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n dit jaar, 2019, is het dan ineens zo ver,

Het bestuur zet zich in om de liggelden zo laag mogelijk

Stichting Jachthaven Ketelmeer (SJK) bestaat

te houden. Aan de andere kant moet de haven met zijn

50 jaar. Als je naar een foto van de haven in

tijd meegaan en spelen we in op de wensen van lig-

het eerste jaar kijkt, dan is meteen duidelijk dat er veel is

plaatshouders en passanten. Het feit dat onze haven als

veranderd in de afgelopen jaren. Elders in deze haven-

een van de weinige havens in Nederland nog steeds een

krant staat een bijdrage van wat er zoal is vernieuwd in die

wachtlijst heeft, geeft aan dat ligplaatshouders graag in

50 jaren.

de haven willen (blijven) liggen.

Bij de oprichting van de haven is destijds door de “foun-

In de statuten van SJK staat dat de stichting onder meer

ding fathers” gezegd dat het een haven zonder “toeters en

ten doel heeft maatregelen te nemen tot het behoud van

bellen” moest worden, een echte zeilershaven. Wat is dat,

het rustieke, natuurlijke karakter van de jachthaven en

een zeilershaven? Een haven waar veel zeilboten liggen en

zijn omgeving. Bij moderniseringen en veranderingen

waar mensen elkaar helpen en iets voor elkaar over

in de haven houden we deze zinnen altijd in gedachten.

hebben. Ketelhaven is voor vele (wereld)reizen de start-

Dit jaar bestaat SJK 50 jaar. Zullen we er om te begin-

haven geweest. Ook nu liggen er boten in de haven waar

nen nog maar eens 50 jaar bij gaan doen?

hard wordt gewerkt aan de voorbereidingen van een
wereldreis. Een zeilershaven waar je (als ex-zeiler) met
een motorboot natuurlijk ook van harte
welkom bent!

Eric Burmeister, Voorzitter

Voordat de haven werd aangelegd, 1959

Hoe het begon…

V

andaag, zaterdag 11 mei 2019,
vieren we het 50-jarig bestaan
van Jachthaven “Ketelmeer“, de
eerste en de oudste jachthaven aan het
Ketelmeer. Dat er hier, op deze plek een
jachthaven is gekomen, berust in feite louter op een toevalligheid. Het ontstaan van
de haven is te danken aan de toenmalige
minister van Verkeer en Waterstaat drs.
J.A.Bakker. Het moet in de tweede helft
van de zestiger jaren van de vorige eeuw
zijn geweest, dat deze minister naar Ketelhaven kwam, om het voormalige Scheepsarcheologisch Museum Ketelhaven hier op
de landtong officieel te openen.
Net vóór- of nádat hij het lint had doorgeknipt moet hij achterom hebben gekeken
en met de blik van een zeiler - want dat
was hij - in één oogopslag hebben gezien,
dat dit hoekje water uitermate geschikt
was om hier de zeiljachten van de in het
oosten van het land wonende Kustzeilers
te herbergen. Bakker, zelf lid van de Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers,
zag in diezelfde oogopslag dat hier op
deze plek de gewenste verenigingshaven

Jachthaven Ketelmeer in aanleg 1968

van de NVvK zou moeten komen. Hij was
burgemeester van Andijk en Hoogeveen
geweest, hij kende de hoge wal van het
IJsselmeer en hij wist ook dat er ook in
Drenthe, Overijssel en Gelderland zeilliefhebbers van het grote water woonden.

Thuisvaart van de Bylgia

Een haven van echte zeilers
Bouw kantoortoilet 1989

Geen toeters en bellen

Het moest een haven worden zonder
“toeters en bellen”, een eenvoudige haven
waar hartstochtelijke zeilers op een veilige en betrouwbare manier hun jacht achter konden laten.
Het IJsselmeer lag als vaarwater vlak
voor de deur. De schippers, die hier hun
jacht afmeerden, zouden geen behoefte
hebben aan dure voorzieningen of uitgebreide accommodaties. Het moest een
haven zijn voor pure zeilers. Ze zouden
aan boord stappen om direct los te gooien
voor een flinke zeiltocht, die pas op zondagavond zijn einde weer zou vinden in
de veilige en beschutte box. Bakker was
van mening, dat de haven niet commercieel, maar door een bonafide vereniging
gerund zou moeten worden. De NVvK

