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STAMBOEK RONDE EN PLATBODEMJACHTEN
Beschermvrouwe Hare Majesteit de Koningin

VERENIGING VAN VRIENDEN VAN DE STICHTING
STAMBOEK RONDE EN PLATBODEMJACHTEN

EREBESTUURSLEDENVAN DE STICHTING:
mr. dr. T. Huitema, H.G. van Slooten, ir. j.D. Wailer, Cj.vv. van Waning*

HET BESTUUR VAN DE STICHTING:
Op voordracht
jhr. H. van Foreest

van:

De Vereniging Fries Scheepvaart Museum

voorzitter
A. van der Werf
secretaris

K. ter Laan
penningmeester
j. Both

De Koninklijke Zeilvereniging

"Oostergo"

de Koninklijke Watersportvereniging

en

Sneek

De Vereniging van Vrienden van het
Zuiderzee

Museum

De Vereniging van Vrienden van de SSRP

secretaris
F. Beck

De Koninklijke Nederlandse
Roeivereniging

* overleden

Zeil- en

"De Maas"

M. Speijer

De Vereniging van Vrienden van de SSRP

j. Estourgie

De Vereniging van Vrienden van de SSRP

4 maart 1989

HET BESTUUR VAN DE VERENIGING:
j. Estourgie

Vollenhovense

bol

voorzitter
j. Both

Staverse jol

secretaris
E. Spits

Lemsteraak

le secretaris
j. Bus*

Schouw

penningmeester

IN MEMORIAM C.J.W. VAN WANING

j. Brilleman**

Lemsteraak

j. Schuunman

Tjalk

Op 10 maart 1989 heeft de Stichting Stamboek

R. Smit

Kajuitschouw

Ronde en Platbodemjachten afscheid genomen
van haar inspirator, mede-oprichter,
eerste voorzitter
bestuurslid c.j.W.

Ch. Koek

Fries jacht

en altoos belangstellend erevan Waning. Naar zijn wens

niet in somberheid, maar met een blik op de

* vanaf I I maart 1989
** tot

I I maart 1989

toekomst, die positief moest worden benaderd. Het tekende "Jumbo", die tot het laatst
de vinger aan de pols hield van ons reilen en
zeilen. In zijn persoon droeg hij alle eigenschappen van het traditionele

CRITERIUMCOMMISSIE:
L. Nooteboom,

voorzitter,

j. van der SiJP,j. Brilleman en toegevoegd

bestuurslid: j. Both

schip, dat hem

zo na aan het hart lag: uniek in zijn soort,

HET BESTUUR VAN DE JONGERENAFDELlNG:

betrouwbaar en uit eerlijk materiaal gevormd.

Charles Koek, voorzitter,

Wat bewerkelijk in het varen, ging hij soms
wat moeilijk overstag. Maar ieder van ons die
hem kende zal bevestigen dat met hem goed
scheep gegaan kon worden. We zullen hem
missen, maar bovenal zullen we aan zijn
nagedachtenis de inspiratie ontlenen om op de
ingeslagen koers voort te gaan.
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jorden van Foreest, Klaartje Bleeker, Saskia Harreman

OP UITKIJK

ALLEHENS AAN DEK

De wachtman, op de uitkijk gesteld, heeft de

Vorig jaar sloot ik mijn voorwoord

opdracht vooruit te zien. Toch verzeker ik u, uit

"we gaan een levendig tweede jaar tegemoet!".

eigen waameming,

T erugblikkend

dat hij bij vertrek naar zee de

af met

kan terecht gezegd worden

dat

natuurlijke neiging heeft met gevoelens van

deze veronderstelling

heimwee terug te blikken naar de wal als deze

Ook u hebt dat kunnen vaststellen tijdens uw

langzaam achter de horizon verdwijnt.

volledig is uitgekomen.

aanwezigheid bij de verschillende

evenementen.

Voor zover u niet aanwezig kon zijn, geeft dit
Zo zullen velen van ons in deze tijd van rustige

jaarverslag u een uitvoerig beeld van het reilen

donkere dagen, met plezier terugdenken

en zeilen, letterlijk en figuurlijk, van Stichting en

p.

chtige zeilzomer die wij mochten
_

aan de

meemaken.

Vereniging.

werd overigens tijd.

Wie dit jaarverslag leest, zal bevestigd zien dat

De vaart zit er goed in. Niet alleen in de

ook voor de Stichting Stamboek Ronde en Plat-

activiteiten

bodemjachten

dat hier vast te stellen- in het aantal leden dat

de zon, in meerdere

heeft geschenen: een toenemend
mers aan de evenementen,

opzichten,
aantal deelne-

een gezonde

financiele situatie, een gewaardeerde

spreekbuis

maar ook -en het is zeer verlneugend

wij aan het eind van het jaar mochten tellen.
Nagenoeg alle Stichtingsdonateurs
verenigingslid geworden

zijn ook

en een flink aantal

via "De Spiegel der Zeilvaart",

een aantal zeer

eigenaren van recent goedgekeurde

lezenswaardige monografieen

en een fantasti-

heeft inmiddels laten weten dat wij hen in het

sche reUnie in Medemblik

met Minister Brinkman

schepen

nieuwe jaar als lid van onze Vereniging mogen

als adrniraal. Kortom: een groot aantal hartver-

verwelkomen.

wanrnende feiten.

kunnen we goed gebruiken, want het jaar 1990

Meer leden, meer mans. En dat

Wellicht

ons in petto! Ten eerste natuurlijk de 7de

heeft weer vele interessante activiteiten
merl<t de goede lezer op dat ik de acti-

voor

viteiten van Stichting en Vereniging venrneng.

LustrumreUnie

Hij en zij hebben gelijk, ik doe dat zeer bewust.

gevolgd door de 4de Sail Amsterdam.

Eendracht maakt macht en gedeelde vreugde is

Kortom een groots programma, waar wij ons nu

dubbele vreugde. Eendrachtig zullen wij het

reeds op kunnen verlneugen.

n

ale bestuurlijke onweer

doorstaan om met

ele vreugde de hoogtepunten
genieten: de 7de LustrumreUnie

van 1990 te

in Heeg en een

nog grootser opgezet Sail Amsterdam.

in Friesland, binnen enkele weken

Daarbij weten wij dat instructie-bijeenkomsten
als 'Zeilen zijn geen lappen' niet alleen leerzaam,
maar ook zeer gezellig zijn geweest. Op
voortzetting

van deze initiatieven

mag dan ook

gerekend word en. En vanzelf rekenen wij daarbij
Met de zekerlneid dat we hier gezamenlijk on-

ook voor

vergetelijke evenementen

Vandaar

van zullen maken en

met de hoop op een opnieuw,
nisch, schitterend

1990 weer op uw aller enthousiasme.
mijn hartekreet: Allehens aan dek!

ook weertech-

zeilseizoen, sta ik op de uitkijk.

Tot slot zou ik, mede namens u alien, de
jaarverslagcommissie

jhr. H. van Foreest
Voorzitter

van de Stichting Ronde en

Platbodemjachten

van harte willen bedanken

voor (alweer) een prima verzorgd en zeer
leesbaar jaarverslag.

