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VAN DE COMMODORE 

  Waarde Iforians, 
 
Voor u ligt de eerste uitgave van de Rota-
vloot in 2012. Voor mij een primeur als 
Commodore. Met veel plezier begin ik aan 
mijn nieuwe taak.  
Hoewel wij als fellowship geen jaarthema 
hebben, komt wel iedere vergadering van 
de Netherlands Brigde het thema nieuwe 
leden aan bod. Net als bij veel Rotaryclubs 
treedt er vergrijzing op, en is de aanwas 
van nieuwe jonge leden beperkt. Onze uit-
daging blijft om aantrekkelijk te worden 

voor jonge, varende, Rotaryleden, en hen op de voordelen van een 
fellowship te wijzen. Daarom ook het verzoek aan alle leden om 
binnen de eigen RC leden met affiniteit met het nautische te wijzen 
of onze fellowship. Velen zijn nog onbekend met de IYFR. 
Op het moment van schrijven giert de wind om ons huis. Op zo’n 
moment ben ik blij dat mijn boot in een loods ligt en niet is blootge-
steld aan de grillen van de natuur. Ieder jaar is er weer de discus-
sie wat beter is voor de zeilboot; overwinteren in het water, op de 
wal met of zonder mast, of in een loods. Ik ben geen winterzeiler 
dus voor mij hoeft de boot niet in het water te blijven. Ook moet ik 
bekennen dat ik het wel rustig vind om even niets met de boot te 
hoeven doen. In zo’n winterperiode kan ik mij met andere zaken 
bezig houden. Juist de afwisseling van de seizoenen is prettig.  
Ik wens u veel leesplezier toe. 
 
Adriaan Holm. 

 

NO vloot 10 maart 2012  Delfzijl, het bedrijf van  
     Bert Wagenborg  zie blz 3 

 

ZW vloot 01 april “ergens in Limburg          zie blz 4 

 

ZW vloot   26-28 mei  Pinksterweekend  

           Nadere info in april nummer 

KOMENDE EVENEMENTEN  

Website IYFR 
www.iyfr.nl 
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NO VLOOT  

DELFZIJL  BEZOEK REDERIJ WAGENDORP 

10-03-2012 

 Programma: 
  10.30 Ontvangst bij Koninklijke Wagenborg, , met koffie, thee, iets lekkers erbij.  
              11.00 Jaarvergadering noord oost vloot in de bestuurskamer.    (agenda z.o.z.)  
  12.00 Bezichtiging van de tjalk, waarmee het allemaal begon. 
  12.30 Borrel en warme lunch (op loopafstand) in Hotel Restaurant ‘de Boegschroef’, gelegen aan de 
   haven. We krijgen daar een mix van captainsdinner, hutspot en boerenkool.  
   Het eerste drankje is inclusief. Extra drankjes voor eigen rekening. 
  14.00 Kort bezoek, met de auto’s, aan Koninklijke Niestern Sander bv., een der modernste scheeps
   bouwbedrijven, volle dochter van Wagenborg.  
  14.30 Bezoek  aan het (rolstoelvriendelijke) Muzeeaquarium Delfzijl. Vijf musea in een. Maritiem,  
   archeologie, schelpen, geologie, noordzee aquarium.  
                  Een tweetal gidsen, waaronder ook Bert, zal ons (naar keuze) rondleiden. 
  16.00 Afsluiting met kop koffie, thee, fris. 
 
 Parkeren 
  Uw auto kunt u direct achter het hoofdkantoor achter de slagboom parkeren 
 
 Aanmelden 
  met noemen van het aantal personen,voor  6 maart  2012, liefst per mail naar:   

  Frits Bartels, Haven 38 9084 BD te Goutum  
  E.: fbar@planet.nl  
  T.: 058 2801212,   M.: 06 23404989 
 
Route zie ommezijde 

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de 
voorjaarsbijeenkomst van de NO vloot. Het be-
looft een interessante dag te worden. U wordt 
ontvangen in het hoofdkantoor van de 
‘Koninklijke Wagenborg, op uitnodiging van Bert 
Wagenborg, die hier jarenlang aan het roer heeft 
gestaan van dit nog altijd groeiende bedrijf, met 
haar verschillende divisies. Bert zal ons daar het 

een en ander over vertellen en laten zien.  
We zullen hier tevens onze jaarvergadering hou-
den, waarvan we verwachten, dat die niet te veel 
tijd in beslag zal nemen.  
De lunch zal bestaan uit een warm stamppotten 
buffet. De kosten bedragen E. 25.00 per per-
soon, graag ter plaatse bij de penningmeester te 
voldoen.  

