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VAN DE COMMODORE 

 

Waarde Yforians, 
 

Dat was weer eens een ouderwets gezellig 
lustrumfeest, nietwaar ?  
Ik heb genoten van de mooie locaties, 
dixieland muziek,  een voedzame maaltijd 
en prettige wijn. Maar boven al van de F in 
de IYFR : fellowship. Oftewel van alle pret-
tig bekende gezichten die besloten hadden 

om dit lustrum niet aan zich voorbij te laten gaan en naar Rot-
terdam waren afgereisd. D e leden van  de bridge vonden het 
geweldig om U allen te mogen ontmoeten. Eens te meer omdat 
er ook zoveel vrienden vanuit het barre noorden aanwezig wa-
ren. Onze Fellowship is echt weer goed voor de komende vijf 
jaar. 
Als U er niet bij geweest bent, het kan natuurlijk wel eens een 
héle enkele keer niet uitkomen, hebt u dus wel heel wat  gemist. 
Dat is  erg jammer. Gelukkig is de winterslaap van onze de Ne-
therlands Fleet niet zo diep en zijn de vloot besturen al in de 
weer met het komende seizoen.  Dus kunt u zich laten bijpraten 
tijdens de voorjaarsvergaderingen van de beide vloten. De aan-
kondigingen van deze volgende bijeenkomsten vindt u in deze 
Rotavloot. Maak er gebruik van !  U bent van harte welkom en u 
wordt zeker door uw mede Iforians  gemist, als het wéér niet 
past in uw agenda.  Ondergetekende zult u er in ieder geval te-
genkomen. 
Ik wens U allen een behouden vaart en een gezond 2014. 
Met hartelijke groet en tot de voorjaarsbijeenkomst ! 
 

Freerk de Vries                                                                                                              
cmdr  Netherlands Fleet 
 

 

KOMENDE EVENEMENTEN  

 

 

23-03 2014:  ZW VLOOT voorjaarsbijeenkomst   
   Museumschip de Buffel, 
   Hellevoetsluis zie blz 3              
 

 

 

11-04 2014 : NO VLOOT Voorjaarsbijeenkomst 
(Vrijdag)  KNRM , de nieuwe reddingboot! 
   IJmuiden  zie blz 4 
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  .Waarde IYFORIAN, 
 

Op 23 maart bent u uitgenodigd op onze voor-
jaarsvergadering. 
Deze zal plaatsvinden in Hellevoetsluis, waar 
sinds oktober vorig jaar het museumschip de 
Buffel ligt. 
Wij houden de vergadering daarom op de Buf-
fel in een bijzonder mooie historische omge-
ving. Naast een uitgebreide uitleg en rondgang 
in de Buffel zullen we ook een zeer interessan-
te vergadering hebben temeer, daar we onze 
najaarsvergadering van afgelopen jaar hebben 
overgeslagen. 
De agenda luidt dan ook: 
 

10:30 Ontvangst op de Buffel: Adres Droog-
dok Jan Blanken, Dokweg 5. 3221 AE Helle-
voetsluis 

11:00 Voorjaarsvergadering.  
Agenda: 

· Opening en welkom 

· Mededelingen bestuur 
· Jaarverslag juli 2012 tm juni 2013 

o Bespreking financiën 

o Rapportage kascommissie 

· Enquête pinkstertocht 
o Uitslag 

o Conclusies en aanbevelingen 

o Besluitvorming 

· Agenda komende activiteiten 

· Datum komende vergadering met colle-
gae NW? 

