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VERSlAG

VAN

DE SECRETARIS

VAN DE STICHTING
Bestuur

Het bestuur is dit verslagjaar wederom zes maal bijeengekomen. De vergaderingen vonden plaats in het congrescentrum 'de Eenhoorn' te Amersfoort.
De belangrijkste agendapunten waren dit jaar:
• de winterreLinie van 2003 en de uitreiking van de
wisselprijzen;
de publicatie van 'De Boeier' door dr ir J. Vermeer
• de schepen/ledenlijst 2003
• de website SSRPIVSRP
• de criteriumcommissie
• eerste voorbereidingen lustrum 2005

van aftreden
Per 1 november 2003 is Tom Vos na twee zittingsperioden
reglementair afgetreden als secretaris van de SSRP.In
zijn plaats is Jan Eissens door het bestuur benoemd.
Jan Eissens is tot bestuurslid benoemd op voordracht
van KZV 'Oostergoo' en de KWS. Tevens is per 1 november Pieter van Drongelen afgetreden. Pieter is een jaar
langer aangebleven als lid van het VSRP bestuur in verband met het tussentijds aftreden van de voorzitter van
de VSRP in het vorig verslagjaar. Daarom is hij ook een
jaar langer aangebleven als bestuurslid van onze Stichting.
Rooster

Winterreunie

en wisselprijs

2003

Opening
De winterreLinie is dit jaar op zaterdag 22 maart in
Giethoorn gehouden, de bakermat van een SSRPen een
VSRP bestuurslid. Negentig deelnemers verzamelden
zich op een mooie voorjaarsdag met stralend weer in
het zaaltje van het beroemde cafe 'Fanfare'.
De bijeenkomst werd geopend door Romeo van der
Borch, de voorzitter van de SSRP,die een overzicht gaf
van de werkzaamheden van de Stichting in het afgelopen
jaar en stil stond bij de doelstellingen van de SSRPen
hoe de Stichting daar in de toekomst mee om wil gaan.
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W.H. de Vosprijs
Vervolgens is door de voorzitter de W.H. de Vosprijs
uitgereikt aan Hennie Witteman. Hennie heeft gedurende
haar zittingsperiode in het bestuur van de SSRP een
onmisbare rol gespeeld bij het opzetten van een

