs het Van Harinxmakanaal, recht
tegenover de ﬂatwijk Nijlân. Hier komt een haven, omringd door een stedelijk gebied
(Havenstêd) met woningen, winkels en horeca. Dit moet het het hart worden van de
wijk, die uiteindelijk 3200 huizen zal tellen.Vanuit deze haven kunnen bootjes in de
toekomst verder in zuidelijke richting varen. Omstreeks de zomer begint de aanleg
van de Middelseefeart zelf. Deze wordt ver zuidwaarts doorgetrokken tot aan het
Alddjip, de bestaande waterroute door Techum.
Drager van het gebied
,,Eind 2023 moet de Middelseefeart er helemaal in liggen’’, verwacht Sjouke Osinga,
projectleider gebiedsontwikkeling van Middelsee. Op dit moment loopt de aanbesteding van het project. ,,Het wordt een belangrijke drager van het gebied.’’
De wijk bestaat nu nog vooral uit bouwzand en lege vlaktes, maar aan de noordkant
zijn al 44 huizen in aanbouw. Deze ‘Woonspods’ bij de Boksumderdyk zijn over enkele maanden klaar. Ze staan oostelijk van de toekomstige haven.Vaarwater is in de
meeste nieuwe wijken te vinden, maar met een lengte van ruim 2 kilometer is de
Middelseefeart toch iets bijzonders. De aanleg vergt de bouw van vijf bruggen. In het
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woongebied Wetterstêd vertakt het water zich en komen nog enkele andere bruggen.
De haven krijgt kades en wordt toegankelijk voor zeilboten en motorkruisers. De
Middelseefeart is echter alleen geschikt voor kleiner verkeer, zoals sloepen, kano’s,
SUP’ers en ook schaatsers. De nieuwe bruggen hebben namelijk een doorvaarhoogte
van zo’n 1,5 meter, terwijl het water 1,20 tot 1,50 meter diep is.
Voor vaarrecreanten is er een directe verbinding met dorpen als Wirdum, Wergea en
Grou. Wie onder de bestaande brug van de Overijsselselaan doorvaart, komt via het
Alddjip namelijk terecht op de Wurdumer Feart.Vooral aan de zuidzijde van de wijk
worden de oevers glooiend en natuurlijk ingericht. In het dichter bebouwde noordelijke gebied komen vooral kades van metselwerk en in de haven zijn ze van staal.
Verlengen Alddjip
Enkele jaren geleden drong de gemeenteraad al aan op het verlengen van het Alddjip.
Daarbij werd ook gedacht aan een directe verbinding met de westelijker gelegen
Swette, maar dit is te duur, omdat de spoorlijn Leeuwarden-Heerenveen ertussen ligt.
De nu gekozen route richting Van Harinxmakanaal geeft het Alddjip wel zijn oude afwateringsfunctie terug. Oorspronkelijk was dit stokoude riviertje veel breder en
kronkelde het langs de terpen van Techum en Barrahûs naar de Middelzee, een zeearm die zich toen vanaf het huidige Bildt uitstrekte tot aan Sneek. Daarbij passeerde
het water de Brédyk: de middeleeuwse zeedijk.
Op welke plek die oude monding precies lag, is nog altijd onderwerp van discussie
onder oudheidkundigen. Geleidelijk slibde de zee dicht, waarna de grond werd ingepolderd. De oude zeebodem stond voortaan bekend als het ‘Nieuwland’. Hier komt
nu de wijk Middelsee en dus ook weer water, namelijk de nieuwe vaart.

De nieuwe wijk Middelsee met de Middelseefeart in Leeuwarden.
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Vaar op zeker
U kunt pas écht zorgeloos van uw schip genieten als
u daarvoor een goede verzekering heeft. Door onze
ruim 70 jaar ervaring in het verzekeren van pleziervaartuigen zijn wij specialisten op dit vakgebied.
Wilt u een passende offerte? Bel ons, of bezoek onze
website www.kuiperverzekeringen.nl.

Postbus 116
8440 AC Heerenveen

Tel. (0513) 61 44 44
Fax (0513) 62 37 42
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Lijst Van Adverteerders
Hemrik Marine

Junokade 2

8938 AC

Leeuwarden

058-2880007

Auke Rauwerda

Celciusweg 33

8912 AM

Leeuwarden

058-2126829

Friesche Olie- en Verfhandel

Zuiderkruisweg 7

8938 AP

Leeuwarden

058-2136487

Gerben van der Weij Watersport

Himpenserdyk 12

8939 BZ

Leeuwarden

058-2168200

Jachtwerf Hofstra

Fam.V.d. Weystraat 63-69

8923 CK

Leeuwarden

058-2664477

ASC Energie Accu Service

Ceresweg 6

8938 BG

Leeuwarden

058-2890900

Beima Watersporttechniek & Zeilmakerij

Jachthavenlaan 6

8937 AM

Leeuwarden

058-2135002

Technisch Bedrijf Bakker IJlst

Zevenpelsen 25

8651 BT

IJlst

0515-531253

Jachtwerf van der Werff

Nieuwe Hoek 17

9005 NA

Warga

058-2551963

DEM Landbouwmachines

Jupiterweg 36

9838 AE

Leeuwarden

058-2882455

Klugkist & de Vries Schilders

Ceresweg 4

8938 BG

Leeuwarden

058-2161980

Kuiper Verzekeringen

Breedpad 21

8442 AA

Heerenveen

0513-614444

Stichting Leeuwarder Jachthaven

Jachthavenlaan 6

8937 AM

Leeuwarden

058-2125759

Watersport Twee Provincien

De Zwemmer 1

8939 CA

Leeuwarden

058-2885446
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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

Productt afhalen?
3(42'+0/42/)241432+32 ++3+2* 2$!+2
van 07:0
00 tot 17:00.

Zuiderkrruisweg 7
8938 AP
P Leeuwarden

2
2 22
E info@fo
ov.nu
 """-1-3

LWS

U de beste kwaliteit leveren in verf, co
oatings, lakken
43210/.3-2,+*2/)213(42'+)/)&2+02%+$43-2#++$2"42(!32 44$2
dan allee
en leverancier. Met ons uitgeb
balanceerde
+))1$*/ 43*2/32$!)&2*14+))/32432/*14$/324''432
"42+0*!24432+3*"11$2124042$++2/*242 +$*-2
44*224432)4/442/*+/3242++324 2$++2
11$22++3244 24$)*213*+*2 4*213)21-

L E E U WA R D E R WAT E R S P O R T 2 0 2 2

GEGROND EN
VOORUITSTREVEND.

LEEUWARDER WATERSPORT
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