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 VERZEKERINGEN, PENSIOENEN, HYPOTHEKEN MET HET ACCENT OP Ù 

 Ù zoekt een
watersport-
verzekering
die bij u past? 

 VERZEKERINGEN 

 Meeùs is onderdeel van AEGON. 

 Zeilers die 
goed verzekerd
willen zijn,
kiezen voor 
Meeùs  

 Veel watersporters, 

waaronder uiteraard de 

toer- en wedstrijdzeilers,

wisten de weg naar Meeùs

al te vinden. Door jarenlange

ervaring in assurantiën weet 

Meeùs als geen ander aan

welke eisen een uitstekende

watersportverzekering moet

voldoen. Voor leden van de

Dehler Club hebben wij een

lucratieve korting op deze

verzekering.

Meeùs is één van de grootste

dienstverleners in verzekeringen,

pensioenen en hypotheken.

Maatwerk, innovatie en

persoonlijke aandacht zijn

onze sleutelwoorden. Zo bieden

wij onze klanten een oplossing

op maat.

Neem voor meer informatie

contact op met Dick

Schoenaker op telefoonnummer

(020) 301 12 10 of per mail

dh.schoenaker@meeus.com. 

 Meeùs   Amsterdam  

  Gelderlandplein 75 E   

  1082 LV   Amsterdam  

  tel.   (020) 301 12 00   

  www.meeus.com 
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Het eind van het voorjaar is altijd een beetje moeilijke periode

voor de redactie en kennelijk ook voor de  aanbieders van kopij.

Het watersportseizoen komt wat aarzelend op gang en de grote

evenementen, die altijd wel een paar verslagen opleveren zijn

nog niet langs geweest. Op de deadline was er dus ook nog niet

veel te melden. Daarom de inleverdatum maar iets opgerekt

zodat uw redactielid zelf aan de Hemelvaartocht kon meedoen.

Uiteraard ben je dan wel aan je stand verplicht om zelf een ver-

slagje te schrijven. Tot voor kort wist ik niet wat zo’n tocht orga-

nisatorisch inhield maar daar ben ik nu wel achter gekomen.

Hulde aan de mensen die dit allemaal voorbereiden en organi-

seren. Het lijkt allemaal appeltje-eitje gedoe maar dat valt toch

vies tegen. Wij en onze bemanning hebben er in ieder geval erg

van genoten en ook weer veel geleerd. Ik hoop dat dit ook voor

de overige deelnemers is opgegaan. Verder valt er op dit

moment niet zoveel te melden. Uiteraard hopen we voor het

volgende nummer op mooie verslagen van mensen die al dan

niet in DCN-verband mooie en/of verre tochten hebben

gemaakt. De redactie ziet uw pennenvruchten of die van

opstappers graag tegemoet. De redactie wenst iedereen een

fijne zeilvakantie en een behouden vaart.

Dehlereigenaar toch graag weten hoe het “onze” werf vergaat.

De redactie wenst u in ieder geval een goed vaarseizoen met

veel geslaagde evenementen. We zien elkaar!

Van de redact ie
Wat kunt u verwachten in dit nummer?
Van de redactie 

Het vakantiemenu van Dineke

Een zeilende ridder

Van de voorzitter

Geslaagd! Roer zoekt vrouw 1

Gewoon doen KNRM

Van de werf

Het DCN openingsweekend

Gezocht: opmaker !

Refit organisers 

Roer zoekt vrouw 2

De Hemelvaarttocht

Bedrijf in beeld KIM

Naar Urk met Lisa

Weer veel leesplezier gewenst,

Hans van Kuijeren Sirocco
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Eigenlijk valt er niet zoveel te melden.  

Een heuglijk feit was natuurlijk de verheffing in de Ridderstand

van Wilfried Oude Vrielink, voorzitter van de Technische

Commissie. Het is je van harte gegund, Wilfried, en nogmaals

gefeliciteerd. Wat mij opvalt op onze site is dat het gehalte van

de postings in de lift zit, voorwaar een goed teken. Verder wordt

er achter de schermen weer hard gewerkt om de “kleine club-

dag 2011” te organiseren en tot een succes te maken. Het aan-

tal spontane aanmeldingen door leden die tot nu toe alleen

geconsumeerd hebben en niet geproduceerd is vrijwel nihil

gebleken, helaas. Het zijn weer de “oude rotten” (deze kreet is

niet leeftijdsgebonden) die het werk verzetten. Juist vandaag

staat er een oproep op de site voor een geschikte locatie voor

deze kleine clubdag, ik ben benieuwd! Verder wordt er ook

gestart met plannen maken voor de viering van ons lustrum, in

het voorjaar van 2012. Ik wens beide “feestcommissies” veel

succes en het is heel fijn dat jullie de schouders er weer willen

onder zetten.

Bestuurlijke rust

Met het vorderen van het getij, het jaargetij wel te verstaan,

loopt het vergaderseizoen naar het zomerreces, althans voor

zover dit het bestuur betreft. De commissies Noord en Zuid

gaan nu natuurlijk oogsten. Kijken of de plannen die op de

beleidsdag naar boven kwamen succes zullen hebben. Wat mij-

zelf betreft: van zeilen is nog nauwelijks iets gekomen, als

gevolg van de geboorte op 2 januari van ons tweede viervoeti-

ge scheepsmaatje. Afgelopen weekend waren we voor het eerst

weer aan boord en we hebben genoten van prachtig weer en

natuurlijk ook van onze beide honden. Ik wens ieder een fan-

Van de voorzitter

tastisch seizoen toe, de vooruitzichten lijken niet slecht, het zal

mij benieuwen of augustus weer een maand wordt met van die

enorme zeer plaatselijke hoosbuien. Zolang ze maar niet

spreekwoordelijk zijn voor onze mooie DCN. 

Menzo Bunge

Heb ik net vol aandacht mijn eigen woordje in Op Koers 2 gelezen of ik word alweer

gemaand om te zorgen voor het voorwoord voor nummer 3. 
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Een zei lende ridder

Gezocht: blad-opmaker

Zoals dat zo mooi heet heeft het Hare Majesteit de Koningin

behaagd om Wilfried Oude Vrielink een Koninklijke

Onderscheiding toe te kennen. Wilfried is benoemd tot Ridder

in de orde van Oranje Nassau. Vanmorgen 23 mei heeft Wilfried

de onderscheiding door de burgemeester van Gilze-Rijen uitge-

reikt gekregen in de kantine van de zweefvliegclub Illustrious.

Wilfried is voorgedragen door zijn zweefvliegclub maar met

enige ondersteuning van onze Dehlerclub. Reden voor de

zweefvliegclub om een Koninklijke onderscheiding aan te vra-

gen is o.a. het vele technische werk wat Wilfried aan de vlieg-

tuigen en ander materiaal van de zweefvliegclub doet, het trai-

nen van mensen en het doen van audits op reparaties aan

zweefvliegtuigen zowel in de eigen club als daarbuiten. Wij

hebben die aanvraag natuurlijk van harte ondersteund omdat

we Wilfried ook binnen onze club als spil van de Technische

Commissie zeer hoog waarderen. Namens het bestuur wil ik

Wilfried hierbij van harte feliciteren met deze prachtige onder-

scheiding. 

Leo Kuiper, secretaris.

