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Van de voorzitter 
 

De verschijning van dit blad is geen vanzelfsprekendheid, daar zit noeste arbeid 
en enthousiasme achter. In overleg met Jan de Kreek moet, vind ik, worden be-
zien hoe de Vaarvoer meer spreekbuis kan worden van en voor alle betrokke-
nen bij de WSVR.  
Ook de website moet beter benut worden. Ingezonden stukken zijn natuurlijk 
altijd welkom dat hoeft verder geen betoog. 
 
Anderzijds is de najaars ALV goed geweest voor de uitwisseling van informatie 
zonder dat meteen besluiten moesten worden genomen. Wel zo relaxed.  
Wat vindt u daarvan? Wellicht voedsel voor een artikel in de Vaarvoer? 
 
Het is rustig op en rond de vereniging. Dat is fijn doch een calvinistische inslag 
roept meteen op toch niet te!? Dat valt nu ook wel weer mee.   
Allerlei overleg staat op stapel of wordt gevoerd. Met Plons, over de Gouden 
Ouwe, over VaarVoer, over het gebruik van resqueboten en zo meer.  
En heeft u de nieuwe tuin al bewonderd? 
Kortom er gebeurt veel. 
 

Tot zover mijn wat schaarse bijdrage aan deze Vaarvoer. 
 

Nico van Bellen. 

-2-

“NIEUWE OOGST” 

Lean Ermstrang    (geboren: 11-04-1979) 

 
 Beroep  :  ?                            

  

Donateur is geworden ...  

Guy (GRM) Jansen   (geboren: 14-02-1990) 
 

 Beroep  :    ?      
                      

 Waarom:  Lid geworden omdat ik samen met vrienden  
 een ligplaats zoek voor onze boot bij de mooiste water
 sportvereniging van Rotterdam 

Lid is geworden ...  

Half februari 2012 verschijnt weer een nieuwe  ”VaarVoer” ! 
 

Heeft u wat te schrijven, te melden of wat dan ook klim in de pen  
(al dan niet geautomatiseerd) en lever die kopij in ! 

 

Het is tenslotte ook Uw clubblad van Uw vereniging ! 
 

De uiterste datum van inleveren is : 
Zondag, 29 januari 2012   

 
Waar in te leveren ?  

 
· in de speciale ”postbus”  in het clubgebouw 
· of per email naar :   j.dekreek@planet.nl    
· of per post naar :    Jan de Kreek,                                                                

         Adamshofstraat 17 d,  
             3061 ZA Rotterdam. 

 
De Redactie van “VaarVoer” 
                                                        
Rotterdam, december 2011 

helaas geen foto‘s beschikbaar 
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Leuke mededelingen vanuit de vereniging. 
 

Het Valken-Randmeren evenement was wederom een groot succes.  
Meer deelnemers dan vorig jaar, veel enthousiaste vrijwilligers en op zondag 
gelukkig wind. We kijken uit naar volgend jaar. 
 
De eerste Najaars - ALV werd goed bezocht. Het bestuur was tevreden met de 
vaak levendige discussies over de tarieven voor 2012 en de voorstellen voor de 
aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement en Statuten.  
Er waren bijna 40 leden en donateurs aanwezig.  
De tarieven voor 2012 vindt je elders (blz. 4). in deze Vaarvoer. 
De definitieve voorstellen voor het Huishoudelijk reglement en de Statuten   
komen aan de orde op de Voorjaars—ALV in 2012. 
 
De klusdag trok veel enthousiaste leden. 48 mannen en vrouwen leverden een 
uitstekende bijdrage bij het opruimen van het terrein en bij diverse onderhouds-
klussen. Voor de interne mens was goed gezorgd en dankzij deze kanjers ziet 
het terrein er weer winterklaar uit. 
 
Zoals je gezien zult hebben is de erfafscheiding tussen ons terrein en dat van 
de KZC opgeknapt. Alle woekeraars zijn verwijderd en het wachten is nu op de 
aanplant van een nieuwe heg.  
Tuincommissie bedankt voor jullie inzet en KZC bedankt voor jullie financiële 
bijdrage 
 
Binnenkort zal een AED (defibrillator) opgehangen worden in het clubhuis.  
Arno Leentvaar wees het bestuur op de noodzakelijkheid van een dergelijk   
levensreddend hulpmiddel. 4 sponsoren maakten het mogelijk dat de AED  
werd aangeschaft. 