U, beste lezer, wens ik

hienrnee veel leesplezier.

j. Estourgie
Voorzitter

Vereniging van Vrienden van de

Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten
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VERSLAG V~N DE SECRETARIS VAN DE
STICHTING

Na de herstructurering van de Stichting in de
voorafgaande jaren, was het jaar 1989 het eerste
normale bestuursjaar van de 'Stichting-nieuwestijl'. Het bestuursbeleid is er voomamelijk op
gericht geweest om de neergaande lijn van de
laatste jaren om te buigen in een opwaartse lijn.
Er moest weer positief over de Stichting gedacht
en gesproken gaan worden. Dat dit streven niet
zonder resultaat is gebleven, horen wij uit de
verschillende gesprekken met en tussen
Vrienden en het blijkt ook uit het navolgende.
Het

donateursbestand.

Bijhaar aantreden werd het bestuur geconfronteerd met een steeds dalend donateursbestand.
Ook bleken er veel 'niet-betalende-donateurs'
te
zijn. Inmiddels is het adressenbestand geheel
bijgewerkt: 'vervallen' donateurs zijn verwijderd
en de niet-betalende donateurs werden
benaderd. Vaak bleek het hier te gaan om
adreswijziging of om verkoop van het schip. Na
deze opschoning bleven er nog zo'n 650
donateurs over. Gelukkig kunnen wij u berichten
dat dit aantal intussen al weer is gestegen tot ca.
730. Nog wekelijks komen er bovendien nieuwe
aanvragen binnen. De conc1usie luidt derhalve
dat het weer goed gaat met onze Stichting.
Het
Stamboek
Schepenlijst.

en

de

In de eerste maanden van 1989 is het Stamboek
onder handen genomen, letterlijk Met hulp van
vele vrijwilligers is het gelukt het hele schepenbestand te schonen. Zowel scheepsgegevens als
adressen zijn, waar nodig, herzien en er is een
scheiding gemaakt tussen de schepen van
donateurs en schepen waarvan de eigenaar
ofwel onbekend is, ofwel geen donateur van de
Stichting is . Een en ander maakte het mogelijk
een nieuwe Schepenlijst uit te geven, waarin
naast de schepen van de donateurs (opgenomen
in het Stamboek) ook een lijst werd opgenomen
van alle andere bekende schepen waaraan de
Stichting ooit een plaquette toekende (opgenomen in het bestand). De sterk herziene en fraai
uitgevoerde Schepenlijst werd mede mogelijk
gemaakt door financiele bijdragen van een aantal
zeilmakerijen en scheepswerven die de Stichting
een warm hart toedragen. Met elkaar kwam een
Schepenlijst tot stand die het nieuwe elan van de
Stichting eens te meer benadrukt.
Archivaris.
Het bestuur heeft de heer Jan Brilleman bereid
gevonden om de taak van archivaris van de
Stichting op zich te nemen. Dit betekent dat [an
Brilleman het Stamboek en het schepenbestand
beheert en bijhoudt.
Desgevraagd geeft hij gemteresseerden informatie over de in het Stamboek opgenomen
schepen. Dankzij de archivaris is de toegankelijk-
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heid van het Stamboek nu voor een grotere
groep belangstellenden verzekerd.
Verloren
plaquettes.

schepen

en

Als direct gevolg van het schonen van het
schepenbestand, kwam de wens naar voren de
zgn 'verloren' schepen op te sporen. Gehoopt
wordt deze schepen, eenmaal teruggevonden,
weer in te voeren in het bestand van de Stichting en eventueel (als het schip nog voldoet aan
de criteria) weer in te kunnen schrijven in het
Stamboek. Ook het achterhalen van zoekgeraakte, ooit uitgegeven plaquettes is in deze belangrijk Immers, we mogen er van uit gaan dat bij
elke plaquette ook een schip hoort of gehoord
heeft. Beide taken zijn opgenomen door de heer
Kees ter.Laan, De eerste resultaten zijn bemoedigend, al is wel duidelijk dat er nog veel werk
verzet zal moeten worden.
Ingrijpende

beoordeeld. Dit betekent niet alleen dat
eigenaren van ronde en platbodemjachten weten dat de Stichting bestaat en waar zij voor
staat, maar ook dat zij het als erkenning van
originaliteit zien wanneer het schip kan wor
ingeschreven in het Stamboek Veruit de meeste
aangemelde schepen werden door het bestuur,
op advies van de criteriumcommissie, ingeschreyen in het Stamboek Daamaast werden er schepen afgewezen: of omdat het hier geen rond of
platbodemjacht van het oorspronkelijke type
betrof, of omdat het betreffende schip niet aan

i)

de criteria voldeed.
De werkzaamheden van de criteriumcommissie
hebben er ondertussen ook toe geleid dat het
bestuur, in samenspraak met de commissie, de
criteria heeft herzien en aangepast aan de
huidige inzichten. In het begin van 1990 zullen
de criteria in gedrukte vorm beschikbaar komen
en zal aan alle donateurs een exemplaar worden
toegezonden.

restauraties.

Het is verheugend om te zien dat veel eigenaren
van zeer oude schepen besloten hebben hun
schip te restaureren. Voor velen betekent dit dat
kosten noch moeite gespaard worden om hun
schip weer in oorspronkelijke staat terug te
brengen. Omdat slechts van een deel van deze
ingrijpende restauraties de juiste omvang bij de
Stichting bekend is, noemen we hier geen
namen maar volstaan we met een korte vermelding van een aantal van deze inspirerende
restauraties.

Tot

slot.

Vanzelfsprekend gebeurde er meer in 1989 dan
hierboven werd beschreven. Er was een winteren een zornerreunie, de Van Waning-prijs en de
W.H. de Vos-prijs werden uitgereikt, er werd
een Waarderings-prijs ingesteld en er verschenen weer een drietal rnonigrafieen.
Meer hierover leest u elders in dit jaarverslag.
A. van der Werf
secretaris

Bijvoorbeeld: Het wrak van een 10,sm boeier
dat indertijd uit Engeland werd gehaald en nu
door een liefhebber eigenhandig is gerestaureerd. Of: de zeer oude en volledig verwaarloosde lemsteraak die enige tijd geleden vanuit
Amerika weer naar Nederland is teruggehaald
om nu, door de huidige eigenaar, weer in
oorspronkelijke staat te worden teruggebracht.
Of: de tot bloembak gedegradeerde, geklonken
ijzeren tjotter uit 1904, die inmiddels weer in
oude luister is hersteld. Of: de houten Vollenhovense bol uit 1919, die in een meerjarenplan
wordt gerestaureerd. Of: de van de sloop geredde Friese snik, die we hopelijk binnenkort weer
zullen zien rondvaren. U begrijpt. zo kunnen we
nog wel even doorgaan. Het bewijst ons dat de
liefde voor het oorspronkelijke traditionele
ronde en platbodemjacht als vanouds bloeit
binnen onze gelederen.
De Stichting, als behoudsorganisatie voor ronde
en platbodemjachten, is vanzelfsprekend zeer
verheugd over deze initiatieven van individuele
vrienden. Inspirerende initiatieven die volledig
aansluiten bij onze doelstelling. Wij hopen dat
ook hier geldt: goed voorbeeld, doet goed
volgen.
Criteria
De criteriumcommissie heeft, sinds zij eind 1988
met haar werk begon, ruim honderd schepen

VERSLAG VAN DE SECRETARIS VAN DE

den van de diverse evenementen

VERENIGING

Vereniging georganiseerd werden, het inschake-

contacten

len en stimuleren van vrijwilligers die een deel

Natuurlijk

van de verantwoordelijkheid

onszelf. Wij staan niet alleen, gelukkig niet. En wij

In et tweede jaar van haar bestaan blijkt hoe
r hoe meer dat de Vereniging, zowel voor
vrienden als voor andere belangstellenden,

een

die door de

voor deze eve ne-

De

Vereniging

en

haar

de

anderen

met

...

zijn wij als VSRP geen wereldje

op

menten op zich namen en natuurlijk het met de

hebben goede en veelvuldige contacten

betrokkenen

anderen', die eenzelfde doe I nastreven als wijzelf.

evalueren van de diverse activitei-

met 'de

belangrijke functie vervult. Met name op het

ten.