De redactie van Op Koers zoekt een DCN-lid voor de opmaak van het clubblad.

Op Koers verschijnt 5x per jaar, daarnaast wordt 1x per jaar een leden- en schepenlijst uitgegeven.

De functie behelst: 
•  Het omzetten van aangeleverde teksten en foto’s naar  een voor het blad geschikt type en  lay-out. 
• Het integreren in de opmaak van aangeleverde advertenties. 
• Het met behulp van een computerprogramma (b.v. Indesign of QaurkExpress) de inhoud van het clubblad grafisch 
“opmaken” en drukklaar aanleveren in pdf-formaat aan onze drukker. 

• Overleg met de drukker over het eindresultaat. 

Als “opmaker” word je lid van de redactie. Er wordt verder van je verwacht dat je bij de redactievergaderingen (5 x per jaar) aanwezig

bent. Er is een basisstramien en -opmaak aanwezig, maar er is veel vrijheid en de uitdaging om je “eigen” draai aan de opmaak te

geven. Natuurlijk staat de redactie voor je klaar om alle hulp te bieden die je nodig hebt, maar je moet beschikken over voldoende ken-

nis en ervaring om deze taak zelfstandig tot een goed einde te brengen. Meer weten?

Bel Fred Pijper!
0348-552172 of 06-13684118
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Technische ondersteuning,
Pas een Dehler aangeschaft, of een onverklaarbaar defect; u

kunt uw vragen stellen aan techniek@dehlerclub.nl of bellen

met een van de TC leden.

Internet site,
Op de TC pagina van de DCN site vindt u diverse interessante

hoofdstukken, zoals:

Belangrijke berichten, Schepen databank, Technische documen-

ten, inspirerende klussen van leden. 

Te leen / uitbesteding,
U kunt kosteloos een speciaal gereedschap lenen om het

watergesmeerde buiten schroefaslager uit de uithouder te per-

sen. Verkrijgbaar voor 25 en 30 mm. as.

Ook een blindklinkmoer tang tbv. montage van lummelbe-
slag of ander beslag zoals kikkers op de aluminium mast is gra-

tis te leen.

De TC verzorgt uw CNC freeswerk voor het op maat frezen
van bijvoorbeeld een nieuw instrumentenpaneel. U levert de

tekening, de TC maakt een paneel op maat.

Voor info, of wilt u reserveren: techniek@dehlerclub.nl

TECHNISCHE COMMISSIE DCN 2011.
Ook in 2011 staat de Technische Commissie voor u klaar met advies, ondersteuning,

raad en daad.

Te koop,
RVS Lummelbeslag;Voor de Dehler 31, 32, 34, 35CWS, 35CR,
36CWS, 36DB,  37CWS, 37CR, 38, 38CWS, is een RVS lummel-

beslag verkrijgbaar. 

De kromme scharnierbout en uitgesleten gaten zijn hiermee

verleden tijd 

voor info: DCN site of Deen Houtepen; d-houtepen@hetnet.nl

Blindklinkmoeren M6 tbv. montage lummelbeslag, 

Paneel voltmeter, een kwalitatief hoogwaardige inbouw volt-
meter als vervanger van de Dehler accuconditie led bank. Deze

meter toont duidelijk de status van uw accu’s.

DCN Technisch handboek, met hoofdstukken van uiteenlo-
pende technische zaken op uw Dehler. Als u een boek aanschaft

ontvangt u automatisch updates per E-mail.

DVD’s, van alle “Van Der Stadt” modellen is een DVD te koop.
Hierop tevens een corporate movie van de Dehler werf in

Duitsland. 

Bovengenoemde zaken zijn te bestellen in de webwinkel
van de DCN site.

TC DCN:
Wilfried Oude Vrielink, Coen Theunisse, Remco Beernink, Deen Houtepen.
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Van de Werf
Dehler 41 gedoopt
Op 29 mei werd een primeur voor Nederland geïntroduceerd,

de nieuwe Dehler 41. Tussen 11.00 en 14.00 uur was er gelegen-

heid om deze nieuwe telg van Dehler te zien bij Messink in

Enkhuizen. Dit jacht is gekocht door Geert-Jan en Carry Knoops

en zal gaan varen onder de naam Miles4Justice. Dat is een

goede-doelen-stichting die aandacht wil vragen voor recht en

vrede op de wereld. Als je hier meer over wilt weten kijk dan op

de website www.miles4justice.nl De 41 moet door het leven

gaan als een comfortabel wedstrijdjacht dat goed door 2 per-

sonen is te zeilen. Het designbureau is een oude vertrouwde

voor Dehler, namelijk Judel/Vrolijk & Co. De marktontwikkeling

voor jachten is volgens Arnoud van Oudheusden van Messink

te omschrijven als een markt die heel voorzichtig aantrekt. Er is

veel vraag naar informatie, maar de kopers zijn terughoudend

en afwachtend. De verkopen zijn lager dan men bij Messink

gewend is. 

Freienohl draait goed
Op de werf in Freienohl gaat het overigens goed. Het ziet er

naar uit dat het “merk” Dehler ook binnen de Hansegroep de

eigen identiteit als kwaliteitswerf kan behouden. Er wordt op dit

ogenblik veel geïnvesteerd in nieuwe productiefaciliteiten in de

hal. Dat er geïnvesteerd wordt is een goed signaal en het geeft

ook aan dat de productie van Dehlers zeker de komende tijd in

Freienohl zal blijven.

Messink Cup geslaagd
De onlangs gehouden Messink Cup was een succes. Er deden

17 schepen mee (waaronder een Dehler 41 en 47) met totaal

zo’n 150 man. Tegen de 30 knopen wind dus het was in ieder

geval spectaculair zeilen. Het lopend buffet werd goed bezocht.

Mede door een goed spelende band en leuke en enthousiaste

zeilers was de sfeer uitstekend. Messink en de organisatie kij-

ken terug op een zeer geslaagd evenement.

Leo Kuiper
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Welkom nieuwe leden
2207 Delanta 80

2208 Dehler 39 JV

2209 Duetta 94

2210 Dehler 36 CWS

2211 Dehler 34

2212 Dehler 34

2213 Delanta 80 AK

2214 Dheler 31 Nova 

2215 Dehler 36 DB

Masten, komplete tuigages, reefsystemen, computer ontworpen
en gesneden zeilen, touwwerk, huiken, afdekzeilen, buiskappen.

I J m u i d e n - L a g o s  1 9 9 6

Zei lmaker i j  en  tu iger i j  I Jsse lmeer  BV Haven 45 1131EP Volendam Te l .  0299-363666 Fax 369505

Eén adres voor m’n komplete tuigage?
U wilt zich breed kunnen orienteren, de beschikbare mogelijkheden goed kun vergelijken.
Kortom: U bent gebaat bij een all-round scheepstuiger / zeilmaker die met U meedenkt.

Dan kunt U daarvoor wel degelijk bij één adres terecht. Aan de haven in Volendam om precies te zijn.
Vanaf het bestellen van de mast tot het aanslaan van de zeilen. Wij zorgen ervoor.

Verantwoordelijkheden liggen duidelijk: er is één aanspreekpunt voor alle onderdelen van Uw tuigage.

