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Uit  de Kuip

is een onafhankelijke uitgave van Water-
sport Vereniging Gooierhaven, een blad 

van en voor (ere)leden, donateurs en 
andere watersporters. 

Overname van artikelen is toegestaan in 
overleg met de communicatiecommissie.

productie: drukkerij J. Bout & Zn, Huizen
communicatiecommissie: 

leon calis, frans kolk 
teksten: (bestuurs)leden, commissies, 
watersportbladen, vak- en tijdschriften.
vormgeving en dtp: drukkerij J. Bout

c o l o f o n

In
ho

ud

Alleen voor kooppashouders.

Hocras B.V.  •  Franse Kampweg 38  •  1406 NW  Bussum
T 035 - 69 79 777  F 035 - 69 79 899  E verkoop@hocras.nl   W www.hocras.nl

Hocras, gespecialiseerde groothandel
voor horeca en grootverbruik,

wenst iedereen behouden vaart toe!
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Dit is de laatste scheepsbel waarin uw huidige voorzitter zijn voor-
woord schrijft.
Na zes jaar de WSV Gooierhaven in volle overtuiging en met 
veel plezier te hebben gediend is de tijd gekomen om afscheid 
te nemen. Uiteraard alleen als voorzitter van onze watersportver-
eniging, als lid zal ik altijd betrokken blijven en op gepaste en on-
gepaste tijden in het clubhuis en op de haven verschijnen. Ook de 
scheepsbel zal op zoek moeten naar een nieuwe redacteur. Mis-
schien nemen we wel afscheid van deze nog steeds door drukkerij 
Bout prachtig verzorgde uitgave. Ik zal dat persoonlijk zeer betreu-
ren want het is en blijft een heel mooi en helder communicatiemid-
del. Ondanks de vele digitale mogelijkheden lees ik de krant nog 
steeds op papier en houdt ik een boek als ik lees ook het liefst nog 
gewoon in gedrukte vorm in mijn handen. Ik zal wel “ouderwets” 
zijn. Of de leeftijd gewoon. De Scheepsbel moet wat mij betreft 
dus blijvend in druk verschijnen.
Al met al neem ik in deze Scheepsbel afscheid van U. 
Het ga u allen goed, ik wens u een behouden vaart in de toekomst, 
zowel te water als in uw persoonlijk leven.

Gegroet u allen,
Frans Kolk, voorzitter.
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In de komende najaarsvergadering zul-
len er een aantal bestuursleden aftreden.
Op donderdag 30 oktober zullen Remco 
van Dijk, André van der Veer en onderge-
tekende, uw voorzitter, Frans Kolk, hun 
bestuursfuncties bij de WSV neerleggen 
en ruimte maken voor nieuwe mensen 
met verse ideeën.

In het voorjaar had Barend Eversen al aan-
gegeven zijn bestuursfunctie niet te willen 
continueren. Er zijn dan nog twee bestuurs-
leden in functie, Roeland Bijlard en Hans 
Bakker. Op dit moment respectievelijk pen-
ningmeester en secretaris.
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Deze nieuwe opzet, hieronder weergegeven, 
gaat uit van slechts 5 bestuursleden. Hier-
mee kunnen de op het bordje van het bestuur 
liggende taken makkelijk worden verdeeld. 
Uiteraard volgen er dan nog voldoende za-
ken waar vrijwilligers voor moeten worden 
gezocht, of herbevestigd in wat zij doen. 
Niet in elk vakje hoeft een aparte naam te 
staan. Dubbelfuncties of meerdere functies 
zijn heel goed mogelijk. Maar dat bepalen de 
oude bestuurders niet, dat is een prachtige 
eerste klus voor een nieuw bestuur. In dat 
nieuwe bestuur zullen in ieder geval Hans 

Bakker en Roeland Bijlard voor de continu-
iteit zorgdragen.

Er zijn dus TWEE NIEUWE 
bestuursleden nodig!!!

En één van die vijf bestuurders zal de nieuwe 
voorzitter moeten worden.
Aangezien deze laatste door de vergadering 
in functie moet worden benoemd zou het dus 
wel zo praktisch zijn als kandidaten zich tij-
dig bij mij melden zodat we een ordelijke be-
stuurswisseling kunnen uitvoeren.

Frans Kolk

Toekomst van het bestuur

Dat betekent dat er een nieuwe voorzitter 
moet worden gekozen, deze moet namelijk 
door de leden, in vergadering bijeen, in func-
tie worden benoemd.
De overige, oude en nieuwe, bestuursleden 
bepalen met elkaar wie wat gaat doen in het 
nieuwe bestuur.
Het nu nog zittende bestuur heeft zich het 
afgelopen jaar gebogen over de structuur 
van alle onder het bestuur vallende zaken en 
plichten. Hiervoor is een nieuwe bestuurs-
opzet gemaakt, aangepast aan de nieuwe 
realiteit dat wij zelf het clubhuis niet meer be-
heren en de pachter niet aannemen. Dat ligt 
allemaal bij de Stichting Jachthaven.

Laatste Nieuws
Gelukkig heeft zich een kandidaat gemeld. 
Het bestuur is zeer verheugd u bij deze 
voor te stellen de heer Arjen Jongsma tot 
voorzitter te benoemen.

Er heeft zich een kandidaat voorzitter 
gemeld: Arjen Jongsma
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Wat was het een fantastisch feest; Wat 
was het een heerlijke barbecue; Wat was 
het een onmogelijk waardeloos weer; 
Wat hadden we een fantastische ploeg 
vrijwilligers!!!
Allemaal koppen die zo boven een verhaal 
over ons jubileum geplaatst konden wor-
den. Want alle vier zijn ze maar al te waar.

