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Secretariaat:  Els den Engelsman  Telefoon:  0594 – 249 232 

  H. Sipkesstraat 13  e-mailadres: secretariaat@wsvlunegat.nl 

  9851 AV Burum  website:  www.wsvlunegat.nl 

 
Inleiding         door Tiemen Cloo 
We hebben er weer zin in.  
Na de algemene ledenvergadering hebben 
we  ons  activiteitenprogramma 2016 
samengesteld met voor ieder wat wils.  
We hopen weer velen van u te begroeten. 
Dit jaar vieren we ons 3

e
 lustrum. Op 20 

februari 2001 is onze vereniging opgericht. 
In september gaan we daar aandacht aan 
schenken. Ook hebben we ter ere van ons 
15 jarig bestaan een cadeautje voor onze 
leden. Ieder lid krijgt in april een nieuwe 
clubvlag van een groter formaat dan de 
huidige. Niemand heeft zo  meer een 
excuus de clubvlag niet in de mast te laten 
wapperen! Ons streven, dat we samen met 

u hopen te bereiken is: Een clubvlag in 
iedere mast! 
Onze traditionele “openingsknaller” van 
het activiteitenprogramma wordt dit jaar 
de “lenteknaller” aan het begin van het 
vaarseizoen op 22 april.  
Zeezeiler Clemens Kok zit in januari en 
februari in Zuid Amerika. Zijn boeiend 
verhaal in april lijkt ons een prima start van 
het nieuwe vaarseizoen. 
 
 We wensen u en uw dierbaren een 
voorspoedig en vooral gezond 2016 toe 
met veel mooie uren op en om het water. 

 

 
Lustrumviering met stamppotbuffet op zaterdag 24 september 
Noteert u alvast de datum. Nadere mededelingen volgen in april. 
 

                                                          

http://www.wsvlunegat.nl/
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Algemene ledenvergadering 2015 op vrijdag 6 november 
 

De agenda werd vlot afgehandeld. Het 
bestuur ging uitgebreid in op opmerkingen 
en vragen van de leden. 
De financiële stukken werden door de 
kascommissie en de vergadering in prima 
staat bevonden. Willem de Witt trad 
reglementair af als lid van de 
kascommissie. Herman Boonstra werd 
benoemd als nieuw lid. De contributie kan 
op €35 gehouden worden. 
Wiebe Graeler en Peter Rozendal werden 
herkozen  als bestuurslid. 

 
De activiteiten van het 
Watersportverbond werden 
toegelicht door Tiemen Cloo 
en Cees van Roon.  
Het activiteitenprogramma 2016 is 
besproken en positief ontvangen. De 
consumpties en de hapjes werden door de 
vereniging aangeboden.  
Na afloop van het officiële gedeelte was 
het nog heel gezellig in de kantine. 

 
Voor het uitgebreide verslag verwijzen we naar onze website. Het is daar ook te downloaden. 
 

Natura 2000 Beheerplan Lauwersmeer     
Tot 30 november lag het concept 
beheerplan Lauwersmeer ter inzage. 
Belanghebbenden konden hun zienswijze 
inbrengen. De werkgroep Lauwermeer 
heeft dat namens het Watersportverbond 
gedaan.  
Samenvattend is haar zienswijze: 
Wij zijn voor een open landschap en in 
principe niet tegen de verhoogde 
waterstand.  
Wel hebben we er steeds de volgende 
voorwaarden aan verbonden:  
1. Geen verhoging tijdens het vaarseizoen, 
dat begint op 1 april 
2. Er moet een goede schaderegeling 
komen met een onafhankelijke nulmeting 
voorafgaand aan de proef. 
3. Dynamische zonering om zo veel 
mogelijk open vaargebied te houden 
4. Surfers moeten tijdens de hoge 
waterstand de mogelijkheid hebben ook 

buiten het open gebied te kunnen staan 
om b.v. een noodreparatie uit te voeren. 
 
