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INTERNATIONAL YACHTING FELLOWSHIP OF ROTARIANS

N.O.: ASSEN 24-09
Een dagvullend programma , waarin Fellowship centraal
staat: aan boord van een fluisterend rondvarend schip met
een drankje en een ruime lunch, een interessante en leerzame rondwandeling en een afsluitende maaltijd bij de Zusjes

Vaarwel Albert
De Zwaaikolk , links in de 18e eeuw, rechts heden, met fluisterboot

Jaargang 25-01

inhoud van deze Rotavloot

sept 2016

van de Commodore

blz. 2

Joke

blz . 4

NO Najaarsbijeenkomst 24-09 a.s.

blz. 3

ZW Pinksterweekend verslag

blz. 5-8

NO Najaarsbijeenkomst locaties en aanmelding

blz. 4

bijlage : uitnodiging Utrechts Statenjacht
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ROTAVLOOT
‘’NETHERLANDS FLEET”

THE BRIDGE

VAN DE COMMODORE


Commodore: Chris Schotanus, Olingemeeden53, 9903ES Appingedam. 0596.681646

Beste Iforians,

c.schotanus@hetnet.nl

Tijdens het diner van de bijeenkomst
(september 2013) in Hindelopen vroeg Albert
mij of ik hem wilde opvolgen als Commodore
van de Noord Oost Vloot.



Secretaris: Evert A. van der Stroom, Cuneralaan 82, 3911AD, Rhenen, 0317-621889,
e.stroom@wxs.nl

 Penningmeester: Rolf Domenie, Tjalk
38,9606 RE Kropswolde, 0598-322066,

We hebben toen afgesproken dat ik nog enige
informatie van hem zou ontvangen en daarna
zou beslissen.

r.domenie@home.nl



Ledenadministratie: Peter van Duijn,
Hoofdstraat 133, 2071 ED Santpoort, 0235383474
info@petervanduyn.nl



Redacteur: Chiel Marien, Berkelkade 10,
7201 JE Zutphen, 0575-545439,
mh.marien@kpnmail.nl

 Adviseur: Arnold Verkade, Hend. Rietschoofplein 13, 1506 GV Zaandam, 0756151882,
a.verkade7@kpnplanet.nl

Webmaster: Arie Quik, Rijksstraatweg 87,
3222 KB Hellevoetsluis, 0181-310954,
a.quik@ged.nl


NO VLOOT

Commodore: Janelle van der Torren, Kerklaan
9, 6891CN Rozendaal.
jmvandertorren@cs.com


ZW VLOOT

Commodore: Hans Meerburg, Burg Warnaarkade 50, 2391AZ Hazerswoude-dorp 0172588557, potard@ planet.nl.

De informatie was m.n. dat de IYFR één van
de leukste fellowships van de Rotary is en de belangrijkste taak van de Commodore, met uiteraard de andere bestuursleden,is vooral om leuke en interessante
activiteiten te organiseren. En dat is wat we de afgelopen twee jaren hebben
gedaan.
Er is steeds een mooie opkomst van deelnemers geweest, de sfeer was goed en
na afloop kon een ieder weer tevreden naar huis. Fellowship is echter niet alleen
met elkaar leuke activiteiten organiseren, maar ook aandacht geven aan Iforians
tijdens perioden van ziekte en/of overlijden. Ook dit laatste is een belangrijk onderdeel van de fellowship. Ik ben vanaf 1 juli een jaar Commodore. Eerlijk gezegd is deze datum aan mij voorbijgegaan en ik realiseerde mij later pas dat ik
van functie was veranderd. Volgens Arie is het belangrijkste voordeel dat ik dan
ook mee kan/moet doen met de activiteiten van Zuid West en dan met name de
Pinkstertocht. Vanwege de afstand en familieactiviteit is dat tot heden er niet van
gekomen, maar ik beloof om volgend jaar aanwezig te zijn.
De komende maanden kijk ik uit naar de twee nieuwe activiteiten. Noord Oost
heeft ons allemaal uitgenodigd op 24 september in Assen, waar het bestuur een
mooi programma heeft samengesteld.
De landelijke bijeenkomst zal worden gehouden op 12 november. Hiervoor zal
tijdig een uitnodiging naar jullie worden verzonden. Een punt van zorg blijft de
vergrijzing van onze leden en het langzaam dalen aantal leden. Arie heeft hiervoor al enige initiatieven genomen en het is belangrijk om deze met inzet en
enthousiasme voort te zetten.
Ik hoop jullie op onze bijeenkomsten van 24 september en 12 november te mogen begroeten.