Wie had kunnen denken bij de voorbereiding 
van ons 50-jarig jubileum dat het zorgvuldig 
uitgewerkte plan zo maar niet door had kun-
nen gaan omdat de Stichting Jachthaven 

een dikke week voor ons feest de oude pach-
ters had ontslagen. Dan leer je de veerkracht 
van onze vereniging kennen, dan zie je hoe 
een tot op het bot gemotiveerde groep vrijwil-
ligers er voor gaat, ons feest zàl doorgaan. 
Ondanks het slechte weer en ondanks het 
plotse vertrek van Grad en Jolanda hebben 
we met elkaar een fantastisch en daverend 
feest gevierd. Slecht één enkel onderdeel 
hebben we vanwege het slechte weer moe-
ten schrappen: de peddelrace aan de kop 
van de hoofdsteiger. De rest heeft allemaal 
doorgang kunnen vinden.

Terugblik op ons 
50-jarig jubileum 

 De Goodie bags vullen

 Rob met zijn touwen  De EHBO post  Sailability

 Inrichting van de Loods:

 Wel verdiende lunch 
 voor de hele groep

 Ook de keuken moest grondig
 worden schoongemaakt

 De tassen worden op zaterdag-
 ochtend naar de loods gebracht 

 Lunchpakketjes voor 
 de mannen

jubileum
50 jaar
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Op de volgende pagina’s vind u een fotore-
portage van de diverse elementen van die 
prachtige dag.
Natuurlijk begonnen de voorbereidingen al 
lang voor die dag. Ideeën ventileren, dingen 
bedenken en een schema voor de feestdag 
uitwerken. Een van die ideeën was het uitrei-
ken van een Goodie-bag aan alle feestgan-
gers. Dankzij slim inkopen op een veiling, 
contacten op de beurs en gulle sponsoren 
lukte het om een mooi gevulde tas te kunnen 
aanbieden aan elke gast op ons feest. Het 
was nog wel even een klusje om dat allemaal 
in te pakken, maar door stevig doorzetten 
van de vrijwilligers konden op de feestdag 
zelve er vier goed gevulde havenkarren naar 
de loods worden gereden. De loods? Ja de 
loods want helaas wilden de weergoden niet 
meewerken. Gelukkig konden we een vrijge-
maakt deel van de loods gebruiken.
Het andere probleem, geen pachters, werd 
ook met een grote ploeg vrijwilligers opge-
lost. Eerst door het schoonmaken van de 
hele keuken, want echt schoon was het niet. 
En vervolgens in overleg met Enrique, onze 
nieuwe pachter die pas ruim na het feest 
zou gaan beginnen, de planning en de totale 
inkoop voor het feest te regelen. Dat bete-
kende een tent opzetten voor de BBQ van de 
slager en aan de andere kant op het terras 
een tent voor de uitbreiding van het aantal 
zitplaatsen, tevens rokersgedeelte. Alles wat 
we konden vinden aan opgeslagen tafels 
en stoelen werd aangerukt om de ruim 140 
man die zich hadden aangemeld te kunnen 
herbergen. In de week voor het feest werd 
een hoop werk verzet. Vrijdags werden in 
de loods een serie tenten en onze bekende 
kraampjes opgezet met een paar grote zei-
len er achter zodat een redelijk afgescherm-
de ruimte ontstond.
Zaterdag 10 mei was het zover. De ploeg 
vrijwilligers was al vroeg aanwezig zodat al-
les in goede banen geleid kon worden. Met 
elkaar constateerden we dat het helaas een 
regenachtige en grauwe dag zou worden. 
Maar dat mocht de pret niet drukken. Vol en-
thousiasme gingen we van start. De stands 
in de loods werden gevuld en bemand.  
Schepen kwamen binnen voor de EemDel-
taRace. Koffie en Huizer mannetjes werden 
genuttigd in de loods. Fijn dat we veel zaken 
dus binnen konden oplossen. Dank hiervoor 
aan de Stichting en de havenmeesters. Rond 
tien uur palaver voor de EemDeltaRace. Het 

 Binnenkomst van de deelnemende schepen

 Ook de jeugd krijgt 
 haar instructies

 De barploeg maakt
 zich op voor een
 drukke avond  Concert van De Zoute Zee

 Af en toe een bemoedigend 
 woord van de zijkant

 Prachtige wind voor een botter

 Aandachtige luisteraars

 De Splash in de race

 Ook de optimisten doen mee

 De jeugdige schilders aan het werk

 de palingroker is
 gearriveerd

 Zeilers maken notities
 op de banenkaart

 Een steiger vol deelnemers

 Koffie en koek, inschrijven  
 en wachten

 Ook de jeugd is aan het optuigen

 Palaver, Ruud Schaap
 deelt de regels mee  Aandacht van de deelnemers

jubileum
50 jaar
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Boersema - Voor de fantastische  
sleutel koorden

Phoenix - Voor de verf en onder- 
grond van de schilderijtjes

Van Schaik - Voor de  
BBQ van de bandleden

Visser-Kaas - Voor de heerlijke  
kaasblokjes tijdens het shanty concert

Yachtfocus - Voor de  
tassen voor de uitgereikete “goodies”  

moment tevens om aan alle schepelingen 
een goodie-bag uit te delen.
Daarna was het inschepen en klaar maken 
voor de start. Vervolgens hetzelfde ritueel 
voor de jeugd die hun eigen race gingen zei-
len; uitleg van de baan, waarschuwing voor 
de wind en klaar maken voor de start.
Nadat de zeilers vertrokken waren was het 
even rustig; kon ik even kijken bij de inmid-
dels gearriveerde palingroker. Toen de eer-
ste batch palingen gerookt was kon ik de 
verleiding niet weerstaan om een heerlijke 
vers gerookte paling direct aan de kraam te 
verorberen. Ik zal het maar bekennen; even 