Het beste voorbeeld

secretariaat wordt

T evens werd binnen het bestuur enigszins ge-

gezamenlijke inspanning van de verschillende

het bewijs hiervan bijna

dagelijks geleverd.
De

Vereniging

als

vraagbaak.

daarvan is de jaarlijkse

sleuteld aan de onderlinge taakstelling: Elisabeth

behoudsorganisaties

Spits versterkt, als 2e secretaris het secretariaat,

titel "Varende

terwijl jan Bus de taak van penningmeester

er weer een gezamenlijke stand worden

over-

op de HISWA

Monumenten".

onder de

Ook in 1990 zal

Het secretariaat wordt, niet alleen door leden,

neemt. Daamaast is uw bestuur, in overleg met

ingericht. Naast de u al vertrouwde

beschouwd als een centraal punt voor iedereen

de Stichting, druk bezig aan de samenstelling en

zal daar dit jaar ook de vereniging "De Oude

met vragen over ronde en platbodemjachten.

nadere invulling van enkele werkgroepen.

Glorie"

(rnotorjachten

van voor

presence geven. Oftewel:

Velen bellen. Of met concrete vragen, bijvoorbeeld over het adres van een eigenaar, of een

De

mogelijke oplossing van een restauratiepro-

2,

Vereniging

en

haar

leden

deelnemers

1940) acte de

het belooft weer veel

moois.

activiteiten.

bleem, maar ook voor meer algemene informa-

Het belangrijkste gebeuren binnen een Vereni-

Andere

tie over zaken rondom

ging als de onze, is natuurlijk de reeks van

contacten

Stichting of onze Vereniging etc etc. Lang niet in

evenementen.

als gast een reOnie bij te wonen. Zo waren wij

alle gevallen heeft het secretariaat het passende

genheden waar wij elkaar ontmoeten

antwoord

publiek' kunnen laten zien hoe wij de traditione-

(klassieke schenpe jachten) in Hellevoetsluis.

le vloot in originele staat in stand houden.

Behalve leuk ook heel leerzaam om eens mee te

z

onze schepen, de

voorhanden,

wel kan hij doorverwij-

en zo de vrager in contact brengen met de
persoon. Een service die duidelijk op prijs

wordt gesteld.
De

Dat zijn immers bij uitstek geleen 'het

Vereniging

en

haar

afgelopen jaar te gast bij de reOnie van de VKSj

een
Tot

dems bij elkaar in, bijvoorbeeld,

Zoals een ieder van ons wel zal hebben gedaan,

Leden-

zomerreOnie

vergadering (A LV) van onze Vereniging plaats, in
winterreOnie

van

de haven van

Een uitvoerige beschrijving van de
en alle andere evenementen

vindt

maakte ook uw bestuur voor het nieuwe jaar
een aantal goede voomemens.

Een paar daarvan

staan al aardig op de rails, maar toch .... In 1989 is

u op de volgende pagina's.
Om dit soort activiteiten

slot.

mogelijk te maken kan

uw Vereniging gaan automatiseren,

bestanden

de Stichting. Plaats van samenkomst was dit jaar

de Vereniging niet buiten vrijwilligers, die zich

werden geschoond, ledenlijst en nieuwe

Ouwehands

gelukkig bij vele gelegenheden

Schepenlijst waren daardoor

Dierenpark

om

mooi plaatje zo'n hele vloot ronde en platboMedemblik.

combinatie met de traditionele

van deze

de uitnodigingen

leden

1,ledenvergaderingen.
Op I I maart 1989 vond de Algemene

zijn bijvoorbeeld

maken hoe een and er het aanpakt.

ledereen geniet daarvan (wijzelf niet in het
minst) en geef ze ongelijk: het is gewoon

leuke 'bijverschijnselen'

in Rhenen. Mede door

met veel

eenvoudiger

te

de centrale ligging was een groot aantal leden

enthousiasme

aanwezig. Belangrijkste punten uit deze vergade-

bekijkt, we blijven een club die alleen kan

werd daardoor

bestaan op basis van de inzet van diezelfde vrij-

komen er nog brieven "onbestelbaar"

willigers.

Het is daarom bijzonder spijtig dat die mensen

ring waren:
- [an Brilleman, die als bestuurslid moest bed anken wegens drukke werkzaamheden,

aanmelden. Want hoe je het ook

werd

realiseren en controle

beduidend

ook dit waarschijnlijk

niet zullen lezen. Vandaar

regio-verantwoordelijkheid

Verenigingsblad.

hoort dat zij verstoken

Afgelopen jaar werd vanuit het secretariaat

tie, geeft u dit dan even door aan uw secretaris

gestart met het maandelijks informeren

dan kunnen we daar in 1990 wat aan gaan doen.

voor het gebied

e jaarcijfers en het voorgestelde
eglement werden goedgekeurd.

HuishoudeExemplaren

h aa r

retour.

De

op zich.

en

simpeler. T och

opgevolgd door jan Bus. jan Bus nam tevens de
Midden-Nederland

Vereniging

door de penningmeester

een verzoek: als u van mede-Ieden/vrienden

van alle

leden via een eigen pagina in "De Spiegel der

werden ter vergadering uitgedeeld en zullen ook

Zeilvaart".

op de volgende AL V beschikbaar zijn.

is ondertussen

- Het eerste exemplaar van de Ledenlijst werd

op bestuurslid Rienk Smit, die er elke keer weer

overhandigd.

Het is de bedoeling dat hiervan

De redactionele

verantwoordelijkheid

overgegaan van het secretariaat

over alle wetenswaardigheden

dan tijdens de ALV/winterreOnie

Vereniging. Namens het bestuur en namens

kan worden.

j. Both
secretaris

in slaagt alle leden prettig leesbaar te informeren

ieder jaar een aangepaste versie verschijnt, die
weer uitgereikt

blijven van onze informa-

van onze

Rienk Smit in het bijzonder willen wij hier graag
al die leden bedanken, die hem het afgelopen

Op 25 november

1989 vond in het Scheepvaart

Museum te Amsterdam

de najaars-Iedenverga-

dering plaats. Belangrijkste agenda-punten
- De begroting voor

waren:

1990

jaar behulpzaam zijn geweest, of door het geven
van telefonische

tips of door het aanleveren van

stukjes over interessante onderwenpen.
Wij hopen ook dit jaar weer op uw bijdragen te

- Het overzicht van de in 1990 geplande activiteiten.

mogen rekenen.
Op basis van onze overeenkomst

met de redac-

tie van "De Spiegel der Zeilvaart"

is het daar-

Bestuursvergaderingen.

naast ook mogelijk om voor een wat uitvoeriger

Ook in 1989 kwam uw bestuur weer een aantal

verhaal, over een voor grotere groepen lezers

en bijeen om een goed reilen en zeilen van
t.