Koninklijke Wagenborg  

Marktstraat 10, 9934CK Delfzijl  
Experts in internationaal transport, over water, over de weg en 
door de lucht. Met meerdere divisies: shipping, stevedoring, pas-
sagiers diensten, offshore, sleepdienst, projects & logistics. 
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-opening door voorzitter Adriaan Holm 
-ingekomen stukken 
-nieuws uit de bridge 
-notulen vorige jaarvergadering, Jos Sluijter 
-jaarverslag van de secretaris 
-financieel jaaroverzicht 2011 Hans Boosman 
-verslag kascommissie 
-begroting 2012 
-aanstellen nieuwe kascommissie 
-bestuurssamenstelling. Rob van Kranen wordt voorgesteld 
als de nieuwe commodore van de NO vloot en Adriaan zal 
nog aanblijven als past Commodore 
-wat verder ter tafel komt 
 Delfzijl, Marktstraat 10 

Agenda jaarvergadering 10-03 NO Vloot: 

ZW VLOOT VOORJAARSEVENEMENT 

01-04 

Geen aprilgrap! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Unieke locatie! 

 

Zeer waarschijnlijk  

ergens in Limburg ! 

En natuurlijk  

Ook wat varen 

Het gaat weer 

een unieke be-

levenis worden 

Noteer de  

datum in je 

agenda! 

We houden je 

op de hoogte 

per e-mail ! 

Nee! Echt geen 

Aprilgrap! 

Maar wel: 1 april 

 Henk van den Berg   secretaris 

h.vandenberg@bvlb.nl  ZW vloot 
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Haven 4 
2951GC  
078 6912923 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

ZW—NW—NO VLOOT  

19 NOVEMBER 2011  

 

Bridge –algemene ledenvergadering- 19-11-2011 
 
In de prachtig gelegen koninklijke jachtclub van Naarden 
zou het gebeuren. In een fraaie zaal, die aan de noordzijde 
uitzicht biedt op de Vecht monding met Pampus aan de 
horizon, en aan de oostzijde, aan de  andere kant van het 
water het Muiderslot. De parkeerplaats van de club is ech-
ter klein, en echt ruimte voor ons gereserveerd was er ook 
niet. Maar er stroomden wel eventjes 60 mensen uit de 
beroemde windstreken van the Netherlands Fleet tezamen, 
zes uit het Noordwesten en de overigen gelijkelijk verdeeld 
over ZW en NO. Zo hoort dat in een algemene ledenverga-
dering. Er waren bovendien drie nieuwe leden en enige 
afwezigheidsmeldingen, een mooie opkomst dus. 
 
Bijzonder goed appelgebak was er en ook de broodjes bij 
de lunch mochten er wezen. Zo kon zich de vergadering in 
goede stemming 
voltrekken. De se-
cretaris draagt zijn 
jaarverslag, dat el-
ders in deze Rota-
vloot staat afge-
drukt, voor, en de 
penningmeester 
toont aan dat de 
financien op orde 
zijn, wat ook door de kascommissie wordt bevestigd. Maar 
er dreigt nog een wolkje: “Er staat €100 gereserveerd voor 
de NW vloot; wat doet die daarmee?” Maar resoluut roept 
Arnold: “dat gaat je geen donder aan!” en weg is het wolk-
je. En zo kan de penningmeester gedechargeerd worden, 
en het Commodoreschap overgedragen. Scheidend Com-
modore Hennie van de Loosbroek getuigt van het pleizier 
dat hij heeft beleefd aan de uitoefening van die functie, 
waarbij hij als hoogtepunten noemt de bridge vergaderin-
gen ten huize van de Verkades in Zaandam, de bezoeken 
aan activiteiten van beide vloten en de vele goede contac-
ten die je dan hebt. Zijn ervaring met het nieuwe systeem, 
waarbij je als vlootcommodore twee jaar aan blijft in eigen 
vloot, waarvan een jaar ook landelijk, is heel positief, en 
ook Adriaan Holm, nu aantredend op de bridge, ziet het 
helemaal zitten. En dat deed de vergadering ook, met ap-
plaus Adriaan als Commodore verwelkomend. 