later volgde ook nog een tweede. Ik heb zel-
den zulke lekkere paling gegeten.
“Elk nadeel heeft zijn voordeel”, het voordeel 
van slecht weer is dat het meestal wel lekker 
waait. Zowel door de jeugd als in de Eem-
DeltaRace kon er dus goed gezeild worden. 
Rond drie uur het eerste optreden van het 
shantykoor De Zoute Zee, helaas niet zin-
gend op de skuts “De Eemlander” vanwege 
de stromende regen, maar droog in de loods. 
Veel belangstelling van het publiek dat er ge-
makkelijk bij ging zitten. Ondertussen kwa-
men de jeugdzeilers alweer binnen en waren 
de deelnemers aan de EemDelta ook op weg 

naar de finish. Het werd gezellig druk in het 
clubhuis. De jeugdzeilers gingen al snel aan 
het werk om een mooi schilderijtje met een 
nautisch onderwerp te maken. Het resultaat 
van al dit geschilder kunt u terug zien op 
de twee grote panelen in het clubhuis aan 
weerszijden van de TV.
Na het tweede optreden van het koor rond 
vijf uur volgde de prijsuitreiking. De wissel-
prijs werd dit jaar uitgereikt door onze loco-
burgemeester Janny Bakker.
Vervolgens werd er verzameld in het club-
huis voor het officiële gedeelte van de dag 
met toespraken van uw voorzitter, de vice-

voorzitter van het Watersportverbond, de 
heer Bert Kuiper, en de voorzitter van de 
Stichting Jachthaven Huizen, de heer Luc 
van den Berg.
Vanuit het watersportverbond mocht de 
vereniging een fraaie tegel ontvangen en 
de Stichting verblijdde ons met een royale 
cheque voor het jeugdzeilen.
Ondertussen had slager van Schaik van het 
Holleblok de hele BBQ opgezet en voorbe-
reid en had de Band zich ingespeeld.
Na de toespraken kon het feest dus in alle 
omvang losbarsten. Het hele clubhuis was 
stampvol, waarbij ook de rokers een eigen 
“buiten” plek op het grote tijdelijk overdekte 
terras werd geboden. Met ruim 140 deelne-
mers was wel het maximale aan zitplaatsen 
bereikt. 
Ondanks de harde wind, die aan de BBQ 
tent rukte en de slagregens die ons overdag 
teisterden kunnen we door de grote inzet 
van een flinke groep vrijwilligers terugzien 
op een geweldige feestdag ter ere van ons 
50 jarig jubileum.

Frans Kolk

Tot slot nog een dankbetuiging aan onze  
materiele sponsoren:

 Prijswinnaars bij de jeugd

 Speech van de 
 voorzitter

 Officiële gedeelte:

 Uitstekende lekkernijen  Smullen maar
 En toen gingen ook de 
 voetjes van de vloer

 Het bleef heerlijk druk aan de bar

 Achter de bar, moe maar zeer tevreden

 Speech van Bert Kuiper namens 
 het Watersportverbond

 Overhandiging 
 jubileumtegel  Cadeau van de voorzitter

 van de Stichting Jachthaven
 De Band begint op stoom te komen  De Keurslagers

 Alle zeilers en hun begeleiders  Janny Bakker reikt de wisseltrofee uit

jubileum
50 jaar
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• Scheepsinstrumenten

• Navigatie

• Radar

• Marifoon

• Stuurautomaat

• Stroomsystemen

• Accu’s

• Lader

• Omvormer

• Generator

• Koelkast

• Scheepsairco

• Scheepsverwarming

AMSTERDAM 020 - 6916311 | LEIDEN 071 - 5212101

Bezoek ook onze webwinkel op www.dejongtechnovaria.nl
Probleemloos varen

Levering, installatie en reparatie van bekende merken

Deze zin komt uit een hit van Hans de 
Booy ergens begin jaren tachtig, en hoe-
wel de achtergrond van deze zin voor mij 
totaal anders is, is hij nu (tweede pink-
sterdag 2014, ’s avonds) erg op mij van 
toepassing.
Net als vorig jaar hebben we (de jeugd-
commissie) de combiwedstrijd in Elburg 
in ons programma voor dit jaar opgeno-
men. 

Aan deelnemen werd wel een voorwaarde 
gesteld. Als je meedoet doe je mee op alle 
drie de dagen. Waarom? Het is een behoor-
lijke operatie om de boten naar Elburg te krij-
gen. Donderdagavond 5 juni hebben we de 
boten klaargemaakt. Twee trailers met ieder 
drie boten, één trailer met een enkele boot, 
een optimist in de Rib van de vereniging die 
Gerard Schram mee sleept achter zijn Ex-
plorer en tenslotte nog een optimist op het 
dak van een auto.
André van de Veer met zijn nieuwe Veer-
kracht 5 en Johan Westland, vader van onze 
Jeugdleden Janine en Matthijs varen net als 
Gerard Schram op vrijdag naar Elburg. Een 
flink stukje varen. Zaterdag morgen vertrek 
ik met mijn zoon Lars om half acht uit Huizen 
en voordat we de snelweg op rijden blijken 
we al vergezeld worden door twee andere 
auto’s met het zelfde reisdoel. Als je het wilt 
afspreken lukt het niet maar nu reden we in 
een mooi treintje achter elkaar aan.

Een beetje moe
maar voldaan

Sportief, gebruiksvriendelijk en trendy. Zo laten de nieuwe Yamaha buiten boord
motoren zich het beste omschrijven. Deze 4, 5 en 6pkserie beschikt over een 
decompressie startsysteem voor een makkelijke en snelle start. De eenvoudig 
afneembare en draagbare motoren kunnen in drie posities horizontaal worden 
neergelegd zonder dat ze olie lekken. Ideaal voor een zorgeloos dagje varen.