ereniging te waarborgen.

ken van algemene aard werden

Naast bestuurszadeze vergaderin-

gen besteed aan het voorbereiden

en begelei-

interessant onderwenp,

een plaatsje elders in het

blad te reserveren; zoals ondermeer

werd

gedaan voor het uitvoerige verhaal over het
Stamboek.
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WINTERREUNIE

VAN WANING-PRIJS

Op I I maart vond de winterreUnie
Stichting plaats in Ouwehands
Rhenen. De dag tevoren

van de

Dierenpark

ZEILEN ZIJN GEEN LAPPEN

In Rhenen werd de vergulde mastwortel
in

had de voorzitter

van

de Stichting namens alle vrienden afscheid
genomen van de legendarische oprichter

1989

de voorzitter

de heer Jan Amold
Waning-prijs

van de

Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

door

van de Stichting overhandigd

aan

Bik. Hij ontving de Van

vanwege zijn jarenlange enthousias-

Op zaterdag 18 maart werd in het Fries
Scheepvaart Museum in Sneek voor nuim 30
gemteresseerden

een instnuctieve bijeenkorrf

gehouden. Onderwerp:

/.

zeilzetten en zeiltrirn-

te en belangrijke bijdragen aan verschillende

men op ronde en platbodemjachten.

zornerreunies,

Akknum kwam Jan de Boer, succesvol wedstrijd-

zowel als (mede)regisseur

van

Uit

de heer Cj.W. van Waning.

een aantal waterspelen

T evens verloren wij onze leden, de heren Sluijter

tect van het admiraalzeilen. Met name mag

om ons alles uit de doeken te doen. Duidelijk

en Boissevain. In stilte werden zij herdacht.

worden

werd dat zeilen niet zomaar lappen zijn en dat

Na een soepel verlopen ALV van de Vereniging,
waarin nog eens duidelijk blijk gegeven werd van

als als organisator/archi-

genoemd: Sail Amsterdam

1985.

zeiler in GWS-schouw

en skutsje en zeilmaker

(Inmiddels is Jan Amold

Bik alweer volop bezig

bollingen op de juiste plaats behoren te zitten.

met de voorbereidingen

van Sail'90).

Wist u overigens dat door het spannen van de
'Iijken' de 'broek' ook strakker wordt? AI met al

de waardering voor het verschijnen van de

niet alleen heel nuttig maar ook zeer gezellig,

gecombineerde

een bijeenkomst

jaarverslagen

1986, '87 en '88,

werd in een goede stemming begonnen aan het
reunie-gedeelte

dus die in 1990 zeker herhaald

zal worden.

van deze bijeenkomst.

Naast de nieuwste film van de Reddingmaat-

150 JAAR VAN OMMEREN

schappij "In geval van nood" was deze reUnie
ook door de vrienden zeer nuim voorzien van

Op 26 en 27 mei werd feestlelijk herdacht dat

beeldrnateriaal. Velen genoten van de getmprovi-

een onverzetteliike

seerde foto-expositie

zijn eigen agentschap begon. Philippus van

en een aantal vrienden

Rotterdammer

in mei 1839

ging naar huis met die foto van hun schip die ze

Ommeren

zelf nooit hadden kunnen maken. Daamaast

aan tussen Rotterdam

werd er door een deskundige jury, na lang

zeilvaart hebben

wikken en wegen, een keuze gemaakt voor de

getoond

mooiste foto.

ging van het Maritiem

De prijs ging unaniem naar: Michiel Verras.

Voor de Parkkade werd admiraal gezeild met als

sr. Hij bood een geregelde zeilva
en Londen. lets van die

18 van onze schepen aardig

op de Nieuwe Waterweg,

op uitnodi-

Museum Prins Hendrik.

Oat vele vrienden ook heel aardig met de video-

admiraal de voorzitter

camera uit de voeten kunnen, gaf de aanwezigen

van Van Ommeren

alle kans om nog eens nustig na te genieten van

Brouwer, aan boord van de Piet Hein.

van de Raad van Bestuur

Ceteco, de heer W.H.

de voorbije zomer op film.

In de tenten langs de Parkkade konden de be-

Aan tafel kwam uit de vele suggesties de naam

manningen van onze schepen zich tenslotte,

"T uighpraet" tevoorschijn

een fraai saluut aan de admiraal in het overige

als de toekomstige

titel voor onze pagina in "De Spiegel der
Zeilvaart".

Beide voorzitters

sloten deze winterbijeenkomst

af met de conclusie dat die weer aan haar doe I
had beantwoord:

velerlei met elkaar uitwisselen,

tenugblikken en in gespannen afiNachting
speculeren over het nieuwe seizoen in een
uiterst plezierige sfeer.
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feestgednuis 'storten'.

na

ZOMERREUNIE MEDEMBLlK

7,8 en 9 juli

De minister
lied:

1289:

stadsrecht

~q) t

voor

.

jaar geleden

de burgers van Medemblik toestond

"naa den

Regten van der Stede vrijheyt (te) gebruyken".
leder die in de loop van donderdag

9

droeg ook onze traditionele

vloot

spatje

regen

in

de

Nadat iedereen in het havenkantoor

I

e n f r t es

j

ech

wist te melden. Niet alleen aardig en interessant

t

j

voor het publiek op de kaden, maar vaak ook

» pas sche-

voor de vele opvarenden

r

Op de "Onrust"

aak , t.jot-ter

pas

weer van vrijwel elk schip iets wetenswaardigs

I fir
er. fries

t I J ,;

zijn

jacht

J

s cbe+pen

voldoende

papieren had

door

Inga Both die ook deze keer

e f cb

vcc r

I

j.

I

't na+g e-t s Le c ht;

Al die va LLen n aa r M.edemblik
va r e n
moeten schipp.rlS
met z e Lken zijn
Jan,Joop,
Jor1s
en Hend r'fk
zij ace t en 2;811&n. ziJ ao e t.en e e t Leu ,
Jan, Joop, Joris
en Hendrik,
Zij moeten .ze11en near jre deeb Lfk ,

openingsborrel.

buttons en de noodzakelijke

Tjalk.,

bij

losgemaakt en uitgevaren, onder

onze 'lady-speaker'

A1 die willen
te r eun t.e va ren
ecet ee schippers
eet eae cj e s %ijn
Lies, Greet.
Rettr
en Mariek
2ij
zijn
de eaeuj e s , zij zijn de maatjes
Lies,
Greee,
Betty
en Har-t ek
Zij ao et en eeedo en in Medellblik.

stijlvol bij aan de feestelijkheden.
Een

nea e

sch epen , de t, ai

r
l

t;

middaguur

begeleiding van deskundig commentaar

t r .~ r' r
J

pas

'r

j
da

van

"JJ

zijn

pen.

700'. Met ruim 90

r

aak , tjot-ter

J

1

~, )

schepen, afgemeerd aan beide zijden van de
Westerhaven,

tjalk,

~~h

t en

F

~i)

overal de zwart/gele schilden en overal het
embleem 'Medemblik

r
dat

J

I

j I
n be r-e a+r en

\111'

als admiraal.

