Lauwersmeerclub
Nieuwsbrief ” De Westergeaster “
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

Varen met een binnenvaartschip , de Smal Acht

Op zaterdag 1 april 2006 (is geen grap) gaat de
Lauwersmeerclub varen met de Smal Acht 2 . Hier
kunnen de “schippers” van de Lauwersmeer eens
kennis maken met het grote werk. De schipper /
kapitein zal ons laten zien wat zij moeten doen om
een dergelijk schip af en aan te meren. Ook kunnen
wij zelf eens zien wanneer je in de beroemde dode
hoek zit bij een vracht schip. Hij zal niet geladen zijn
waardoor deze dode hoek groot zal zijn. Ook is het
de bedoeling dat hij een noodstop gaat maken.
Het blad Motorboot heeft een stukje geschreven dat
de clubleden kunnen gaan varen met vrachtschepen. Naar aanleiding hiervan heeft de voorzitter
van de Smelneclub ons benaderd om eventueel te
participeren in deze vaartocht. Hierdoor kan de
groep groot worden.

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.

Voor diegenen die nog niet gereageerd hebben:
Reageer snel want vol is vol!!!!

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 …………

Aanmelden voor 10 maart a.s. maar liever eerder !!!!

De Smal Acht III meer dan 1000 ton.

Plaats van handelen zal ergens in het midden van
het land zijn. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Ook zal er een verslag komen te staan in het blad
Motorboot .

De Oriana vaart vanaf 31 juli vanaf Medemblik door
Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, België (via Antwerpen of
Gent) richting Maas, om op 23 augustus op de
Loosdrechtse Plassen te zijn. Zijn er leden die met ons
vrijblijvend mee willen varen (wel genieten, maar zonder
verplichtingen) melden via jan@faberfoto.nl
Ook de Cumulus wil een grote tocht maken en wil ook
graag dat er 1 of 2 schepen aanhaken. Heeft u
belangstelling neem contact op met de eigenaar van een
van de twee schepen.

Friesland Vaart 2006

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

In de week van 26 juni tot en met 1 juli 2006 staat Fryslân
bol van de watergerelateerde activiteiten. De vaarroutes
voeren u door het unieke landschap, langs pittoreske
dorpen en steden. Klassieke en moderne schepen varen
gezamenlijk de route en vinden steeds een gastvrij
onthaal met muziek, show en soms hilarische
voorstellingen. Beleef Fryslân tijdens Friesland Vaart
2006! Voor meer informatie kijk op onze site bij links en
Friesland Vaart …….
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Hoe ver is de
kotter 12.50
Te Koop
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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
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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 uitgegeven op Boot
Holland
------------------Bijeenkomst in
Harderwijk op
Zaterdag 3 juni
met 50
Lauwersmeren ?
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