Watersportplezier begint bij de Yamaha-dealer.

Geniet van het weekend

Fris design, eenvoudig draagbaar, makkelijk starten

www.yamaha-marine.nl

Ambachtsweg 12 - 1271 AM Huizen
werkplaats geopend en tel. bereikbaar

donderdag, vrijdag en zaterdag
Telefoon: 035-5240185  06 - 29448183

Sportief, gebruiksvriendelijk en trendy. Zo laten de nieuwe Yamaha buiten boord
motoren zich het beste omschrijven. Deze 4, 5 en 6pkserie beschikt over een 
decompressie startsysteem voor een makkelijke en snelle start. De eenvoudig 
afneembare en draagbare motoren kunnen in drie posities horizontaal worden 
neergelegd zonder dat ze olie lekken. Ideaal voor een zorgeloos dagje varen.

Watersportplezier begint bij de Yamaha-dealer.

Geniet van het weekend

Fris design, eenvoudig draagbaar, makkelijk starten

www.yamaha-marine.nl

DICK DE BOER
BUITENBOORDMOTOREN

www.dickdeboer-buitenboordmotoren.nl
Aangekomen in Elburg is alles snel uitge-
pakt en worden de boten klaargemaakt. Dit 
brengt me overigens bij een voorstel rondje 
van de deelnemers.
Oline Delhez, onze spring in het veld, zeilt 
de Optimist, Danique, haar oudere zus 
vaart sinds het begin van dit seizoen in de 
Splash, Annekoos Schaap, was de eerste 
uit de jeugdzeilgroep in de Splash, Sara van 
de Veer was zo stoer om in de Laser Pico 
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Thijn, Janine en Julia varen bij de optimisten 
mee. Regelmatig zijn één of meerdere voorin 
het veld te vinden met als kersen op de taart 
een eentje en een drietje voor Thijn en twee 
tweetjes en een drietje voor Janine.
Zaterdagavond heeft de organiserende ver-
eniging verschillende BBQ’s neergezet waar 
iedereen naar hartenlust zijn eigen meege-
brachte spullen kan grillen. Diverse moeders 
hebben zich ’s morgens opgeworpen om de 
lokale supermarkt te plunderen zodat onze 
hele groep (25 personen) het hele weekend 
ruim voldoende te eten hebben. Tijdens de 
BBQ zitten kids en volwassenen bij elkaar en 
wordt honderduit gekletst. Later op de avond, 
aan de koffie op het achterschip bij Gerard 
en Marijke Schram aan de koffie waarna ie-
dereen zijn slaapplek in tent of boot opzoekt. 
De volgende morgen is het vroeg dag. De 
“tentslapers” worden voor het ontbijt ver-
deeld over de drie meegekomen boten. Han-
dig maar vooral ook gezellig. Palaver om 
negen uur en de eerste wedstrijd om tien uur.  
Weer een prachtige dag. Een paar spetters 
maar veelal zon. Vier wedstrijden maken dat 
de kids behoorlijk afgepeigerd zijn maar als 
Emma in de loop van de avond voorstelt om 
met de band achter de rubberboot het water  
op te gaan en daarna nog een ijsje in Elburg 
te eten geven de meesten acte de présence. 
En wij? Wij zitten weer aan de koffie bij Ge-
rard en Marijke.
De laatste nacht onweert en regent het, 
maar het beloofde noodweer blijft gelukkig 
uit. Mijn tentje is niet van de hoogste kwaliteit 
wat resulteert in een natte slaapzak. Jammer 
maar helaas. 
Op de laatste dag worden er drie wedstrij-
den gevaren voor de lunch zodat de boten op 
tijd opgeruimd kunnen worden want voor de 
middag wordt er wederom zeer slecht weer 
verwacht. En wij, wij zitten voor de zoveelste 
keer bij Gerard en Marijke aan  boord voor 
de koffie.
 

Gerard en Marijke, dank voor de enorme 
gastvrijheid op jullie boot.
Oline, Danique, Annekoos, Lars, Floor, Thijn, 
Janine, Julia, Sara, Emma, het was heerlijk 
om jullie zo bezig te zien. Meedoen is de 
beste leermeester.
Jasper en Stefan volgens mij hebben jullie 
ook genoten met de rubberbootjes.
Andre en Vera, Gerard en Marijke, Jeroen en 
Myrthe, Frits en Birgit, het was heerlijk om dit 
evenement samen met jullie te bemannen. 
Uit de reacties in de App-groep blijkt een zeer 
overweldigend: VOLGEND JAAR WEER!!!
Terug naar het begin, een beetje moe maar 
zeer voldaan ben ik terug gekomen uit El-
burg en zit ik nu met een beetje leeg gevoel 
op de bank.
 

Gerard Jan van Bruinessen

mee te varen. Stoer omdat we weten dat 
zeileigenschappen van deze boot niet heel 
erg sportief zijn en je dus op zijn zachtst ge-
zegd niet vooraan zal varen. Floor Vermeer, 
dit seizoen voor het eerst in de gevorderden 
groep, eveneens in de Optimist, Lars van 
Bruinessen in de Splash 2380 met de Itali-
aanse vlag op de romp en Emma Schram. 
Gegrepen door het zeilvirus loopt zij alle 
trainingen en wedstrijden in Nederland (en 
het WK in Polen!) af. Naast deze kids zijn 
ook Julia Schram, Thijn Vermeer en Janine 
Westland deelnemers. 
Ik noem deze even apart omdat deze kanjers 
pas aan het begin van een zeilcarrière staan 
en nu al deelnemen aan een serieuze wed-
strijd. Je bent tenslotte op jezelf aangewezen 
als je je rondjes vaart. Geen begeleider die 
zegt wat je moet doen of waar je heen moet 
varen. Ik geef het je te doen. Helemaal om-
dat er in drie dagen tien wedstrijden worden 
gevaren.
 