· Ledenwerving 

· Rondvraag 

· Sluiting 

12:00 Lichte lunch met versnaperingen 

13:00 Lezing en rondleiding Buffel 
14:30 Thee of iets wat erop lijkt 
15:00 Afscheid 

ZW VLOOT 
VOORJAARSBIJEENKOMST 

23-03-2014 
HELLEVOETSLUIS 

  Museumschip de Buffel 

     Er is een ruim bij het dok 

 

 

S.v.p aanmelden bij ; 
Henk van den Berg: h.vandenberg@bvlb.nl,  

Of 
Arie Quik:  a.quik@qed.nl 
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Excursie KNRM Ijmuiden  
Spectaculaire primeur:  kennismaken met de nieuwe Nh 1816 

De reeds zeer geavanceerde reddingsboot van het type Arie Visser is al-
weer ruim 20 jaar oud. Het schip voldoet goed, maar levert de bemannin-
gen veel ergonomische problemen. Daarnaast is wetgeving met betrek-
king tot milieu, duurzaamheid en veiligheid veranderd.  
 

Behoefte aan vernieuwing dus. KNRM ging samen met de Vries Lentsch, 
TU Delft, Damen Scheepsbouw, ontwikkelen en daaruit ontstond de nieu-
we Nh 1816, genoemd naar de Noordhollandse verzekeringsmaatschap-
pij, die het schip sponsort. 
 

Het schip is gereed. Het kan met 35 knopen tegen hoge golven, en met 15 
tegen gigantische golven op. Ongelooflijk? We krijgen de kans om dat 
fraais te zien en alle details van de voorbereiding en afwegingen te verne-
men! ! 

NO VLOOT 
VOORJAARSBIJEENKOMST 

11 APRIL 2014 
KNRM IJMUIDEN 

   Type Arie Vsser 

Type Nh 1816 

 

Programma: 
 

11.00 H         Ontvangst 11.00 uur, met koffie, appeltaart  
Plaats: het bekende visrestaurant “Kop van de Haven” Sluisplein 80 IJMUIDEN 

  Waar riant uitzicht over zeehaven, Forteiland en vissershaven,  
  èn ruime Parkeerplaats 

11.30   jaarvergadering  
12.30   borrel en lunch.*) 
14.00            bezoek aan de KNRM Haringkade 2, 1976 CP, IJmuiden. 
  voordracht over de spectaculaire nieuwe Nh1816 met de ‘bijlboeg’ 
16.00           einde van de bijeenkomst. 
 

Kosten:         €30 pp inhoudend koffie gebak  lunch en bijdrage KNRM 

 

Leden van de Zuidwest vloot zijn natuurlijk van harte welkom!  

 

Aanmelden bij de secretaris van de NO Vloot: Jos Sluijter josenregiensluijter@planet.nl 
 

P.S. Deze unieke ontvangst bij de KNRM was alleen mogelijk op vrijdag. De organisatoren hopen dat ook 
onze nog werkende leden zich voor deze bijzondere gelegenheid kunnen vrijmaken. 

 

. 
*) Rijk gevulde IJmuidense vissoep of  Italiaanse tomatensoep  
Inclusief breekbrood met roomboter , broodjes (waldkorn of Italiaanse bol) met carpaccio of  huisgemaakte zalmsalade of  
gebakken kibbeling, inclusief koffie, glas melk/karnemelk of frisdrank, glaasje witte of rode wijn 

          (wat willen we nog meer?) 
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Joke:      kanovaart 

        Misschien  een idee voor aanstaande zomer? 

         
 

 

 
het kabbelend water 
de oevers 
de vlinders  
de bloemen 
ze glijden voorbij 
 
 
de zwaluwen  
zomer 
en zachtstromend water 
de route 
voor jou en voor mij 
 
 

  joke 

Jaarverslag 1 juli 2012 – 1 juli 2013 

 

Gedurende dit verslagjaar heeft u in de Rotavloot kunnen 
lezen over het verschil in opvatting tussen IYFR Internati-
onal en onze Bridge.  Volgens de International General 
Rules was het niet mogelijk om een “Netherlands Bridge 
“ te hebben omdat wij geen 3 vloten hebben.  We hebben 
dat eerst geprobeerd door op papier een NW vloot te 
creëren, maar dat gaf geen oplossing.  Dus volgens art 
11.5  bleef alleen de mogelijkheid aanwezig om dan twee 
‘Squadrons” te vormen. Dat is tijdens de ALV van 17 no-
vember 2012 zo besloten. 
 