Keurig in juiste volgorde werd zaterdag rond het

JI)

heb-rbe n bc-r

'~I!

of vrijdag de

stad binnenliep, kwam direct in feestelijke sferen:

r

He-d-ea-h11k

;'111:'

ze mooie zonnige zomer van 1989 werd

herdacht dat Floris V zevenhonderd

va r eu"

r r

IJ

Al die

demblik

fr.

"Nea r- Hede~blik

ondertussen

van de schepen zelf.

van de heer Fred Spits was

de minister van WVc.

de heer E.

Brinkman opgestapt in gezelschap van de
burgemeester

van Medemblik.

zijn vrouw en de voorzitters

de heer Feytel en

van Stichting en

Vereniging.
De admiraal had een zware klus. Elk eskader
deed z'n uiterste best en het schitterende
en het water voor Medemblik
het was een indrukwekkend
terecht

bewondering

weer

deden de rest:
schouwspel dat

oogstte. Keurig op tijd

gehaald, truien, wimpels, vlaggetjes of wat dies

gleden wij in kiellinie uiteindelijk de haven weer

meer zij had gekocht en met kennelijk genoegen

binnen, waar een vrolijk orkest de stemming erin
hield.

ieuwe Schepenlijst in ontvangst had
men, voer de "Gekroonde
Met passend ceremonieel

Liefde" binnen.

kon Jan Bus de

opening van de zornerreunie

venrichten. Met

zevenmijlslaarsen door de geschiedenis van
Medemblik en en-passant memorerend
de 10e (1964) en de

ne

dat ook

(1978) reunie in

Medemblik hadden plaatsgevonden. Tot slot van
deze 'historisch verantwoorde'

opening trachte

iedereen zo muzikaal mogelijk het reunie-lied te
laten weerklinken:

"Tjalk, aak, tjotter

en Fries

jacht.. ....dat zijn pas schepen voor het nage-

Ontvangst
Pekel

aan

de

h a r ing h av e n .

Het mag best uniek heten als een burgemeester
een paar honderd

deelnerners aan de zomer-

reunie ontvangt aan een spik-splinter-nieuwe
'oude'haven,

De uit de 17e eeuw daterende,

ooit drooggelegde,

Pekelharinghaven was deze

zomer voor het eerst weer als haven in gebruik
Met alle begrip voelden wij mee met de trotse
burgemeester
welkom

die ons zeer chanmant en geestig

heette.

slacht!" Af en toe een paraplu erbij, toch zette
de regen niet echt door. Borrel en haring wisten
hun weg soepel te vinden.

Jeugdwedstrijd

en

k o ff ie ,

Vroeg in de avond voer de jeugd uit om de
door hun bestuur georganiseerde

wedstrijd te

gaan zeilen. Het leek wel of, naanmate de wind
verder afnam, de stemming aan boord van de
deelnemende

schepen verder steeg. Wind of

geen wind, de wedstrijd

op die vrijdagavond was

een succes. Vanaf het havenhoofd
andere bemanningen

bekeken vele

het gedobber, vaak met de

koffie in de hand, geschonken in een heuse
VSRP-mok

In het oude wijnkopershuis,

nu cafe

Cor Brakeboer is die avond een indrukwekkende hoeveelheid

koffie geproduceerd

(ruim 70!

liter). Tot laat in de avond werd er uitvoerig
bijgepraat op de kade.
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DE DORDRECHT-PRIJS

W.H. DE VOS-PRIJS 1989

1989

De heer Herpert van Foreest reikte namens de
Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

's Middags had Minister Brinkman, bijgestaan

de W.H. de Vos-prijs uit aan de heer j.W.

door beide voorzitters,

Kooijman. Niet alleen bekend auteur van boeken

bemanning van de "Onrust",

en artikelen over ronde en platbodemjachten,

het beoordelen

maar ook mede-oprichter

de de maaltijd mocht uiteindelijk Charles Koek

van de destijds in Deil

aan de Linge gevestigde scheepswerf

Kooijman

en De Vries. De Stichting betuigt hiermee haar
erkentelijkheid

voor de grote bijdrage die de

heer Kooijman heeft geleverd aan de populari-

de andere gasten en
een flinke kluif aa,:'"

van de vele eskaders, Geduren-

als eskadercommandant,

namens het eskader

van de kleinste schepen, de prijs in ontvangst
nernen, Een beetje een 'rninistriele prijs' dus
voor de kleinste schepen onder oris.

teit van het ronde en platbodemjacht.
NIEUW:

DE WAARDERINGS-PRIJS

Voor het eerst werd dit jaar de Waarderingsprijs
uitgereikt, Deze prijs werd ingesteld door de
Stichting, op initiatief van Maaike Speijer en is
bedoeld om die vrienden in het zonnetje te
zetten die zich, voor velen waameembaar,

met

hart en ziel inzetten voor het onderhoud

en de ,

vaak subtiele, toepasselijke verfraaiing van hun
schip. Deze eerste keer werd de prijs overhandigd aan de heer Dolf Dolfin, eigenaar van de
Natte

herauten

op

Radboud.

Op weg naar het diner regende het pijpestelen.
Dat weerhield

zet hij zich met veel enthousiasme

de herauten op de 'transen' van

onderhoud

Radboud er niet van om elk groepje diner-

DE LANGE-AFSTAND-BEKER

gangers weer met enthousiast trompetgeschal
verwelkomen.

bol "d' Ouwe Amel", Niet allel

Workummer

te

Ondanks de paraplu's: veel

1989

applaus. Dat we eenmaal binnen, vanwege de
grootte van de groep over twee verdiepingen
moesten worden
verdeeld,

.

ook een verzoek aan hem van een medeschip-

Ook in 1989 ging de Lange-afstand-beker
over de grens. Hij werd overhandigd

in voor

en verfraaiing van zijn eigen schip,

weer

aan de

per voor een verfraaiend stuk houtsnijwerk,
zelden aan dovemansoren

is dan

is

gericht. Op vele

heer Fenzl, schipper van de "Ursus" uit Hamburg

schepen

(BRD). In zijn enthousiaste

treffen, AI met al alle reden voor het Stichtings-

dankwoord

beloofde

ook houtsnijwerk

van hem aan te

de heer Fenzl ook volgend jaar weer van de

bestuur om Dolf Dolfin met de eerste Waarde-

partij te zijn.

rings-prijs te verbliiden

schaadde de
stemming niet in
het minst. Ook
niet die van de

~battau l\abboui
Al=lpeUation Chateau

Aadboud

Controj~

voorzitters
opgewekt

die
en om

de beurt tweemaal hun
speeches hielden
en de traditionele
prijzen uitreikten.

:la. l.tutb~rt
12%VOL

M\w.nbClU~Mli""r)JLH.p.A.o..c!l
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Kerk.

puzzle-tocht

en

hardzeilen.
Zoals gebruikelijk trof een kleine groep elkaar
zondagmorgen

rond onze eigen voorganger,

Deze keer waren wij te gast in het parochiehuis
van de RK kerk van Medemblik.

Voorlezen telegram van (oud; voorzitter)
Frans en Vera jorissen en jon en loon Amold Bik
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.,

Wie koos voor de puzzle-tocht,

kon aan het

Klasse 3

eind van de ochtend op het havenkantoor

le plaats: VC 304, Noodsaeck, j.J. Nooteboom

terecht voor de routebeschrijving

2e plaats: VC 186, Schollevaer, CF. Eriks

en vragenlijst,

steld ddor Anton Snel. Speurend zigzagden

VL._

3e plaats: VC 41, Albatros, R. van de Borch

door het oude hart van de stad, sommigen

4e plaats: VC 166, Vrouwe jacoba, D.B. Sluijter

betreurend dat hun bijbelkennis wat achterbleef
(complimenten

Se plaats: VC

50, EB 50, S. van der Sweep

voor Anton!)