Jachthaven 1972

was in zijn ogen daarom dé aangewezen
zeilvereniging om deze haven te mogen
exploiteren. En zo geschiedde het: de
NVvK nam de uitdaging aan: benoemde
een bestuur bestaande uit louter Kustzeilers en richtte een stichting op met als
doel “de exploitatie of beheer van een
jachthaven te Ketelhaven en alles wat
daarmee verband houdt (art. 2 van de statuten)”. Zo bleef de NVvK ook gevrijwaard voor financiële consequenties en
wappert de verenigingsvlag met de blauwe drietand sinds die tijd hier alle dagen
van het vaarseizoen. Er werd voortvarend
te werk gegaan, zodat in 1969 de jachthaven in gebruik genomen kon worden,
met als voorzieningen een toiletgebouw
en een keetje als havenkantoor.

D

e jachthaven was - en is dat nog
steeds- de haven die je verlaat om
te gaan zeilen, de haven waar rust
en ruimte hoog in het vaandel staan geschreven. Velen vertrokken voor een
100-mijlswedstrijd of voor deelname aan
de 24 - uurs, maar altijd zijn er zeilers geweest die vanuit Ketelhaven vertrokken
voor verre reizen: Eelco Kazemier, die in
1977 met de Bylgia als tweede zeiler ter
wereld solo de wereld van oost naar west
rondzeilde, tegen de heersende wind en
stroom in en dit daarna nog eens overdeed
met een motorschip. Cees Roemers, die in
1980 met zijn Bollemaat IV deelnam aan
de OSTAR, Jan Wit, die met de Bastaert
van Kampen solo de wereld rondzeilde,
aanvankelijk met één tussenstop. Dat was
een reden om het daarna nogmaals te
doen, maar dan non-stop. Daan Gunnink
vertrok met zijn Vancouver 27 Tombie

noordwaarts om via de route ten noorden
van Scandinavië en Rusland naar Sint Petersburg te zeilen. Maar ook zeilde hij recent in zijn Saffier nog fanatiek mee in de
havendagwedstrijd. Ben Hoekendijk
maakte met de Shalom lange reizen en
schreef daarover vele boeken. En nog
steeds vertrekken uit de haven zeilers voor
een wereldreis, een tocht naar Sint Petersburg of Spanje, een rondje Engeland, een
bezoek aan de Oostzee of voor deelname
aan de Driehoek Noordzee. Maar iedereen, op een groot of klein schip, geniet
steeds weer van het mooie zeilwater rond
de haven, het Ketelmeer met onze favoriete ankerplek bij IJsseloog, de IJsseldelta
met de vele eilandjes, waar je met een beetje geluk een hert ziet langs zwemmen en
de zeearend ziet overvliegen.

Daan Gunnink tijdens de Havendag in 2014

Ben Hoekendijk op zijn Shalom IV

“Soms bekruipt ons het gevoel de deur van
de verboden kamer geopend te hebben,
wanneer we in zwaar stormweer aan dek
komen en aanschouwen wat de zee wordt
aangedaan, hoe ze lijdt onder het inmense
geweld en zich er met kruiszeeën van
bovenaardse afmetingen oorverdovend en
zichtontnemend tegen verzet.”
(bron: jaarboek NVvK 1997, verslag van Jan Wit over zijn
soloreis om de wereld van 19 juli 1995 tot 7 april 1996)
Het mooie ankerplekje bij IJsseloog

Thuiskomst van wereldomzeiler Jan Wit

Zonder havenmeesters
geen haven

De crew

v.l.n.r. Piet, Hans, Desirée, Bob, Albert en Dick

Dick op de fiets

De eerste havenmeester Henk Visscher

Overdracht Aly van der Zee aan Desirée van Dijk

gers te vinden. Hij fietst daar heel wat af.
Desirée vond als kind Ketelhaven een
dooie boel. Er was een museum en op het
hoekje bij de ingang van de haven was een
soort patattent, waar ze als kind met haar
ouders wel eens kwam. Zo kijkt ze er nu
niet meer tegenaan. “Door alle evenementen die we organiseren is de saamhorigheid toegenomen. We horen van passanten ook dat ze de sfeer in de haven als zeer
prettig ervaren. “

anders. Heeft Dick wel eens rare dingen
meegemaakt in de haven? “Ja, met een
noodsprong van de steiger ben ik aan
boord gegaan van een huurbootje en heb
ik dat zelf op z’n plek gelegd. Ik had er
geen enkel vertrouwen in dat de opvarenden dit schadevrij zouden doen. Wat ook
regelmatig gebeurt is, dat men de haven