Ook dit jaar heeft voornamelijk in het teken gestaan van 
Fellowship van onze beide vloten. In september 2012 
was de traditionele vaartocht vanuit Hindeloopen, geor-
ganiseerd door de NO vloot.  Mooi weer en een fantasti-
sche zeildag op het IJsselmeer. Ook aantrekkelijk voor 
enkele nieuwe leden van onze Fellowship.  Een gezellige 
soms met wat regen maar goed georganiseerde bijeen-
komst in Coevorden door NO trok ook veel leden aan. 
Was dat omdat men niet wist dat er in Coevorden ook 
WATER was?  
ZW vloot:  In maart 2013 was er een voorjaarsbijeen-
komst in Hellevoetsluis; jammer dat door het slechte 
weer het buiten programma van de bijeenkomst niet door 
kon gaan. Maar de binnen lokatie was warm en gezellig.  
Wederom goede Fellowship. Met Pinksteren 2013 orga-
niseerde de ZW vloot een werkelijk fantastisch program-

ma vanuit Kortgene.  In onze Rotavloot is aan alle bijeen-
komsten uitgebreid aandacht besteed. 
 

De Bridge heeft twee maal vergaderd ten huize van Ar-
nold en Koosje onder leiding van onze Commodore 
Freerk de Vries. Ledenbeleid was een steeds terugke-
rend punt van zorg. Het leden aantal is nu 109. Ook het 
punt dat onze Vloten waren veranderd in Squadrons 
werd uitgebreid besproken. Een oplossing ligt in het 
vooruitzicht nadat op de AGM (Annual General Meeting) 
in Lisabon (juni 2013) de Gerneral Rules veranderd zou-
den worden. 
 

De Rotavloot heeft een vernieuwing ondergaan en blijft 4 
maal per jaar verschijnen, zeker onder de bezielende 
redactie van Chiel Mariën en vooral Joke niet te vergeten 
voor haar toepasselijke gedichten. Alleen Chiel heeft wel 
kopij nodig.  
 

Voor uw secretaris was het weer een leuk jaar met veel 
plezier en fellowship in Rotary en IYFR! 
 

                                                      Evert van der Stroom 

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 
Juli 2012—juli 2013 
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Lustrumfeest IYFR Netherlands fleet. 
 

Het was nog maar nauwelijks november, maar toch wel 
erg: dat het redelijk hard woei was nog tot daar aan toe, 
maar regenen! In de middag zonder oponthoud en naar 
het leek hoe langer hoe harder. 
Maar op de Rotterdam wachtte een warme ontvangst  
met uitstekende versnaperingen en vervolgens interes-
sante excursies in het inwendige van het schip, met zijn 
uitstraling van confort en luxe die in de vijftiger jaren het 
na oorlogs herstel van ons land symboliseerden, en met 
zijn imposante stoommachines. 

In de bijzonder aantrekkelijke hut op het schip konden 
smoking en feestkledij worden aangegord, en daarna 
was het hoog tijd om per watertaxi naar de societeit van 
de Maas te gaan. Buiten echter vond een wolkbreuk 
plaats. En deze taxi’s boden slechts plaats aan een vier-
tal personen. Alle voorwaarden waren aanwezig om ge-
heel drijfnat aan te komen. Dat nooit! De organisatoren, 
Jennie Veldhoen c.s, waren flexibel en razend snel stond 
een touringcar voor de deur, nog redelijk op tijd om het 
gezelschap zonder al te grote vertraging naar de sociëteit 
van de Maas te brengen. 
 