De volledige zienswijze staat op de website  
 
 
 
 

Laatste nieuws: 
De proef is vooralsnog een jaar uitgesteld 
vanwege de vele ingebrachte bezwaren. De 
provincies Groningen en Fryslân en de 
betrokken gemeenten willen de extra tijd 
gebruiken voor meer onderzoek naar de 
gevolgen. Omwonenden en bewoners 
hebben weinig vertrouwen in de verhoging 
van het waterpeil. 
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Jachthaven Schiermonnikoog                        
Na 3 Na jaar van niet of nauwelijks 
baggeren, wordt de jachthaven van  
Schiermonnikoog toch uitgebaggerd. 
Volgens de plannen wordt de haven op 
1m90 diepte gebracht. Het slib wordt met 
een ploegboot  richting de uitvaart geul 
gebracht en vervolgens door middel van  
waterinjectie naar buiten gewerkt. Het 

college van Schiermonnikoog acht deze 
methode effectief en wil in 2016, bij wijze 
van proef, twee tot drie keer de 
combinatie ploegboot en waterinjectie 
inzetten.  
Het liggeld gaat wel omhoog van 60 naar 
70 cent per vierkante meter. 

Vaarprogramma op TV     

Zaterdag 9 januari 2016 start op RTL4 een 
vernieuwde serie uitzendingen van VaarTV.  
Het programma richt zich niet alleen op 
bestaande watersporters, maar ook op 
jonge mensen die enthousiast gemaakt 
worden voor verschillende vormen van 
watersport. Elke week gaan de 
presentatoren naar een ander 
watersportgebied in Nederland. Samen 

met een eigen groepje avontuurlijke, jonge 
mensen maken ze kennis met de meest 
uiteenlopende vormen van watersport die 
in deze regio mogelijk zijn. Ook is er in elke 
aflevering ruimte voor een paar korte 
items over nieuwe boten, producten, 
evenementen en andere watersport 
gerelateerde onderwerpen. 

Verplichte registratie marifoon kost €31 per jaar……? 
Maritieme zenders zoals de marifoon, AIS 
en noodzender vallen hieronder.  
Vanaf 1 januari 2016 wil het kabinet hier 
per zender €31 per jaar voor heffen.  
Het Watersportverbond  maakt bezwaar 
tegen deze verplichte vergoeding, omdat 
het de veiligheid op het water niet ten 
goede komt. Het Watersportverbond is van 
mening dat maritieme zendapparatuur 
onmisbaar is voor de veiligheid op de 
Nederlandse vaarwegen. De marifoon kan 
van levensbelang zijn. In geval van nood is 
het de beste manier om hulp in te roepen, 

een ander vaartuig te waarschuwen of 
eventueel een in nood verkerend schip te 
helpen.  
Wij vrezen dat de invoering van een 
jaarlijkse heffing voor de verplichte 
registratie zal leiden tot een afname van 
het gebruik van de marifoon door de 
kleinere recreatievaartuigen. Dit zal de 
onderlinge communicatie tussen 
beroepsvaart en recreatievaart niet ten 
goede komen en tot onveilige situaties 
leiden.
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Ontwikkelingen op en rond de haven Lunegat   
door Rob Meijer 

 
Het seizoen is voorbij. Voor mij persoonlijk 
is het een goed watersportseizoen 
geweest. Voor het eerst sinds 4 jaar ben ik 
met Gea en de kinderen weer eens met de 
boot op vakantie geweest. Wij hebben 
Terschelling en Ameland bezocht . Later 
zijn Gea en ik nog een keer naar 

Schiermonnikoog gevaren om het 
droogvallen in de haven te ervaren. Dat 
viel mee.  
Het was geen probleem. We zakten zo in 
de modder weg. Toch is het goed dat er 
weer gebaggerd gaat worden.                       
Bijna alle boten staan weer op de wal.  

 
Belangrijke punten voor de binnen-  en  buitenstalling en de stalling in het water. 

 Voor stalling op de wal binnen en buiten geldt dat de min pool van de accu 
losgekoppeld moet zijn, zodat er geen stroom op het elektrische systeem van de boot 
staat. 

 Voor de boten binnen geldt ook dat de gasflessen van de boot moeten worden 
gehaald. 

 Het is niet toegestaan om ventilatorkachels te gebruiken in de boot op de wal. 

 Men kan af en toe accu’s laden in overleg met de havenmeester. 

 Zorg ervoor dat de vallen langs de mast goed zijn vastgezet  ter voorkoming van 
onnodige slijtage en lawaai bij harde wind 

 Voor boten in het water geldt dat iedereen zoveel mogelijk een plek aan de drijvende 
steigers zoekt, en regelmatig controleert of de landvasten nog in orde zijn en 
dekkleden nog vastliggen. 

 Haal de zeilen van de boot dan blijven ze netjes en loop je niet het risico dat ze bij een 
storm losraken. 

Waterpeil Lauwersmeer. 