De eerste havenmeester

Van meet af aan was Henk Visscher hier havenmeester. Veel zeilers heeft
hij in zijn lange loopbaan vanuit deze haven voor korte, maar ook voor
lange tot zeer lange zeereizen, zien vertrekken en weer zien thuiskomen.
Daarmee kwam aan het einde van hun tochten een zee aan ervaring
onze haven binnenvaren, hetgeen zeker ook tot meer kennis en kunde
onder de minder ervaren liggers heeft geleid. Aly van der Zee, die voor
de Stichting de administratie verzorgde en Henk, die er inmiddels bijna 35 jaar havenmeesterschap op had zitten, stopten per 1 januari 2004
met hun werkzaamheden. Met een officieel tintje werd van hen afscheid
genomen en werden Dick en Desirée van Dijk geïntroduceerd.
Dick en Desirée

Dick en Desirée beheerden toen nog de
jachthaven aan de Roggebotsluis. Zij voorzagen dat hun woonark daar te klein werd
voor hun gezin met opgroeiende kinderen. Zij hadden inmiddels hun oog al wel
laten vallen op onze jachthaven, maar daar
was Henk havenmeester. Toch zochten zij
contact met het bestuur om te laten weten
dat zij wel belangstelling hadden voor het
havenmeesterschap in combinatie met het
voeren van de administratie, als Henk ermee zou stoppen. Dat moment kwam eerder dan verwacht en zo bestieren zij sinds
2004 de jachthaven, Dick als havenmeester
en Desirée doet de administratie.

Veranderingen

Gevraagd naar of er sindsdien veel veranderd is in de haven, los van alle renovaties
en voorzieningen die in de loop der tijd
zijn aangebracht, antwoordt Dick dat dat
eigenlijk niet het geval is. De instelling van
het zeilerspubliek is al die jaren wel hetzelfde gebleven. Wat er wel is veranderd:
nieuwe zeilers hebben vaak, naast de boot,
ook veel andere bezigheden. Daardoor
behouden ze de boot niet zo lang als liggers vroeger wel deden en stoppen ze vaak
na een paar jaar zeilen. Hij kent alle ligplaatshouders en ook de passanten zijn
vaak oude bekenden, dat maakt het werk
alleen maar leuker. Hij is veelal op de stei-

Afwisseling

Dick spreekt de afwisseling in het werk
erg aan. De werkzaamheden op een dag
zijn niet te plannen. Het loopt zo vaak

BHV-cursus

even binnen vaart om mij te vragen om
op de wegenkaart (!) aan te geven waar ze
zijn.” Tja…

Leuk team

Als Dick vrij heeft, komen de invalhavenmeesters in actie. Dat is inmiddels
een team van vier man: Hans de Groot,

“passanten ervaren de sfeer in
de haven als zeer prettig.“

Piet Ridderikhof, Bob Bennema en
Albert Oldenhof, de meesten zelf ook
ligplaatshouder in de haven. Eén dag per
jaar volgen ze samen met Dick en Desirée
een BHV-cursus en vóór het vaarseizoen
begint maken zij samen alles schoon,
stoppen de havendagbrieven in de enveloppen en hangen de waterslangen weer
op de steigers. Desirée: “een gezellige
teambuildingdag”.
Samen zorgen zij ervoor dat de haven er
tip-top uitziet, er een goede sfeer aanwezig is en alle zeilers zich welkom voelen.
Een helpende hand, een adviesje, een
praatje en de bloemetjes op tafel dragen
daar zeker aan bij.

WERKEN AAN
DE HAVEN

Dijkverhoging in 2005

Jachthaven

De steiger staat nu op stalen poten

Het oude havenkantoor

A

ls ligplaatshouder vinden we het
vanzelfsprekend dat alles in de
haven op orde is. Maar dat is het
natuurlijk niet! De havenmeester, zijn
vrouw en het bestuur zijn altijd bezig om
het iedereen naar de zin te maken en
bijna elk jaar is er wel een verbeteringsproject. Als we de luchtfoto’s van 50 jaar
geleden en nu vergelijken, dan zien we
globaal dezelfde havenindeling, maar
toch is alles veranderd.

