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“Oer 'e sé sile de skipkes/Mei bolle seilen, blank en brún/Ik sjoch se driuwen sêft en
swietsjes/ Foarbij de hege dike-krún” Een strofe uit de gedichtenbundel van Obe Postma
(1868-1963) Postma heeft zeer waarschijnlijk ook wel Blazers gezien vanaf de zeedijk bij
Cornwerd, zijn geboorteplaats. Een boot die op het noordelijke deel van de Zuiderzee en
het Wad voer. Net als nu waren er ook toen schepen met blanke en bruine zeilen. Maar
“bruin” wordt wel zeldzamer, een teken dat wij met een klassieke boot varen en dat in ere
moeten houden. Met de passie en inzet van de vele vrijwilligers is dat ook dit jaar goed
gelukt.
Het jaar begon met een bestuursaanvulling en functiewisselingen. Anton Pothaar had het
bestuur als penningmeester verlaten en Rolf heeft deze functie (weer) op zich genomen.
Als nieuw bestuurslid trad Rob Leemans toe, hij nam de taak van Rolf over en werd
voorzitter van de Stichting Behoud Blazer (StBB). Een paar maanden later werd het
bestuur uitgebreid met Hayo Douwstra. Hayo is voorzitter van de inmiddels opgerichte
vereniging “Vrienden van de Blazer TX33”. Een vereniging die tot doel heeft om de
doelstellingen van de StBB te ondersteunen.
Om met gasten te varen zijn ”slechts” drie bemanningsleden nodig. Maar om alle
vrijwilligers ook bij elkaar te krijgen en (vaar)ervaringen uit te wisselen werd er dit jaar een
aantal gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd. Voor de PR stond de StBB in februari
op de Steegjesfair in Makkum. Begin maart kwamen alle vrijwilligers bij elkaar om het
reilen en zeilen aan te horen en medio maart werd het Skûtsjemuseum Earnewâld
bezocht. Ná het vaarseizoen “teag elts nei de Stêd”. In Leeuwarden had uitbater Kees
van de Meer in de Vrouwenpoort een voortreffelijke dis bereid.
Tijdens de dis overzag Rob het afgelopen seizoen en haalde diverse anekdotes uit de
kast. Robs woorden werden ondersteund met lichtbeelden. Voldaan gingen allen
huiswaarts om te genieten van een winterpauze.
Vaarklaar maken van de Blazer begint met het tanen van de zeilen en lijnen. Begin april
ging een aantal vrijwilligers naar Hoorn op uitnodiging van bestuurslid Aernout de Sitter
voor de jaarlijkse taandag. Het was nog even grabbelen om de eigen lijnen uit het taanvat
te halen, de lijnen waren niet allen voorzien van labels. Maar het kan ook zijn dat kunststof
labels niet goed vastzaten... Eind dit jaar is hier verandering in gebracht. Bij het aftuigen
zijn alle lijnen en blokken van houten labels voorzien en met speciaal bindmiddel
vastgeknoopt.
De Blazer-maten kunnen niet zonder oefening het water op, dus direct met het naar buiten
brengen werd er door een 10-tal vrijwilligers een oefentocht gevaren. Een intensievere
oefentocht vond plaats op 9 juni met 16 vrijwilligers. Maar de meest intensieve oefentocht
was op 25 augustus met 15 vrijwilligers, in samenwerking met de KNRM van Hindeloopen.
Met 6 Bft en meer een zeer geslaagde oefentocht, aldus insiders.
Voor de eerste keer werd begin mei aan de jaarlijkse Kenterschootrace bij Marken
deelgenomen. De eerste wedstrijddag kon er geen wedstrijd plaatsvinden, te veel wind,
>6Bft maar werd er wel gevaren door de meer zeewaardige schepen, zoals de Blazer. De
tweede wedstrijddag was het windstil. Uitersten! De botterwedstrijd op 12 juni in Den
Helder werd ook weer bezocht. De Blazer (lees de bemanning) voer een excellente race,
ze bleef alle boten voor en kreeg later de wisselbeker uitgereikt, met een permanent
aandenken. Tijdens de terugtocht heeft zich een motorprobleem voorgedaan, wat gelukkig
op eenvoudige wijze kon worden opgelost.

