BLAZER TX33 POOLSTER
JAARVERSLAG 2016
Woord vooraf (een stukje historie):
Waar visten de blazers? Een citaat uit “Vissers van Wad en Gat” (Fryske Akademy nr
208).
De vissers van Barradeel en het Bildt bleven op het Wad en onder de dijk. Maar de mannen van
Paezens en Wierum visten buotten, buiten de zeegaten. Zij kwamen dus op de Noordzee. De
plaats waar zij visten, wisselde. Bij het vissen met hoekwant kwamen de schepen wel op in fiem of
fijftjin (een fiem is zes foet of 1,88 m: safier't men de earms út elkoar krije kin) en soms zover om
de noard, dat de bemanning de eilanden niet meer kon zien. Dat was dan op een diepte van 19
vadem, in welk geval it Amelander fjûr ûnder wetter was. Men zeilde de eilanner fjûrren út it sicht.
Kwam men wat dichter onder de wal, dan konden de vissers het Amelander fjûr krekt skimmerjen
sjen. De Peazumers kwamen doorgaans niet verder bûten it rif (Wierumer Rif) dan waar 19, 20
fiem wetter stond. Tot zover.

Een Blazer-jaar kent een begin en een eind, bijna gelijk aan een kalenderjaar.
Voor vz Rob begon het seizoen al vroeg. In februari gaf Rob een aantal keren een “lezing”
op Boot Holland te Leeuwarden.
Dinsdagavond 22 maart troffen de vrijwilligers elkaar weer voor de eerste keer in de
kantine van de Watersportvereniging Makkum. Een financieel overzicht, een terugblik en
de vooruitzichten voor het komende vaarseizoen kwamen op tafel.
Ter afsluiting van het vaarseizoen troffen maandag 28 november (bijna) alle vrijwilligers
(26 man/vrouw) elkaar in het Eetcafe de Vrouwenpoort in Leeuwarden. Kees had een
voortreffelijke dis bereid en Rob was weer ouderwets op dreef met zijn performance. Een
zeer geslaagde bijeenkomst na een goed verlopen vaarseizoen.
Maar wat is er in de tussentijd gebeurd......... Donderdag 7 en zaterdag 9 april kreeg een
aantal vrijwilligers respectievelijk een opleiding Vaarbewijs 1 en 2 en een cursus Marifoon.
Zaterdag 16 april was er weer de traditionele taandag in Hoorn, de thuisbasis van oudbestuurder Aernout de Sitter.
Begin mei is de Blazer vaar-klaar gemaakt, gevolgd door een proefvaart op 5 mei. Een
week later had de “vaste crew” een oefentocht. Allen waren er weer klaar voor.
De Blazer had dit jaar ook een aantal bijzondere tochten.
Maandag 16 mei was er een vaartocht met Ierse en Friese dichters.
Eind mei /begin juni organiseerde het “Nut tot Algemeen” van Makkum een vaartocht voor
leden en niet leden.
Tijdens de kortste nacht werd de Blazer ingezet door de Vereniging “Vrienden van de
Blazer”. Voor de vereniging was dit de eerste keer, zo'n bijzondere tocht en zoals een
schip gebeurd, werden de aanwezige vrienden “gedoopt” met een overvloedige regenval.
Kort daarna volgde een tocht met een kookclub. Of er ook gekookt is vermeld het logboek
niet. Een zeer bijzonder optreden was “de Verovering van Soltcamp in 1589”. De Slag om
Zoutkamp werd onder leiding van Willem Lodewijk op 18 september vanuit zee
nagespeeld, waarbij de Blazer als vlaggenschip diende. Zoutkamp werd door de Geuzen
ver-/heroverd op de Spanjaarden. Voor schipper Rob en zijn bemanning gold ook het
credo: Je maintiendrai.
Zondag 25 september ging de Blazer het Wad op met jeugdleden van de
Watersportvereniging Makkum.
Verder werd er donderdags (bijna) elke donderdagmiddag met gasten gevaren en in
juli/aug ook s'avonds. Twee keer moest een tocht worden afgeblazen i.v.m. het te slechte

weer. Het Wad werd drie maal bezocht.
Maar niet alleen de Blazer moet in goede conditie gehouden worden ook de vrijwilligers
kregen de gelegenheid om 13 september aan een veiligheidsoefening deel te nemen, in
samenwerking met de Makkumer Brandweer.
Van 5 t.e.m. 9 september lag de Blazer bij Scheepstimmerwerf De Hoop te Workum. Het
dek aan SB-zijde werd van nieuw breeuwwerk voorzien. Ivor heeft de mast van de boot
getild, nagekeken en de 'verankering' enigszins aangepast.
Eind oktober/begin november werd de Blazer klaargemaakt voor de winterrust.
De vrijwilligers konden in de “winterpauze” weer even op adem komen of, de redens
ûnder.........?
Om de communicatie met de vrijwilligers en andere geïnteresseerden te vergroten, heeft
Rob een aantal keren een Blazerkrant uitgegeven. Een prachtig medium om na diverse
“acties” de actualiteit te volgen. Voor de opsteller van het jaarverslag reden om het verslag
minder wiidweidich (uitgebreid) te maken. Maar Rob zou de redactie graag aangevuld zien
of dat anderen hem hierin zouden kunnen vervangen.
Het bestuur is de vrijwilligers zeer erkentelijk voor hun inzet en hoopt dat 2017 weer aan
onze verwachtingen 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 2016 werd de StBB
gesponsord door Jachtservice Tromp, Makkum; Scheepstimmerwerf De Hoop (Ivor van
Klink), Workum; Gemeente Súdwest-Fryslân; Verfhandel Van der Feer, Sneek,
Silerswaar, Makkum; Zeedesign, Witmarsum; het Friese Hart, Witmarsum; Noordstad,
Den Helder en een aantal particulieren.
De financiële situatie is gezond gebleven, zie hiervoor het Jaarrapport 2016 op de site.
Piaam, februari 2017.
(opsteller: Jacob Wijnia)

Het Bestuur.
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