Samen aan een oplossing werken die past bij Uw specifieke wensen, Uw schip en Uw budget:
dat is de beste garantie voor een op maat gesneden tuigage en veel zeilplezier.

Zo’n tuigage begint met een telefoontje 
of bezoek onze website http://www.zeilmakerijschokker.nl
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De Koning boegschroeven is gespeciali-

seerd in het inbouwen van boegschroeven

op locatie.

U kunt bij ons ook terecht voor de installa-

tie van Uw electrische ankerlier en hetelucht-

Bezoekadres: Industrieweg 3W, 8263 AA Kampen
Telefoon / Fax  038 333 1672 Mob. 06 122 133 72
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Maar dit jaar zou het er dan toch van komen. We gingen vroeg

met vakantie en de agenda van de Hemelvaartweek was hele-

maal leeg. Overleg met onze vaste opstappers Rob en Loeky

Aupers leerde dat er daar ook geen belemmeringen waren. Dus

opgegeven voor de Hemelvaarttocht van de Commissie Noord.

Er bleken 17 inschrijvingen te zijn, waaronder de Frigga van

Fred en Corrie Neve, die ons destijds wezen op het bestaan van

de Dehlerclub. Voorwaar geen slecht resultaat en een mooie

opsteker voor de organisatoren.

Woensdag 1 juni 
vertrokken we al uit Aalsmeer want Stavoren haal je vandaar uit

niet in één dag. Op donderdag (Hemelvaartdag) hebben we het

eerste deel van Uitdam tot Enkhuizen op de motor gevaren

want er stond geen zuchtje wind. Dat betekende dus ook veel

vliegend ongedierte uit het oosten. Voorbij de sluis ging het wat

beter en met de grote Genua op konden we met een paar lange

slagen de Marina Stavoren bezeilen. Eenmaal aangekomen bij

de voor ons gereserveerde (en voor een Delanta natuurlijk veel

te grote) box werden we van drie kanten beschreeuwd met

goedbedoelde aanwijzingen. Het resultaat was natuurlijk dat

onze in de loop der jaren opgebouwde ervaring in het aanleg-

gen volkomen in de war werd geschopt tot (leed)vermaak van

de omstanders. Gelukkig maakte de welkomstborrel op de kant

weer veel goed en was deze ervaring snel vergeten.

De Hemelvaarttocht
Uw redacteur Hans van Kui jeren schreef  in

Vrijdag 3 juni 
vroeg op want we moesten om 8 uur varen in verband met het

tij op de Wadden. Daar hebben we ons even op verkeken.

Omdat we de dag niet wilden beginnen zonder onze traditione-

le gebakken eieren met spek waren we genoodzaakt het eerste

stukje op de motor te varen. Dit tot verbazing van sommige

medezeilers want er stond een prachtig NO- windje. Sommigen

kwamen even langs varen om te informeren of alles wel in orde

was. Dat was wel degelijk het geval. Al snel lagen we achter in

het veld samen met de Triton, de enige andere “kleine” Dehler

25.  Een tijdje opgezeild met de Frigga die pas schitterend

geschilderd is en daardoor zeer aan je ogen doet. Je moet er

bijna een lasbril voor opzetten. 

Over en weer werden foto’s gemaakt van de boten als waren

het Prima Donna’s op de catwalk. Voor de sluis in Den Oever

was het druk met invarende schepen maar voor ons is er altijd

nog wel een plekje ergens tussenin dus konden we mooi met

Jarenlang neem ik me voor om nu eindelijk eens mee te doen met een Dehlertocht.

Maar er komt altijd wat tussen. Of we gaan net in die tijd elders met vakantie, of er is

een bruiloft te vieren of een huwelijksjubileum, u kent dat wel. En die ene keer dat we

misschien wel 15 jaar geleden naar Lelystad zeilden om mee te doen met de midzo-

mernachttocht op het IJsselmeer werd die afgelast in verband met de slechte weer-

somstandigheden. 



Dehler  C lub Neder land Op Koers 2011 -212

deze eerste schutting mee. Eenmaal buiten wakkerde de wind

behoorlijk aan en er stond ook een pittig zeetje. We maakten

goede voortgang met af en toe 7 knopen. Alhoewel de zon stra-

lend aan de hemel stond hielden we het niet droog door het

overkomende buiswater. Dat werd helemaal erg vlak voor de

haven van Den Helder. Maar eenmaal aangemeerd voor de

brug van Willemsoord was het leed snel geleden. Als een van

de eersten voeren we rond een uur of 2 het dok binnen om af

te meren. Alle kleding uitgehangen om te drogen. De boot was

wit van het zout. Na de lunch die heerlijk smaakte boodschap-

pen gedaan en Den Helder verkend. Zelf ben ik nog even afge-

daald in de onderzeeboot van het marinemuseum. Gelukkig

geen last van claustrofobie maar vergeleken met de Dolfijn is

onze Delanta royaal bemeten. ’s Avonds weer een borrel van de

DCN want de drank en de zoutjes waren nog lang niet op. 

Zaterdag 4 juni 
Deze dag nog véél vroeger op. In verband met de weersvoor-

spelling – de wind zou in de loop van de dag aantrekken tot 5

of 6 Bf en het eerste stuk in het Vissersgaatje zouden we pal

tegen hebben – had de organisatie een verbond gesloten met

de brug-en sluiswachter. In plaats van 8 uur zou hij al om 7.15

uur gaan draaien. Door ervaring wijs geworden waren we nu

beter voorbereid. De boterhammen met gebakken eitjes lagen

al klaar vanaf gisteravond. Het grootzeil alvast gereefd en de

kleine fok aangeslagen. Zo’n rolfok is wel gemakkelijk, ik denk

er wel eens over na, maar wat moeten we dan met die andere

4 voorzeilen doen? Zodra de deuren van de sluis luid  begon-

nen te kreunen (wat een herrie, gelukkig wordt er ’s nachts niet

geschut) gooiden we los en konden we aansluiten bij de ande-

re vroege vogels. Laarzen, zeilpakken en reddingvesten aan en

gaan met die banaan. Buiten ging het behoorlijk te keer maar

de zon scheen weer volop dus niets te klagen. De golfslag was

keurig afgestemd op de lengte van onze boot. We liepen er lek-

ker door heen terwijl we de Optima’s en de 31-ers flinke klap-

pen zagen maken. Na het eerste stuk op de motor de zeilen

gehesen en met een flinke vaart richting

Den Oever. Uiteraard weer druk maar er

gaan veel makke schapen in een hok en

wij konden er weer mooi tussen glip-

pen.  Uit de sluis was het water een stuk

rustiger en ook de voorspelde wind

bleef uit zodat we halverwege het rif uit

het grootzeil hebben gehaald.

Onderweg werden we door de grotere

Dehlers ingehaald maar we waren even-

goed om een uur of drie in Enkhuizen

waar we een plekje aan de steiger kon-

den veroveren. Dit alles onder de swin-

gende tonen van een Dixieland dweil-

band die juist langs de haven trok. Alles

te drogen gehangen en heerlijk in het

zonnetje zitten uitpuffen. Terwijl de

bemanning de stad in ging moest ik nog

even een technisch probleem oplossen.

De koelbox deed het niet maar na het

vervangen van een paar zekeringen en

omleiding van een paar snoeren functi-

oneerde alles weer naar behoren. 