Andere bijzondere evenementen waren de visserijdag in Oudeschild op 8 augustus en de
visserijdagen van Makkum, 21 en 22 augustus. Met vaartochtjes tegen een aangepast
tarief werd de kas weer aangevuld.
De belangstelling voor de reguliere vaartochten op de donderdagen was minder dan vorig
jaar. Maar de deelname aan de groepsvaarten was daarentegen weer beter dan een jaar
daarvoor. Ook de deelname aan de Wadden-/robbentochten had minder
belangstellenden.
Maar het totaal aantal varensgasten was weer iets hoger dan voorgaande jaren, per saldo
een positief beeld.
Een bijzondere gebeurtenis, was op 27 september de as-verstrooiing op de Waddenzee
van een vroegere goede kennis van Rob, Karel van der Zwiep.
Onderhoud is behoud. Na de visserijdag in Oudeschild ging de Blazer naar de
Scheepstimmerwerf De Hoop in Workum (Ivor van Klink, de nieuwe werfbaas). Het
voordek werd ontdaan van de kit en breeuwwerk en van nieuw voorzien. Een klus van een
week. Eind oktober werd de Blazer op de kant gezet bij firma Tromp in Makkum. Waar
mogelijk en nodig werd de boot onder handen genomen. Niet altijd gemakkelijk, maar met
de vele vrijwilligers is alles onder de onderhoudsleiding van Geert goed verlopen. Hoewel
hout Ivors passie is, heeft hij tijdens deze onderhoudsbeurt de voorsteven onder de
waterlijn van koperen platen voorzien. Maar hiermee bleek de (kleine) lekkage nog niet
opgelost. Een aantal weken later heeft Ivor een bout in het voorschip ca 10 mm
aangedraaid en sindsdien blijft de Blazer binnen droog, met uitzondering van een paar
druppels regen-lekwater.
Begin november is de Blazer met vereende krachten onder de wintertent gebracht. De
tent is als nooit te voren opgebouwd. Elk jaar wordt er weer geleerd......
Het bestuur is de vrijwilligers zeer erkentelijk voor hun inzet en hoopt dat 2016 weer aan
onze verwachting zal mogen voldoen. Ook de medewerking van Anko de Graaf en zijn
crew (Silerswaar), verkoop van kaartjes, wordt zeer gewaardeerd. De opslag van Joep
Bergsma en het gebruik van de werkloods van Pim Bergsma zijn waardevolle bases.
Alleen de goede inzet van de vrijwilligers is niet voldoende. Zonder de steun van onze
sponsoren zou het financiële plaatje er anders uit hebben gezien. In 2015 werd de StBB
gesponsord door Stichting Herbert Duintjer Fonds te Marsum; Kingma Stichting p.a.
Haarlem; Jachtservice Tromp, Makkum; Scheepstimmerwerf De Hoop (Ivor van Klink),
Workum; Gemeente Súdwest-Fryslân; Verfhandel Van der Feer, Sneek, Silerswaar,
Makkum; Zeesign, Witmarsum; het Friese Hart, Witmarsum; Noordstad, Den Helder en
een aantal particulieren.
De financiële situatie is gezond gebleven, zie hiervoor het Jaarrapport 2015 op de site.
Piaam, januari 2016.

Het Bestuur

Bestuur Stichting Behoud Blazer:
Rob Leemans, voorzitter; Rolf Gerssen, penningmeester; Marti Peters, secretaris;
Aernout de Sitter, lid; Hayo Douwstra, lid. Coördinator vrijwilligers/verhuur Jacob Wijnia.
Secretariaat: Buren 20, 8756 JP, Piaam. Tel 0515-231140/06-11074403,
email: info@tx33.nl
Bankrek.nr.: NL46RABO 0378 3860 42. BTW nr 813.05.602.B014300. KvK nr. 09120373

