Nieuwsbrief maart 2017
Deze Nieuwsbrief bevat vragen over belangstelling voor specifieke activiteiten,
graag goed lezen en reageren, alvast dank!
Het voorjaar laat zich deze dagen van z’n mooiste kant zien. Dus als je je nieuwe Hanse kunt
ophalen en lekker varen is dat fantastisch (Anja en Egbert van der Steege, zie Facebook).
En als de boot nog op de wal staat heb je in ieder geval mooie temperaturen om te
schilderen.
We hebben er echt zin in, niet alleen in het zeilseizoen maar ook om van de Hanseclub een
actieve club te maken waarvan de leden elkaar kennen en weten te vinden. Om kennis en
ervaring uit te wisselen, om samen te zeilen, om plezier te hebben.
Contact opnemen met andere leden is erg simpel: als je bent ingelogd bij onze website vind
je bij Vereniging / ledenlijst, op volgorde van achternaam.
Vanuit het bestuur willen we dit graag stimuleren en faciliteren maar we verwachten ook van
u / jullie actieve betrokkenheid en initiatief…
Rondje Wadden in mei?
Het voorjaar is een prachtig seizoen om de Wadden weer eens te bezoeken. Gelet op de
diepgang van de meeste Hanses zal het accent op de Westelijke Wadden liggen.
Het idee is om leden die hiervoor belangstelling hebben en samen met anderen willen varen
bij elkaar te brengen. We stellen voor dat een ieder die hiervoor belangstelling heeft dit meldt
bij onze secretaris, Wilko (secretaris@Hanseclub.nl), en vervolgens maken we een lijstje, net
als bij het bezoek aan Greifswald, zodat onderling allerlei afspraken kunnen worden
gemaakt.
Boordelectronica op elkaar aansluiten
In het ledenonderzoek kwam naar voren dat er nogal wat vragen leven m.b.t.
boordelectronica: wat is handig om op elkaar aan te sluiten, hoe doe je dat en waar kan je
tegenaan lopen? Welke soorten netwerken zijn er en praten die wet elkaar.
Recent hebben Mike Sjer (sjer.chi@knmg.nl) en Wim van Beek (w.van.beek1@hetnet.nl )
hierover vragen gesteld. Neem contact op met hen en / of onze voorzitter (Hans van
Leeuwen, voorzitter@hanseclub.nl of hvanleeu@gmail.com ) als je ook vragen danwel juist
antwoorden / ervaringen hebt die je wilt delen.

We gaan naar Londen, in 2018
Al langer leeft de wens bij meer leden om eens een wat langere tocht te maken.
En in juni is de kans op goed weer groot, dus dat zou een mooie moment zijn. Het idee is
om met dagtochten over te steken en – omdat veel leden meer tijd hebben – de tijdsplanning
niet te strak te maken, als de wind tegen zit vertrekken we wat later.
Het idee om al dit jaar naar Londen te gaan blijkt wat te ambitieus, maar een goede
voorbereiding is belangrijk. Daarom willen we dit jaar één, misschien twee avonden
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organiseren met belangstellenden om de verschillende routes, voors en tegens,
voorwaarden en wensen met elkaar te vergelijken. Twee teams die elke in twee uren een
route bedenken en presenteren lijkt ons ideaal.
Een ieder die hiervoor belangstelling heeft kan zich melden bij Wilko, onze secretaris
(secretaris@hanseclub.nl ). Vermeld wel dat het om Londen gaat en niet om de Wadden
(allebei mag ook ;-).
Hanse weekend 2017: 8 – 10 september, update
De opzet is al in onze vorige Nieuwsbrief belicht.
Wij beginnen vrijdagmiddag 8 september bij de Vereniging “De Block van Kuffeler”
(www.blocq.nl ) en mogen gebruik maken van hun clubhuis. Zaterdagochtend waarschijnlijk
een natuurwandeling en voor de liefhebbers: de fietsers van de triatlon komen 2 keer langs
(https://www.challenge-almere.com/nl/).
Na een vaartocht langs de Marker Wadden komen we zaterdagmiddag aan in Lelystad
Haven. Daar is een flink aantal restaurants, dus het zal best lukken iets smakelijks te vinden.
We zijn nog bezig met de activiteiten eromheen.
Bezoek aan de Maeslantkering en de Maasvlakte
Zondag 29 oktober of zaterdag 4 november of zondag 5 november willen we naar de
Maeslantkering en een rondvaart over de Maasvlakte 2. Dat wordt een middagprogramma.
We proberen nog om hier een bezoek aan de Verkeerscentrale Hoek van Holland aan toe te
voegen. En ’s avonds gezellig een hapje eten voor wie dat wil.
Wordt vervolgd.

Een heel mooi vaarseizoen gewenst en graag tot ziens op het water!

Frits, Wilko, Rainier, Hans

Nederlandse Hanse Club (NHC), de vereniging van, voor en door Hansezeilers
Secretaris: Judith Leijsterlaan 8, 2104SN Heemstede, secretaris@hanseclub.nl
Bankrekeningnummer: NL08INGB0006404398 t.n.v. Nederlandse Hanse Club.
Inschrijving onder nr. 34 22 68 95 bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam.

www.hanseclub.nl