De organisatie van het traditionele

hardzeilen

was in handen van de Koninklijke Zeil- en
Roeivereniging "Hollandia",
leiding van haar voorzitter,

onder de bezielende
de heer K. Beukema

thoe Water. Nadat zij ons het hele weekend
met voortreffelijke

voorzieningen

al

terzijde

hadden gestaan, tekenden zij ook voor een
uitstekend verzorgde wedstrijd.
Prijsuitreiking
Aan het eind van de zondagmiddag verzamelden

Klasse 3, boil en

we ons voor het laatst rond het havenkantoor.

le plaats: VC 30 I , Vrouwe

Dirkje, C Brons

Lange rijen tinnen bekertjes wachtten

2e plaats: VC 365, Vrouwe

Martje, S.H. Venema

op wat

zou komen.

IN·

87 was in Hoom

ell

de traditie van de. wand

Klasse I, VB

3e plaats: VC 73, Bolletje, F.W.M. Bekkers

le plaats: VB 157, Poolster, A. Sterk

(overigen niet reglementair

puzzle-tocht gestart en ook in Medemblik

3e plaats: VB

hadden de velen die niet deelnamen aan het

4e plaats: VB 25, Elza johanna, V.C Besnard

19, Pelikaan, Th. j. Sjoerdsma

hardzeilen zich het hoofd gebroken over de
vragen over gevels, standbeelden, opschriften
wat dies meer zij. Zij hebben Medemblik

gefinished)

2e plaats: VB 129, Vuyrenblaes, R. van der Zee
Klasse 4
le plaats: ZC 267, Alexandra,

H. van der Koot

2e plaats: ZC 249, Kleine johannes, j. Eyrond
en

3e plaats: ZC 232, Escondido, G. Bartelds

aardig

4e plaats: ZC 30 I , Ondememing,

leren kennen. De slimste in de categorie 'ender

P. Zaaijer

Se plaats: ZC 268, Vr.Janny Comelia, N.Sinnige

de 12 jaar' was: Dorine Been.
Aan de deelnemers 'ouder dan 12 jaar' werden

Klasse 5, jollen

de volgende prijzen uitgereikt:

le plaats: jC I I, Cambria, Th. Meyer

le prijs: aan T nuus van Schaik

(overigen niet reglementair

gefinished)

2e prijs: aan Areka Slob
3e prijs: aan Ans van Oversteeg

Klasse 5, schouwen

Poedelprijs: aan Corry Edelaar

I e plaats: GD I 27, De Gekroonde

Liefde, J. Bus

Klasse 5, ronde jachten
Klasse 2

le plaats:

168, vvillerniintje,

Ch. Koek

le plaats: TA 65, Aythya, W.j. Verbove
2e plaats: TA 14, Zeldennust, j. Schuurman
3e plaats: TA 47, Swanneblom, j. Zwaneveld
4e plaats: TA 58, De Maze, H. Steenstra
Se plaats: TA 13, Swaeltsje, H. van Foreest

Nadat joop Estourgie de prijzen van de puzzletocht had uitgereikt, was het de beurt aan de
heer Beukema thoe Water

om de resultaten van

het hardzeilen bekend te maken:
Klasse I, VA
I e plaats: VA 92, De Witte

Walvis, P. Sterk

2e plaats: VA 97, De Witte

Bever, B. Schuurmans

3e plaats: VA 58, Nettie,'H.

Denee

4e plaats: VA 43, Geertnui, Boskalis
laats: VA 59, Rosshouck, FA Croon
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E ens

pat

j' ere

g e n tot

s lot.

Tot slot was er een hartelijk applaus voor jan
joost en Hetty Post die met heel veel enthousiasme, en hulp van vele vrienden, deze reUnie
tot in de puntjes verzorgd hadden.
Terwijl loop Estourgie afsloot met goede
wensen voor de voortzetting van het seizoen en
Herpert van Foreest de woorden van de verenigingsvoorzitter ondersteunde door de Stichtingsvlag te strijken, kwam de regen nog heel even
plagen. Een kwestie van symmetrie tussen
opening en sluiting. Voorbij Medemblik.
Een pechvogel zal zich Medemblik met averij
herinneren, de overige deelnemers moeten de
jarige stad met goede herinneringen hebben
verlaten. Voor de organisatie stond in ieder geval
vast: Medemblik '89 was een geslaagde en
gezellige reUnie, net zo gezellig en sympathiek als
de havenmeesters, "Hollandia"'s voorzitter en
het burgemeesters-echtpaar samen.

VERSLAG VAN DE JEUGDAFDELlNG

WADDENTOCHT

Ook de jeugdafdeling kijkt terug op een succesvol 1989. Zo werd er na jaren weer hardgezeild
door de jeugd op de vrijdagavond van de
zomerreUnie. Voor deze wedstrijd was een eenvoudige baan uitgezet, die bestond uit twee
halve-windse rakken. Het startschot werd
gegeven door Anton Snel, op de klipper De
Vrouw Helena, waama zes schepen de strijd
aanbonden met het volgende resultaat:

Direct aansluitend op de zomerreUnie, vertrok
op 10 juli een vloot van 12 schepen richting
Wadden. Op basis van gezamenlijk overleg ~(J
dagelijks afgesproken hoe en in welke richting de
tocht vervolgd zou worden. Op deze manier
maakten de 'nieuwelingen' op het Wad, uitvoerig en zonder teveel kopzorgen kennis met de
geheimen van dit bijzondere vaargebied. Na zo'n
14 dagen werd deze eerste 'VSRP-Waddentocht' in opperbeste stemming afgesloten met
een echte vissersmaaltijd in Lauwersoog. Dat dit
initiatief voor herhaling vatbaar is, mag blijken uit
de enthousiaste reacties na afloop: "i.het gezamenlijk opvaren was een prima ervaring..",
", alleen hadden we zo'n tocht niet durven
ondernernen..", "i.leerzaarn en uiterst gezellig.",

le plaats: Willemijntje, Charles Koek
2e plaats: Ideaal, Alexander de Vos
3e plaats: Aythya, Mi~am Verbove
(Prijs: de Waard-wisselblok)
4e plaats: Stormvogel 11,Wendy Bosma
(Prijs jongste schipper. Wisselspeen)
Se plaats: Swaeltsje, jorden van Foreest
6e plaats: Olleke Bolleke, Eelco van Schaik
(Troostprijs: scheepsroeper)

""met de complimenten voor 'vlootcommandant' Carl Verwaal, volgend jaar opnieuw."
BRUGGE, 21, 22 en 23 juli