Wolter Nijenhuis 
Secretaris 
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Gelukkig bleef de schade beperkt en konden na wat rekenwerk en nog 1 wed-
strijd te varen er vanuit gaan dat we buiten het bereik van de anderen waren om 
ons nog van de titel af te houden. We voeren die laatste wedstrijd wel uit, maar 
niet erg goed gevaren. Met een 30 punten voorsprong op de concurrentie is de 
titel Super Grand Masters met succes behouden.  
 
Alhoewel het volgende niet tijdens dit kampioenschap is gebeurd wil ik het toch 
wel even vertellen: 
Tijdens de Tasar UK Nationals in Lymington 3 jaar geleden, moesten we even  
terug naar ons logeeradres om een vergeten kompas en wat andere dingen op 
te halen. Ik reed met mijn vriendin Mirjam voorin en Jan achterin terug naar ons 
"huis". Daar aangekomen bleef Jan in de auto zitten en wij gingen de spullen 
opzoeken.  
Alles wat we nodig hadden was gevonden en we reden terug naar de haven. Na 
een paar minuten vroeg ik iets aan Jan, maar geen antwoord kwam van achter. 
He, Jan is er niet! 
Die was blijkbaar toch uitgestapt en ook iets gaan uit huis gaan halen. Wij weer 
omgedraaid en snel terug naar huis om Jan op te halen. Bijna terug bij huis, 
kwam er een Rolls Royce aan rijden die driftig met zijn lichten knipperde. 
Zeker een snelheids controle dacht ik, en reed verder. De Rolls draaide van de 
weg af en verdween uit zicht.  
Bij het huis aangekomen, geen spoor van Jan te vinden. Wat nu? Even later 
kwam de Rolls Royce het terrein oprijden en Jan stapte lachend uit. Hij had   
ondertussen al een lift terug naar de haven geregeld met de Rolls Royce! 
Jan was een Rolls rij-ervaring rijker gingen we terug naar de haven.  
 
In 2013 hebben we de taak om het nog een keertje te proberen de SGM titel te 
behouden, dit maal bij Cascade Locks, USA op de river Gorge nabij Oregon. 
Het zal wel iets lastiger worden, anderen worden ook ouder en vallen dan ook in 
de SGM categorie, dus we moeten er veel aan doen om NOG sneller te gaan 
dan de opkomende "jongere" generaties. 
 
Er zijn nog veel 
Tasars die echt 
een stuk harder 
gaan dan wij...... 
 
Tijn Udo 
Tasar 298  
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                   Tasar World Championships   
    
De Tasar World Championships zijn afgelopen September gehouden bij Tor-
quay, de zogenaamde English Riviera. Waar ze die naam vandaan halen weet ik 
niet, als wij er zijn, dan is het koud en regent het altijd.  
Een betere naam zou "The English Freeziera" zijn. 
Maar toch staan er palmbomen (mogelijk zitten er electrische kachtjes onder 
weggestopt?) die het goed doen. 
 
Het aantal deelnemers was maar 53. In 2001 hadden we in Whitstable (Kent) 
100 deelnemers, dus deze keer viel het echt tegen.  
Waarom er nu zo weinig waren? Mogelijk was het de verwachting dat het 
(alweer) koud zou zijn, maar we hadden uiteindelijk toch wel 3 regenvrije dagen 
tijdens de zeildagen. 
Deelnemers hadden we uit Australie die met twee containers de boten aange-
voerd hebben, Japan met 1 container, de USA met 1 charterboot, Canada met 1 
charterboot, Ierland met eigen boot die direct na de kampioenschappen verkocht 
was,  
Nederland, Jan Slotemaker en Tijn Udo met de boot op het dak van de auto.  
 
Accommodatie hadden we via het Internet geregeld, en wat blijkt, we zaten direct 
aan de haven op nog geen 100 m lopen van de boot! Parkeren zat bij de huur 
van het appartement inbegrepen dus dat was allemaal erg goed geregeld.  
Op Zaterdag was er een oefenwedstrijdje. Dit is een oefening voor zowel ons 
zeilers als voor de wedstrijd commissie, jury en rescue boten. 
Er stond voldoende wind en er bleven flink wat boten op de kant staan om geen 
brokken te maken. 
Maar ja, toen het serieuze werk begon met nog meer wind en 3 wedstrijden ach-
ter elkaar, was het toch wel fijn om een beetje zwaar weer ervaring te hebben. 
 