Op naar de chinees.
Het gehele gezelschap toog achter de leiders aan om van een

uitstekend buffet te genieten. Tijdens de maaltijd werden Theo

Bultje en Jeanet Beernink van de Cie. Noord namens alle deel-

nemers van harte bedankt voor hun inspanningen om deze

tocht tot een succes te maken. Het Jazz-weekend was nog in

volle gang toen we in de schemering terug liepen naar de

haven. Heerlijk vooruitzicht: morgen uitslapen want om 10 uur

is er koffie met wat lekkers erbij. Ai, dat was weer even een mis-

rekening. In verband met de voorspelde harde (tegen)  wind

hebben enkele schippers aangedrongen op een vroege koffie

omdat ze anders hun thuishaven niet op tijd zouden bereiken.

Dat willen we toch ook niet missen dus dan het ontbijt maar na

de koffie. Nog wat boten losgegooid, uitgezwaaid en ons ontbijt

genuttigd. We hebben NO-wind mee richting Amsterdam en als

pensionado’s de maandag ook nog ter beschikking dus geen

haast om weg te komen. Om een uur of 11 zijn we uitgevaren.

Even wachten voor de sluis maar al spoedig lekker op weg. De

lucht werd wel steeds dreigender dus de zeilpakken maar weer

aangetrokken. Net op tijd want regen en wind barstten los met

enkele fikse klappen onweer. Gelukkig achter ons richting

Lelystad. Door de hoge golven werd het wel steeds moeilijker

om voor de wind te sturen. We hebben het grootzeil gestreken

en zijn alleen op de fok verdergegaan. Om een uur of 3 waren

we het zat. Uitdam was het dichtst in de buurt. Mijn vrouw wil
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daar altijd nog een keer naar de

Bingo-avond maar die wordt nooit

gehouden als wij er zijn. Als enige

lagen we aan de passantensteiger

heerlijk in de luwte. Een beetje

gelummeld en gelezen. Op ons

gemak geborreld en gegeten en

maar een keer op tijd naar bed na

een klaverjasje.

Maandag 6 juni
In tegenstelling tot gisteren is het

bijna bladstil. Aan de einder drijven

een paar boten langzaam voorbij.

Het is heiig en benauwd. We varen

op de motor naar Amsterdam om

daar te ontdekken dat de

Schellingwouderbrug op dubbel

rood staat en dat midden op de dag. Er blijkt een technische

storing in de bediening te zijn. Omdat we anders de mast in de

Houthaven hadden laten zakken besluiten we om dat dan nu en

hier maar te doen. Net als alles klaar is voor het moment

suprệme komt de mededeling dat de storing is verholpen en

dat de brug open gaat. Op het IJ laten we bij het Centraal

Station alsnog de mast zakken en varen we via de Amstel en

het Nieuwe Meer door naar Aalsmeer. Onderweg nog een paar

flinke buien opgevangen maar eenmaal in de haven klaart het

op en kunnen we alles droog uitladen. Het was al met al een

geweldige tocht. We hebben ervaren dat je in clubverband toch

gemakkelijker over zaken als wind en golven heen stapt. Als we

op ons eentje hetzelfde traject hadden willen varen waren we

eerder afgehaakt ook al kan de boot het allemaal prima hebben. 

Dank aan de organisatoren van de Cie. Noord voor de goede

voorbereidingen en de begeleiding. En uiteraard ook dank aan

de andere deelnemers. Het was gezellig om eens wat nader

kennis te maken met mensen die je in naam wel eens langs ziet

komen maar die je verder niet echt kent. Zeker voor herhaling

vatbaar.

Mede namens de bemanning van de Sirocco

Hans van Kuijeren

recept voor een heerlijk fris toetje. 
(Speciaal voor de Oostzeegangers).

Ingrediënten:
150 gram rode bessen, 150 gram kleine aardbeien, 150 gram
frambozen, 50 gram kristalsuiker, 2 theelepels aardappelmeel,
2 dl. slagroom.

Bereiding
Was het fruit. Ris de bessen, verwijder de kroontjes van de
aardbeien en de frambozen en halveer ze. Breng 2 dl. water
met de suiker aan de kook en roer tot de suiker is opgelost.
Roer de vruchten door de siroop en kook ze ± 2 minuten op
een laag vuur. Klop intussen in een kopje het aardappelmeel
met 1 eetl. water tot een glad papje. Schep met een schuim-
spaan de vruchten uit in de pan en doe ze over in een schaal.
Voeg al roerend de aangemaakte aardappelmeel toe in de
siroop. Breng aan de kook en blijf roeren tot de saus gebon-
den is. Schenk de saus over de vruchten. Laat de massa afkoe-
len. Klop de slagroom stijf en serveer deze apart. Voor de gar-
nering kunt u wat muntblaadjes gebruiken.

Vakantiemenu van Dineke
Tortilla met chorizo en olijven

Lunch- of hoofdgerecht voor  4 personen.

Ingrediënten:
150 gram gesneden chorizo,  3 eetl. olijfolie, 2 grote uien, 6
eieren, 12 groene of zwarte olijven, zonder pit, 2 eetl. gehakte
peterselie (vers of diepvries). Versgemalen zwarte peper en
zout, 450gram voorgekookte aardappelschijfjes, 100 gram
geraspte belegen kaas.

Voorbereiding
Bak de plakjes chorizo in een ruime koekenpan in 1 eetl. olijf-
olie. Schep ze in de pan. Pel de uien en snijd ze in smalle rin-
gen. Kluts de eieren met de in plakjes gesneden olijven, 1 eetl.
peterselie, peper en zout.

Bereiding
Bak de uien 2 minuten in het bakvet. Voeg de rest van de olijf-
olie toe en bak de aardappelschijfjes 5 minuten mee. Leg de
chorizoplakjes erop en giet het eimengsel erover. Bak tot de
eieren beginnen te stollen. Strooi de kaas erover, leg een dek-
sel op de pan en laat de kaas even smelten. Serveer de tortilla
in punten gesneden en strooi de rest van de
peterselie erover.

Deens fruittoetje met room
Omdat er nu volop rood zomerfruit is, hierbij een Deens
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Het  DCN openingsweekend
2011

Zoals elk jaar organiseerde de DCN een openingsweekend

om het zeilseizoen in te luiden. Niet altijd even drukbezocht

als verwacht, maar dit jaar werd het doorzetten toch

beloond met een geweldige opkomst van maar liefst 20

boten. Uiteindelijk toch nog wat terugtrekkers in verband

met ziekte, maar dat kon de pret niet drukken omdat het

enthousiasme van de deelnemers niet alleen maar door de

deelnemerslijst was opgewekt. Zo was er dit jaar als onder-

deel van het doel om de Dehlerclub te “verjongen”, een vol

(maar daardoor niet minder leuk voor de volwassenen) pro-

gramma. Met leuke activiteiten op het water (voor de echte

zeilers is zeilen natuurlijk altijd leuk) maar vooral ook een

aantrekkelijk programma op het land, nota bene in Urk! 

