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THE BRIDGE “Netherlands Fleet”: 

• Plv.Commodore:  Freerk S. de 
Vries, Grote Riethyre 13, 3273 LC 
Westmaas, 0186-605000,  
fsdevries@wxs.nl 
• 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, 
r.domenie@home.nl 
• Ledenadministratie: Peter van 
Duijn, Hoofdstraat 133, 2071 ED 
Santpoort, 023-5383474 
pvanduyn@hetnet.nl 

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

• Adviseur:  Arnold Verkade, 
Hend. Rietschoofplein 13, 1506 GV 
Zaandam, 075-6151882,  
A.verkade7@kpnplanet.nl 
 

•      Webmaster: Arie Quik, Rijks-
straatweg 87, 3222  KB Hellevoet-
sluis, 0181-310954,  a.quik@ged.nl 

•  

NO VLOOT 

Commodore: Chris Schotanus, Olin-
gemeeden 53, 9903ES Appinge-
dam, 0596681646 

ZW VLOOT 

Commodore: Arie Quik, Rijksstraat-
weg 87, 3222  KB Hellevoetsluis, 
0181-310954,  
a.quik@ged.nl 

                  

Website IYFR:   

 

www.iyfr.nl 
 

 

Verschijningsdatum 

Volgende  
      ROTAVLOOT:   

April 2015 

Copij Uiterlijk  15-03-2015 

VAN DE COMMODORE 

 
 
23-24-25  MEI    
 

  ZW VLOOT PINKSTER WEEKEND  
   GREVELINGEN 

 

 

12 SEPTEMBER 

 

  NO VLOOT: VAREN IN FRIESLAND  
 

 

 

07 NOVEMBER 

 

  ALGEMENE LEDENVERGADERING 

   (Bridge) 
 

Arie Quik aanvaardt post van  
Landelijk commodore 

Ziehier zijn verhaal: 
 

Waarde watersporters mede IYForians. 
  

Een nieuw jaar met volop kansen er weer een 
prachtig IYFR jaar van te maken. 
Ik vatte de liefde voor de watersport op, toen 
ik zo ongeveer 6 jaar was. Geboren in Soest, 
was het een half uurtje lopen naar de Eem, 
waar een bevriende boer een roeiboot had 
liggen. Wat verder op bij Zwarte Willem aan 
de kleine Melm, kon je voor vijftig cent per uur 
een roeiboot huren. Daar heb ik veel gebruik 

van gemaakt en tjonge wat was dat spannend en wat genoot ik daar van. 
Toen een paar jaar later een vriend van me (zoon van de veearts) een 16 
kwadraat kreeg zeilden we elk weekend van het Eemnes kanaal naar het 
IJsselmeer en het IJsselmeer op. Ik was voorgoed verslingerd aan het wa-
ter. Zo erg zelfs, dat bij mijn afstuderen in Delft Jeanne en ik de kaart van 
Nederland op de tafel legden en zeiden: “Wonen, Werken, Watersporten”. 
Zo kwamen we in Hellevoetsluis terecht en hebben daar altijd een bootje 
gehad. 
Zo ben ik dus verslingerd geraakt aan het water en toen Jenny me uitlegde, 
dat YIFR bestond, zijn we naar alle bijeenkomsten geweest die maar moge-
lijk waren. Het gevoel van fellowship, dat we daar ervoeren en ervaren is 
nooit meer weggegaan. 
Ik hoop, dat we een geweldig mooi watersport jaar krijgen, waarin we vele 
gezellige momenten hebben met elkaar. 
 

Arie 

 

 
Komende evenementen 
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23-24-25-MEI 
ZW VLOOT 

PINKSTERWEEKEND 
GREVELINGEN, DEN OSSE, OUDDORP, BRUINISSE 

          

PROGRAMMA  
Zaterdag 23 mei 

 tot 14.00  Ontvangst in den Osse (tel. Havenmeester 0111 691 457) 

 16:00  Steigerborrel 

            18:00   Candle light cruise, diner op de Grevelingen. (ziewww.rederij-zeeland.nl) 

Zondag 24 mei 

  Ontbijt op eigen boot 

10.30   Vertrek rich1ng Ouddorp voor een “Ra3 Up” Hierbij worden er enkel ankers 

uitgegooid en de schepen aan elkaar geknoopt. Dit is wel a8ankelijk van het 

weer. U wordt verzocht zelf voor de lunch te zorgen. 

14.00   Vertrek naar BRUINISSE 

16.00   Steigerborrel. 

17.30   Vertrek per bus naar de Kleine Schorre. Een wijnboerderij die al 8 jaar wij-

nen aan de Business Class van KLM levert. Hier kan een wijntje geproefd 

worden en voor de lie8ebbers is er een rondleiding. (van tevoren opgeven) 

Hier zal ook gebarbecued worden onder muzikale begeleiding van onze ver-

trouwde huispianist Fulco Oievaer 

Maandag25 mei: 

09.00   Ontbijt in de Sailer’s Inn te BRUINISSE (nog niet zeker) 

 

    

   Details kosten en aanmelding zie volgende bladzijde 
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Prijs: € 115,-- p.p.      Kinderen onder 16,  € 25,-- p.p. 