Deze eerste wedstrijddag was de basis waarop Jan en ik onze Super Grand 
Master titel konden verdedigen. De volgende dagen waren ook met harde wind 
en dan blijven de plaatsen ongeveer gelijk met onze concurrenten, die op de eer-
ste dag slecht gezeild hadden. 
Na 3 dagen met 3 wedstrijden elk, was het tijd voor een dagje niets doen. Wij zijn 
naar Dartmouth gegaan om daar een beetje rond te kijken. 
10 jaar geleden zijn we daar ook geweest en was er een 2e hands boekenmarkt 
in een oud kerkgebouw. Maar ja die boekenmarkt was weg, de kerk niet. Daar 
zat nu een chique restaurant in.  
 
De volgende race dag met 2 wedstrijden was met minder wind. En dan wordt het 
gevaarlijker om een goede plaats te behouden. 
Als de concurrent een goede vlaag of windschifting oppakt kan een riante voor-
sprong zomaar ineens verdampen. 

zie verder >>> 
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 2011 2012 
Contributie 75,=  €    75  
Jeugd contributie 30,=  €    30  
Liggeld  minimum 90,=  X  
Liggeld per m2 (minimaal 10 m2) 10,=  €    11  
Liggeld  wal  45,=  X  
Passanten, per nacht 5,=  €      6  
Winterliggeld 45,=  X  
huur kast 15,=  €    15  
Plaats motorloods 15,=  €    17  
Energie op steiger 35,=  €    40  
Donateurschap 45,=  €    45  
Entreegeld 120,=  € 120  
Entreegeld jeugdlid  60,=  €    60  
Verenigingswimpel 6,=  €      6  
Sleutel clubhuis / hek 20,=  €    20  
Gebruik kraan (niet leden) 30,=  €    30  
Advertentie Gouwe Ouwe 100,= n.t.b. 
½ advertentie Gouwe Ouwe 50,= n.t.b. 
Advertentie clubblad 200,= n.t.b. 
½ advertentie clubblad 100,= n.t.b. 
   
1) Liggeld: uitgangspunt is minstens 10 m2  

2) Bootjes tot 3 meter worden slechts aangeslagen voor 5 m2 

3) Bij bepaling van aantal m2 wordt naar boven afgerond op hele m2. 

4) Geen aparte tarieven voor walplaats en waterplaats (box). 
5) Liggeld is voor de duur van een kalenderjaar, de havenmeester bepaalt           
gedurende welke periode sprake is van winterstalling, in deze periode liggen  
i.p. alle boten op de wal. 

6) Liggeld wal en winterliggeld verdwijnen hiermee als categorie. 

7) Entreegeld jeugdlid: jeugdleden die lid worden vóór hun 9e verjaardag    
betalen geen entreegeld. 

Voorstel Tarieven 2012 

namens het bestuur : Wolter Nijenhuis 
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Wat verbindt de secretaris met de voorzitter? 
 

En dat in een kookcolumn? Nou dat is snel opgehelderd. Ze zijn namelijk alle 
twee in  het bezit van een wondertje op het gebied van raspen.  
Een jaar of twee geleden kwam ik via een Engels kookprogramma in aanraking 
met de raspen van  Microplane. (ik wordt hier overigens niet voor betaald, mocht 
iemand dat denken).  
Ze zijn gewoon goed. Klein (handig voor op de boot), uiterst scherp en met het 
gemakkelijk te verwijderen opvangscherm (geen geknoei) een onmisbaar attri-
buut in de keuken. De hardste kazen, zachte komkommers of aardappelen voor 
de rösti zijn in een oogwenk geraspt. Het enige wat je nodig hebt is wat spier-
kracht en gezond verstand. Nooit doorraspen tot je vingers 2 centimeter van de 
rasp zijn verwijderd. Mocht je zuinig willen zijn dan moet je de EHBO-doos bij de 
hand houden of het handige hulpstukje voor de rasp aanschaffen. Dat zet je op 
de bovenkant vast en dan kun je schaven tot het eind van je stuk Parmezaan of 
Oude Rotterdammer (ja, die is er ook, oude 020 kaas ga je toch gewoon niet 
over je ovenschotel raspen!) 
 