 

Marius de Mol, die al ruim tien jaar lid van onze fellowship 
is, nam ons vervolgens mee rond de Atlantic. Zo kwamen 
wij aan boord van zijn bijzonder fraaie jacht, een 
“Bestewind”, ontwerp van  Gerard Dijkstra, in polyester 
uitgevoerd, 15 meter lang en in staat alle zeeën te weer-
staan. Ruimte genoeg, ook in de kuip, voor zijn gezin, 
vrouw –ook fervent zeilster- en kinderen, waarvan de oud-
ste tijdens de reis 12 jaar werd. Het was deze zoon die 
centraal stond in het foto album aan de hand waarvan wij 
de tocht mochten meebeleven. Een mooie onbezorgde 
tocht met veel bijzondere belevenissen, in Marokko, waar 
men per auto het land in trok, in Gambia, waar zij dagen-
lang de rivier op voeren en het derde wereldleven zich aan 
hun oog zagen ontrollen, Suriname waar zij vanuit Dom-
burg de rivier op en de binnenlanden in trokken, de wonde-
re wereld van Cuba, die overigens zeer goed beviel, en 
tenslotte de oostkust van de US met als hoogtepunt een 
ligplaats bijna onder het vrijheidsbeeld in New York. Twee 
belevenissen wierpen een lichte schaduw over deze ander-
halfjarige vacantiereis. Voor Marokko lagen zij enige dagen 
in zwaar weer waarbij kruiszeeën de boot vergeefs be-
proefden en in de Caraieb maakte een gevecht tussen 
twee concurrerende bemanningen van bootjes, die jachten 
helpen ankeren, diepe indruk: de jongens stonden elkaar 
met machetes naar het leven, maar het liep gelukkig goed 
af. Maar verder was het een en al feest. De zeilers onder-
ling, maar ook –voor ons IYFRers- interessant: de ontmoe-
tingen met leden van andere IYFR vloten, vooral in de US, 
waar zij in het algemeen veel gastvrijheid ervoeren, maar 
binnen onze fellowship het meest. Hoe regel je dat nu op je 
44e, anderhalfjaar weg? Was een vraag uit de zaal. Marius 
is met drie anderen vennoot in een consultancy bedrijf en 
zij gunnen elkaar om beurten een sabatical year, waarin 
kernbeslissingen het bedrijf betreffende toch met hulp van 
internet en telefoon tussen alle vier genomen blijven. En 
hoe krijg je je kinderen zo lang uit school? Dat was inder-
daad lastig, maar een min of meer fictieve tijdelijke huis-
vesting buitenslands van moeder en kinderen leidde tot 
ontheffing van de leerplicht gedurende die tijd, en dan is 
het een kwestie van organiseren. Er zijn 
cursusprogramma’s voor kinderen die goed werken als de 
ouders erachter staan. En dat deden ze. 
De terugtocht, by the way, werd door vader met vrienden 
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gemaakt, want moeder moest vooruit omdat de kinderen toch 
echt in het nieuwe schooljaar weer naar school moesten.  Al 
met al een bijzonder aantrekkelijk en ook leerzaam reisverslag. 
Meer informatie over deze reis is te vinden op www.abelt.nl 
 
Nog ein letztes Glas im Steh’n en er was weer een einde aan 
een voortreffelijke ontmoetingsdag, die weer doet uitijken naar 
onze volgende bijeenkomst. 
 
Chiel Marien, 
 

 
 
Weer is een jaar voorbij met goede IYFR activiteiten. 
Op 13 november 2010 was de Algemene Jaarvergadering 
in Alblasserdam, waar de wisseling van Commodores 
plaatsvond.  Henny van Loosbroek nam het stokje over van 
Ebe Veerman .  Het was ook het begin van een nieuwe pro-
cedure, nl. een jaarlijks wisselende commodore die tevens 
commodore van de ZW of NO vloot is. 
Tijdens deze bijeenkomst werd Felix Keller door onze Past 
International Commodore Arnold Verkade in het zonnetje 
gezet voor zijn vele werk voor IYFR. 
De Bridge heeft 2 maal vergaderd, zoals gebruikelijk bij Ar-
nold en Koosje thuis op 24 maart en 15 september 2011. 
Leden uitbreiding was daar een terugkerend agendapunt.  
Het contact met de IYFR (International) met name Comte 
Sergio Santi, Vice Commodore en verantwoordelijk voor 
onze Regio, verliep niet altijd even effectief.  Vooral in ver-
band met het up-to date brengen van onze ledenlijsten en 
de daarbij behorende afrekeningen. Op eventuele moeilijke 
vragen of suggesties kwam meestal geen antwoord.  Dit 
leidde er toe dat wij de administratie konden doen zoals het 
ons goed leek. Door de wisseling van de Internationale 
Commodores en de staf daarom heen, geeft het soms een 
probleem om goede contacten te krijgen. 
Helaas is het ledenbestand weer iets afgenomen. We heb- 