Niet ingegrepen : 

   -Lunch op zaterdag 

   -Ontbijt en lunch op zondag, maandag 

   -Havengeld 

 

Opgeven bij : Jenny Veldhoen,  dveldhoen@xs4all.nl   
    Tel. 0186 604110, Mob. 06 22 22 42 45 

Graag vermelden!! 

   -Naam: 

   -Aantal personen: 

   -Lengte, breedte, en naam schip: 

   -e-mail adres: 

   -Telefoonnr (mobiel):  

Betaling:  van tevoren overmaken naar: 

   IBAN:   NL70 INGB 0000 5467 13 

   T.n.v.:  IYFR ZW vloot 

    Joke  kust 

de rotsen      en steeds opnieuw 
 met de blauwe zee    begroet de zee 
  het gele zand     het vaste land 

de golven 
 die voortdurend 
  schuimend overslaan 
 
 
 
 
 
 
        met monotoon geluid 
         dat eeuwig 
          door kan gaan 
            Joke 
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12 SEPTEMBER 
NO VLOOT 

VAREN IN FRIESLAND 
 

12-09  a.s.     ???????????    12-09   a.s. 
!!!!!! 

MISTERY, SURPRISE, FUN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Beste IYFoRians en partners, 
 

Zoals velen van jullie hebben meegekregen tijdens de gezellige bijeenkomst in de consis-
torie van 't Ponkje op 28 maart,  was het onderling afstemmen van de te kiezen activiteit 
voor het najaar "nog niet makkelijk". 
 

Een enquête via de mail zou de oplossing moeten bieden......  
 

Maar jullie bestuur heeft inmiddels, in goed onderling overleg, besloten jullie een prachtig 
programma voor te schotelen dat bijna iedereen zal aanspreken. 
 

Zodra wij   het    schip    dat   wij   op   het    oog    hebben ,  kunnen vastleggen zullen wij 
jullie nader informeren per e-mail en het aantal deelnemers gaan peilen. 
 

Noteer alvast de datum, 12 september, dat is nu het belangrijkste. 
 

Geniet van de zomer, geniet van de boot, geniet van het water, geniet, 
 

     Maar reserveer 12-09 in je agenda: 
      

     Dan gaat het gebeuren in het Noord oosten!. 
 

Tot binnenkort, 
      Jos Sluijter 
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22 MAART 2015 (Zo) 
ZW VOORJAARSBIJEENKOMST  

ZALMHUIS 

22 maart Zuid West vloot in het zalmhuis 

 

Het is en blijft een bijzondere locatie, het zalmhuis. 
Steeds weer als we er zijn herinneren we het feit, dat hier 
in het verleden zalm, veel zalm gevangen werd. De zalm 
die vooraan in de rivier zwom, op weg naar boven, was 
hier nog vet en dus lekker. 
Er waren twee IYFORians (Janny van Zanten en Arie 
Quik), die hier verstand van bleken te hebben. De één 
was opgegroeid in de zalmhandel en –rokerij en de an-
der had er zijn hobby van gemaakt. Een ideale omgeving 
dus om te proeven hoe zalm vroeger gerookt werd. 
 

In deze ambiance gaat alles makkelijk, het officiële ge-
deelte liep als een trein, het bestuur kreeg decharge over 
zelfs 2 periodes, nadat de Kascommissie helder uiteen 
had gezet, dat het veel pragmatischer is in deze moder-
nere tijd alles giraal te laten verlopen. Voor ieder makke-

lijker en transparanter. 
Henk van den Berg vertelt onverwacht dat hij zijn functie 
als secretaris van de ZW vloot gaat beëindigen. De reac-
tie van de zaal is diep bedroefd.  
Als inleiding op een uitgebreider overzicht van zijn lang-
jarige en schier onvervangbare inzet voor onze ZW vloot 
krijgt hij alvast een kleine geste en kus van Jenny Veld-
hoen. 
 

De gastspreker Henk de Jong, Districtschef politie Zuid 
Holland Zuid, in zijn vorige functie Districtschef Havenpo-
litie, gaf uitleg over het functioneren en het belang van de 
politie te water. Het werd voor ons in ieder geval duide-
lijk, dat zonder al te veel op te vallen, de politie feitelijk 
heel veel “rust” brengt. Zo werd op het Haringvliet de 
overlast van “kampers” terug gebracht door hier en daar 
een fikse bekeuring uit te delen, maar ook door onge-
wenste voertuigen te weren op het grasterrein bij de 
dam. 
Voorts heeft de havenpolitie een myriade aan taken, 
(grensbewaking, personen controle, terugdringen van 
criminaliteit etc.) die essentieel zijn voor het functioneren 
van de grootste haven van Europa. 
Als dank voor zijn prima presentatie kreeg Henk niet de 
gebruikelijks fles, maar (in deze omgeving gepast) een 
langwerpige doos met als inhoud: Een prachtzalm van 
Arie !        