Hulde aan de organisatoren
Dit jaar is er een geweldige klus geklaard door de organisa-

toren, die onder andere een speurtocht in Urk hebben geor-

ganiseerd Hierbij moesten de kinderen (met hier en daar

een kleine aanwijzing van de ouders) terwijl ze zich een weg

door Urk navigeerden, allerlei vragen beantwoorden die

alleen door middel van scherpe ogen en een goede con-

centratie te beantwoorden waren. Nou was er ook nog een

quiz voor op de boot die onderweg door de kinderen kon

worden beantwoord (waarbij elk hulpmiddel was toege-

staan) waar tot mijn verbazing sommige volwassenen min-

der scherp in waren. Na het afronden en inleveren van de

quiz en het vragenformulier bij de speurtocht, was er zoals

bij een echte quiz betaamt, ook een prijsuitreiking met leuke

prijzen en een certificaat voor alle deelnemers. 

Vis of vlees?
De prijsuitreiking van de speurtocht was natuurlijk op locatie, in

een sfeervol visrestaurantje (ook met vlees) waar keuze was uit

een kindermenu (patat met appelmoes en ijs toe) een vismenu

(twee soorten vis die goed smaakten maar helaas wat mager

waren, met ijs of vruchtencoupe toe) en een vleesmenu (vlees

met vruchtencoupe of ijs toe). Na de maaltijd wandelde ieder-

een in eigen tempo terug naar de boten om zich daar voor te

bereiden op een gezellige avondborrel en/of de kinderen alvast

in bed te stoppen. De avond was nog lang niet om, want we

hadden zelfs live muziek in de vorm van een accordeon. We

hebben een amateurevenement van het 50 jarige bestaan van

de KNRM iets verder op de kade, laten zien hoe je een avond

echt goed kan besteden. Namelijk op de steiger naast een net

zo trotse eigenaar als ieder DCN-lid, met een lekker wijntje. Veel

dank namens mij en alle andere deelnemers aan de organisatie

die een geweldig geslaagd DCN-openingsweekend in elkaar

gedraaid heeft. 

Sebastiaan Oudendijk, a/b Rosa segunda
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We waaren op weg naar urk maar we gingen

eerst naar lelystad. En de volgende dag gingen

we naar urk. Bij urk aangekomen waaren er al

veel mensen. We gingen om 4 uur borellen toe

hadden we om 5 uur een spuertocht en toen

naar een vuurtoren en daarna gingen we lek-

ker Eeten in een restaurant. Kortom het was

een heel gezelig wiekent

Lisa a/b/ Delta

Naar Urk
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Zaterdag 21 mei 2011.
De weergoden waren ons buitengewoon gunstig gezind. Met

het zonnetje erbij en een lekker windje konden we starten met

de instructiedag. Op het programma stond het manoeuvreren

op de motor. Onder deskundige begeleiding van onze instruc-

teur Jaap werden volop kansen geboden om de nodige

vaardigheden te oefenen en ervaring op te doen, zodat we

naarmate de dag vorderde, soms versteld stonden van ons

eigen ‘kunnen’. De instructeurs van de verschillende boten

waren na afloop ook van mening dat ze ons hebben zien ’groei-

en’ in ons leerproces. Het was dus duidelijk een leerzame dag.

Aan boord werden we op z’n tijd verwend met een drankje en

een hapje. Ook konden we genieten van een heerlijke lunch.

Deze activiteit  is zonder twijfel een aanrader voor de toekomst.

Ik kijk alweer uit naar de volgende uitnodiging. 

Rita de Boer, Schoten ( België)
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Gewoon doen!
Tips van de KNRM

Het vaarseizoen lonkt. Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Het mooie van varen is dat het op zoveel manieren kan. Met allerlei soorten drij-

vende zaken, in alle mogelijke omstandigheden, op alle mogelijke ambitieniveaus, op een koopje of met alle mogelijke wannahaves,

behoudend of avontuurlijk, ver weg of dichtbij. Hebt u al een bestemming voor uw vakantie op het oog? Een vertrouwde route? of een

nieuwe uitdaging? 

Uren maken
Uitgangspunt is je boot. De omstandigheden zijn een variabel gegeven. Aan jou om daar iets mee te doen. Vaardigheden die nodig zijn

om alle omstandigheden de baas te zijn, kun je alleen opdoen in de praktijk. Hoeveel boeken er ook in je boordbibliotheek staan, hoe

goed je ze ook gelezen hebt (of informatie via internet hebt opgepikt!), er is maar een remedie tegen gebrek aan ervaring: seatime. Vaak

doen, zorgen dat het uitgangspunt goed is: een degelijk schip, een goed uitgeruste, tevreden bemanning, beheersbare omstandighe-

den. En dan gaan: eerst afkijken bij anderen, erover praten, nagaan waar je grenzen liggen. Die grenzen verkennen en verder leggen.

Seatime. Varen. Blij zijn met alles wat je leert.

Drie factoren
Onze redders kunnen erover meepraten. Het hele trainingsprogramma is gegrondvest op de drie factoren materieel, werkomgeving en

vaardigheden. Er wordt voortdurend op gewezen dat alle drie een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van die begeerlijke eigen-

schap: zeemanschap. De man (of vrouw) met de heldere, verre blik die alles ziet, zich verantwoordelijk voelt voor de gang van zaken

aan boord en een kundige bemanning om zich heen kweekt en verlangt. Dat laat zich moeilijk in regels vangen.

Lekker weg in of uit eigen land
Bent u al klaar voor het nieuwe vaarseizoen? Dan is uw dieseltank schoon, uw brandstoffilters vervangen, uw reddingvesten gekeurd.

Uw papieren zijn in orde en alles is aanwezig om te voorkomen dat u overboord valt. Kijk nog eens uitgebreid op de website van de

KNRM naar alle tips die u er vindt voor veilig varen. Bent u dat nog niet, word dan meteen even Redder aan de wal voor het geval

dat…. Dan is het hoog tijd om het water op te gaan voor een openingstochtje met de vereniging. Nog even aanvullen wat nog ont-

breekt. En dan goed voorbereid op pad voor een geslaagde vakantie. Een goede en behouden vaart!

Michelle Blaauw van de KNRM

Roer zoekt vrouw 1
een onvergetelijke dag
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Bedri j f  in  beeld

Van vader op zoon
Zoals dat hoort, wordt een familiebedrijf doorgegeven van

vader op zoon. Zo is René is nu “de baas” maar Jan doet nog

gewoon mee. Dat is uiteindelijk leuker dan stil zitten. Het bedrijf

ademt daardoor een gezellige sfeer waarbij René niet in pak

met stropdas achter het mahoniehouten bureau zit, maar

gewoon kunststof modelleert en de PC-programma’s en machi-

nes bedient. Uiteraard kwam tijdens het interview nog een echt

technisch probleem aan de orde, en wel de bekende vraag:

“Waarmee kun je plexiglas veilig schoonmaken? Jan herhaalt

het nog maar eens: Op plexiglas nooit spiritus, alcohol, was-

benzine of dergelijke gebruiken. Wat wel mag zijn biologisch

goed afbreekbare vetoplossers zoals bijv. Dreft.

Het probleem met al die ander producten is dat deze de week-

makers in de kunststof oplossen, waardoor het plexiglas hard

en poreus wordt. Door UV straling ontstaan dan de ontelbare

micro scheurtjes die we herkennen als craquelé. Het creatieve

element is bij KIM  nog steeds zeer belangrijk. Het bedrijf kan

samen met een opdrachtgever onder het motto “verzin iets

leuks”, zowel de creatieve kant van een nieuw product als een

eerste prototype leveren. Zo heeft KIM bijv. die mooie kunststof

trofeeën gemaakt voor een paar bekende TV-programma’s zoals

“Holland’s got talent” en X-Factor. Zie de foto.