Op dit moment probeert de provincie 
Groningen om het waterpeil in het 
Lauwersmeer in de maanden februari - 
april omhoog te brengen. Het gaat hier 

over een proef van 2 jaar, te beginnen in 
2016. Mijn inschatting   is echter dat deze 
startdatum een jaar opschuift.  
(Deze inschatting is juist gebleken.)

Ontwikkelingen in de haven.   

Er is weinig nieuws te melden. Aan de 
plannen voor de zonnepanelen en 
uitbreiding van de parkeerplaats wordt 
rustig doorgewerkt. Het is goed mogelijk 
dat in het voorjaar/begin zomer de 
zonnepanelen geplaatst worden. Komende 
week beginnen we met het onderhoud van 

de haven en daar kunnen we deze winter 
wel mee vooruit. 
Ik wens iedereen een prettige kerstdagen 
en misschien tot ziens op de Nieuwjaars 
receptie van 9 januari. 

 
 

Hartelijke groeten , Rob en Gea 
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Activiteitenprogramma 2016 
 
De activiteiten vinden plaats in de kantine op de haven en beginnen om 20.00 uur, 
tenzij anders vermeld. 
 

1. Bindingsavond, met de spannende film “All is Lost”   
met Robert Redford  op vrijdag 29 januari                                    

        
Tijdens een eenzame zeiltocht midden op 
de Indische Oceaan boort een 
zeecontainer zich in de romp van de 
zeilboot. De hoofdpersoon bevrijdt zijn 
boot op rustig beredeneerde wijze uit deze 
penibele situatie. Hier zegeviert menselijk 
vernuft. Dit is een zeeman,  gespeeld door 
Robert Redford, die zich niet zomaar laat 
knechten door de elementen. 
Hij overleeft een hachelijk avontuur dat 

bestaat uit storm, dorst, een dreigend 
tekort aan voedsel en een ontmoeting met 
rondzwemmende haaien.  
Mede door de onverwachte komische 
gebeurtenissen tijdens de film, blijf je op 
het puntje van je stoel zitten. 
 Als watersporter moet je  
“All  is Lost” gezien hebben. 
Na de film is er ruim de gelegenheid om 
nog even gezellig na te praten.

Deelname : Leden wsv Lunegat:     gratis  Niet-leden:  € 5,- te voldoen bij binnenkomst 
U hoeft zich voor deze avond niet van te voren aan te melden. 

 

2. Workshop schiemannen en splitsen    
op dinsdag 23 februari 

door John Reid                       
  
Dit is een echte doe-avond.  
De vereniging stelt oefenmateriaal 
beschikbaar. De deelnemers leren een 
aantal belangrijke knopen en splitsen de 
baas te worden. Deze keer staat het maken 
van een oogsplits in dubbel gevlochten 

dyneema lijn centraal. Met gebruik van 
spitsnaalden. U kunt deze avond ook 
goedkoop een set naalden kopen. 
De praktische benadering van John staat 
borg voor een leerzame en gezellige 
avond! 

Dus komen die avond! Wel even aanmelden via de website i.v.m. aanschaf materiaal 
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3.  Cursus Reanimatie op  zaterdag 12 maart 
9.30 – 12.00 uur 

 
Een hartstilstand komt altijd onverwacht.  
Het overkomt elk jaar 15.000 à 16.000 
Nederlanders. 
Zeker als u op uw boot bent op een plek 
die niet zo maar te bereiken is, is het 
belangrijk dat u weet wat u kunt doen. 
Hulp bieden binnen de eerste 6 minuten 
na een hartstilstand is cruciaal en kan een 
leven redden. Door het volgen van een 
reanimatiecursus, bent u voorbereid.  
U leert  een hartstilstand 

herkennen, hartmassage toepassen en 
mond-op-mond beademing geven en ook 
de AED te gebruiken. 
Bij voldoende belangstelling willen wij de 
cursus weer mogelijk maken.  
Het gaat hierbij om een officiële cursus. 
Dit is tevens de gelegenheid voor leden die 
vorig jaar hebben deel genomen, hun 
certificaat te actualiseren.  
Herhaling elk jaar is nodig om de 
vaardigheid te houden. 

 
De kosten bedragen €10 voor leden/ partners - en bij voldoende ruimte - voor niet-leden €17.50 
te voldoen op de cursusdag. 
Opgave via website 
 

 
 
 

 4.  “HALEN en BRENGEN” op woensdag 23 maart 

 

                                
De  leerzame “klassieker” in ons  
activiteitenprogramma.  Een ieder heeft de 
mogelijkheid om inbreng te leveren bij het 
uitwisselen van ervaringen met 
scheepsonderhoud, vaartips, nuttige sites, 

vuilwatertank in bouwen, etc.  
Kortom: Dòòr de leden, vòòr de leden, 
waarbij we altijd iets van elkaar kunnen 
opsteken. 