De raspen zijn er in  verschillende rasp- en snijvarianten. Ik ben een voorstander 
van de grove rasp, omdat je daar eigenlijk alle kanten mee uit kunt. Naast een 
goede rasp is het belangrijk dat het bakje waarin je de rasp wilt opvangen stevig 
staat. Op een aanrechtblad wil dat wel eens gaan schuiven omdat je bij het ras-
pen kracht zet. Zet het bakje op een aanrechtdoekje en het probleem is verhol-
pen. Waar kun je die wonderraspen kopen? Bij elke goede kookwinkel of de  ho-
reca-groothandel. Mocht dat niet lukken geef dan even een seintje, wellicht kan 
ik je helpen.Nu een winters recept met allerlei variaties.  
 

Hier een Hollandse en een Italiaanse variant. 
Wat heb je nodig voor 4 personen? 

1 spitskool 
200 gram katenspek of 400 gram rundergehakt of 4 saucijzen 
6 middelgrote aardappelen (vastkokend) of 200 gram kleine pasta, of 200 gram 
rijst 
1 teentje knoflook 
1 verse rode peper 
Zout of bouillonpoeder 
Voor de Italiaanse variant: tomatenketchup,  
voor de Hollandse en Franse variant: mosterd van een goede kwaliteit.  
Halveer de spitskool in de lengte, leg hem op de platte kant en snijd hem (van de 
top af beginnend) in uiterst dunne reepjes (ongeveer een halve centimeter). Ver-
wijder de harde stronkdelen. 
Voor de Hollandse variant:  

zie verder >>> 
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In de voorlaatste race lagen we weer bij de kop en onverwacht brak de mast-
handel bij het wenden, vlak voor de in-de-windse boei. Even wilde Tijn de wed-
strijd opgeven maar ik kon hem overtuigen door de mast met handkracht te 
draaien de wedstrijd uit te zeilen. Bovendien was een sportieve Brit om ons eer-
der te laten finishen dan hij ivm de SGM-klassering.  
Natuurlijk zeilden onze Aussie concurrenten op ons (zie foto 1463), maar na  
onze 18e plaats waren we al onbereikbaar voor hen geworden.  
 
Zoals gebruikelijk werd het festijn afgesloten met een prize-giving dinner, vele 
toespraken en vele zeilhelden gehuldigd, en wederom mochten wij de SGM wis-
selprijs op een 24e plaats mee naar huis nemen.  
Gelukkig was ik de volgende dag tijdig terug voor het bruilofsfeest van mijn 
tweede zoon Arthur en Moniek. 
 
Voor wat meer foto's en meer achtergrond informatie verwijs ik u graag naar de 
Tasar site: http://www.tasar.org.uk. Jan Kellermann Slotemaker (67 jr). 
 
P.S. : Het team zoekt een (professionele) trainer en sponsor voor de Tasar 
Worlds 2013 om voor de derde keer een SGM binnen te halen. Natuurlijk zijn 
Tijn en ik bereid om de ervaringen van jarenlang wedstrijdzeilen verluchtigd met 
beelden een avond met u te delen. 
 
Jan Kellermann Slotemaker  
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2011 Tasar World Championships 
 

Het is geen wereldschokkend feit, maar als lid van de WSVR vind ik het leuk om 
u een verslagje te doen van onze belevenissen in de 2011 Tasar World Cham-
pionships, gehouden van 16 to 23 September 2011 in Torquay, UK.  
De 56 deelnemers, afkomstig vnl. uit Australie, Japan, Verenigd Koninkrijk, waren 
te gast van de Royal Torbay Yacht Club. De wedstrijdorganisatie RTYC heeft een 
vlekkeloos wereldkampioenschap, bijgestaan door een internationale jury, weten 
te houden en het wedstrijdprogramma werd volgens het 'boekje' uitgevoerd, dwz 
een practice race, vervolgens 9 races in 3 dagen, een rustdag, nog eens 2 races 
op donderdag en de medaille-race op vrijdag.  
 