Unieke glazen waterkering

In het kader van de sanering van het Ketelmeer is de haven in 2005 uitgebaggerd,
waardoor hij niet alleen schoon is, maar
ook een grote diepte heeft. Bijna elk schip
kan daardoor naar binnen varen. Gelijktijdig met de verhoging van de dijk werd een
hellingbaan aangelegd, waardoor de haven

2014 nieuwe palen

Het vernieuwde havenkantoor

toegankelijk is voor rolstoelgebruikers en
ligplaatshouders met bagage-karretjes. Er
kwam een glazen waterkering, die uniek is
in de wereld.

Van hout naar staal en kunststof

De eerste steigers in de haven waren geheel van hout. Dit was toen gebruikelijk,
maar helaas gaan houten palen in de loop
der tijd rotten. De oude steigers zijn daarom vervangen door nieuwe exemplaren,
die zijn bevestigd op stevige stalen poten.
De steigerplanken op de steigers zijn uitgevoerd in Azobé hout dat heel lang mee
gaat en gemakkelijk is te onderhouden. De
passantensteiger is nu zelfs van kunststof.

Comfort en veiligheid

Op en rond de steigers zijn in de loop der
jaren tal van voorzieningen gekomen. In

Unieke waterkering

Neptunus opende in 2006 de eerste havendag,
blij dat de haven geheel gesaneerd is

De verhoogde dijkovergang wordt aangebracht

Ketelmeer

Gezelligheid in het Ketelbankie

Het havenkantoor wordt uitgebreid

Picknicken op de noordelijke pier

Vóór de renovatie

elke box van de haven is elektriciteit en
er is een drinkwaterslang in de buurt. Er
is een afvalwaterpomp en op de wal, een
milieustation en een stortplaats voor chemische toiletten. Ook in de avond is de
haven veilig en goed toegankelijk dankzij
ledverlichting. Er zijn voldoende karretjes
om de bagage te vervoeren, overal is Wifi
en vergeet de brandblussers, de reddingsgordels en de zwemtrappen niet.

len uit te wisselen met medezeilers.
Op de noordelijke pier en op de dijk kunnen we picknicken en er is een barbecueplaats. Kinderen kunnen zich helemaal
uitleven op het geweldige waterspeelvlot
en op de trampoline op de dijk. Er zijn
huurfietsen beschikbaar om Dronten of
Kampen te bezoeken of de natuur rond de
haven te verkennen.

Zeilers ontmoeten elkaar

Havenmeester Henk had aanvankelijk
een keetje als havenkantoor,
maar vanaf 1989 kon hij
zijn werk doen vanuit
een bakstenen havengebouw. Dit werd in 2015
gerenoveerd en uitgebreid om te voldoen aan
alle vereisten. Het is er

De leuke ontmoetingsplekken die een bestuurslid aantrof op steigers in verschillende Zweedse jachthavens, vormde in
2014 de aanleiding voor de bouw van het
Ketelbankie. Piet en Marry Ridderikhof
maakten mooie kussens en Desirée zorgt
altijd voor een bloemetje op tafel. Het nodigt uit om er lekker te relaxen en verha-

Havengebouw

De opening van het speelvlot in 2018

Barbecuen op de dijk

Na de renovatie

geriefelijk en duurzaam. Het water voor de
douches wordt door de zon verwarmd en
automatisch ontkalkt, waardoor er geen
lelijke plekken achterblijven op de tegels.
Er is een mindervaliden douche/toilet, die
ook geschikt is als gezinsdouche en baby
verschoonruimte. Er is een overdekte afwasruimte en een wasmachine en droger.
Het havenkantoor biedt uitzicht over de
haven en heeft de nodige voorzieningen.
Zo is er een bibliotheek, allerlei toeristische
informatie en een flatscreen met nautische
informatie en het laatste weerbericht. De vergaderkamer
doet dienst bij bestuursvergaderingen en speciale
gelegenheden. Ook de woning van de havenmeester
werd opgeknapt.
Marry Ridderikhof maakte een
fleurige entrée voor het damestoilet

De afgesloten parkeerplaats voor auto’s is
opnieuw geasfalteerd en er is ledverlichting aan-gebracht. Voor de elektrische
auto’s zijn er twee laadpalen. De fietsen
kunnen overdekt worden gestald en indien
nodig, opgeladen.