PS. Nadat Frits Delhez samen met onder-
getekende twee weken later het Start en 
Finish schip hebben bemand (zie elders dit 
clubblad) bij de Combi in Harderwijk heeft 
de Jeugdcommissie in overleg met de orga-
nisatie van de Combi-Randmeren besloten 
om ook in Huizen een combiwedstrijd te 
organiseren.

Tijdens het palaver wordt uitleg gegeven over 
de baan. Helaas besluit men op het water de 
baan te spiegelen. Loopt tijdens de uitleg de 
baan nog linksom, blijkt tijdens de wedstrijd 
de baan rechtsom te lopen. Even kort uitleg 
vragen op het startschip brengt helderheid. 
Als de eerste wedstrijd begint varen Floor en 
Oline netjes achter elkaar. Begrijpelijk want 
tijdens de schippers meeting wordt even snel 
uitleg gegeven maar als je dit voor het eerst 
meemaakt is het erg overweldigend. Twee 
weten meer dan één dus daar maakten de 
dames mooi gebruik van. Dat dit helpt blijkt 
uit een eerste en twee derde plaatsen van 
Oline en Floor die een derde en een tweede 
plek laat noteren. Bij de Splash zeilers merk 
je dat het niveau een tandje hoger ligt. Onze 
zeilers hebben veel plezier maar eerlijk is 
eerlijk ze doen nog niet mee om het podium. 
Daarnaast moet Danique na één wedstrijd 
helaas opgeven i.v.m. een eerder opgelopen 
blessure.
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Doormeten - Reparatie - Levering - Montage van:
Het juiste adres voor

Havenstraat 293, 1271 GD Huizen, Telefoon 035-525 40 54 , Fax 035-524 20 16
Buiten openingstijden: G. Hagen, Telefoon 035-538 92 71, E. Bunschoten, Telefoon 035-525 58 33

startmotor
dynamo
accu

alarmsystemen
autoradio’s
mobiele telefoons

verlichting
bedrading
navigatiesystemen

DYNAMO, ACCU en STARTMOTOR 
altijd uit voorraad leverbaar of  binnen 1 dag gerepareerd

Hoe de wind waait in je leven kan je niet bepalen, 
maar hoe je de zeilen zet bepaal je zelf.

Na een korte periode van ziek zijn, is overleden mijn lieve 
man, onze vader, schoonvader en opa

Piet Bijlsma

Sneek, 18 juli 1936 Huizen, 25 augustus 2014

Woorden zijn er niet voor uw hartverwarmende blijken van medeleven, die wij 
mochten ontvangen door middel van brieven, kaarten, telefoongesprekken, bloemen 
of persoonlijk woord na het overlijden van mijn lieven man, onze zorgzame vader, 
schoonvader en opa

Piet Bijlsma
De enorme belangstelling bij de crematie en condoleance was en is een grote steun 
en troost, die voor ons een dankbare herinnering zal blijven.
Het verdriet en gemis is hierdoor niet minder, maar het is goed te weten dat Piet ook 
voor anderen iets betekend heeft. Daarvoor willen wij u allen hartelijk bedanken.

Huizen, september 2014
 Lucie Bijlsma - Struikmans
 en naaste familie

In memoriam
Toen ik de rouwkaart uit de postbus haalde, 
de envelop opende en naar het glimlachende 
gezicht van Piet keek voelde ik een klem op 
mijn borst. Die toegeknepen oogjes turend 
tegen de wind in, de grijze haren in het licht 
van de prachtige lucht, zo kennen wij, de le-
den van de WSV Gooierhaven, ons lid van 
verdienste en tevens erelid Piet Bijlsma. Wat 
zullen wij hem missen. Voor de watersport-
vereniging Gooierhaven is Piet van grote be-
tekenis geweest. 
Het zal zo’n dikke 40 jaar geleden zijn dat 
zij hun sloep getuigde Westerly zeilbootje af-
meerden bij de watersportvereniging. In die 
vereniging is Piet altijd actief geweest. Met 
name bij het zomeravondzeilen zette hij zich 
volledig in. Als geen ander kon hij prachtige 
wedstrijdbanen uitzetten. De uitslagen pre-
senteren was helemaal zijn ding. Aimabel 
en met hier en daar een kwinkslag werden 
de uitslagen van de wedstrijden door hem 
gepresenteerd, met altijd een speciale ver-

melding voor de vrouwenboot als die hadden 
meegezeild. En dan ook altijd een zoen als 
wederdienst. 15 Jaar lang was hij lid van de 
wedstrijdcommissie.
Daarnaast organiseerde hij ook nog de 
Zeilwedstrijden van de Politie sportvereni-
ging op het IJsselmeer en het NK voor de 
rond- en platbodems in Monnickendam. En 
niet te vergeten zijn lidmaatschap van de 
oergezellige schoonmaakploeg, een groepje 
mannen dat elke maandag het clubhuis weer 
spic-en span maakte. Terecht was hij lid van 
Verdienste van onze vereniging. En daarbij 
heeft hij ook nog eens 6 jaar in het bestuur 
van onze vereniging gefunctioneerd. In het 
bestuur was hij de echte team-builder. Zeer 
terecht was hij daarom ook tot ere-lid van 
onze vereniging benoemd.
Vanaf deze plek wens ik Lucie, de kinderen en 
de kleinkinderen heel veel kracht en sterkte 
toe bij het verwerken van dit enorme verlies.