geautomatiseerd systeem voor het Stamboekarchief.
Met enorm veel inzet en energie heeft zij, geholpen door
Bob Suurhoff, een database opgezet bestaande uit twee
gegevensbestanden. Voorts heeft zij het papieren
archief van het Stamboek, dat letterlijk in dozen tot in de
slaapkamer onder het bed van haar voorganger stond
opgeslagen, gerubriceerd en ingebracht in de databank.
Tijdens het invoeren van alle gegevens kwamen er tal
van onvolkomenheden boven water die vervolgens met
de gegevens van de eigenaren van de betreffende
schepen in overeenstemming zijn gebracht.
Het mag duidelijk zijn dat dit gegevensbestand in de
praktijk van onschatbare waarde blijkt te zijn voor het
gericht verstrekken van informatie over jachten en
groepen van jachten, voor het werk van de Criteriumcommissie en voor het samenstellen van de schepenlijsten.
Naast al dit werk heeft Hennie gedurende deze jaren
ook veel bijgedragen aan de voorbereiding en organisatie van de WinterreLinies. De W.H. de Vos prijs had dit
jaar dan ook geen betere bestemming kunnen krijgen.
De Van Waningprijs is in dit verslagjaar niet uitgereikt.
Facu/tatief gedeelte
In aansluiting op de ledenvergadering van de VSRP
kregen de deelnemers aan de winterreLinie de keuze uit
een tweetal programma onderdelen te weten een rondvaart door Giethoorn of een dorpswandeling gecombineerd met een bezoek aan 't Olde Maat-Uus'.
't Olde Maat-Uus' is een gerestaureerde originele
Gieterse boerderij waarin een beeld wordt geschetst
van het dorpsleven in het begin van de 1ge eeuw. Het
oorspronkelijk geplande bezoek aan de punterwerf van
Schreur kon helaas niet doorgaan.
Lezing
Nadat iedereen zo van verschillende aspecten van het
'Gieterse' kennis had genomen werd wederom verzameld
in Fanfare waar Alexander de Vos een zeer boeiende
lezing hield over de activiteiten van het restauratiefonds
FONV. Verschillende restauratietechnieken werden besproken. Gebruik van authentieke materialen, constructies en technieken staan daarbij natuurlijk hoog in het
vaandelen en dit werd door Alexander de Vos met een
aantal duidelijke en aansprekende voorbeelden toegelicht. Tevens werd aan de toehoorders uitleg gegeven
hoe restauratiesubsidies worden beoordeeld en hoe de
Restauratiecommissie van de FONV daarin een adviserende rol kan spelen.
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de schip van dit type, gebouwd in 1934 door Van Goor
in Monnickendam.Het was getuigd als een botter met
een losse kluiverboom en een steekmast. De eerste 12
jaar werd er op de zeilen mee gevist. In 1954 kreeg hij
een 2 cilinder Kromhout motor, die er nog steeds in
staat en in 1960 is er een kajuit op gezet en is hij ingericht als pleziervaartuig. Er zijn in totaal 34 van dit type
vissersschepen gebouwd, waarvan nog 31 schepen rondvaren in zeer verschillende staat.
Naar aanleiding van het advies van de criteriumcommissie heeft het bestuur beslist dat het onderhavige scheepstype voldoet aan het basiscriterium 'komt overeen met
de Oudnederlandse scheepstypen, die hun eindvorm
hadden bereikt toen het zeil werd vervangen door de
motor'. Dit betekent dat deze schepen onder de volgende voorwaarden in het Stamboek kunnen worden ingeschreven:
1 indien ze (vrijwel) in originele staat als zeilschip rondvaren naar analogie van sommige betters, zeeschouwen
en andere ronde en platbodemvaartuigen en uitsluitend
gebruikt voor recreatieve doeleinden.
2 Indien ze op verantwoorde wijze tot jacht zijn verbouwd.
Omdat er geen aanvullende criteria zijn dient de beoordeling van wat verantwoord is te worden ontleend
aan paragraaf 4.4 en 4.5 van de algemene criteria.

1955-_ \
2005 ~

Stichtina Stam60ek
~~ie en P(at6oie~achten

la
Eerste voorbereidingen
lustrum 2005
In 2005 zal het jubileum ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten plaatsvinden.
Natuurlijk is het de bedoeling dat dit op gepaste wijze
gevierd gaat worden. Derhalve is in het afgelopen verslagjaar alvast een voorzichtige start met de voorbereiding hiervan gemaakt.
Federatie van Oud-Nederlandse Vaartuigen
De Sectie Varende Monumenten van de FONV deelde
in juni mede, dat van de tot 1 januari 2000 aangemelde
schepen in ongeveer 20% van de gevallen de (voorlopige) inschrijving niet kon plaatsvinden doordat de
toegezonden schouwformulieren niet werden terugontvangen. Bij de ronde en platbodemjachten is dit percentage omstreeks 6, dus wezenlijk lager.
De SVM heeft een deel van de voor het opzetten van
het NRVM ontvangen subsidie om de genoemde reden
moeten terugstorten waardoor het voor de eigenaren
die v66r 1 januari 2000 hun schip aanmeldden doch
nadien niet meewerkten aan de inschrijvingsprocedure
nu niet meer mogelijk is om dit alsnog kosteloos te doen.
Ook voor hen geldt nu de eigen bijdrage van 27,50 Euro.
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In het najaar werd een aanvulling van de inschrijvingscriteria van kracht met het oogmerk om meer aandacht
te schenken aan de interieurs van oorspronkelijk als jacht
gebouwde schepen. Het interieur telt nog steeds niet
mee voor de categorie-indeling maar men wenst wel meer
gegevens vast te leggen waarvan in een voorkomend
geval, bijvoorbeeld bij restauraties, gebruik kan worden
gemaakt.