Waarschijnlijk kent u de 'Tasar' dinghy niet. Het is een strikte eenheidsklasse 
tweemans zwaardboot van 4,52m met een zeiloppervlak van 11,43 m2 en weegt 
68 kg, ontwerper Frank Bethwaite  (ja, ook van de Olympische 49-er!).  
Het lichte gewicht gecombineerd met aerodynamisch roterende mast en de door-
gelatte mylar grootzeil en fok geeft de Tasar een opwindende en snelle zeil-
karakeristiek: aan de wind ongeveer 7 knopen en ruime wind 13 knopen  (bij 
windkracht tot 30 knopen). De Tasar is sinds 1976 in produktie en telt wereldwijd 
bijna 3000 boten. De Tasar kent geen spinnaker, gennaker en trapeze en wordt 
zeer vaak door echtparen (huidige wereldkampioenen Ridgway) gezeild, maar 
ook vader-dochter (oud wereldkampioenen '05+'09 Douglass).  
 
Het zal mijn zevende Tasar-WK worden sinds 94, ook in Brixham, Torbay! Mijn 
zeilmaat en stuurman Constantijn Udo heeft veel meer wedstrijdervaring en in 
Mikkabi Hamana-Ko, Japan werden we in '99 Grand Master (samen ouder dan 
100 jaar). Die lijn konden we in '09 in Wakayama, ook Japan weer oppakken als 
Super Grand Master (samen ouder dan 120 jaar).  
Ook al varen we tijdens de races niet in de voorste gelederen als de enige 
(Flying) Dutchmen hebben we toch naamsbekend verworven.  
Met onze 35 jaar oude boot proberen we in Nederland zo goed mogelijk te oefe-
nen voor dit soort evenementen, maar dat kan alleen in openklasse wedstrijden 
(vnl. op de Kralingse plas) want er zijn in Nederland geen Tasar-wedstrijdzeilers 
meer.  
We begonnen de wedstrijdserie redelijk goed met een 23e, 15e en 17e plaats 
met 17 knopen wind en windstoten tot ruim 30! Op deze wedstrijddag vielen vele 
deelnemers uit door omslaan en averij. De rest van de wedstrijddagen ging het 
veel minder: slechte starts, soms slecht gekozen slagen in het kruisrak, te weinig 
bootsnelheid enz. De derde wedstrijddag werd twee uur uitgesteld wegens te 
harde wind! Koud was het zeker met 14C en elke dag was ik tot de huid toe nat! 
Moe gestreden echter wel voldaan door elke wedstrijd regelementair uit te zeilen 
gingen we vroeg onder zeil na eerst een hete douche.  

zie verder >>> 
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Schil de aardappelen en kook ze in 10 minuten halfgaar. Spoel ze af en laat ze 
afkoelen in een vergiet of zeef. Snijd de peper open en verwijder de zaadlijsten 
en de zaden. Snijd de peper en het teentje knoflook fijn.  Snijd de aardappelen 
in dobbelsteentjes van 1 tot 1,5 centimeter. Dat is een hele klus, maar je zult 
zien dat het moeite loont als het gerecht op tafel staat. Giet een flinke scheut 
olijfolie over de dobbelsteentjes en strooi er wat zout of bouillonpoeder over-
heen.  Werk de olie er goed door met je handen. Bak dan in een grote koeken-
pan de dobbelsteentjes (ongeveer 10 minuten) op een matig vuur.    

Stort de dobbelsteentjes in een vuurvaste schotel en bedek ze met de katen-
spek. Besmeer de katenspek met mosterd. Roerbak nu de koolreepjes met de 
knoflook- en de pepersnippers in een koekenpan met weinig olie (1 eetlepel). 
De kool moet beetgaar zijn. Voor de kleur kun je er nog een theelepel geelkruid 
overheen strooien. Leg de kool op het katenspek en dek de ovenschotel af met 
aluminiumfolie. Zet de ovenschotel in een op 180 graden voorverwarmde oven 
en dek alvast de tafel. 