Frans Kolk, voorzitter

Piet Bijlsma 1936-2014
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SCHAPENDRIFT 1B,   1261 HK,    BLARICUM,   TELEFOON: 035-53 15 15 4

Scheepstimmerwerk 
o.a. Roeren, Zwaarden

en Helmhouten.

Fijn- en Luxetimmerwerk. 
Meubels op maat gemaakt 
in eigen werkplaats.

Ontwerp - Realisatie - Beheer - Advies 
van tuinen en groenprojecten

Ekelshoek 30 - 1261 TV Blaricum 
Tel.: 035 - 531 76 84, Mobiel: 06 53 33 87 94

Ontwerp - Realisatie - Beheer - Advies 
van tuinen en groenprojecten

Ekelshoek 30 - 1261 TV Blaricum 
Tel.: 035 - 531 76 84, Mobiel: 06 53 33 87 94

AEROSAILS

* Meetlicentie: ORC-CLUB,
  platbodems en eenheidsklassen
* Wedstrijd- en toerzeilen
* Dekzeilen en Sprayhoods
* Reparatie en onderhoud
* Accessoires en toebehoren
* Dealer van Belser zeilreiniging

A
E

ROSAIL
S

 

Oranje Weeshuisstraat 13 B   1271 VP  Huizen, tel./fax 035-526 89 54 of 06-54 32 07 05

Jachtzeilmakerij
www.aerosails.nl

Op 28 mei vertrokken we voor een meer-
daagse tocht met de MBC. Het was een 
proef om niet twee, maar meer dagen uit 
te trekken voor de voorjaarstocht zodat 
we een bestemming konden bereiken die 
wat verder lag. 

Op eigen gelegenheid werd de eerste mid-
dag koers gezet naar Weesp om daar bij de 
Jachthaven De Vecht af te meren. Onderweg 
passeerden we de werkzaamheden voor het 
nieuwe aquaduct voor de A1 en de landhoof-
den voor de nieuwe lokale brug. Het was 
fascinerend om te zien hoever al dat werk 
al in voorbereiding was. Aangekomen bij de 
jachthaven de haast onvermijdelijke regen. 
Gelukkig konden we in het clubhuis ter plekke 
terecht voor een hapje en een drankje. Het 
werd dus gewoon weer een gezellige avond. 
Na het ontbijt werd de volgende ochtend in 
konvooi koers gezet naar onze volgende be-
stemming, voor ons nog een vraagteken, dus 
volgen en opletten.
Na de mooie lange Vechtbrug gepasseerd te 
zijn draaiden we bakboord uit om via Smal 
Weesp de oversteek naar Driemond te ma-
ken. Altijd goed uitkijken bij de oversteek van 
het AR-kanaal. De invaart naar Driemond is 
best lastig als er veel beroepsvaart is met 
flinke boeg golven. Via de Gaasp en de 
Weespertrekvaart, langs Diemen en de Om-
val passeren we bruggen bij het Amstelstation 
om vervolgens de Amstel op te draaien. Deze 
prachtige rivier volgen we vervolgens tot Uit-
hoorn om bij de passantensteiger aldaar af te 
meren. Uiteraard was het na het afmeren ook 
direct borreltijd. Het was weer een klassieke 
verdeling van de bokken en de schapen. Ou-
derwets gezellig bij Remco aan boord want 
door de miezerregen was buiten geen goede 
plek te vinden. Bovendien konden we gelijk de 
gigantische interne verbouwing van de Queen 
Anita uitgebreid bewonderen. ’s Avonds had 
onze hoofdschipper gereserveerd bij het aan 
de kade gelegen Griekse restaurant. Daar 
kwam zoveel vlees op tafel, dat zelfs de no-
toire buffelaars onder ons het niet voor elkaar 
kregen de schotels leeg te eten. Uitstekende 
grillgerechten in voldoende variatie en van 
goede kwaliteit.

De Voorjaarstocht 
2014

En dan dwars door Weesp

De volgende ochtend bijtijds weer 

terug door de Lange Vechtbrug

In konvooivaart door 

Smal Weesp

Vanuit Diemen onder de het spoor en 
de weg door naar de Amstel

De dames nemen 

er alvast één...

...maar de mannen laten zich ook niet onbetuigd19



KOPIJ voor volgend 

nummer inleveren/

mailen vóór 

15 maart 2015!

Bestuur:
F. Kolk, voorzitter 06 5576 39 81
H.A. Bakker, secretaris 06 4621 79 13
R. Bijlard, penningmeester 035 693 80 46
R. van Dijk 06 3036 64 90
A. v.d. Veer 035 523 04 56
B. Eversen 06 2827 90 70
e-mail: bestuur@gooierhaven.nl
Ledenadministratie:
Mutaties uitsluitend naar postadres 
(zie hieronder).
e-mail: ledenadministratie@gooierhaven.nl
Secretariaat:
WSV Gooierhaven, 
Postbus 277, 1270 AG, Huizen
secretariaat@gooierhaven.nl
Penningmeester:
R. Bijlard
penningmeester@gooierhaven.nl
Bankrekening:
Postbank: 731805
Postadres:
WSV Gooierhaven, 
Postbus 277, 1270 AG, Huizen
www.gooierhaven.nl
Clubhuis WSV Gooierhaven:
Havencafé De Stuurhut 035  526 63 81
Jachthaventerrein “’t Huizerhoofd”
Ambachtsweg 65, Huizen