OVERZICHT OPGENOMEN JACHTEN
A. In het Nationaal Register van Varende
Monumenten:
eind 2001:

eind 2002:

eind 2003:

aangemeld:
voorlopig ingedeeld:
definitief ingedeeld:

29
45
120

18
30
150

15
19
168

totaal:

194

198

202

Verdeling in cateqorieen:
14
A1:
53
A2:
A3:
6

21
67
14

22
79
14

47

48

51

Historische casco's:

B. In het Stamboek Ronde en Platbodemjachten:
totaal ingeschreven:
waarvan:
jachten van donateurs:
jachten in musea:
in slapend bestand:*

2187

2207

2228

1017
20
1150

1014
20
1173

1003
20
1205

* De jachten zonder plaquette zijn opgenomen in het
algemene bestand en worden daarom niet langer als een
aparte categorie vermeld.
Categorieverdeling
categorie
categorie
categorie
categorie

jachten van donateurs en musea:

A:
B:
C:
D:

Jachttypen

206
143
94
574

209
140
96
589

206
138
97
582

met meer dan 100 inschrijvingen:

zeeschouwen
lemsteraken
tjalkjachten
schouwen
Vollenhovense bollen
grundels
schokkers
~otte~

344
299
192
126
124
115
113
110

G. van Saarloos, secretaris SSRP

349
306
193
126
125
115
113
110

352
312
195
127
127
116
114
111

In 2003 uitgevoerde restauraties van in het Stamboek
ingeschreven jachten waarvoor een beroep is gedaan
op het Restauratiefonds van de Federatie Oud-Nederlandse Vaartuigen, FONV.
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Twee fjouwer-acht tjotters gebouwd op de werf van Van
der Zee hebben in 2003 restauraties ondergaan: Pier
Piersma verving een groot deel van de huid aan de bakboord zijde van de in 1888 door Eeltje Holtrop gebouwde Twa Sisters. Combert Burger maakte nieuwe boeisels
op de in 1916 door zoon Auke gebouwde Aleide Anna.
Bij de Aleide Anna waren de boeisels te slap geworden
en rond de zwaardbout van binnenuit gaan rotten (dit is
een vaker voorkomend euvel bij dubbele boeisels).
De boeisels zijn aan beide boorden van voor- tot achterbandstuk vervangen, waarbij het oude snijwerk is overgezet op dezelfde manier als dat ook in 2001 bij de
Jonge Minne is gedaan. Omdat ook de bovenste gangen
aan vervanging toe waren, is dit gelijk aangepakt wat de
vervanging van de boeisels vergemakkelijkte. AI met al
hebben de huidige eigenaren in de afgelopen jaren vrijwel de gehele romp laten vernieuwen op de kielgang en
stevens na.
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Uniek aan de Twa Sisters was dat er nog zoveel authentiek negentiende-eeuws hout in zat. De Twa Sisters kon
dus veel leren over de door Van der Zee toegepaste
materialen en constructies. De oude gangen zaten niet
zcals meestal met ijzeren spijkers bevestigd maar met
twee duim lange koperen vierkante nagels die taps toelopen met een spitse punt en die een kleine kop hebben.
Zo her en der waren er ook nog ijzeren spijkers bijge-

dreven, mogelijk omdat de koperen spijkers, die niet
roesten en dus glad blijven, los werkten. Het door Van
der Zee toegepaste hout was vrijwel kwartiers gezaagd
en buitengewoon fijnjarig: een gemiddelde jaarring
breedte van 1,2 mm ofwe I achteneenhalve jaarring per
centimeter. Bij de restauratie zijn aan bakboord alle 9
gangen in de kont vervangen, alsmede de bovenste drie
gangen in de kop.

Bij het botterjacht de Jonge Jan is het zeilwerk door
Jachtwerf Van der Meulen onder handen genomen.
Het mastspoor en de mastkoker zijn vervangen. Van de
gelegenheid is gelijk gebruik gemaakt om de leggers
onder het mastspoor die ook enigszins aangetast waren
te vervangen nu dat makkelijk kon. Verder zijn er een
hand vol zitters rond het zeilwerk vervangen.

Nadat in voorgaande jaren het achterschip van de in
1940 door Hitters in Den Bosch gebouwde hoogaars
Vrouwe Patricia was vervangen is eind 2003 bij Van der
Meulen het grootste deel van de kop vervangen: de
voorsteven, vlakdelen, zes gangen aan beide boorden
en de inhouten.