 
Dus komt u maar met uw vragen,  tips en ervaringen! 
 
 
 

http://www.reanimatiepartner.nl/Publiek/Over_cursussen/Cursuslocatie_zoeken/Default.aspx?mId=9490
http://www.reanimatiepartner.nl/Publiek/Over_cursussen/Cursuslocatie_zoeken/Default.aspx?mId=9490
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5“Overleven op Zee”  in zwembad Buitenpost  
op een zaterdagavond in maart of april 

         
 
Op ons havenfeest heeft Juco Wester   een 
demonstratie gegeven met  het te water 
laten van een 12 persoons reddingsvlot. 
Dat was bijzonder interessant.  
Toen is het idee ontstaan een 
praktijkoefening in een zwembad te 
houden. Vaak wordt er gedacht dat men 
eenvoudig in het vlot stapt als dat nodig is. 
Bij een vorige oefening enkele jaren terug 
bleek dit bepaald niet zo gemakkelijk te 
zijn.  
Daarom organiseren we bij voldoende 
belangstelling opnieuw een praktijkavond 

in  zwembad De Kûpe in Buitenpost , 
Kuipersweg 74, 9285 SW  
Juco Wester zal ons die avond instrueren 
en begeleiden.  
 
Deelnemers gaan met hun eigen (sport) 
kleding  en zwemvest te water .  
Zo realistisch mogelijk ! 
 
Meenemen dus:  
(sport)kleding en zwemvest, al dan niet 
opblaasbaar. 
 

 
De kosten zijn mede afhankelijk van het aantal deelnemers. 

Wilt u daarom uiterlijk 10 januari laten weten of u meedoet. 
Daarna kunnen we onze plannen verder uitwerken en wordt u per mail en via de website 
geïnformeerd. 
Opgave via de website 
 

 

           
   

Wij zoeken iemand met een zwemdiploma reddend zwemmen, die deze avond 

aanwezig wil zijn. Anders moeten we iemand van het zwembad inhuren. En dat is duur…… 
Graag even contact opnemen met secretaris Els den Engelsman. 
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6. Presentatie van Clemens Kok:  
“Met de bark Europa naar Antarctica” op vrijdag 22 april                  

                                               
Clemens Kok zeilde met de bark Europa 
van Ushuaia vaar Antarctica en maakte 
daarna een flinke deel van de thuisreis 
mee. Met vaart en humor vertelt hij hoe 
het hem, als ervaren toerzeiler, vergaat 
tijdens de ruim twee maanden aan boord. 
De bijzondere reis, de prachtige boot en 
haar kleurrijke bemanning vormen 
daarvoor een prachtig decor. Daarnaast 
komt ook de techniek van het varen met 
een dwars getuigd schip aan de orde. 
Gelukkig slaagt Clemens Kok erin het “teer- 

en touwjargon” grotendeels te vermijden, 
waardoor het onderwerp blijft boeien. 
Zelfs voor de zijdelings geïnteresseerde 
zeiler of motorboot schipper. Bij zijn 
presentatie maakt Clemens Kok gebruik 
van prachtige beelden, waaronder enkele 
korte filmpjes. 
Hij schreef ook een boek over deze 
bijzondere reis. Het is na de presentatie te 
koop. 
Het belooft een mooie avond te worden.

Noteer alvast de datum. Meer informatie volgt in april. 
 

    Betaling contributie wsv Lunegat 2016       

Wij vragen u  de  €35 contributie over 2016 uiterlijk 30 januari  over te maken.  
Zie hiervoor de bijgevoegde contributienota 2016. 

 

AANMELDING  activiteiten 2016  
S.v.p. uiterlijk 30 januari  even opgeven via onze website (aanmelding act.)  

(of sturen aan het secretariaat ) 
Activiteit     Datum  Aantal pers  
2. Workshop schiemannen en splitsen  di 23 februari ………….   
3. Reanimatie    za12 maart ………….   
4.Overleven op Zee in De Kûpe  maart  april ………….   
Voor de overige activiteiten hoeft u zich niet van te voren aan te melden 
Naam  : .................................................... 
Adres  :..................................................... 
Postcode  : .................................................... 
Woonplaats : .................................................... 
Telefoon  :………………………………………………….   
E-mail: ……………………………………………………. 