Ook voor bootjesmensen

Als TC-lid heb ik het voorrecht om af en toe een van onze
adverteerders te mogen bezoeken voor een interview.
Dat is erg informatief voor ons en schenkt ook nog eens
extra aandacht aan de adverteerder. Deze keer was ik te
gast bij KIM-Vormgeving BV in Nieuwegein. Het bedrijf
waarmee de TC in 2007 zaken gedaan heeft in het kader
van de D35-ramen-actie. KIM staat voor “Kunststof
Industrie Midden-Nederland”. Het is een familiebedrijf
dat gerund wordt door René en Jan Muller. Vader Jan is
de oprichter en zoon René heeft inmiddels het bedrijf
van zijn vader overgenomen en is nu directeur.

Kunst in kunststof
De onderneming is gevestigd in een mooi eigen pand in

Nieuwegein met voldoende ruimte voor alle machines. Hier

kunnen alle noodzakelijke bewerkingen op kunststoffen uitge-

voerd worden, zonder dat uitbesteding nodig is. Het bedrijf is

ontstaan toen Jan, die van beroep eigenlijk kunstschilder is,

vanuit dat creatieve vak een fascinatie ontwikkelde voor kunst-

stoffen. Een materiaal als plexiglas biedt ook aan een kunste-

naar geweldige mogelijkheden. Vooral door te

spelen met licht in en op het materiaal. Het leent

het zich dan ook bijzonder voor het maken van

allerlei kunstzinnige dingen. Met inwendige LED-

verlichting zijn daarbij ook heel bijzondere effec-

ten te bereiken. De kunststoffen zijn verder op

allerlei manieren te bewerken en in allerlei kleu-

ren te verkrijgen.

Uit de hand gelopen hobby
Jan Muller draait overigens nog steeds zijn hand

niet om voor het schilderen van een mooi stads-

gezichtje. Maar er moest ook brood op de plank

en zo kwam indertijd het reclameschilderen in

het vizier, gevolgd door allerlei reclameobjecten

van kunststoffen. Dat was eigenlijk een uit de

hand gelopen hobby waarin eerst alleen met

eenvoudige hulpmiddelen creatieve ideeën in

kunststof konden worden uitgevoerd. Met name

plexiglas is daar erg geschikt voor. Je kunt het

boren, frezen, zagen, polijsten maar ook blijvend

vormvast buigen. Een heel wonderlijk materiaal eigenlijk. De

oprichting van KIM is  bescheiden begonnen. Het “machine-

park” bestond uit een boorkolom en een decoupeerzaag. Dat

was het zo’n beetje. Een buigbank voor kunststofplaten werd

gemaakt van wat oude verwarmingsspiralen. 
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Maar ook voor booteigenaren is KIM interessant. KIM kan aan

de hand van een voorbeeld, normaal gesproken de oude ruit,

een nieuwe precies op maat gebogen ruit maken. Daartoe

wordt de oude ruit gebruikt als buigreferentie. Hier wordt een

mal van gemaakt en in die mal wordt een overmaatse nieuwe

ruit gevormd. Daarvoor gaat een passend stuk plexiglas een

tijdje in de oven bij 180 gr., totdat de plaat zo slap is als een

vaatdoek. Die slappe plaat wordt vervolgens in de mal gelegd

en neemt hierin zijn nieuwe vorm aan. Deze vorm blijft na

afkoeling bewaard. Een voorwaarde om dit proces toe te kun-

nen passen is natuurlijk wel dat de oude ruit nog voldoende

heel is om als mal te kunnen gebruiken. KIM doet geen meer-

voudige krommingen, daarvoor is een dieptrek-vacuum-

gereedschap nodig en dat is niet lonend. Een uitzondering hier-

op is een volledig symmetrische ronde koepel. Die is wel rede-

lijk gemakkelijk te maken.

Een nieuwe naam of striping?
KIM kan ook alles aan m.b.t. beletteren. Dus een nieuwe stri-

ping voor onze oudere Dehlers is zo gemaakt. Vooral wanneer

het ontwerp gewoon in “EPS” wordt aangeleverd. Uiteraard

worden moderne doorgekleurde folies gebruikt. (De oude

Dehlerlogo’s waren niet doorgekleurd en vervaagden na een

paar keer poetsen). Bij een paar kunststof ornamenten valt op

hoe mooi glad deze zijn.. Dat wordt bereikt met een polijstbe-

werking van zowel de kopse kanten als de vlakken. Een gedeel-

te daarvan (de moeilijke hoeken) moet nog steeds met de hand

worden gedaan. Een pronkstuk in de productiehal is verder de

grote CNC- freesmachine. Hier leg je bij wijze van spreken een

plaat materiaal op en met een druk op de knop freest de machi-

ne zijn weg door de plaat om zo een stapel ruiten of reclame let-

ters te produceren.

Kunststof acrylaat is ook mooi te lijmen en dat kan KIM heel

goed. Bij alle ornamenten zie je nergens ook maar een spoortje

lijm. Maar de details van dit lijmen willen de heren toch liever

voor zichzelf bewaren. Jan Muller heeft, net als wij, ook iets met

water. Hij bezit een motorboot en is nu bezig een nieuwe boot

te bouwen. Daarbij wordt ook hij geconfronteerd met dezelfde

problemen die iedereen meemaakt die het bouwen van een

boot in opdracht geeft. Maar een ding weet Jan zeker: hij krijgt

prima ramen !

Wilfried Oude Vrielink
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Op het kajuitdak van een Dehler 35 CWS zijn door Dehler vrij dure kogelgelagerde organisers (keerblokken) van Harken
gemonteerd. Op zich goed natuurlijk want Harken is een van de topmerken op het gebied van sailing hardware. Maar
ook met topmerken gaat het wel eens mis. 

22

Ref i t  organisers D35 CWS.
Deen Houtepen legt uit

Zo bleek dat de kunststof kogels in de 6 schijven volledig ver-

pulverd en verbrokkeld waren tot kleine korrels. Vooral wanneer

er wat spanning op de lijn stond, werd de weerstand van de

schijven steeds groter. Het leek wel of deze niet meer wilden

draaien.

De oorzaak weet ik aan een combinatie van tijd, UV straling en

zoutwater, kortom slijtage.

De originele 3-schijfs Harken organisers waren nog wel te

bestellen, maar zijn nogal aan de prijs. Daar de assen geklon-

ken waren moesten deze worden uitgeboord om de defecte

schijven te kunnen demonteren. Nieuwe schijven kopen, en dan

een M6 bout met moer als as? Dat is het ook niet echt.