Daar stond het personeel de verlate feestgangers pope-
lend op te wachten met prettige drankjes en glazen stoe-
len, die gelukkig toch van kunststof waren om niet zo 
koud aan te voelen, in de vergaderzaal. Want voor het 
eigenlijke feest los zou barsten, moest er eerst vergaderd 
worden. Wel snel: “als u prangende vragen heeft, dan 

hebt u wel pech”, zo opende commodore 
Freerk de Vries de vergadering, die dan ook zeer geani-
meerd werd.  
 

Voorzitter stond stil bij de merkwaardige ontwikkelingen 
rond de status van onze vloot binnen de IYFR. Waren we 
net in status gereduceerd tot een regionale vloot met en-
kele “squadrons”, we kregen die van Netherlands Fleet 
met twee legale sub-vloten terug, zodat de door ons als 
fake vloot in stand gehouden NW-vloot ontbonden kan 
worden.  
 

Het jaarverslag, dat elders in deze Rotavloot is opgeno-
men, werd door secretaris Evert van der Stroom voorge-
lezen, en het beeld dat het geeft van een club van men-
sen die elkaar graag ontmoeten, sprak de aanwezigen 
zeer aan. Rolf Domenie deed op zijn bekende onnavolg-
bare wijze verslag van het financieel beheer, dat inclusief 
het lustrumfeest een batig saldo van 400 euro opleverde. 
Rolf over zijn telefoontjes om achterstallige betalers te 
manen: “mevrouw neemt op, oh de iyfr,  ik zal mijn man 
even roepen. Jan, daar is iemand van de kerk die om de 
contributie vraagt!” Later ontvangt hij het bedrag twee 
maal. Hij belt en zij zegt “och, ik heb het bedrag overge-
maakt want ik dacht Jan vergeet het toch!”. Om maar een 
voorbeeld te noemen van de vreugde die het penning-
meesterschap verschaft, licht Rolf toe.  

Freerk besteedt nog aandacht aan Arnold Verkade, “de 
ex-Commodore van de NW spookvloot”, die samen met 
Koosje jaarlijks tweemaal gastvrijheid verschaft aan de 
landelijke Bridge, waar vele ex-commodores en andere 
oud bestuursleden goede herinneringen aan hebben. 
Voor allen ook interessant zijn de gemaakte afspraken 
rond de wisseling van de “Bridge” Commodore, die –ook 
als hij in November of Mei lijfelijk plaatsvindt-- toch rech-
tens plaats vindt aan het einde van de zesde maand van 
elk jaar. Arie Quick neemt vanaf 01-07-14 het ZW Com-
modoreschap over en Albert van Kranen volgt dan Freerk 
op als landelijk Commodore, terwijl hij nog een jaar NO-

Commodore blijft. 
 

En dan klinken klanken van Soezafoon en banjo, door-
vlochten met saxofoon– of klarinetmelodie en de kekke 
klanken ener zangeres, die meteen de sfeer brengen die 
niet meer kapot kan, wanneer de feestgangers hun plek 
aan tafel vinden en een smakelijk voorgerecht wordt op-
gediend.  

Spraken die ook de dames  echt aan? 
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Dixieland van de oude soort! Gebracht door drie oude 
heren in witte marine officiers dress en hun charmante 
jeugdige zangeres! Onverstoorbaar doch vanuit een 
groot en naar het leek toenemend  enthousiasme en een  
onuitputtelijk repertoire weten zij al spoedig de dansvloer 
zonder ophouden vol te krijgen.  
 

De feestrede van de voorzitter mag in dit verslag niet 
ontbreken: “Ik ben bijzonder blij om jullie hier allemaal bij 
elkaar te zien, omdat dit de essentie van elke fellowship 
belichaamt: bij elkaar zijn en het gezellig hebben.   
Daarbij denk ik dat de bootjesfellowship binnen Rotary 
Nederland wel de meest aimabele  club is . Dat kan ook 
niet anders, want bootjesvolk  kruipt al te makkelijk bij 
elkaar, zeker na een dag varen, en heeft altijd wat om 
over te praten… 