Na ongeveer 20 minuten is de koolschotel klaar. Voor de Italiaanse variant  ge-
bruik je in plaats van aardappelen kleine pasta, die je “al dente” kookt. En het 
katenspek met mosterd vervang je door geruld gehakt en tomatenketchup. Ook 
kun je in plaats van katenspek/gehakt, vier gebraden saucijzen (of barbecue-
worsten) bovenop de  kool leggen.  
Een frisse salade en een koud glas bier smaken er heerlijk bij. 

                
              Wolter Nijenhuis 

WIE O WIE O WIE ??????????????????  
 

Heeft zin om bij ons gezellige koor te komen zingen.  
Wij repeteren op woensdag-avond om de twee weken in 

ons gezellige clubhuis. 
 

De repetitie-avonden zijn zeer geslaagd en in Januari 
a.s. hebben wij ons eerste optreden  

in Ommoord in de 5-Havens. 
 

Schroom niet en kom. 
  

Namens het hele koor 
Annelies en Astrid 
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Zeilwedstrijd “de Put” 
 
Zaterdag 27 augustus nam ik met mijn TOP Monne deel aan een  zeilwedstrijd 
van watersportvereniging De Put aan het Haringvliet. Ik had Gerard de Graaf met 
zijn onafscheidelijke Cootje gevraagd als stuurman.  
We waren de enige open bootzeilers in het veld van grote kajuitjachten, want de 
andere, een O-jolzeiler had zijn zeilen in de garage in Tiel vergeten.  
 

Het was pittig weer dus we steken een rif. Tijdens het palaver leek het nog wel 
mee te vallen maar buiten gekomen bleek de zee ons wel 
erg hoog te gaan.  
Zelfs Co die zich altijd op wonderbaarlijke wijze op haar 
Quine Anne-pootjes op het dek staande houdt bleef in de 
kuip.  
We maakten een paar slagen in het Vuile Gat, maar wind, 
regen en golfslag werden zo heftig, dat Gerard, toch niet 
de minste zeiler, voorstelde:  
“Ga jij maar sturen, Jan, het is jouw boot”.  
 

En gelijk had ie, de boel moest wel heel blijven.  
We gingen perfect over de startlijn maar vluchtten daarna direct de haven in.  
En het werd alleen maar erger: leeuwen en beren. ’s Avonds hoorden we dat het 
zeven geworden was met acht in de vlagen. Aftuigen, naar huis voor droge kleren 
en terug voor het koude buffet en de barbecue.  
 

Toch bleken we de prijsuitreiking onterecht te hebben gemist, want we ontvingen 
alsnog de aanmoedigingsprijs: twee kaarten voor de natte Hiswa.  
De witte koppen van die twee de elementen trotserende ouden van dagen met 
dat monter over de kuiprand kijkende hondje waren niet onopgemerkt gebleven. 
Volgend jaar wéér proberen. 
 
Jan Wagner 
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NK 2011 Randmeer 
 
Ik heb al verhaald hoe de voorbereidingen op een wedstrijd plaatsvinden. Een 
NK is in die zin anders dan er een zekere spanning een week tevoren insluipt. 
Vallen, touwtjes, bouten en moeren worden allen nog een keer nagelopen. Don-
derdag op weg naar Sneek. Op advies van Ben van der Hoorn om 13.00 gestopt 
bij de Lepelaar om dat alle Randmeer zeilers daar stoppen, maar net als bij de 
Sneekweek geen Randmeerzeiler te bekennen. Prima koffie daar. 
Dan de meting. Behulpzaam werd alles nauwkeurig opgemeten en je hoopt maar 
dat Martin van Leeuwen het er allemaal goed heeft opgezet en jawel alles klopte 
inclusief de lengte van de spi-boom.  
Toch goed dat de puntjes even op de i worden gezet.  Tot heel laat in de avond 
was Gerard Vervoort behulpzaam bij het meten van de boot. 
 
Vrijdag begon met een mooi lopend Zuiden windje op een verlaten Sneekermeer. 
Het wedstrijdveld was een op en neer baan met bovenin en onderin twee gates. 
Dat heeft als voordeel geen gedonder bij de boeien. In het voor-de-windse-rak 
proberen niks te verliezen en dan in het kruisrak de juiste beslissingen te nemen. 
 