/"

~

--------------~----~

Zoals al weer een aantal jaren gebruikelijk is, wordt
hierbij het jaarverslag benut om eigenaren van schepen
die aan restauratie toe zijn te herinneren aan de mogelijkheid om een beroep te doen op het FONV Restauratiefonds. In het algemeen kunnen restauratieprojecten van
zowel ijzeren als houten schepen, die vijftig jaar of ouder
zijn en in het Stamboek staan ingeschreven, in aanmerking
komen voor een bijdrage van het Restauratiefonds van
de Federatie Oud-Nederlandse Vaartuigen. De subsidie
is vooral bedoeld voor het behoud op langere termijn
van historisch waardevolle schepen, waarbij gestimuleerd
wordt om restauraties op hoog niveau uit te voeren.
Aanvragen dienen vcor aanvang van de restauratie ingediend te worden. Aanvraagformulieren en nadere uiteenzetting van het subsidiebeleid zijn te verkrijgen bij
Alexander de Vos (071 5321244), die de subsidieaanvragen voor in het Stamboek Ronde en Platbodem
Jachten ingeschreven schepen coiirdineert.
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van vier jaar voor een of twee functionarissen worden
bekort.
In het najaar eindigde de bestuurstermijn van Lex Maat
en Pieter van Drangelen, beiden waren niet herkiesbaar.
Het bestuur vond in Boudewijn Heusinkveld en Harm van
den Corput goede opvolgers. In de ledenvergadering van
8 november 2003 werden zij aan de leden gepresenteerd
en met algemene stemmen gekozen. Het bestuur was
daarmee weer compleet. Samenstelling en functieverdeling staan vermeld op bladzijde 2.
Met het aftreden van Pieter van Drongelen verviel ook
zijn mandaat in het Stichtingsbestuur. In de laatste
bestuursvergadering van 2003 werd besloten Boudewijn
Heusinkveld als zijn opvolger te benoemen. De nog niet
gevulde plaats van het ex-bestuurslid Hennie Witteman
zal worden ingenomen door Geert Strijker.
De plaats van Marion Levasier zal in 2004 worden ingenomen door Gerleen van Saarloos, op voorhand reeds
optredend als secretaris van de Stichting. Daarmee heeft
de vereniging wederom een goede vertegenwoordiging
in het Stichtingsbestuur.
De in 2002 tijdens de ledenvergadering van 16 november
2002 aangenomen statutenwijzigingen werden op 6 maart
2003 notarieel bekrachtigd en zijn nu zowel in tekst als in
digitale vorm voor de leden beschikbaar.
De uitgifte van de ledenlijst tezamen met de schepenlijst was een gezamenlijke actie van SSRPen VSRP. In
goede orde heeft de afstemming tussen beide uitgaven
plaatsgevonden. Gezocht wordt naar een methode om
de gegevens in beide lijsten te synchroniseren.
VERSLAG VAN DE SECRETARIS
VAN DE VERENIGING
Het kan zo verschillend zijn. De wereld stond bijna in
brand en er werd een oorlog uitgevochten in Irak, maar
de vereniging beleefde een vrij rustig jaar. Een jaar
waarin deelname aan speciale evenementen ontbrak,
ondanks een enkele belofte hiervoor te worden uitgenodigd. Een pas op de plaats? Een wachten op tijden
waarin de ene activiteit weer over de ander rolt?
We zullen zien. Nu echter is het tijd voor een terugblik.
Want ondanks dit alles is er genoeg gebeurd om op
deze plaats de revue te laten passeren en daarmee vast
te leggen voor degenen die na ons komen.
Van het bestuur
Het bestuur kwam in 2003 zes maal bijeen. Belangrijkste
onderwerpen waren: de ledenvergaderingen, de wijziging
van de statuten, de voorbereiding van de zomerreLinie,
opvolging aftredende bestuursleden binnen het eigen
bestuur en het Stichtingsbestuur, uitgifte ledenlijst, opzet
betere website, nieuwe vlag voor de vereniging, collectieve verzekering, het winkelassortiment, het [inanciele
reilen en zeilen en de ledenadministratie.
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In het voorjaar eindigde de bestuurstermijn van de voorzitter Noud Smelt, ingepast in de termijn van zijn voorganger, Boele van der Loo die tussentijds was afgetreden;
van de secretaris Pieter Bos en de penningmeester
Pieter Manneke. Alien stelde zich herkiesbaar. Tijdens
de ledenvergadering van 22 maart 2003 werden zij herkozen. Om in de toekomst een te grote wisseling binnen
het dagelijksbestuur te voorkomen zal de officiele termijn

