BLAZER TX33 POOLSTER
JAARVERSLAG 2014
“It is mei sizzen net te dwaan” (vrij vertaald: alleen zeggen is niet voldoende, het moet ook nog
uitgevoerd worden) Het zou een “wapenspreuk” van de Blazervrienden kunnen zijn.
Kort geleden hebben wij 2014 verlaten en met “einen guten Rutsch” (zoals onze Oosterburen
plegen te zeggen) zijn wij in 2015 terecht gekomen. Tijd voor het secretariaat om het voorbije
jaar te overdenken en een en ander aan het papier toe te vertrouwen.
Het jaarverslag van 2013 sloten wij af met de hoop om in 2014 Huub de Vreeze ook weer aan
boord te mogen begroeten. Huub was al langere tijd ziek, ernstig ziek zou later blijken.
Donderdag 24 juli heeft Huub nog een vaartocht met de Blazer (mee)gemaakt. Met hulp van een
aantal scheepsmaten kon Huub aan boord geholpen worden. Na afloop kon hij terugzien op een
mooie vaartocht. Het zou de laatste keer zijn dat Huub meevoer met de Blazer TX33. Zaterdag
27 september overleed Huub op 59 jarige leeftijd. Op vrijdag 3 oktober vond de
crematieplechtigheid in Marsum plaats. Het bestuur was hier vertegenwoordigd door Rolf en
Marti. Verder waren de Blazermaten Geert, Fedde en Jacob aanwezig. Blazerschipper Rob was
vertegenwoordigd door zijn vrouw Pietsje. Het was een waardig afscheid, waarbij ook Huub's
passie voor de watersport benadrukt werd. Bij leven heeft Rolf van Huub een oude
scheepslantaarn gekregen. “Die mogen jullie op de Blazer gebruiken” had Huub indertijd gezegd.
De olielamp maakt nu deel uit van de inventaris van de Blazer TX33, een pronkstuk.
Vrijdag 28 maart nam Rob Leemans (een van de Blazer-schippers) afscheid van het Medisch
Centrum Leeuwarden. Een aantal Blazervrienden, zoals Rolf, Marti, Geert, Harm, Jacob, Harry
de Leeuw en Bert gaven bij de afscheidsreceptie acte de présence. “Ik ben nu gestopt met
werken, dus heb ik alle tijd”, zo liet Rob ons weten. Regelmatig is Rob een van de dienstdoende
schippers, maar ook op andere terreinen is hij nog zeer actief, dus moeten wij Rob met z'n allen
een beetje delen.
Maatschappelijke stage voor scholieren was een nieuw fenomeen voor de Blazervrienden. Jerke
Tamboer (havist en zoon van schipper Bert) vroeg het bestuur om de maatschappelijke stage bij
de Blazer te mogen uitvoeren. Voor het bestuur was dit even “harsensskrabje”. Maar er kwam
een oplossing. Rob nam het mentorschap op zich. Zowel Blazer-maten als Jerke waren zeer
content met elkaar. Na een half jaar kon Jerke zijn stage succesvol afronden. Ook naast zijn
stage-uren was Jerke regelmatig op de Blazer aanwezig.
De stille wintermaanden werden door Geert en Hille gevuld met een zeilmakerscursus bij Bouke
Hobma in Blauhûs. Afgelopen november konden de heren het geleerde in de praktijk brengen
met de reparatie van fok en grootzeil.
In tegenstelling tot andere jaren is er dit voorjaar geen gezamenlijke excursie/etentje van de
vrijwilligers met aanhang geweest. De eerste bijeenkomst van de Blazervrienden was, bijna
traditiegetrouw, in de kantine van de Makkumer Watersportvereniging. Op 20 maart kon
voorzitter Rolf een 17-tal vrijwilligers begroeten.
Na een aantal oproepen van Rolf is er in april en begin mei hard gewerkt om de Blazer weer
geheel vaarklaar te krijgen. Zaterdag 12 april werd met een aantal auto's en aanhangers koers
gezet naar Hoorn. Bestuurslid Aernout had hier een taandag georganiseerd bij de Stichting
Centrum Varend Erfgoed. De inzet van de vrijwilligers was super! Wij zetten ze even naast
elkaar: Rolf, Aernout, Marti, Bianca, Martin, Harrie, Rob, Harm, Geert, Sytze, Wim, Fedde, Rob
de Jong en Hille. In de winterperiode waren de zeilen, vallen en lijnen opgeslagen bij Joep
Bergsma. Pim Bergsma stelde zijn loods weer beschikbaar voor het zeilwerk, zowel voor als na
het vaarseizoen.