Keus te over
Nieuwe organisers zijn van alle mogelijke fabricaten te koop;

denk aan Lewmar, Harken, HS, Pfeiffer, OS, Barton, Spinlock,

etc. Ik heb gekozen voor 3-schijfs organisers van Spinlock met

een schijfdiameter van 38mm voorzien van glijlagers en totaal

bevestigd aan dek met 5 bouten M6. De oorspronkelijke gaten

vallen weg onder de nieuwe Spinlock. (Deze gaten zijn wel eerst

vol met kit geperst om inwatering te voorkomen). De gaten heb

ik voorgeboord met een spiraalboortje van 3 mm, daarna met

4,8 mm. en toen met een machinetap M6, in de accuboorma-

chine, de schroefdraad in de ingelamineerde aluminiumplaat

getapt. De ruimte tussen binnen- en buitenschaal is groot

genoeg, dus je hoeft je geen zorgen te maken dat je per onge-

luk in de kajuit uitkomt met boor of tap. Na alle gaten voorzien

te hebben van een beetje kit heb ik de organisers vastge-

schroefd met RVS metaalschroeven M6 x 50 met verzonken

kop. Het resultaat mag er zijn!
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Roer  zoekt vrouw 2
geslaagd!

Ook ik stapte zaterdag 21 mei  in de auto om naar Lelystad af te

reizen. Ik had me ingeschreven voor de cursus "roer zoekt

vrouw" omdat veel vrouwen kennelijk met hetzelfde probleem

kampen als ik, namelijk het snel overgeven van het roer aan

onze mannen als de haven in zicht komt om de boot "in te par-

keren". Dat aspect wilden wij als succesvolle vrouwen toch ook

eens zelf beheersen.  Aangekomen in Lelystad ontmoette ik een

hele ploeg (14 vrouwen,  schat ik) die zich na een kopje koffie al

snel verspreidden over 3 boten, die genereus aan ons waren

uitgeleend door enthousiaste Dehlerclubmensen. Zo ook onze

boot, uitgeleend door Marijke. Naast de boot had ze voor die

dag ook haar zoon uitgeleend, Ernst-Jan, die ons de hele dag

fantastische met raad en daad heeft bijgestaan. 

De leermomenten
Ernst-Jan bleef de rust zelve bij onze verwoede pogingen om

de box in te varen, achteruit de box te verlaten, lijnen goed te

werpen, te keren in een 'straatje' in een haven, aan te leggen bij

steigers en een boot stil te laten liggen midden op het water. De

leermomenten 'kont in de wind' en 'andersom gaan zitten bij

achteruit varen' (onder andere) blijven ons voor altijd bij!

Marijke heeft die dag foto's gemaakt, gefilmd, de catering

gedaan, boeien gezocht en ons met praktijkverhalen van haar

eigen parkeerervaringen de hele dag aangenaam bezig gehou-

den. Ik denk dat ik zonder meer voor de andere drie dames

spreek als ik zeg dat we een erg leuke en vooral leerzame dag

hebben gehad met ook nog eens fantastisch weer.  

We zijn alle vier een stuk zelfverzekerder uit Lelystad vertrok-

ken, dan dat we er aankwamen, dankzij de Dehlerclub, Astrid,

Marijke en Ernst-Jan. 

Hartelijk dank. 

Else van der Wal.
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Traditiegetrouw is het Hemelvaartweekend bij ons een zeilwee-

kend. We gaan dan met de zeilers van De Put aan het

Haringvliet op pad, wat altijd garant staat voor een weekend vol

zeilplezier. Dit jaar lokt de Dehlerclub afdeling Zuid ons met een

zeilweekend op het prachtige open water van de Oosterschelde.

De beslissing is snel genomen, we doen mee.

Woensdagavond 1 juni 
We gaan de avond voor het festijn al aan boord. We proviande-

ren, nemen water in en prutsen nog wat aan ons schattige

scheepje. Ik heb afgelopen week nog wat RVS beugeltjes

gefreesd voor een reefsysteem vanuit de kuip. Een en ander

wordt met succes gemonteerd. Rond tien uur zijn we optimaal

geprepareerd voor het komend avontuur en besluiten we te

kooi te gaan zodat we morgen vroeg kunnen vertrekken. 

Donderdag 2 juni
We worden wakker door de geluiden van de natuur. Een haan

kraait in de verte, gelukkig niet te vroeg. Schapen blaten in de

wei, vogels kwinkeleren en fladderen in het rond, een vis

springt uit het water en plonst weer terug, de wind ruist door

de wilgen op de dijk. Ook u kunt dit aan den lijve ondervinden

als u zich opgeeft voor het komende rondje Tiengemeten, waar-

bij onze thuishaven dit jaar het vertrekpunt zal zijn. Maar laat ik

niet in mijmeringen verzinken, trossen los, we gaan! Om half

negen zitten we al op het water. Er staat nog niet veel wind, ont-

spannen kruisen we het Vuile Gat uit richting Haringvlietbrug en

Volkeraksluizen. Kopje koffie,  koekje erbij, u kent dat wel. Het is

droog in Nederland, het brugdek van de Haringvlietbrug steekt

nu 13,5 meter boven het water uit wat normaal zo’n 12 meter is.

We schutten door de sluis en kijken uit naar de Blue Whale van

Pim van de Aar. We hebben gisteravond nog even contact

gehad om eventueel samen met hem op de zeilen. Op het

Volkerak staat wat meer wind. Voor de wind, met de boom in de

fok, voor ons schip een snelle koers, gaan we richting

Krammersluizen. 

Chaos bij de Volkeraksluis
Eén van de sluizen voor de recreatievaart is al langere tijd stuk,

dat wordt dus proppen! We slaan één schutting over, maar ook

bij een tweede schutting is voor ons geen plaats. Dan wordt er

omgeroepen dat de overblijvende schepen in de sluis voor de

beroepsvaart mogen schutten. Dus de buitenboordmotor op

vol gas en omvaren. In deze sluis van 240 meter lang gaan met

gemak 100 jachten. Ook een grote visser uit Yerseke schut nog

even mee. We hebben Pim van de Aar gebeld om te horen waar

die uithangt, maar die ligt al hoog en droog in Sint Annaland,

dat kan ook niet anders met zo’n

razendsnelle Dehler 36. 2,5 uur verder,

als we eindelijk geschut zijn, is de wind

verder aangetrokken. In vliegende

vaart gaat het aan de wind door de

geul naar Sint Annaland. We halen het

nog net zonder te reven. We hebben

telefonisch al een plaatsje gereser-

veerd zodat we niet aan de meldstei-

ger hoeven te gaan liggen. Na een

vlekkeloze afmeermanoeuvre, dat is

wel eens anders met harde wind, zit de

tocht er voor vandaag op. We zijn uit-

genodigd voor een kennismakingsbor-

reltje bij Pim en Linda aan boord en

wisselen de ervaringen van deze dag

uit. In de jachthaven van Sint

Annaland is naar horen zeggen een

uitstekend restaurant. We hebben

gebraden slavinken en frisse salade

van thuis meegenomen, waar ook niks

mis mee is. Het restaurant komt een

volgende keer wel. Omdat we graag vroeg vertrekken, want dat

zijn vaak de mooiste momenten van de dag, nemen we nog een

douche in het prima sanitair van de jachthaven en laten ons

daarna door de Clochard in slaap wiegen.

De Hemelvaarttocht Zuid 2011
Een verslag van de Clochard, een Dehlya 25
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Vrijdag 3 juni  
Op naar Goes. We worden uitgezwaaid door Pim en Linda.