Nooit klaar

De verbeteringen zijn nooit klaar, want al
is bijna alles al een keer vervangen, er ontstaan steeds nieuwe wensen en behoeften.
Zo is er onlangs gestart met het vervangen
van de achterpalen van de boxen door
stalen exemplaren met een langere levensduur. Ook de techniek blijft de aandacht
vragen, want doordat er steeds meer apparatuur aan boord komt, zal naar verwachting de vraag naar elektriciteit en internet
toenemen.

Liggers van het eerste uur ...

Op een zonnige zaterdag in februari spreken we af met
Jan en Rikie Flierman en Deborah Vaessen en Matthijs
de Boer. Jan en Rieki Flierman, beiden 75 jaar, verblijven al 50 jaar in de jachthaven en Deborah en Matthijs,
31 en 34 jaar jong, zijn vanaf de winter van 2018/2019
nieuwe ligplaatshouders in de jachthaven. Speciaal voor
deze jubileumuitgave brachten we hen samen en hadden we een mooi gesprek in de jachthaven.

Saraban’de

Niet alleen in leeftijd en duur van ligplaatshouder-zijn, maar ook
het verschil in schip is bijzonder: Jan en Rikie varen al 30 jaar op
hun Easy Vertue van 7,70 m lengte. Deborah en Matthijs kochten
in augustus 2018 hun “Saraban’de”; een 14 meter lange Jade 44 uit
1999. Dit schip heeft al een rijke zeilgeschiedenis en is bekend bij
veel Kustzeilers. Wim en Henny de Jong, echte NVvK’ers (Neder-

landsche Vereeniging van Kustzeilers) bouwden deze aluminium,
goed geïsoleerde rondspant en voeren ermee naar het koude
noorden; Spitsbergen, IJsland, de Lofoten en ook overwinterden
zij ermee boven de poolcirkel. Omdat Deborah en Matthijs het
plan hebben om over een paar jaar een wereldreis te gaan maken,
zochten ze een zeewaardig jacht. In 2018 liepen ze in Hindeloopen tegen de Saraban’de aan en waren eigenlijk meteen verkocht,
trokken de stoute schoenen aan en maakten via-via een afspraak
bij de familie De Jong. Inmiddels zijn ze het schip aan het verkennen en aan het aanpassen naar eigen wensen en eisen en hebben
ze het volste vertrouwen in hun plan om op 21 maart 2021 te
vertrekken voor ‘onbepaalde tijd’, eerst maar eens richting de
Kaapverdische eilanden ….

Easy Vertue

Een mooi plan, volgens de familie Flierman, die op geheel andere
wijze begon en steeds haar grenzen verlegden: via Giethoorn,
Friesland, het Ketelmeer, IJsselmeer, het Wad, maar uiteindelijk
maakten ze ook vele tripjes naar Oost-Engeland. En dat alles met
een veel kleiner schip en met uitsluitend een kompas, radio,
sleeplog, passer en liniaal. Vaak was het een verrassing waar je
aan de kust van Engeland uitkwam, maar Jan vond dat juist mooi.
Aan boord kon hij dan via de marifoon bellen naar Scheveningen
Radio, die hem vervolgens weer doorverbond met Rikie thuis!

Apparatuur aan boord

Jan vraagt zich wel af of het nodig is dat schepen met ‘al die moderne apparatuur’ zijn uitgerust. Niks is zo betrouwbaar als bijvoorbeeld een ouderwets log. Matthijs is wel blij met de nieuwe communicatiemiddelen; je kunt door de goede weerkaarten en GPS de
juiste koers bepalen en slecht weer omzeilen. Matthijs heeft, samen
met twee vrienden ook een Dufour S-performance, waarmee ze

en nieuwkomers ...
inmiddels al ervaring hebben opgedaan met zeereizen. Maar ook
hij vindt het belangrijk dat je je kunt redden op de traditionele
wijze, mocht de stroom uitvallen. Jan lacht: tegenwoordig bellen
mensen wel héél snel naar de kustwacht of de KNRM, vroeger was
de leus: zolang het water je niet tot de navel staat is hulp inroepen
niet nodig!

