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Mei  2005  

In dit nummer  

Vorderingen van de 
nieuwe 13.50 FB 

Een verslag van het 
clubweekend Elbrug 
door Gert Mulder 
 
Wie weet nog meer 
leden voor de 
Lauwersmeerclub 
Geef ze een 
aanmeldings-
formulier . 

 
      Beste Lauwersmeer vrienden, 
 

 
 
Voor veel mensen is deze foto herkenbaar. 
Bovendien heeft het ook nog eens goed ge-
smaakt. Veel leden hebben op 26 maart de 
moeite genomen, een lange autorit naar het 
noorden te ondernemen, om bij de oprichtings-
bijeenkomst van de Lauwersmeerclub aanwezig 
te zijn. Er was van alles te zien. De  nieuwe 
13.50 FB kon men bezichtigen. De kotter van 
de Fam van Es stond ook binnen in de nieuwe 
bedrijfshal. Er stonden  twee motoren 
opgesteld een van Iveco en een 160 Pk van 
Steijer. Van Kuiper Verzekeringen kregen de 
leden een  plastic tas met een formulier voor 
het aanvragen van een offerte. Leden van de 
club krijgen 10% korting op de premie. 
Dijkstra’s zeilmakerij uit Grou was  ook ver- 
tegenwoordigd. Zij hadden een schaalmodel  
van een schip ten toongesteld waarop een kap  
en een relingkleed was gemonteerd. In een 
ongedwongen sfeer heeft men nader kennis 
kunnen maken met clubleden. 

 
Er hebben zich inmiddels 47 eigenaren 
aangemeld als lid. Meeting op 13 en 14 mei in 
Elburg. Er is door de familie Mulder een 
verslag geschreven wat als bijlage bij deze 
nieuwsbrief wordt gevoegd. Het was een 
geweldig mooi gezicht al die  Lauwersmeren 
achter elkaar aan een steiger. 
 Negen stuks, 100 meter steiger, lees het 
verslag maar snel. Volgende keer vast meer ! ! !  
Officiële status aan 
de Lauwersmeer club 
?? 
Statuten laten maken 
bij een notaris 
worden onderzocht. 
Kosten enige 
honderden Euro’s. 
---------------------  
Nieuwe rubriek “ 
mogen wij ons even 
voorstellen ” Als 
eerste lid nr2  Fam 
Eveleens  van de 
Waterbloem 
Aalsmeer  
 
Volgende keer lid 
nr 1 Fam 
Schimmelpenning  

 

  
 
Te Koop 
aangeboden………… 
 
Wie heeft wat voor 
deze rubriek ??? 
 
 
Bijlage het nieuwe 
aanmeldingsformu-
lier. 
 

  
www.fmboats.com
   
                

       

 Er zijn veel (spionage) foto’s gemaakt 
van diverse Lauwersmeren. 
Ook van voorbijgangers  hadden wij veel 
“bekijks”.  Deze activiteit is zeker voor 
herhaling vatbaar. Natuurlijk ook dan 
weer ergens in het midden van het land 
zodat een ieder in een redelijk vaartijd 
aanwezig kan zijn. 

 
Er is een verzoek binnen gekomen om, na 
het vaarseizoen, een droge meeting te 
organiseren.  Er wordt onderzocht of er  
een mogelijkheid is om een website voor 
de Lauwersmeerclub te laten maken.  
 
Van een van onze leden is het idee 
gekomen om de rubriek “mogen wij ons 
even voorstellen” te lanceren. Zij zijn 
dan ook diegenen die de spits afbijten. 
De bedoeling is om vervolgens op  
volgorde van lidmaatschapsnummer 
verder te gaan.  
De tekeningen van de nieuwe kotter zijn 
bijna gereed en kunnen we deze gaan 
gebruiken voor het Lauwersmeer vlagje. 
  
Kortom we zijn volop in beweging en we 
houden jullie door middel van 
nieuwsbrieven op de hoogte zolang de 
website er nog niet is.  
Nu gaan we eerst genieten van onze 
Lauwersmeren en vakantie houden.  
 
Van de werf hebben wij gehoord dat er 
een begin is gemaakt met de nieuwe 
Kotter. De platen zijn “gesneden” en 
binnenkort wordt de kiel gelegd. Het ligt 
in de bedoeling dat de 13.50 FB in 
september a.s. naar de natte Hiswa in 
IJmuiden gaat. 
 
Tot zo ver het laatste nieuws …….   
Wij wensen jullie allemaal een prettige 
vakantie. 
 

 

http://www.fmboats.com/