Na de vaarperiode werden de zeilen onder handen genomen. Hier werd, naast de goed opgeleide
zeilmakers Geert en Hille ook aan gewerkt door Rolf, Marti, Martin en Harrie.
In twee weken was deze, een niet geringe klus, geklaard.
Eind augustus werd het noodzakelijk geacht om de Blazer wegens lekkage op de kant te zetten.
De lekkage bij de kiel en de voorsteven is toen deels opgelost . Ook een aantal andere
herstelwerkzaamheden is toen ter hand genomen.
De Stichting Behoud Blazer had afgelopen jaar weer een vol vaarprogramma. Maar m.b.t. het
aantal gasten liet 2014 t.o.v. andere jaren geen trendbreuk zien. De maanden juli en augustus
waren weer de topmaanden voor wat betreft het aantal varensgasten, hoewel er ook in september
en oktober noch met een flink aantal gasten gevaren werd. Bij de groepsverhuur begint zich ook
een traditie (doorgeven van de ene generatie op de andere) af te tekenen. Groep Poortman, waar ook
onze voorzitter Rolf deel van uitmaakte, werd dit jaar tijdens hun jaarlijkse “week-tocht”
bijgestaan door kinderen en kleinkinderen. Naast een groepsverhuur aan Ceelen-Smits begin
september, werd de Blazer in oktober nog een keer gebruikt door een groep van 50 personen. Bij
deze vaartocht werd er door 3 andere boten geassisteerd. Een mooie samenwerking, naar later
bleek. Bijzonder was het bezoek aan Oudeschild (Texel) op vr 8-8 t.e.m. zo 10-8. Tijdens de
visserijdag (9-8) is de Blazer meerdere keren tegen een gereduceerd tarief uitgevaren. Helaas was
de wind met 6 Bft of meer spelbreker. Maar desondanks hebben de meeste gasten genoten van de
vaartochten. Ook nazaten van de voormalig eigenaar Drijver waren van de partij en die zouden
zich later in Makkum ook nog een keer laten meenemen met de TX33. Nieuw in het programma
waren de visserijdagen in Stavoren van vr 15-8 en za 16-8, ook hier een vrij harde wind en (te)
weinig varensgasten. Maar dankzij een boeking voor een groepstocht op za 23 augustus kon het
uitstapje naar Stavoren dan toch nog als een succes gezien worden. Nieuw dit jaar was ook een
initiatief van het Toeristisch Informatiepunt (TIP) Makkum met “Dampend en Bruisend SúdwestFryslân”. Diverse activiteiten stonden op de rol waarbij de Blazer zijn diensten zou bewijzen. Het
ontbrak aan een adequate organisatie van TIP Makkum en de Blazer heeft van het evenement niet
kunnen profiteren. Naast de teleurstelling van dit evenement was er op initiatief van Gerard, ook
en aantal Robbentochten op de planning gezet en die zijn met succes uitgevoerd. Vrijdag 14
november werd het vaarseizoen afgesloten bij Pizzeria LungoMare op de Hoalle Poarte in
Makkum, 26 vrijwilligers waren hier van de partij. Voor onderhoud en behoud (varen met gasten)
kunnen de vrijwilligers van de Blazer op een goed jaar terugzien.
Het bestuur is de vrijwilligers zeer erkentelijk voor hun inzet en hoopt dat 2015 weer aan onze
verwachting zal mogen voldoen.
Anton Pothaar heeft kenbaar gemaakt zijn taak als penningmeester met ingang van 2015 neer te
willen leggen. Het bestuur vindt dat spijtig, maar is hem dank verschuldigd voor de 5 jaren
bijdrage als penningmeester, aan het reilen en zeilen van de Stichting. Rob Leemans is bereid
gevonden het Voorzitterschap op zich te nemen. Rolf zal dan Anton's plaats als penningmeester
overnemen.
Piaam, januari 2015.
* Zie website: www.tx33.nl. Weblog van Geart, bekijken en lezen waard!

Het Bestuur.
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