Waarvan dit monumentale gebouw, waarin wij vandaag 
gast zijn, wel een soort getuigenis vormt. In principe is 
het hier natuurlijk al niet anders.  Bij elkaar zitten, Een 
borrel en kwekken over bootjes. 
Wij moeten als landelijk watersport gezelschap zonder 
gebouw doen.  Dit geldt wel voor meer landelijke clubs. 
Maar, Als je daar bij éven stilstaat , is dat best knap.    
 De IYFR The Netherlands Fleet  bestaat  al 25 jaar zon-
der het thuisgevoel van  een sfeervolle sociëteit, maar 
dankzij elkaar. Er is waarschijnlijk bijna niemand onder 
ons die niet op één of andere wijze in het in stand hou-
den van de vloten of de bridge heeft bijgedragen door 
zitting te nemen in een bestuur of commissie.  
Een club zonder honk, een gezelschap dat eigenlijk al-
leen op papier bestaat,  ontleent zijn voortbestaan aan 
de inzet en vastberadenheid van de bestuurderen.  25 
jaar komen de vloten bij elkaar en 25 jaar bestaat de 
bridge als verbindend  element. Niet te vergeten, 25 jaar 
valt de Rotavloot bij U in de bus als tastbaar bewijs van 
het feit dat u lid bent.  
Aan de andere kant, zijn de genen van deze club  opper-
machtig: het zijn louter Rotarians. Dus inzetbaar. Dus 
beschikbaar. Dus betrouwbaar. En voor elkaar.                                                                                          
Ik dank iedereen uit de grond van mijn hart die zich er-

gens in de afgelopen 25 jaar voor ons heeft in gezet.  
Jullie zijn de motor of het zeil, van onze fellowship !” 
 

 

 

 

In die sfeer van voortreffelijke fellowship voltrok zich de 
avond verder, de vreugde van het feest, de niet aflatende 
dixieland groep, de onderlinge kout ! 
We kijken weer uit naar het volgende evenement! 
 

Chiel Marien. 

De band gepresenteerd door Jennie 
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COLOFON 

 

Redactie Rotavloot: Chiel Marien 

Berkelkade 10, 7201JE Zutphen 

mh.marien@kpnmail.nl 
 

Drukker: Editoo, Arnhem 

 

De Rotavloot verschijnt vier maal per jaar: januari, april, 
september en special 
Inzending copij uiterlijk: 15-12; 15-03; 15-08 

per e-mail. 
 

 

Jumelagebezoek vanuit Coevorden aan Emlich-
heim en Gramsbergen om mede de (ver)binding 
over het water te bewijzen tussen de gemeenten 
Coevorden, Emlichheim en Gramsbergen. Geva-
ren wordt over de waterwegen Gracht, het Coe-
vorderkanaal en de grensoverschrijdende rivier 
de Vecht. 
 

Onze Coevorder leden 

volvoerden op 27-12-13 

hun  jumelagebezoek 

JAARLIJKSE GROET- WEIHNACHTCRUISE 

 

Doel: op ludieke wijze de drie oude 

gemeenten Coevorden (NL), Emlichheim 

(D) en Gramsbergen (NL) een vriendelijke 

Kerstgroet over te brengen. De kerstgroet 
wordt per schip door inwoners van 

Coevorden overgebracht. Ter plaatse 

wordt om een bewijs van ontvangst 
gevraagd. Het doel is bereikt zodra de 

ontvangst van de kerstgroet officieel door 
de drie bezochte gemeenten schriftelijk is 

bekrachtigd op dit document, ten bewijze. 

 

Succesvol afgerond: zie hieronder! 

 

 

 

 

 

 

Bezoek onze wbsite: 
Www.iyfr.nl 

De wens werd dit jaar uitgesproken namens het IYFR Rotary team(afd.Coevorden), de Havenvereniging 
“Coevorden” (RvA), vrienden van het podragistenpad, University Coevorden, en het Corps “Heeren Middeleeuwers 