De in 2002 opgezette webside beantwoordde nog niet
helemaal aan ieders verwachting. In 2003 zijn initiatieven
genomen om een website te creeren die wel de voor dit
nieuwe medium steeds hogere toets der kritiek kan
doorstaan. Welke leest u in het verslag van de secretaris
van de SSRP.
Met het assurantiekantoor van Reinier van der Post werden principe afspraken gemaakt om te komen tot een
speciale bootverzekering, afgestemd op specifiek ons
soort schepen en voordelig voor de leden maar ook voor
de vereniging in zijn geheel.
In samenspraak met het Stichtingsbestuur werd bij de
Dokkummervlaggencentrale een nieuwe vlag voor de
vereniging besteld. Tijdens de reLinie op de Braassemermeer kon dan ook een prachtig nieuw dundoek voor de
eerste keer worden gehesen.
Ook in 2003 werd door het bestuur op een aantal bijeenkomsten acte de presente gegeven. Vermeldenswaard
is aanwezigheid bij de openingsvergadering van de
behoudsorganisaties die in het verleden deelnamen aan
Sail Amsterdam. Want in augustus 2005 wil onze hoofdstad weer gastheer zijn voor een grate vloot windjammers
en andere traditionele vaartuigen waaronder ook onze in
het Stamboek ingeschreven ronde en platbodemjachten.
Tijdens deze vergadering bleek dat door de vele nieuwbouw op de vroegere 'saillocaties' het gebruik van de
IJhaven en de directe omgeving op vele moeilijkheden
stuit. Van de verdere ontwikkelingen wordt u uiteraard
op de hoogte gehouden.
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overtraffen door het aantal opzeggingen. In het onderstaande staatje ziet u het resultaat. Hierin is nog niet verwerkt de mogelijke royementen als gevolg van het niet
betalen van de contributie. Met name de oudere leden
beginnen nu, veelal met zeer veel spijt, hun lidmaatschap
op te zeggen. Nieuwe eigenaren worden benaderd maar
dit heeft niet altijd een nieuwe inschrijving tot gevolg.
Categorie

1 jan 2003

Lid-eigenaar/donateur
Lid-huisgenoot
Lid-Ianggebruiker

31 dec 2003

1 jan 2004

911
110
17

910
119
13

887
118

1038

1042

1016
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Aansluitend werd er gepalaverd en kon de piratenpuzzeltocht voor de kleintjes van start gaan. Er werden 'vetkoele' tatoe's gezet en een doek om ieder piratenhoofdje gebonden. Vervolgens werd er stoer geroeid, totdat
hier en daar de blaren in de knuistjes verschenen.
Het enthousiasme werd er niet minder om!
De 'ouderen' werden ook aan het puzzelen gezet;
er waren op diverse plaatsen random het meer
.
zakken opgehangen met daarin een lijst met
vragen en in iedere zak een kwart-onderdeel van
de Panamese vlag. De verzamelde twee witte rechthoeken, het blauwe en het rode vlak moesten
vervolgens op de juiste wijze worden opgeplakt.
Doe dat maar eens zonder voorbeeld, veel kansen
om dat fout te doen. Indien goed betekende dat
een extra aantal bonuspunten. Met een dertiental
schepen werd op de motor of zeilend uitgevaren
om samen met de opstappers van andere schepen
zoveel mogelijk punten bijeen te sprokkelen en elkaar al
doende gezellig bezig te houden en elkaar en de Braassemermeer te leren kennen. Het weer werkte echter niet
mee. Een druilerige regen, waar zeilers zeker tijdens een
reunie meestal tegen kunnen, hadden de lijsten en de
met viltstift ingekleurde papiertjes, ondanks hun plastik
verpakking doorweekt. Maar met wat fantasie konden de
meeste deelnemers er wel iets van maken. Uiteindelijk
was er toch een winnaar en was de gezamenlijke geleden
ontbering een goede aanleiding het glas nog een keer
te heffen.