Zaterdagmorgen stond iedereen vervolgens
weer paraat, deze keer voor de bekende sjoffelwedstrijden. Dat het niet makkelijk was om naar
de overlkant van de haven en weer terug te
sjoffelen, bleek wel uit de vele natte pakken die
werden gehaald.
De traditionele jeugdmaaltijd vond deze keer
plaats in het Theehuis: kip,kerry en ijs toe met
een zuurstok als uitsmijter. Aldus gewapend
streken de deelnemers vervolgens neer op de
Swaeltsje om bij een kop koffe alle wederwaardigheden nog eens rustig door te praten
Bestuurswisseling.
Na de zomerreUnie hebben Annemee van Beuningen en Alexander de Vos te kennen gegeven
uit het bestuur te willen stappen. Beiden hebben
zich gedurende lange tijd en met veel plezier
ingezet voor de rond- en platbodemjeugd, maar
zagen geen mogelijkheid meer dit langer voort
te zetten. Hun plaatsen worden overgenomen
. door Saskia Harreman en Klaartje Bleeker.
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Andere reUnie-deelnemers zetten direct na
zomerreunie met een almaar groeiende vloot
koers naar Brugge in Belgie, waar uiteindelijk zo'n
20 schepen de zgn. 'Coupure-feesten' meer
luister bijzetten. Letterlijk en figuurlijkwas de
ontvangst van onze vloot zeer warm en gastvrij
en verliep de organisatie perfect. Zo werd de
bemanningen een rondleiding door de stad
aangeboden, was er een concert georganiseerd
en werden '5 morgens de warme broodjes 'bij
verrassing' aan boord gebracht. De deelnemers
werden zo enthousiast dat zij spontaan besloten
het bestuur van de Vereniging Vriendenkring "de
Coupure" een demonstratie admiraalzeilen aan
te bieden. Ondanks de geringe afmetingen van
het vaarwater (kanaal) maakte dit een zeer
goede indruk. Bijde vele bedankjes aan het slot
van dit festijn, kon men ook een bedankje aan
onze 'eigen' mensen vememen en dat ging a.
volgt:
" Als je weer eens voor Brugge wilt boeken,
doe dat dan onder vlootcommandant Joeke,
met aan de staart geen betere wacht
dan Haftka als schout-bij-nacht."

REGIONALE

FRIESE REUNIE

Op 4,5 en 6 augustus vond de IBe Regionale
F i se reunie plaats te Heeg. Deze keer werd
t. .
rt met een ludieke aanloop-toerwedstrijd
vanuit Oudega W. Opzet was dat er in koppels
gevaren moest worden. Een langzamer schip
met een snel, een rond jacht met een platbodemo Na verloop van 1;iJdbleken dat er zeer veel
verschillende strategieen mogelijk waren om de
tocht te volbrengen. Met behulp van sleeplijnen
of door halverweegse ontmoetingen (de brug bij
Gaastmeer. strijken!) werd de tocht volbracht
door boeg aan boeg, gezamenlijk de finishlijnte
passeren.

6 Augustus:

admiraalzeilen

Onder het kritisch oog van de eerste vrouwelijke admiraal, Rietje Zaaijer, werd het admiraalzeilen voor deelnemers en publiek een fantastisch
schouwspel. Het prachtige weer droeg daar ook
zeker z'n steentje aan bij. Na afloop dan ook
vele lovende woorden, maar ook een paar kritische noten: "Jammer dat er nogal wat fokken in
het water terecht kwamen bij het groeten, dat
bij sommigen de putsen wel heel duidelijk
zichtbaar waren en dat niet alle koper de
ellebogenstoom gekregen had die het verdiende". De reunie werd traditioneel afgesloten met
de prijsuitreiking. De eerste prijzen vielen als
volgt:
Klasse I, boatsjes en kleine schouwen: Deelswal
van J. Wierda; klasse 2, kleine tjotters: Friso van
G.J. de Vos; klasse 3, grote tjotters: Twa Sisters
van S. Haagsma (wisselprijs definitief gewonnen);
klasse 4, kajuitschouwen: Vrouwe Rixt van R.
Smit; klasse 5, open schouwen: Vrouwe Maria
van P. Zaaijer; klasse 6, Friese jachten: Holland
van R. van Son en klasse 7, boeiers: Constanter

In Heeg werd de vloot van 2B 'aanlopers' een
warm welkom bereid door Jan Lopik en de
reeds in de haven aanwezige andere 30 deelnemers, waama het totale gezelschap zich met
zichtbaar genoegen in het gras plantte voor de
uiterst gezellige barbeque.

van B. Halbertsma.
De wimpel van de gemeente Wymbritseradeel
werd dit jaar toegekend aan mevrouw C.
Verloren Themaat, die de reunie al vanaf 1972
bijwoont
De prijzen voor het beste eskader tijdens het
admiraalzeilen gingen naar.
Ie: Het eskader tjotters o.l.v, de Jonge Minne en
2e: het eskader Friese jachten o.l.v, de Bestevaer.
Tot slot was het aan de nieuwe voorzitter van
het commitee, Rienk Smit, om afscheid te
nemen van scheidend voorzitter Jaap van der
Sijp en scheidend secretaris Andries van der
Werf. Als dank voor en als herinnering aan hun
jarenlange inzet voor de Regionale Friese Reunie
ontvingen zij een miniatuur-zvvaard op
standaard,voorzien van het embleem van de
reurue.

5 Augustus:

wedstrijddag

Fantastisch weer, maar zo weinig wind dat het
verschil in finish-tijd tussen de eerste en de
laatste van een klasse soms meer dan een uur
droeg. Stoftot praten genoeg voor de ruim
deelnemers aan de zeilersmaaltijd.
" In kiellinie admiraalzeilen. ..
... de gelegenheid om de vlag van de voorganger uit z'n
houder te lichten."
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DIVERSEN

De
2,3

op

Veersemeer-dagen
en

4

Na het lezen van de vele voorgaande verslagen

Van de 30 deelnemers, behoorde

van verschillende Stichtings en Verenigings-

gedeelte tot onze Vereniging.

activiteiten, zult u ongetwijfeld

Zij werden vrijdagavond

allerhartelijkst

gen in het gemeentehuis

van Veere, waama zij

evenementen

nog een aantal

missen in dit overzicht. Festivitei-

Dokkum
27

juni
het grootste

25,

26

Eens in de 4 jaar organiseert
"Stadsfeesten",

ontvan-

op

wordt

en

augustus
Dokkum zijn

waarbij het hoogtepunt

gevo~

)F

door het binnenhalen van de Granaa~

monster. Nadat de Granaat was binnengehaald

ten die weliswaar niet onder auspicien van of

het publiek tracteerden

door de StichtingNSRP georganiseerd werden,

schitterend

maar waarbij wel degelijk leden van onze Vereni-

na afloop van dit schouwspel werd aangeboden

havenkom. En wat is er feestelijker dan een

ging met veel plezier aanwezig zijn geweest.

'ging erin als koek',

gepavoiseerde

Zoals u zult begrijpen is het, binnen de begren-

De zaterdag stond in het teken van admiraalzei-

oude gevels in een van festiviteiten

zingen van ons jaarverslag, onmogelijk

len. Loco-burgemeester

stad? 's Avonds werd het gebeuren afgesloten

om van

op een werkelijk

waterspel. Het hapje en drankje dat

Sanderse van Veere

en op zijn plek aan het Grootdiep

elk evenement verslag te doen. Dit jaar kozen

nam als admiraal het saluut af. De dag werd

met een feerieke vaartocht

besloten met een heus piratenbal, waar de be-

singel van Dokkum.