Inspiratie

Deborah vertelt dat ze o.a. geïnspireerd werd om een reis te maken door het lezen van de boeken “Ritme van de oceaan’ van
Olav Cox en “Solo” van Tania Aebi, een meisje van 18 dat door
haar vader de zee op wordt gestuurd om de wereld te verkennen
en na 2,5 jaar vol zelfvertrouwen, als volleerd solozeilster terugkeert. Sinds haar 8e zeilt ze op de binnenwateren van Friesland en
de laatste jaren is het vaargebied steeds verder uitgebreid naar
groter water, samen met Matthijs.

‘Ketelhaven’

Beide families zijn blij in Ketelhaven te liggen, een fijne haven om
te zijn. Jan en Rikie herinneren zich nog dat er in het begin alleen
een toilethuisje was op de plek waar nu de berging met vuilnisbakken staat. Geen douche, geen afwasplek, geen luxe. Ook Henk

Visscher, de oude havenmeester, had geen havenkantoor maar
een klein keetje op de parkeerplaats waar hij af en toe kantoor
hield. Een heel andere tijd dan nu!

Passie voor zeilen

Wat maakt het zeilen toch zo bijzonder en waarom houden deze
beide stellen, oud en jong - op een groot schip of heel basic - van
het zeilleven? Matthijs geeft aan dat voor hem de vrijheid, de
zelfredzaamheid, het buiten zijn in de natuur en vooral ook het je
steeds moeten aanpassen aan de elementen belangrijke redenen
zijn om het zeilavontuur op te zoeken.
Jan en Rikie hebben altijd genoten van het verkennen en oprekken van je eigen grenzen, steeds een nieuw doel stellen en erachter komen dat de navigatie klopte…of soms iets minder. Maar
ook het onderhouden van je schip, jezelf kunnen redden bij tegenslag of technische mankementen geeft veel voldoening. Jan
wilde vroeger vooral iets met vliegtuigen, zweefvliegen. Maar
doordat hij kleurenblind is moest hij op zoek naar een andere
hobby. Nooit spijt gehad van hun keuze om te gaan zeilen.
Deborah voegt nog toe dat ze het vooral heel fijn vindt dat, zodra
je aan boord stapt, het leven een stukje langzamer gaat, je laat het
jachtige leven achter je, heerlijk!!

“De vrijheid, de zelfredzaamheid, het
buiten zijn in de natuur en vooral ook
het je steeds moeten aanpassen aan
de elementen zijn belangrijke redenen om het zeilavontuur op te zoeken.”

In Ketelhaven kiezen zeilers graag het ruime sop. Maar bij terugkeer
in de haven is het ook prettig om even een babbeltje te maken met wat
havengenoten. Het bestuur heeft de laatste jaren enkele activiteiten
ontwikkeld, waarbij er meer gelegenheid is voor onderling contact.
We kennen elkaar daardoor wat beter.

Onderlinge wedstrijd

De tweedehandsmarkt

Een dynamische
50 - jarige!
Nieuwjaarsbijeenkomst

In 2014 werd voor het eerst een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden en dat beviel zo
goed dat dit een vast onderdeel van het jaarprogramma is geworden. De drukbezochte
nieuwjaarsbijeenkomsten zijn een mooi
moment om elkaar weer te ontmoeten en
om van de voorzitter het laatste nieuws over
de haven te horen. Vast punt is de lezing,
meestal gegeven door een van de ligplaatshouders over zijn of haar avontuurlijke reis
van het afgelopen jaar, zoals een ronde om
de wereld, een reis naar Sint Petersburg of
een rondje Atlantic.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Havendag

Sinds 2006 start het zeilseizoen met de Havendag. Op vrijdagavond zijn er in de tent
workshops over van alles wat met zeilen of
de omgeving van de haven te maken heeft.
Daar vindt op zaterdagochtend de zeilersmarkt plaats. Veel zeilspullen gingen voor
een appel en een ei naar een gelukkige
nieuwe eigenaar. Na de toespraak van de
voorzitter over de laatste ontwikkelingen in
en rond de haven gaan de trossen los voor
een onderlinge wedstrijd (in 2014 vanwege het lustrum vervangen door admiraalzeilen). Aanvankelijk was dit een ludieke