 
 
ben nu 111 leden. De Bridge spreekt zijn zorg hierover uit 
en verzoek ons allen om daar verandering in aan te bren-
gen door aandacht te besteden aan IYFR vooral bij de vele 
Rotarians die ook watersporters zijn. 
De vloten hadden weer de gebruikelijke activiteiten die ook 
steeds meer door de andere vloten worden bezocht.  Ik 
noem de Pinkstertocht door de ZW-vloot .  De zeiltocht van-
uit Hindelopen met Iforians op het IJsselmeer van de NO-
vloot. Gezellig en zeer veel Fellowship.  Zeker voor herha-
ling vatbaar. 
Verslagen daarvan zijn in onze ROTAVLOOT en de website 
te lezen. 
Onze Rotavloot verscheen ook weer 4 maal en wordt door 
Chiel met veel plezier gemaakt en verspreid. Alleen hij kan 
geen uitgave maken als er geen copy wordt aangeleverd, 
datzelfde geldt natuurlijk ook voor de website.  Als Bridge 
zullen we proberen daar wat verandering in aan te brengen. 
Wij kijken terug op een rustig jaar met behoorlijk veel Fel-
lowship en hebben genoten van onze hobby. 
 
Voorgelezen op de ALV  
19 november 2011,  Muiden 
Evert van der Stroom 

Secretaris Bridge 

International Yachting Fellowship of Rotarians 
Jaarverslag 2010 – 2011 

Op zaterdag 2 juni a.s. zal RC De Bilt vanuit Broekerhaven 

(bij Enkhuizen) een zeilregatta houden op het Markermeer. 
Programma:    

 Vrijdagavond 01-06: verzamelen in Broekerhaven 
 Zaterdag 02–06: - ontbijt 

    - start regatta (duur, afhankelijk 

      van de wind, een uur of vier) 
    - gezamenlijke borrel, barbecue en 

      prijsuitreiking in Broekerhaven 
 Zondag 03-06:  vertrek van de boten naar hun  

   thuishaven 
Er wordt serieus gezeild, maar we proberen het op een ma-

nier te doen, zodat het voor mensen met weinig of geen 

zeilervaring ook leuk is. Boten hoeven niet officieel 
‘gemeten’ te worden, er wordt op SW-waarden gezeild. 

Uiteraard is het de bedoeling met dit evenement geld op te 

halen. Een meevarend iemand betaalt € 100 (inclusief di-

ner). Voor bedrijven zijn er mogelijkheden een hele boot te 
sponsoren voor € 2.000.  

Vorig jaar haalden  wij met hoofdzakelijk deelne-
mers van onze eigen club bijna € 10.000 op 

voor kankerpatiëntjes in het Wilhelmina Kinderzie-

kenhuis, maar – en bijna net zo belangrijk – iedereen 
vond het een gezellige happening. Ook dit jaar zal het WKZ 

doel zijn voor het opgehaalde geld. We hopen op ongeveer 
20 schepen. 

Voor nadere inlichtingen:  
Rob Klifman 

[mailto:klifman_roelofsen@hotmail.com]  

 

RALLY R.C. DE BILT ENKHUIZEN 2 JUNI 2012 
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IYFR leden actief in Coevorden 

. 
Het IYFR-team Coevorden is nog steeds onder de indruk 
van de laatste ALV, waar ook de gemeenschapszin en de 
humor fijntjes samenwerkten. De nautische 'jongens & 
meisjes' van Rotary.., dat mag je rustig een apart slag noe-
men! 
Wij willen jullie berichten van onze 'onderneming' om vanuit 
Coevorden (Dr.) een Kerstgroet over te brengen naar de 
steden Emlichheim (Dld) en Gramsbergen (O). Deze ste-
den liggen in een driehoek door de Vecht en het kanaal 
Coevorden Almelo. Wij brachten per schip een kerstgroet 
aan de burgemeesters van de drie gemeenten. 
Waarom? De Vecht is wonderschoon, maar is verboden 
vaarwater, behalve voor “Elektroboote”. maar ja, wie heeft 
er nu al een electrisch aangedreven schip? Wij streven  

 
ernaar dit prachtige vaargebied, dat Nederland en Duits-
land verbindt, beter toegankelijk te maken.  Het verbinden 

van de gemeenten met een groet heeft een kleine inhoud 
met grote uitstraling, 
Over dit vaargebied en onze activiteiten daar willen wij best 
meer vertellen. De IYFR is dan ook zeker welkom in het 
Havenlokaal van onze Havenvereniging Coevorden  Piet 
en ik zijn bijna 20 jaar zeer actief (geweest) bij de Haven-
vereniging, zie ook www.havenverenigingcoevorden.nl 
Wij voelen ons in deze hoek van Nederland niet zomaar 
Iforian.  
 