       

       

   

                  
(tekst van Arie en SIppo, 
 Foto’s Sippo)   

Arie, commodore en zalmkweker, snijdt in de pauze als tracta-
tie voor allen door hem zelf gerookte zalm 
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Bijeenkomst van NO-vloot op 28 maart 2015 in Woedend 

44 mensen kwamen naar het in Woudsend verscholen 
kerkje dat vroeger de vermaning heette, maar nu een 
vermaard restaurant is. ’t Ponkje (kerkezakje) geheten. 
Alleen omdat commodore Chris Schotanus en zijn se-
condant en secretaris Jos Sluijter bleven staan lukte het 
iedereen een stoel te  vinden in de consistorie in de bo-
venzaal. Koffie, Friese oranjekoek en vele verhalen tus-
sen reeds “lang niet meer geziene” vrienden, klonken, 
tot, met ontzettend schel geluid de IYFR scheepsbel het 
begin van de vergadering aankondigde.  
Vanwege het verschoven verenigingsjaar (naar 1 juli), 
was het ook voor het bestuur een ontspannen gebeuren, 
zo zonder typische ledenvergadering plichtplegingen. 
Wel serieus was de herdenking van het plotselinge over-
lijden van Albert van Kranen, commodore van de Nether-
lands Fleet, met een terug-
blik en enige minuten stilte. 
Hierna uitte Minouche, 
dochter van Albert, en toch 
wel bijzonder, ook Rotary 
lid in de club Nunspeet, 
haar gevoelens over de in 
haar ogen bijzondere be-
langstelling bij de plechtig-
heid, en de warme, lieve 
en opbeurende woorden, 
kaarten en brieven die van 
zeer veel IYFR-leden zijn 
gekomen. Minouche be-
dankte iedereen, ook dege-
nen die nu niet aanwezig konden zijn, en was blij van-
daag in ons midden te zijn en dit te hebben kunnen zeg-
gen. 
Arie Quik nodigde ons uit om als zijn gast deel te nemen 
aan het havensymposium in Rotterdam dat door zijn Ro-
tarydistrict wordt georganiseerd op 11 april. Ook deed hij 
verslag van de ledenwerfactie tijdens het Rotary festival 
in Nunspeet, waar de gelegenheid was om het bestaan 

van onze IYFR aan gewone Rotarians uit te leggen. 
Daarna werd Frits Bartels uitgebreid in het zonnetje ge-
zet, bij zijn afscheid als bestuurslid. Frits behoorde al bij 
de eerste 50 leden! Hij was actief bij de start van de in-
ternetsite, bij de grootse ledenwerfactie in het Friese 

scheepvaartmuseum, en hij doorliep alle functies binnen 
IYFR, waarbij de kwalificatie ”organisator” wel zijn han-
delsmerk was. En als “hardzeiler” heeft Frits ook buiten 
het bestuur veel indruk op de leden gemaakt. Een aantal 
mooie flessen, ook zijn vrouw Joke, 
brachten de waardering tot uitdruk-
king. Vervolgens werd Ytzen van 
der Werff welkom geheten als 
nieuw lid van het bestuur. Chris, die 
nog commodore van NO blijft tot 1-

7-2016, riep de leden om zich te 
melden als inkomend commodore. 
Dat levert, behalve de eer, ook 2 
maaltijden in Zaandam op, betoog-
de hij. 

Het programma vaststellen voor het najaar was helaas 
een brug te ver. Oop 12 september gaat er iets met zeil- 
en motorboten gebeuren; het secretariaat zal darover 
nadere mededelingen doen. Vast staat dat de Bridge 
jaarvergadering op 7 november zal zijn.  Tenslotte liet 
Jos Sluijter ons met zijn activiteitenverslag het afgelopen 
jaar nog eens herbeleven. 
Na aperitief en een gastvrije en lunch begaf de groep 
zich naar de immens grote overdekte showroom en de 
productieruimten van Aquatec Industries in Woudsend. 
Hier presenteerde de heer Klaas Schiphof het bedrijf dat 
de merknamen Antaris, Makma en Maril verkoopt. Het 
was een indrukwekkend gebeuren, en ook leuk te horen 
dat alle productie van de sloepen in Nederland plaats-
vindt. En dat dit bedrijf in een sterk gekrompen markt 
weer groeit en bloeit. Vele vragen bevestigden de grote 
interesse voor dit soort motorboten en bootjes, terwijl 
toch gezegd werd voorlopig nog te willen blijven zeilen; 
we zullen zien….. 
      Jos Sluijter 
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COLOFON 
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Bezoek onze website: 
www.iyfr.nl 

N

 

 

 

Mochten er nog leden zijn die nog oude Rotavloots 
hebben in het zwart/wit, A5 formaat, dan is Evert van 
der Stroom daar heel erg in geïnteresseerd. 

Meer foto’s ZW in Zalmhuis 

Meer foto’s van NO in ‘tPonkje 