1e havendag 2006

wedstrijd; start vanuit de tent en rennend
naar je schip om zo snel mogelijk weg te
zijn, maar dit werd later vervangen door
een veiliger en eerlijker ‘normale’ start op
het water. Tijdens het zeilen moesten de
deelnemers allerlei vragen beantwoorden,
maar aangezien in de loop der jaren iedereen op zijn mobiel de antwoorden kon
opzoeken, is dat deel afgeschaft. Hiervoor
in de plaats kwam een pubquiz; alle deelnemers aan het buffet werden bij de koffie
getrakteerd op lastige nautische vragen,
die zij met hun groep binnen een minuut
moesten beantwoorden. Dat leidde tot heel
wat onderling overleg! De wedstrijd werd
uitgebreid nabesproken tijdens de borrel
en de BBQ of het buffet in de tent, waarna
tot een aantal jaar geleden de beentjes los
konden bij het optreden van verschillende bands. De laatste jaren is gekozen voor
zachtere achtergrondmuziek, waardoor je
nog steeds kan verstaan wat je gesprekspartner tegen je zegt. De winnaars van de
verschillende wedstrijdklassen gingen met
mooie door verschillende watersportbedrijven ter beschikking gestelde prijzen
naar huis.
In 2018 is er geen tent opgebouwd, maar
vond de havendag alleen op zaterdag plaats.
Ons onderkomen voor de borrel en het
buffet was de Zuiderzee, de veerboot tussen
Enkhuizen en Urk. Ook dit jaar doen we
even zonder tent. Voor het lustrum is een
andere locatie gekozen.
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Met z’n allen rond de BBQ’s

Workshop brandbestrijding aan boord

De kinderen vermaken zich opperbest

Oefenen met een reddingsvlot

Trefpunten

Beentjes los op de dansvloer

Gedurende het hele zeilseizoen functioneert
het Ketelbankie als trefpunt voor de vaste ligplaatshouders en de gastliggers. De bloemetjes op tafel nodigen uit om er gezellig met
een aantal man plaats te nemen, en voor ouders is het een punt om vandaar toezicht te
houden op hun op het speelvlot ronddarrend
grut. De trampoline is non stop in gebruik
en op het nieuwe speelvlot zijn de kinderen
lekker met water aan het knoeien. →

Steigerborrel

Sinds enkele jaren vindt er aan het eind van
de zomervakantie in datzelfde Ketelbankie
een steigerborrel plaats. Terug van vakantie
komen de verhalen los!

Website

De dit jaar vernieuwde website is ons digitale trefpunt. Via de rubriek “Aan boord
bij…”maken we al sinds 2012 elke maand
kennis met een van de ligplaatshouders,
de rubrieken nieuws en foto’s houden ons
op de hoogte van alles wat er gebeurt in en
rond de haven, en natuurlijk ook van alle
evenementen. Desirée zorgt er zo voor dat
we op de hoogte blijven.

Admiraalzeilen

Bij het vorige lustrum in 2014 voeren
’s middags ruim veertig schepen het Ketelmeer op om hun vaardigheden te tonen.
Onder aanvoering van de vlootvoogd werd,

Steigerborrel

materiaal en had hij het parcours ’s ochtends
op de plotter vastgelegd, waardoor de boeien toch virtueel gerond konden worden en
ook keurig door alle deelnemers werden
gerond. De prachtige Kamper Kogge, die
voor het eerst in zijn bestaan ten anker
was gegaan, fungeerde als admiraalschip

en burgemeester Aat de Jonge van Dronten
nam als admiraal de groet van de in frontlinie langsvarende eskaders in ontvangst.
De regenbuien trotserend stond hij fier
saluerend in historisch admiraalskostuum,
naast de in veertiende-eeuwse kleding
gestoken voorzitter van de jachthaven Eric
Burmeister, op de Kogge.
Laten we er vandaag ook een mooi spektakel van maken. Dit keer zijn er zelfs twee
zeer ervaren admiraals, Jan Wit en Daan
Gunnink, die de formaties zeer kritisch zullen bekijken. De mooiste formatie gaat met
een prijs naar huis!

Admiraal De Jonge

zwaar gereefd, een parcours van 4,5 mijl gezeild. De deelnemers kregen het formatievaren niet cadeau, want het was onstuimig
weer. Grijze luchten in alle tinten, slecht
zicht, buien met bijbehorende windstoten
trokken geregeld over en windkracht zes was
geen uitzondering. Bovendien had Rijkswaterstaat gezorgd voor een extra handicap door de ’s ochtends uitgelegde boeien stiekempjes te verwijderen. Gelukkig
beschikte de vlootvoogd over modern

De Kamper Kogge op bezoek tijdens het 40-jarig lustrum
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