Bert Gerrits en Piet Toering 

OPRICHTING SPAANSE IYFR 

VERVOLG 

Aflevering 1 in Rvloot  okt 2011 

Op 1 oktober ’09 voeren  we met acht schepen en een 
mooi windje in 12 uur 60 Mijl naar Ibiza stad., waar ons een 
uitgebreide borrel met tapas wachtte aan boord van de 
Cervantes Saavedra. En daar merkte je weer dat die Span-
jaarden dit soort dingen ongelooflijk goed organiseren.  
Schepen van de rotarians van Ibiza voegden zich bij de 
vloot .Wegens windgebrek werd het ankeren, zwemmen en 
lunchen aan boord aan de westkant van Formentera,  om 
‘savonds een informeel doch voortreffelijk diner te hebben 
met de Rotaryclub van Ibiza. De meeste bemanningsleden 
besloten ’s nachts nog een kijkje te nemen in de beroemde 
discotheek “Pachá” op dit hippie -, beroemdheden -  en 
extravaganteneiland. De schipper en uw schrijver besloten, 
dat wij te oud en niet gek genoeg voor een dergelijk uit-
stapje waren en namen nog een biertje aan boord. 
Op 3 oktober maakten we ’s morgens vroeg los. Met maar 
een klein deel van de bemanning aan dek genoten we van 
een prachtige zonsopkomst. In de loop van de dag kwam 
het grootste deel van de bemanning weer boven en later, 
bij het aanlopen van Jávea, genoot nu de gehele beman-
ning van een prachtige zonsondergang . 
Een prachtige tocht. Ik hoop er volgend jaar weer bij te 
kunnen zijn als bemanningslid van de Orion 
Door bemanningen en gasten bij de diverse diners, werd 
een aanzienlijk bedrag opgehaald voor het spaanse pro-
gramma van “Polio de wereld uit”, Polio Plus.  Het werd  

aangeboden aan de in Spanje verantwoordelijke,  kinder-
arts Luis Santos, lid van onze club!  
 
Ton van Schaik 
.  
De Rotary Mariners of Madrid komen iedere maand, op 
een bepaalde dag, uitgezonderd in augustus, samen in het 
bedrijfsrestaurant van het Ministerie van Marine in Madrid, 
aan het beroemde plein,  Plaza de los Cibeles.  
 
   
 

De Coevordenaren met de plaatselijke hoogwaardigheidsbekleders op de Vechtenbrücke in Emlichheim 
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 ADRES STICKER 

PORT BETAALD 
PORT PAYE 

 
ZUTPHEN 

NETHERLANDS 

Verzendadres: 

 

Berkelkade 10 

 

7201 JE Zutphen 

 
Bezoek onze web-site 

  
www.iyfr.nl 

Een aantal spontane bijdragen bereikte ons, en dat 
is goed nieuws!  Natuurlijk hebben we onze vaste 
correspondenten in het Iberisch schiereiland, maar 
daarnaast mochten we een annonce ontvangen van 
een door de RC de Bilt te organiseren Rally op 2 juni 
a.s. op het IJsselmeer vanuit Enkhuizen. Best wat 
voor ons, om mee te doen! 
Daarnaast roeren zich onze leden in Coevorden, die 
ijveren voor het open maken van een prachtig vaar-
gebied in het grensgebied van Drenthe en Duitsland, 
en die ons daar best wat meer over willen vertellen! 
Veel interessant leesvoer dus! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit een zonnig Lagos (Portugal), sturen 

wij onze nieuwjaarswensen  

aan álle Iforians in Nederland. 
  

De hartelijke groeten van Allert en Mar-

go Wiersema-Nicolaï 
  

   
Margo Nicolaï 
Allert Wiersema 
Rua Capitão Salgueiro Maia, Lote 2A-223 
8600-620 Lagos (Portugal) 

  
tel. (00351) 282 762 459 

  

margo.nicolai@live.nl 

allert.wiersema@gmail.com 

redactioneel 