Met Iforian groet,
Rotavloot
Volgende editie

Chris Schotanus

KOMENDE EVENEMENTEN

Oktober 2016
Copij:

uiterlijk 01-10

24 september : NO VLOOT Najaarsbijeenkomst in Assen

—->
mh.marien@kpnmail.nl

—> zie p 3 van deze Rotavloot
01 oktober

: Utrechts Statenjacht —- zie bijlage

12 november : ALGEMENE LEDENVERGADERING (BRIDGE)
Gezamenlijke happening NO en ZW vloot !
Reserveer alvast datum!
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N0 VLOOT NAJAARSBIJEENKOMST
ZA 24 september
LOCATIE: ASSEN, DE ZWAAIKOM

Grote boten kunnen weer de
Vaart in Assen aandoen. De
historische zwaaikom, dat
gedeelte van de haven waar
schepen kunnen keren, is
hersteld. De haven die het
einde vormde van de Vaart,
kwam tot aan het centrum
van Assen en werd gegraven tussen 1769 en 1780. In
1952 is de zwaaikom gedempt.

Nu zijn zowel de kades van de
Vaart Zuidzijde, Vaart Noordzijde
als de haven opnieuw opgebouwd. De huizen langs het kanaal en de haven zijn allemaal
historisch en met het uitgraven
van de zwaaikom heeft Assen
weer het aanzien van weleer gekregen.
Plaatje ontleend aan website Arno van der
Heyden

Janelle van der Torren, Commodore van de NO vloot, nodigt u allen uit voor een
unieke bijeenkomst in het historische hart van Assen, de Zwaaikolk
Een dagvullend programma , waarin Fellowship centraal
staat: aan boord van een fluisterend rondvarend schip met
een drankje en een ruime lunch, een interessante en leerzame rondwandelig en een afsluitende maaltijd bij de Zusjes

Programma:
Parkeren:

10:45 Theater De Nieuwe Kolk, Weiersstraat Assen. —> z.o.z (1)

Verzamelen: 11:00 Zwaaikom : Rondvaartboot
De Fluisteraar. —> z.o.z (2)
Varen:

11:?! Welkom en warme ontmoetingen
met koffie, thee.
Mededelingen van het oude en
nieuwe bestuur.
Lunchbuffet,
Stadsgids vertelt over Asser Historie

Wandelen:

15:00 Met gidsen in 2 groepen.

Napraten:

17:00 Bij de Zusjes de Boer, happerij en tapperij —>z.o.z (3)
Eenvoudige hoofdschotel
19:00 Afsluiten en naar de auto’s

aanmelden en kosten z.o.z.
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24-09 NO VLOOT IN ASSEN vervolg

(1) PARKEREN

(2) FLUISTERBOOT

(3) ZUSJES DE BOER
Aanmelding:

mail naar: jossluijter@gmail.com

Telefooncontact:

Jos Sluijter, secretaris:
0637279310
Janelle van der Torren, :
0651567443. commodore

Betaling:

€ 50 pp. (vriendenprijs)
Naar International Yachting
NL62ABNA0574919996

Joke :

springende vissen

het zwoele avondlicht
verstilde sfeer
het water glanzend
kleine kringen
als vissen in
het vlakke stille meer
om beurten uit het
water springen
van zilver zijn ze
flonkerend en klein
waar zouden ze toch
naar verlangen
behendig zijn ze
in de zonneschijn
ze willen zich niet
laten vangen
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PINKSTERWEEKEND 2016
ZW VLOOT
VERSLAG

zaterdag 14 mei. 2016 verzamelden zich de leden van de ZW Vloot met diverse gasten van de NO Vloot en uit België
in de oude stadshaven van Willemstad. Zij werden welkom geheten door Commodore Hans Meerburg, die met ons
het programma voor het weekend doornam.

