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Verslag Boot 
Holland 
------------------------
Hoe ver is de  
 kotter 12.50    

Te Koop 
Lauwersmeer kruiser 
11.50 FB van 1988 en 
een Kotter 12,50  
In zeer goede staat 
0511-442181 
---------------------  
Wilt u bij verkoop 
of aankoop dit bij 
ons melden  zodat 
de site up to date 
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+++++++++++++++++++ 

Sponsors gezocht 
voor de website 
Wie vragen heeft kan 
dit ook doen via de 
site middels het 
“gastenboek “ 
------------------ 
Er zijn veel nieuwe 
leden bij gekomen 
en we hebben een 
aantal aanmeld 
formulieren uit- 
gegeven op Boot 
Holland 
-------------------
Bijeenkomst in 
Harderwijk op 
Zaterdag 3 juni 
met 50 
Lauwersmeren ? 
----------------- 
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                 Beste Lauwersmeer vrienden, 
 
Als eerste willen wij onze nieuwe leden welkom  heten 
bij de Lauwersmeerclub, dit zijn de  Nannie, Najade, 
 Seute Deern, Sian,  Maranth en de Haveline. 
 
We zien jullie vast eens op een bijeenkomst, mogelijk 
in Harderwijk op zaterdag 3 juni. Net als vorig jaar zal 
er weer een dagvullend programma worden gemaakt 
door een van onze leden aldaar. Het wordt vast weer 
een prachtige dag en wij hopen natuurlijk op een grote 
opkomst. 50 Lauwersmeren achter elkaar ??  
 

                        
                         Boot Holland 2006 
 
De 13.50 FB werd hier getoond en dat heeft de werf 
geweten. Er waren soms 16 mensen binnen en konden 
we helaas niet iedereen te woord staan. Natuurlijk 
heeft de test die in het blad Motorboot staat ook mee 
gewerkt aan deze grote belang- stelling voor dit schip. 
Wij schatten dat er een 6 a 700 mensen aan boord zijn 
geweest in deze 6 dagen. Andere standhouders 
verwezen de mensen naar dit erg mooie schip ( zie 
foto’s boven)   Veel gehoorde kreet  “ hé, de 
Lauwersmeer is terug “  Het ligt in de bedoeling om in 
2007 de nieuwe Kotter, type 12.50 (13.20 lang), op 
Boot Holland te tonen. Ook van deze kotter zal een test 
in Motorboot komen te staan. En net als de 13.50 FB 
staat in deze kotter ook een Steyer motor 163 PK Dat 
deze motoren erg stil zijn blijkt uit de test. .Hij zal over 
10 / 12 weken te water gaan.   
 
Dan wel een zeer opmerkelijks iets. Rijdend op de 
autobahn in Duitsland, op weg naar de wintersport,  
schoot ons een rode snelheidsduivel voorbij met wel 
een heel opmerkelijke sticker  achter op……  
Lauwersmeerclub ??      Beter kijken en ja hoor !! 
Wie weet wie deze “ rode snelheidsduivel ” is……….  
     Laat het ons zo snel mogelijk weten ………… 
  

          
 
Inmiddels hebben wij geïnformeerd bij de 
stickerindustrie en zijn er in geslaagd de stickers te 
bemachtigen, nu ook bij ons te verkrijgen….  
 
Ook de vlaggetjes zijn bij de club te bestellen en alleen 
voor leden ! Zo herken  je de leden  ! ! Bel en ze 
worden gestuurd of kom mee varen met de Smal Acht  
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