De eerste wedstrijd een duidelijk 1 voor Auke de Jong. Nic Petersen voer op zijn 
thuis water sterk en werd derde. Henk Plaatje werd vierde en Maarten van Lo-
thringen met zijn gele Sneack werd vijfde. 
Ook de tweede wedstrijd werd overtuigend door het team de Jong gewonnen. 
Voor de wind overtuigend snel en in het kruisrak geen fouten en heel actief ge-
zeild. 
Race 3 bracht de spanning terug in de wedstrijd doordat Auke een 7 voer. De 
399 die in wedstrijd twee zich naar voren had gevaren tikte nu een 1 aan en ook 
Maarten deed goede zaken. 
De 1001 met Ben van den Hoorn aan de Helmstok wist ook voorin te eindigen. 
 
Vrijdagavond werd door een hele groep feestelijk doorgebracht op het Paviljoen. 
Ik zag 1 persoon wurmen met een petroleum stel en rommelen in het struweel op 
zoek naar aanmaakhout. Dat was Bertel van de 350 die sinds zijn kampeer tijd in 
Zweden wat verwilderd is. 
 
Zaterdag was geen eenvoudige zeildag. De hele dag was het een zaak om te 
zoeken naar de juiste windstroken, zowel in het kruisrak als in het voor-de-
windse Rak.  Tussen de windstroken liepen windwakken, zodat oversteken lang 
niet altijd op een optie was. 100 meter later een overstag manoevre inzetten kon 
honderden meters hoogteverschil betekenen aan het einde van het rak. 
 
Overall heeft Auke die dag het beste gepresteerd en neemt u van mij aan dat wij 
alles hebben ingezet hem te verslaan. Steeds heeft hij voorin gevaren, waarbij 
anderen moesten inhalen of een steek lieten vallen. 

zie verder >>> 
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Team Dankers die op vrijdag nog een OCS aan hun broek hadden gekregen ein-
digen de laatste wedstrijd van die dag op een prachtige 2e plek en hadden zich 
duidelijk warm gelopen. Wouter van den gronden zeilde een 1 en een 4, maar 
was ook even verdwaald.  Walter Verwiel had zijn nieuwe setje er nu goed op 
staan en zeilde een prachtige reeks, met een uitstekende bemanning. 
Geert Wijma voer de derde wedstrijd ook weer op een plek die hij voor ogen had. 
Bram Pasma heeft aardig gebromd de eerste vijf wedstrijden, maar dit was een 
opmaat naar beter. 
Geert Pieter Vermeulen had een prachtige 5e wedstrijd en dat stimuleert om 
door te gaan. Johan Boomsma, Rob Stavenuiter en Johan Achterberg hadden er 
die daag ook een prima wedstrijd op zitten. 
Ook Nienke Fels had die dag twee goede wedstrijden. 
 
Cor en ik hadden die dag een OCS. We lagen royaal 1 bij de bovenboei en had-
den een fantastische start. Wat daarvan ook zij, ik heb er van mee genomen dat 
ene OCS in die positie een enorme mentale dreun is. Dat heet dus wedstrijderva-
ring ervaring opdoen. Het verlies is echter niet 1 keer maar twee keer doordat de 
volgende start veel te voorzichtig wordt begonnen. Die les had ik al geleerd van 
Ben van den Hoorn die als klassementszeiler geen OCS wilt hebben. Tenslotte 
beperkt een OCS de aftrekmogelijkheid in een serie en om die reden leidt tot 
klassementsgereken hetgeen het zeilen zelve niet ten goede komt.  Nooit een 
OCS betekent ook nooit goed gestart kent een zekere waarheid in zich. De nade-
len van een OCS wegen in een klassementswedstrijd niet op tegen de voordelen 
van een goede start. 
 
De zaterdag was meen ik de enige Zomerse dag die we hebben gekend in 2011 
en we hebben er enorm van genoten. In de avond was er op het starteiland een 
fantastisch verzorgde barbecue. Ik meen dat ik dat typische vlees uit Heeg proef-
de dat ik nog ken van mijn jeugdvakanties in Gaastmeer. Toen het bier uit de tap 
op was, kwamen in korte tijd de blikken bier, koud te voorschijn . Ik denk dat ik 
degenen die dit hebben georganiseerd niet te kort doe wanneer ik hen compli-
menteer met de verzorging van dit festijn. 
 
