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VAN DE COMMODORE 

  Waarde Iforians,, 
 
  Als nieuwe Commodore van de                         
Netherlands Bridge volg ik in de  
voetsporen van eerdere Commodo 
res die mijn Rotaryclub Groningen  
Noord heeft geleverd, te weten Frits 
Stavast en Ebe Veerman. Voor de 
mensen die mij nog niet kennen 
noem ik enkele persoonlijke gege-
vens. Ik ben nu 5 jaar lid van de 

Noord-Oost Vloot en 3 jaar commodore van die vloot. 
Met mijn vrouw en vier kinderen zeil ik al 20 jaar met een 
eigen boot die in Hindeloopen ligt. Het is dus logisch dat 
ik als Rotarylid ook lid werd van de IYFR. Hoewel ik geen 
bestuurder ben, ben ik ook voorzitter van ZV Westergo, 
de zeilvereniging van Hindeloopen. Het is daarom soms 
lastig om alle bijeenkomsten te bezoeken, omdat sommi-
ge evenementen op een zelfde datum worden georgani-
seerd. maar in dit bijzondere jaar zal ik proberen bij  alle 
IYFR-evenementen er te zijn.  
Deze Rotavlootuitgave is een kerstspecial en daarmee 
een primeur. Ik hoop dat u er veel plezier aan heeft. 
Rest mij u fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar te 
wensen. 
 
Adriaan Holm. 

 

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

ZW vloot   26-28 mei  Pinksterweekend 

Zie annonces in komende Rotavloten. 

KOMENDE EVENEMENTEN  

Website IYFR 
www.iyfr.nl 

 In de reddingssloep op de voorpagina: 
Aan het roer: Adriaan Holm, naast hem naar links: Evert van der Stroom, Rolf 
Domenie, Peter van Duijn en Hennie van Loosbroek, op de achtergrond Arnold 
Verkade  
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Kerstmis 2011 
Joke  

 
 
  Kerstmis is een tijd van overdenken 
  met kerstmis zijn we even stil 
  we kunnen extra aandacht schenken 
  En aandacht maakt een heel verschil 
 
  het is een tijd om te bezinnen  
  en kaarsen zorgen voor wat extra licht 
  symbool voor wat uiteindelijk zal winnen 
  de kern van het bekende kerstbericht. 
    
         Joke 
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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 

 
Zoals u stellig weet streeft de bridge ernaar een wijs 
en vooruitstrevend beleid te voeren. Zij doet dat door 
twee maal per jaar te vergaderen bij Arnold en Koos-
je, waar de leden een door Koosje met grote toewij-
ding en bekwaamheid opgediend eenvoudig doch 
voedzaam maal genieten om zich vervolgens aan de 
zaken te wijden. De Rotavloot die u nu in de hand 
hebt is het resultaat van een van de wijze besluiten 
die dan genomen worden. Immers, de Rotavloot 
wordt rondgezonden door TNT onder het zg perio-
diekentarief, waarvoor minimaal vier afleveringen per 
jaar nodig zijn. Vandaar dat er ieder jaar een extra 
editie is, die meestal gebruikt wordt om op relatief 
korte termijn een evenement aan te kondigen. Door 
goede organisatie en een goed gebruik van e-mail 
bleek daartoe de extra editie dit jaar niet nodig.  
 
De bridge leden overwogen dat in deze moeilijke 
tijden van opeenstapelende crises, dreigend uiteen-
vallen van de Europese Unie en ineenstortende pen-
sioenen een opbeurend woord van de bridge, een 
poëem van Joke, aan het einde van het jaar pas-
send zou zijn, en zou kunnen bijdragen tot een die-
pere beleving van de ceremonieën die wij in dit jaar-
getijde ondergaan, om aldus gesterkt het nieuwe 
jaar weer met nieuwe moed en enthousiasme  te 
kunnen ingaan.   
 
Het is dan ook namens alle leden van de bridge dat 
u  met deze extra editie bijzonder goede feestdagen 
en een goed 2012 wordt toegewenst! 

redactioneel 