Lekker windje, stroom mee door afgaand tij, boom in de fok en

met een sneltreinvaart voor de wind naar de Zeelandbrug. We

zijn al voor de kentering bij het Engelse

Vaarwater, hebben we toch nog stroom tegen,

maar wat maakt het uit met deze wind. Om elf

uur al bij de sluis van Goese Sas. Om twaalf

uur liggen we voor de verkeersbrug in Goes,

met motorpech notabene! Ik heb vanochtend

vroeg al vastgesteld dat er iets aan de gas-

hendel van de buitenboordmotor mankeerde.

Een beetje gammel vond ik het, en een aan-

dachtspunt om later deze dag eens even naar

te kijken. De hele dag hebben we probleem-

loos van de buitenboordmotor gebruik

gemaakt, maar net bij de laatste afmeerproce-

dure reageerde de motor niet meer op het

gas. Bij nader onderzoek blijkt het een kwestie

van een losgelopen boutje. Het euvel is gauw

verholpen! Ook de Blue Whale is inmiddels

gearriveerd. Volgens de almanak draait de

brug pas weer om vier uur. We zijn dan ook

stomverbaasd als de bellen beginnen te rinke-

len en de bomen voor de brug naar beneden

gaan. En ja hoor, de brug gaat open. Dankzij

deze verrassing liggen we om twee uur afgemeerd achterin de

binnenhaven. Zo langzamerhand druppelen steeds meer

Dehlers, die aan de bijeenkomst meedoen, binnen. Om zeven

uur gaan we gezamenlijk dineren. Tot dan is de tijd vrij te beste-

den. Na enige tijd vanuit de kuip met een kopje thee te hebben

aanschouwd hoe de haven langzaam wordt volgebouwd, gaan

we boodschappen doen. We wandelen het centrum van Goes in

en ondergaan een complete cultuurschok. Zo-even ervoeren we

nog de weidsheid van de Oosterschelde, nu banen we ons een

weg door de winkelende menigte. Over contrast gesproken!

Terug bij de boot een biertje in de kuip. 

Tijd voor het diner
Om zeven uur verzamelen we ons bij het Elfde Gebod voor het

diner. We zitten in een apart zaaltje aan een lange tafel en doen

een voorstelrondje, zodat we wat meer over onze mede DCN-

leden te weten komen. Ergens rond tienen beëindigen we een

geslaagd, smakelijk en gezellig diner. Inmiddels is het buiten in

de haven groot feest. Het is gezellig druk op alle terrasjes, over-

al klinkt muziek. Het is een zwoele avond, de drank vloeit rijke-

lijk en we wanen ons in mediterrane sferen. Dit is niet de uitge-

kozen plek om vroeg te gaan slapen en dat willen we ook niet.

Op het terrasje van het restaurant vlakbij ons is een huwelijks-

feest gaande, en speelt een bandje. Gratis gezellige muziek en

we liggen eerste rang. De eigenaresse van het restaurant komt

ons een drankje brengen ter compensatie voor de overlast. De

muziek stopt met een half uurtje zegt ze. Overlast? Laat ze lek-

ker verder spelen! Maar uiteindelijk wordt het dan toch tijd om

wat rust te nemen, morgen naar Zierikzee. De brug draait om

negen uur! 

Zaterdag 4 juni 
We zijn snel weg deze ochtend, we liggen niet ingebouwd, heb-

ben geen schepen langszij en liggen alleen aan de steiger, op

een plek waar wij nog net inpassen. Kijk, dat zijn nu de voorde-

len van een kleine Dehler. Er volgt een hoop gepruts om in alle

drukte door de brug te komen. Vooruit, achteruit, afhouden,

schurende stootwillen, hopeloos scheefwaaien en meer van dat

gestress op de vroege morgen. Daarna varen we in konvooi

door het kanaal terug naar het Goese Sas. Even schutten en

hoera, daar is weer dat prachtige open water. Op naar de

Zeelandbrug en Zierikzee. We varen onder de Zeelandbrug

door, ja dat gaat, langs Colijnsplaat richting Roompot. En dan

kruisend door de brede geul dwars over de Oosterschelde terug

naar Zierikzee. Daar komen we Arti van Putten tegen met zijn

Dehler 32 ‘Gentle’. De wind wakkert nu echt aan en we kunnen

nu het reven vanuit de kuip testen. Dat werkt probleemloos.

Om twee uur meren we af vlakbij de molen naast de Optima 92

van Frits Wille. Om half vijf worden we bij de VVV verwacht voor

een rondwandeling met gids door historisch Zierikzee. Tot die

tijd vermaken we ons met een bezoek aan de firma Bouwman.

De stootwillen aan boord van de Clochard vormen een bij

mekaar geraapt zooitje, daar mag wel eens wat nieuws voor

komen. Na wat schiemanswerk, oogsplitsen en takelingen door

de schipper, zitten er nu ook fraaie lijnen aan. Zoals gezegd, om

vijf uur de wandeling door Zierikzee. We wandelen door straat-

jes waar je anders nooit komt en worden rijkelijk voorzien van

historische wetenswaardigheden. De avond is vrij te besteden,

we vullen die tijd met een maaltje gebakken vis, wat kletsen en

wat luieren.
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Zondag 5 juni 
Tijd voor de terugtocht, het wordt een lange dag. We zijn om

half acht op weg, vroege vogels noemen ze dat. De koek en

zopie om negen uur laten we helaas voor wat het is want we

hebben een flinke tocht voor de boeg. De Zeeuwse bolussen

hebben we voor onderweg meegekregen. Het weer is omge-

slagen naar bewolkt en mogelijke regenbuien. De regenpakken

en laarzen hebben we al klaar liggen. Aan het einde van het

havenkanaal klinkt harde muziek. Een groep jongeren heeft een

nachtje doorgehaald aan de waterkant met bier en pilletjes,

want zelfs nu staan er nog een aantal onderaan de dijk te swin-

gen. We worden door hen uitbundig uitgezwaaid. Pas onder de

Zeelandbrug, als we de zeilen gehesen hebben, sterft het geluid

van de muziek weg. Het wordt een tocht met regenbuien en

stroom tegen. Pas bij de Krammersluizen waar we weer in de

beroepsvaartsluis schutten, klaart het op. De Blue Whale komt

ons achterop en voorbij. Het Volkerak af, de sluizen door, onder

de Haringvlietbrug door en met gunstige wind bereiken we om

vijf uur ’s avonds de thuishaven. We hebben een geweldig zeil-

weekend achter de rug, mede door het prachtige weer, en we

hebben veel gezellige DCN-ers leren kennen. Hulde aan de

organisatoren. Het kan zomaar zijn dat we volgend jaar weer

van de partij zijn.

Hanneke Friebel en Henk van de Weije
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Programma DCN -  Zuid

16 t/m 18 september Rondje Tiengemeten voor Dehlers

22 oktober, zaterdag Rondje Tiengemeten met de klipper Hollandsch Diep

8 en 9 oktober  za en zo Grevelingencup:, 1e wedstrijd 2011/2012 + social evening

12 en 13 november za en zo Grevelingencup:, 2e wedstrijd 2011/2012

10 en 11 december za en zo Grevelingencup:, 3e wedstrijd 2011/2012

Programma DCN -  Noord

Juli/aug.         Zomertocht kanaaleilanden (4 weken)

3 en 4 sept.     IJsselmeercup

17 sept.           Valkenbokaal

Evenementenkalender 2011 