Met de bus vertrok
het gezelschap naar de nagelegen Volkeraksluizen

bij

Gelukkig waren Jenny Veldhoen en penning,Wester Mijchiel Mirandolle ook op tijd

De Volkeraksluizen vormen Europa's grootste en drukst bevaren binnenvaartsluizencomplex. Gebouwd tussen 1957
en 1967 scheiden zij Hollands Diep van Volkerak en beschermen het zuiden van Zeeland tegen hoogwater. Jaarlijks
passeren er 150.000 schepen!

ROTAVLOOT
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Marian van Daenen van Rijkswaterstaat verzorgt voor ons een presentatie, die kon starten nadat Dutch Fleet Commodore Arie Quik de ICT probleempjes had opgelost .

Bij grote uitzondering mochten we op de bovenverdieping in het goed uitgeruste "zenuwcentrum" van de sluizen,
waar de aanwezige sluiswachters werden gefêteerd met een flesje wijn. wij spraken daarbij de wens uit dat dit van
gunstige invloed is op de wachttijden voor zeilers die in de beroepssluis moeten schutten.

Ter afronding bedankte Hans Meerburg onze gastvrouw op gepaste wijze Vertrok het gezelschap weer richting Willemstad . Voor de steiger borrel, die dit keer op de kade plaatsvond .

Het voortreffelijke diner was zaterdagavond in de Salon van het restaurant Mauritz in Willemstad. De muziek was
ook dit keer in de handen van .. Arie en Hans Meerburg pakte zijn moment om hem in het zonnetje te zetten. Voor
zijn grote inzet op het gebied van de ledenwerving en zijn inspanningen voor de Nederlandse IYFR website kreeg hij
de Lies Stuurman bokaal overhandigd

ROTAVLOOT

Daarna konden de voetjes van de vloer. En bleek een aantal
rianen verdienstelijk te zingen
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Ifo-

Op zondag ging de vloot onder de Haringvlietbrug door naar Middelharnis. de geplande raftup bij Hellevoetsluis
kwam te vervallen vanwege harde wind en kou. Mogelijk dat door die omstandigheden nijemand op het idee kwam
een foto te maken.
In Middelharnijs werd wederom geborreld en gedineerd. Hans Meerburg(piano) en Jan Willem van der Marel(zang)
kenden als oude rugbyers nog een aantal songs en op diverse boten werd nog hevig nageborreld .
De volgende ochtend was het verzamelen voor het afscheid en daarna weer naar huis..
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We kijken terug op een ongelooflijk gezellig en relaxed
weekend en hopen elkaar volgend jaar weer te zien.
Verslag vanJan Willem van der Marel , die ook nog de
volgende mooie fotos maakte op weg naar huis.
“Voor ons”, aldus Jan Willem, “betekende dat weer richting de Grevelingen door de Volkeraksluis “

Zie de spiegeling van zijn schip in het glas!

Jan Willem
Van der Marel

COLOFON
Redactie Rotavloot: Chiel Marien ,
mh.marien@kpnmail.nl
Drukker: Editoo, Arnhem

Bezoek onze website:
www.iyfr.nl

Rhenen 27 augustus 2016

Beste Iforians,
Ter afsluiting van het Watersportseizoen doet zich een unieke mogelijkheid voor die de
Bridge graag onder jullie aandacht brengt.

Een van onze leden heeft geregeld dat wij zondag 2 oktober het STATENJACHT “De
Utrecht” van de provincie Utrecht kunnen huren, om daar een dag mee te varen.
We moeten met minimaal 13 personen inschrijven; er is ook een maximum nl. 30 personen. De kosten zijn € 30.- per persoon, afhankelijk van het aantal deelnemers. De
kosten van de catering komen daar nog bij.
Kijk op onze website waar een mooie foto van het Statenjacht is afgebeeld.
www.iyfr.nl ww h2o
Jullie inschrijving zo spoedig mogelijk mailen, daar de optie niet te lang kan worden
open gehouden.
Inschrijvingen in volgorde van email ontvangst.
Inschrijven: e.stroom@wxs.nl
Met vriendelijke Iforian groeten
Evert van der Stroom
Secretaris IYFR Netherlands Bridge

0317 621889