'.\

Zomerreiinie 2003
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Op vrijdagmiddag 25 juli 2003 was het zover. Na een
gedegen voorbereiding door met name Lex Maat kwamen
de zestig deelnemende schepen binnen in de haven van
de 85-jarige watersportvereniging Braassemermeer.
Dat uiteindelijk dit aantal kon worden genoteerd was
veertien dagen daarvoor nog niet bekend en zo iets kost
de organisatie enige hoofdbrekens. Het is voor velen
blijkbaar een grate opgave ondanks het verzoek daartoe vraegtijdig in te schrijven. Met andere woorden: de
inschrijving kwam slechts langszaam opgang. Misschien
lukt het in 2004 wel om het aantal deelnemers tijdig te
weten. Maar goed ze waren er. Met schippers en bemanningen blakend van enthousiasme om er een gezellig en
sportief weekeinde van te maken.
Na het hijsen van de vlaggen door de voorzitters van
VSRP, SSRP en 'De Braassem' kon er worden afgetrapt,
onder het genot van de inmiddels zeer gewaardeerde
ijskoude, vloeibare sponsorbijdrage van Akvavit.

De zaterdag was voor de wedstrijdzeilers; de professionele wedstrijdleiding van de watersportvereniging had
de regie in handen, maar kon niet voorkomen dat op het
eind van de wedstrijd de wind wegviel waardoor een
aantal schepen - en dan met name de tjalken - niet meer
binnen de tijdslimiet konden finishen. Na beeindiqinq
van de wedstrijd stak de wind weer op. Voor velen een
reden om nog een paar slagen te maken, met of zonder
rif in het zeil. Van af het clubhuis was het in ieder geval
een prachtig gezicht. Na binnenkomst van het laatste
schip kon de prijsuitreiking beginnen en de werden
winnaars blij gemaakt met de door de sponsors verstrekte prijzen. De flesjes en de blikken vernis vielen, aan de
reacties te zien, wederom zeer in de smaak! Daarna
zocht iedereen een plaatsje in het clubhuis of op het
grote balkon voor de gezamenlijke schippersmaaltijd.
Er werd gesleept met tafels en met stoelen om ook de
op het laatste moment aangemelde deelnemer van een
zitplaats te kunnen voorzien. De maaltijd was voortreffelijk verzorgd door Ron Azier, de havenmeester en tevens
uitbater van het clubgebouw.

terde met enige onrustheid
naar de windverwachtingen die
door menig expert gevraagd
en ongevraagd werden
uitgesproken. Een beetje hoop
op wat minder wind was er wel,
zodat de leiding besloot de
gehele operatie een uur uit te
stellen. Veel minder was het
een uur later niet. Besloten
werd, mede op advies van de
echte specialisten, alleen op
de fok te zeilen. De schepen
voeren uit en met de tjalken
aan het hoofd van de stoet
werd in grote slagen naar het
zuiden van het meer gezeild.

De gezelligheid werd vergroot door het optreden van
de vijfmansformatie 'Terra Nautic', die er lustig op 105
speelde. Men waagde zich zelfs tussen de tafels door
aan een dansje. Later werd hier en daar het feest aan
boord nog even doorgezet. Op fluisterende toon om
anderen die zich als voorbereiding op de volgende dag
reeds te kooi hadden beg even niet te storen.

Zondag was het admiraalzeilen gepland. Op de Jonge
Jan, het 1OO-jarig tjalkjacht van Jan Smit, posteerde zich
de heer Jan de Vreede - voorzitter van de WV 'De Braassemermeer' als Admiraal van die dag. Tezamen met
Noud Smelt en Romeo van de Borch zou hij gaan uitmaken welk eskader het mooist in kiellinie/frontlinie de
groet kon brengen. Er stond die ochtend behoorlijk wat
wind met felle vlagen. De vlaggen van Stichting en
Vereniging stonden strak in de wind en menigeen luis-

De admiraal ankerde niet ver van het clubhuis. De achterblijvers konden daardoor vanaf het balkon volop genieten
van de manoeuvres van de 11 eskaders die, met een zeer
ruime wind, aan de admiraal voorbij voeren. Hier en daar
ging er nog weleens wat mis; een pet overboord of een
fok te water, maar het kwam allemaal weer goed!
ledereen had de vaart
er stevig in en het was,
zelfs met de motor
stand-by, lastig om op
een linie te komen.
Nadat de groet aan de
admiraal was gebracht
waren de eskaders te
ver uit elkaar gevaren
om nog van weef-manoeuvres te kunnen
spreken.
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ondertussen