Website:
www.gooierhaven.nl
E-mail: 
info@gooierhaven.nl

Commissies:
Activiteitencommissie
Ilona Bakker 06 5073 99 57
ad hoc assistentie van Marry Westland, 
Yvonne Evers, Gerry Molenaar-Scholten en 
Olga Dol.
e-mail: activiteiten@gooierhaven.nl
Advertentieacquisitie:
Communicatiecommissie:
Vacature(s)
Jeugdcommissie:
A. van de Veer*  035 523 04 56
 06 5365 04 09
R. Schoots 06 108 033 46
F. Delhez 035 524 34 88
e-mail: andre.vanderveer@telfort.nl
e-mail: jeugd@gooierhaven.nl
Motorbootcommissie:
R. van Dijk * 035 603 09 80
Mw. G. Molenaar-Scholten 06 460 479 43
e-mail: gerryenaart@hotmail.com
e-mail: mbc@gooierhaven.nl
Wedstrijdcommissie:
A. Jongsma*
G-J. Kos
e-mail: wedstrijden@gooierhaven.nl

* Aanspreekpunt

Kopij sturen naar:
redactie@gooierhaven.nl
Frans Kolk (jfmkolk@planet.nl) 
en info@gooierhaven.nl
-dit in verband met back-up-

De communicatiecommissie 
behoudt zich het recht van 
kopijwijzigingen voor.

Met de bol gegeten buikjes gingen een aan-
tal schepelingen daarom maar een kleine 
wandeling maken om alles even te laten zak-
ken. Na een lekker afzakkertje keerde de 
rust aan de kade weer terug.
De volgende ochtend nog even boodschap-
pen doen. Remco had aangekondigd dat een-
ieder zijn eigen vlees moest verzorgen voor 
de BBQ van die avond. Gelukkig waren de 
winkels dichtbij en goed voorzien. Nadat we 
Hugo hadden geassisteerd bij zijn vertrek (hij 
had panne aan de boegschroef) voeren we 
de Amstel nu weer stroomafwaarts naar Ou-
derkerk. Na een tijdje wachten werd eindelijk 
de Kerkbrug voor ons bediend. De brug staat 
iets scheef op de vaarrichting en is vrij smal. 
Op de Dolfijn gingen dus geen fenders uit en 
passeerden we de brug heel strak, maar met 
gemak. Aangezien Hugo de fenders wel had 
laten hangen werd het een beetje een kaats-
bal in de brugopening. Maar uiteindelijk lagen 
we allemaal prima afgemeerd bij de WSV Ou-
der Amstel in de Bullewijk.
Na het aansteken van de drie BBQ’s ging ie-
dereen zijn gang met zijn eigen vleeskeuze. 
Het was een heerlijke warme avond, het was 
beregezellig en het vlees kwam weer niet op.  
Om de ingenomen calorieën voor een deel 
te verbranden stelde Klarie Kooij voor om 
even een wandelingetje te maken.
Een flink deel van de groep rechtte de rug 
en onder aanvoering van Klarie, die ook het 
tempo bepaalde (treuzelen was er niet bij), 
liepen we een prachtig rondje via de Kerk-
brug en terug over de Machinebrug om het 
water heen naar de schepen terug. Als be-
loning schonk ik een heerlijk drankje. Een 
Kings Orange van de fa Rutte. In no-time 
was de fles natuurlijk leeg.
Op zaterdag weer door naar Amsterdam. 
Onderweg werd gestopt voor de activiteit. 
Dat bleek boogschieten te zijn in een bos. 
Een ontzettend leuke ervaring voor ieder-
een. Na doorboorde uilen, ganzen en ander 
gevogelte van piepschuim keerden we weer 
naar de schepen terug. Het konvooi maakte 
de passage van de Amstel naar het IJ via de 
nieuwe Herengracht. Het was af en toe even 
hectisch omdat er steeds tussen de brug-
gen gewacht moest worden totdat de brug-
wachter die met ons mee-scooterde er weer 
was om de volgende brug open te doen. En 
rondvaartboten die je tegemoet komen heb-
ben helaas weinig geduld. Op het vrije water 
van het IJ kon iedereen weer even vrijuit zijn 

eigen gang gaan. Afmeren bij Loetje aan het 
IJ. Een fantastische stervormige aanmeer 
locatie direct aan en om het restaurant gele-
gen. Natuurlijk aten we biefstuk, en natuurlijk 
was dat voor mij de biefstuk “Rode Waard”. 
Met een paar potjes bier er bij en daarna rol-
de je zo de boot weer in. Op zondag , na een 
prima ontbijt, weer elk op eigen gelegenheid 
naar de thuishaven in Huizen. In de drukke 
Oranjesluizen lagen we natuurlijk toch weer 
bij elkaar om daarna ontspannen in de zon 
naar huis te varen.
Rest mij nog om de organisatoren van deze 
tocht (Remco en Gerry) te bedanken voor 
deze geheel unieke voorjaarstocht. En Rem-
co in het bijzonder voor alle jaren MBC orga-
nisatie, hij stopt er mee; dit was zijn laatste 
georganiseerde tocht. Nogmaals dank voor 
alle tochten die wij mee mochten maken.

Tot slot nog dit
De trip heeft een naar randje gekregen voor 
Aart Molenaar. In Uithoorn is hij achteruit 
over de hoge kaderand gevallen. Pijnlijke 
enkel tot gevolg. Na weken sukkelen bleek 

de achillespees afgescheurd te zijn. Na de 
operatie sloeg een vleesetende bacterie toe 
in de wond. Ultiem gevolg: pees er helemaal 
uit, grote open wond die nu langzaam aan 
het dichten is en huidtransplantatie om de 
“kloof” te overbruggen.
Vanaf deze plek wil ik namens alle MBC-
ers Aart een verder voorspoedig herstel toe 
wensen.

Frans Kolk

Weer op weg, naar Ouderkerk

Via de smalle Kerkbrug naar de ligplaatsen van de plaatselijke WSV

Brug na brug moest draaien voor onze passage van de Amstel naar het IJ

Om vervolgens af te meren 

bij Loetje Amsterdam

Door de Oranjesluizen weer naar de thuishaven. Altijd druk.