17 Schepen deden de volgende morgen mee
aan de wedstrijd, georganiseerd

onder leiding

van Maaike Speijer. Ondanks het tegenvallend
aantal toeschouwers,
wind ongetwijfeld
deelnemers
terugkijken

12

waar de koude noorden-

debet aan was, konden

en organisatie zondagavond
op geslaagde dagen.

de

vloot in een decor van mooie

wij voor de volgende twee evenementen.

manningen zich prima amuseerden.

lag afgemeerd,

vulden circa 25 ronde en platbodemjachten

bruisende

door de zuidelijk

PUBLlCATIES VAN DE STICHTING

In de loop van 1989 mochten alle donateurs van
tichting de volgende publicaties ontvangen:
Het jaarverslag 1986,'87 en '88, gecombineerd
met het eerste verslag van de VSRP.
De Schepenlijst 1989.

De monografieen:
"Het sierbootje Aurelia"
"Het Friese jacht Mercurius"
"Eeltje Holtrop van der Zee en zijn familie"
De rnonografieen zijn een wezenlijk onderdeel
van de taak die de Stichting zich heeft gesteld.
Jarenlang werden zij met liefde en uiterste nauwkeurigheid verzorgd door het erebestuurslid

van

de Stichting, de heer H.G. van Slooten. Nu de
heer Van Slooten, in verband met zijn leeftijd, te
kennen heeft gegeven te willen stoppen met
uitgaven, wil het bestuur hem ook vanaf
(,_ ~ plaats heel hartelijk bedanken voor zijn
inzet en enthousiasme van de laatste jaren.
Hoewel het niet eenvoudig zal zijn deze publicaties op hetzelfde niveau en in een gelijke
frequentie voort te zetten, is de Stichting vast
voomemens ook volgend jaar monografieen

te

doen verschijnen.
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FINANCIEEL

VERSLAG VSRP

Balans
Het balanstotaal van FI. 30.833,- is buitenge-

In het tweede levensjaar van onze Vereniging is

woon hoog en is veroorzaakt

de financiele positie nagenoeg ongewijzigd

pende posten op het eind van het jaar. Het

door veel overlo-

gebleven, zelfs een kleinigheid verbeterd.

banksaldo (FI. I 7.5 16,-) is dan ook grotendeels

Het jaar werd afgesloten met een batig saldo

verdwenen

van FI. 1.720,-, welk bedrag (op de balans) naar

teuren gedurende

de reserves is gebracht. De reserves bedragen

bed rag van FI. 13,768,-. De grootste

nu FI. 3.835,- Op de ALV/jaarvergadering

was de halfjaarlijkse betaling voor het colleetieve

worden voorgesteld

een deel van deze reserve

te gebruiken voor terugbetaling
Stichting opgenomen

zal

op de bij de

door betalingen aan diverse credi-

abonnement.

de maand januari voor een
post in deze

De voonraad is tegen inkoopprijs

gewaardeerd.

lening.

Het positieve resultaat in de exploitatie
verkregen door een voorzichtig

werd

beleid in de

kostensfeer, maar ook door enige financiele

Begroting
De begroting is dit jaar, ter verduidelijking

en

vergeliJking, opgezet in drie fasen: Begroting

ondersteuning

van de Stichting in die gevallen

1989, Realisatie 1989 en Begroting

waar tekorten

ontstonden

Onder het hoofdje 'jeugd' bliiken geen uitgaven,

Winkelresultaat

bij evenementen.

en extra donaties tenslotte

1990.

al is daar wel een klein bed rag aan besteed. Dit
was echter reeds onder 'Zornerreunie'

zorgden voor een klein overschot.

geboekt.

Overigens had de 'jeugd' in 1989 zelf nog een
Op deze plaats wil het bestuur van de VSRP
graag Huub van Weele

en ander in kas.

bedanken, die het afge-

lopen jaar op voortreffelijke

wijze de financiele

administratie van onze Vereniging heeft gevoerd.

De begroting
november

1990 is door de ALV van

j.l. reeds goedgekeurd

en hier, op

haar verzoek, meer in detail uitgewerkt.
Toelichting

op

de

jaarrekeningen:
Staat van baten en lasten.
Zoals werd verzocht op de AL V van november
j.l., wordt thans een meer gedetailleerd
tie-overzicht

exploita-

gepresenteerd.

Aan het colleetief abonnement
der Zeilvaart"

op "De Spiegel

namen ca. 655 leden en dona-

teurs deel. Zoals uit de inkomsten en uitgaven
blijkt, neemt de Vereniging een deel van kosten
voor haar rekening. In relatie hiermee en ter
verduidelijking,

is de verdeling van de contributie

(FI. 95,-) als volgt:
FI. 40,- als donatie aan de Stichting
FI. 30,- als contributie

aan de Vereniging

FI. 25,- voor deelname aan coleetief abonnement
op de Spiegel.

Het onder 'baten' voorkomende
contributies

bedrag aan

heeft dus betrekking op de leden

van de Vereniging. Eind 1989 waren dat 620
leden en 36 donateurs

(vgl: eind 1988 telden wij

577 leden en 32 donateurs).
De voonraad dassen diende te worden

aange-

vuld.
Het eindresultaat van de verkoop
gings- en Stichtingsartikelen
bedroeg FI. 559,-.
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van Vereni-

in 'de winkel'

BEGROTING VERENIGING (VSRP)

STAA T VAN BATEN EN LASTEN VSRP
(periode jaar 1989)
BATEN

BATEN
groting
1989

Realisatie
1989

Begroting
1990

18.500
1.000
2.000
500
15.000

19.073
1.140
1.000
1.082
16.375

18.840
1.000
2.000
385
16.250

n.v.t.

397

400

37.000

39.067

38.875

17.654
1.419
Contributies
Donaties
Bedrijven/gemeente
Winkel
abonnementen
Spiegel der Zeilvaart

Contributies

1.140
1.000
16.375
397
3.673

3.114
559

Rente
41.658

LASTEN

LASTEN
2.000

1.757

500
1.500
1.500

518
1.643
2.253
2.929
2.573

2.000
3.000
1.000
1.000
500
21.000
1.000
1.000
1.000

288
425
22.925
995
1.041

2.000
500
2.000
1.500
1.500
3.000
500
500
500
24.375
500
1.000
1.000

1989

idem 1988
Donaties
Donaties bedrijven/gemeente
Collectief abonnement Spiegel
Bankrente
Winkelontvangst
idem (resultaat)

jaarverslag
Overigen
Ledenvergadering
Bestuursvergadering
Computerburo
Secretariaat
Reunie
T entoonstelling
PR
Clubblad
Ledenlijst
jeugd
Onvoorzien

Algemene kosten

jaarverslag

1.757
518

overigen
Vergaderingen

ledenvergaderingen
bestuursvergaderingen

1.643
2.253

Secretariaat

computerburo

2.929
2.573

secretariaatkosten
ReUnies

zorner/winterreunie

288
425
22.925

Hiswa
CoIlectief abonnement

verenigingsblad

Onvoorzien

1.720

BATIG SALDO

995
1.Q41

ledenliist

diversen
Winkelaankoop: aanvulling
Batig saldo: naar balans

2.591
1.720
37.000

39067

41.658

38.875

BALANS per 31 DECEMBER 1989 VSRP
PASSIVA

ACTIVA
225
17.516

1.096
11.996

30.833

KAS

KAPITAAL

10.000
3.835

VORDERINGEN

3.000

LENING O/G

13.768

CREDITEUREN

230

CONTRIBUTIE

VOORRAAD

2.115
1.720

Reserve
Batig saldo

BANK

(vooruit betaald)

30.833
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