Vanuit

de organisatie

Leer (Duitsland)

ANDERE

volgende

ACTIVITEITEN

Reunie

RaNDOM

RaND

Donderdagavond

Traditiegetrouw werd ook deze keer in het eerste
weekend van augustus in Heeg de Friese 'houten reunie'
gehouden. De weersvoorspel/ingen konden niet beter;
warm tot zeer warm, windkracht 2 tot 3 uit meest westelijke richtingen. Op zaterdag stond er inderdaad nog wat
wind, maar tijdens het admiraalzeilen op zondag, rond
de middag, was al/es op; de gelegenheid
om een alternatieve aanvul/ing op het admiraalzeilen uit te proberen,
het pirouettedraaien.
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De Friese

de reunie
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Burger.

als admiraalsschip.

schepen

EN
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vanuit

zomerreunie.

zich een twintigtal

Sneek. De vrijdag

koers gezet naar Heeg en onderweg
in het Admiraalzeilen

op
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PLAT

op de werf van Van der Meulen

aanbrengtocht

alweer

voor de
werd via IJlst

werd er geoefend

en zelfs in het achteruitzeilen!

In Heeg lag op vrijdagavond de complete vloot van
deelnemers voor de wal van jachthaven 'De Eendracht'.
De in het slop geraakte fakkeltocht werd in ere hersteld
en onder luid applaus van de toeschouwers voeren de
verlichte tjotters van de jeugdherberg hun rondje.

Zaterdagmorgen en -middag werden er wedstrijden
gevaren. Vooral tijdens de starts van de grotere
deelnemersklassen - met name de grote tjotters en
Friese Jachten - was het dringen geblazen, wat mooie
plaatjes opleverde voor de fotograverende Wim de
Bruijn maar dat de geldende wedstrijdreglementen met
voeten werden getreden deerde niemand. Zo gaat dat
tijdens de reLinie. Op Heeg wordt al jaren niet meer
geprotesteerd en de voorzitter wil dat graag zo houden;
uitnodigend voor sommige schippers om daar misbruik
van te maken. Toen ook de middagwedstrijd was
verzeild, bonden de meeste schepen vast aan de tjalk
van Jan te Siepe om een welverdiende duik in het
lichtgroene, lauw aanvoelende Heegermeer te nemen.

Daarna braken
er hier en
daar ernstige
watergevechten
uit, waarna
iedereen,
toch al nat,
maar het water
in sprong.

Aan het eind van de middag werden de prijzen uitgereikt
en kon er afscheid genomen worden van elkaar, maar
ook van bestuurslid Fred Lion die zich samen met Helen,
zijn vrouw, jarenlang heeft ingezet om van elke Friese
reLinie een waar feest te maken.
Lex Maat

Zondag was de beurt aan admiraal Hansje van Douwen
om te keuren welke eskaders het mooist hun partituur
onder tropische omstandigheden konden uitvoerden, te
beginnen met een pirouette. Twee eskaders, kop tegen
kont gebonden met op de buitenste schepen de fok of
grootzeil gehesen, draaiden sierlijk om elkaar heen.
Dat lukte zelfs met het kleine zuchtje wind wat toen nog
voorhanden was.
Daarna werd losgemaakt en probeerden de eskaders
afzonderlijk in frontlinie voor de admiraal langs te komen
wat hier en daar lukte, zodat er al bomend, toch nog redelijk dicht bijelkaar liggend de groet kon worden gebracht.
Ronde en platbodemvrienden
Zuidwest-Nederland
en Vlaanderen
Traditiegetrouw werden er in 2003 weer vele activiteiten
georganiseerd. Dit jaar, in mei, luisterden de vrienden
door hun aanwezigheid de viering in Brouwershaven op
van het 600 jaar bestaan van deze stad. Het tweede grote
evenement waaraan werd meegedaan was Sail-Vlissingen.
Op 8 november werd het seizoen in Oost-Kapelle afgesloten met een WinterreLinie.
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