Met z’n allen aan de 

doe-het-zelf-BBQ

20 21



22
W A T E R S P O R T V E R E N I G I N G

  G O O I E R H A V E N

A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R 
watersportvereniging Gooierhaven

Ook kunt u zich aanmelden via onze website: www.gooierhaven.nl
Opzeggingen: Schriftelijk vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar.

      

	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
    Ook Laura Dekker heeft voor Zwaan Sails gekozen.

Zwaan Sails       Al onze producten worden op locatie gemeten.

Kaapstanderweg 47
8243  RB  Lelystad.
0320 - 231437.                            www.zwaansails.nl          Email;  zwaansails@zonnet.nl

ZWAAN SA I L S
           Jachtzeilmakerij       De modernste technieken in huis.    

Toer en wedstrijd zeilen.
Spinnakers, Gennakers en Code Zero’s.

            Sprayhoods, Zeilhuiken en Beschermhoezen.
                  Zeilreparatie’s en wassen van Zeilen.
                        Rolsystemen, Masten en complete verstagingen.

Familienaam :
Voorletters : Roepnaam :
Adres :
Postcode : Woonplaats :
Geb. datum :
Telefoon : Mobiel :
E-mail : 
(evt. 2e e-mailadres) :
Scheepsnaam :
Type schip  :  motorboot   zeilboot Ligplaats :
Beroep/specialisme/hobby*:

* = facultatief (wat kunt U voor de vereniging betekenen).

Meldt zich aan als lid van de WSV Gooierhaven. U ontvangt van ons per omgaande de statuten, 
het huishoudelijk reglement per e-mail, en per post een verenigingssticker en de factuur voor 
de jaarlijkse contributie ad e 65,- 

Wilt u zo vriendelijk zijn om dit formulier op te sturen naar: 
WSV Gooierhaven, Postbus 277, 1270 AG  Huizen.

  Datum,   Handtekening,

U kunt zich aanmelden als lid van de WSV 
Gooierhaven door middel van het invullen 
van onderstaand formulier of door het invul-
len van uw aanmelding op onze website:  
www.gooierhaven.nl 
De vereniging kent gewone leden, partner-
leden en jeugdleden. Alle leden worden au-
tomatisch lid van het Waterportverbond; de 
contributie voor het KNWV is inbegrepen in 
de contributie voor het WSV Gooierhaven 
lidmaatschap.

Een jeugdlidmaatschap (= tot 18 jaar) kan 
slechts worden verkregen wanneer een der 
ouders lid is. In het geval dat er nog geen 
ouder lid is moeten zowel gegevens van ou-
der als van het kind worden verstrekt (twee 
aparte formulieren invullen s.v.p.).

Het lidmaatschap loopt gelijk aan het kalen-
derjaar. Nieuwe leden die zich aanmelden 
na 1 augustus betalen 50% van de jaarlijkse 
bijdragen. Nieuwe leden die zich aanmelden 
na 1 november betalen pas contributie in het 
nieuwe jaar.

Lid worden van WSV Gooierhaven?
De contributie
Voor leden vanaf 18 jaar:
  • Lid € 65,-
  • Partnerlidmaatschap  € 20,-
Voor leden tot 18 jaar:
  • Jeugdlidmaatschap € 30,-

Jeugdleden die deelnemen aan het door 
de vereniging georganiseerde Jeugdzeilen 
betalen naast de contributie ook een “eigen 
bijdrage jeugdzeilen” van € 50,-. Indien een 
jeugdlid gebruik maakt van een verenigings-
optimist is daarvoor een vergoeding verschul-
digd van € 50,-.

Beëindiging van het lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap door het 
lid kan slechts geschieden tegen het einde 
van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door 
schriftelijke kennisgeving, bij voorkeur per e-
mail aan: ledenadministratie@gooierhaven.nl, 
welke voor één december van het lopende 
verenigingsjaar in het bezit van de secretaris 
moet zijn. Vermeld bij uw eventuele opzeg-
ging s.v.p. naam en adres.



Scheepsmotoren en generatoren
Vetus Center Weesp
Groothandel in boat-equipment
Dealer Honda buitenboordmotoren 
en generatoren

Reparaties, inbouw en verkoop.
van scheepstechnische installaties.
Zomer- en winterstalling (binnen en buiten).
Uitgebreide DHZ-mogelijkheden
met deskundig advies en begeleiding.

Nijverheidslaan 22, 1382 LJ  Weesp, Telefoon: 0294 410 350, Fax: 0294 413 562
Website: www.debruynwatersportservice.nl e-mail: info@debruynwatersportservice.nl

Leden van
     TIEN PROCENT Korting

Showroom en afhaalbalie6 dagen per week geopendvan maandag t/m zaterdagvan 8.30 tot 17.30 uur

De grootbanken beloven meer transparantie en zich in de 
toekomst te onthouden van verborgen kosten. Maar nog altijd 
wordt er met úw geld belegd in producten met soms ondoorzichtige 
kostenstructuren. Wij maken al jaren waar, wat anderen nu ineens 
ook roepen.  

U bent bij Van Amstberg verzekerd van de juiste expertise en 
ervaring. Een goede verstandhouding en absolute transparantie 
vinden wij onmisbaar. U betaalt daarom een vaste beheerfee 
(0,8% ex BTW) over de waarde van uw portefeuille en alleen een 
performance fee over 4-12% netto rendement. 
Minimale inleg € 150.000.

Dus als het om vermogensbeheer en beleggingsadviezen gaat, is 
een oriënterend gesprek best een goed idee!

Transparantie in 

vermogensbeheer? 

Iedereen roept het, 

wij doen het al jaren.

Sophialaan 1 

1213 XK  Hilversum 

T 035 626 1333 

vanamstberg.nl