Zondag lag het NK niet meer open ,maar Auke moest nog wel voorin varen en 
we wilde maximale druk zetten om te kijken hoe hij zich hieronder hield. Team 
Dankers heeft uitstekend gezeild. Ben van den Hoorn voer met Jan en Jet ook 
sterk voorin. Wouter van de Gronden voer een 1 en een 4. Nik Petersen voer ook 
heel constant een vier en een vijf. Hans Guldemond blijkt ook voorin te kunne 
varen met een 6 en ook Paul Knoop kon een keer genieten van zijn nieuwe boot 
met een 11. 
Het kampioensteam heeft zich probleemloos gehandhaafd door wederom de 
goede hoek van het Sneekermeer te kiezen ( bovenin) en werd terecht de win-
naar van 2011 door een prachtige serie van winnende races in combinatie met 
een hoge mate van constant varen. 

zie verder >>> 
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Evenementenkalender 2011 WSVR 
         

  Kerstklaverjassen                         18 december (zondagmiddag)                   
  
  Nieuwjaarsreceptie                           1 januari 2012 
 
  Opgegeven door Herma Schriel   Wijzingen voorbehouden  ! 
    

   Andere wedstrijdevenementen op de Kralingse Plas 
 

  Boterletterwedstrijden   3 en 4 december 
 

  Midwinter Wedstrijden 16m2  10 en 11 december 
 
  Opgegeven door Tim de Held en Sjerp Noorda 
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De organiserende vereniging, de KWS heeft dit NK wederom heel professio-
neel begeleid. De Roekoepolle lag er als een baken in zee. De bovenboeien 
werd steeds juist verlegd en bij een OCS werd het betreffende schip direct bij 
de bovenboei eruit gehaald. Dat lijkt een procedure die navolging verdient. 
 
De heren winnaars werden her en der in water gemieterd. Het verzet daarte-
gen was beperkt. Gelukkig waren er kennelijk nog wat jongelui om deze taak 
op zich te nemen, want de gemiddelde Randmeerzeiler krijgt dit kampioens-
team niet te pakken, noch op land noch op 't water. 
 
Ben van der Hoorn, Jan en jet werden tweede door slimme samenwerking en 
mooie klappies. Ik heb met Ben in de boot gezeten met de Sneekweek en toen 
werd hij ook al tweede. Zelfde water, maar geheel andere omstandigheden. 
 
Toen de voorzitter mij de derde prijs overhandigde vroeg hij mij nadrukkelijk dit 
stukje te schrijven en tevens wat aandacht te vragen voor het evenement op 
Kralingen. Dit jaar vind dat weer plaats en is onze eerste winterstrijd. Degenen 
die de Sneekweek hebben gevaren halen hun neus daarvoor op, daar we heb-
ben we 5 winterwedstrijden gehouden. Omdat het een heel lastig wedstrijdwa-
ter is heeft de WSVR gemeend een wisseltrofee ter beschikking te stellen. Het 
betreft een antiek waterkompas uit 1910, gemaakt door de firma F. Smith & 
Sons uit Southampton. De trofee heeft ook al een naam: Nestor. 
De winnaar van 2010 was Wouter van der Gronden en velen van u hebben de 
kans hem dit jaar af te pakken. 
Voorzitter, ik hoop dat ik hiermee uw verzoek volledig heb ingewilligd. 
 
Maar eerst gaan we de papklokkenrace 
varen. Ik heb er al eerder over verhaald. 
Er is ook ontbijt en diner.  
Beiden raad ik u aan. Maar blijf vooral 
luisteren naar die Papklok.  
Guus hanteert deze streng en die heeft 
het op zijn heupen dus u bent gewaar-
schuwd. 
 
 
Jeroen Kooi 
Cor Visser 
1069 
 
 
 
 

Jeroen Kooi met Cor Visser in de  
Randmeer 1069 tijdens het     
Randmeer-Valken Evenement 2011 
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gedrang bij de start van de Randmeer 

gedrang net voor de start van de Valken 

zaterdag zonnig, weinig wind / zondag nevelig, wat somber, iets meer wind 

-12-

Ja, proost Cor ! 

nog even genieten van de zon ... 

‘n star in de Stripes ... 

met ‘n bakkie snert op de bank 

Foto’s  
Jan de Kreek 
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