
 

 

Ondanks veel beperkingen een mooi vaarseizoen 2020 en een leuke bijeenkomst van 

de Grouwstervletclub in Harderwijk 

Op het eerste weekend van mei 2020 stond het voorjaarsevenement van de 

Grouwstervletclub gepland. De organisatoren waren druk in de weer geweest een mooie 

locatie te zoeken in Sneek en te zorgen voor een warm welkom met leuke activiteiten. 

Ook stond de jaarlijkse ledenvergadering op de agenda.  

Zoals zoveel activiteiten kon dit evenement niet plaatsvinden door de wereldwijde 

pandemie. Een ongekende situatie! Ons land ging in een intelligente lockdown, wat 

zoveel betekent dat naast opgelegde regels een sterk beroep wordt gedaan op eigen 

gezond verstand in denken en handelen om te voorkomen dat het coronavirus vrij spel 

kreeg! 

Half mei gingen de sluizen en bruggen in Friesland weer draaien en vanaf 1 juni werd 

dit in heel Nederland een feit. Havens en voorzieningen gingen vanaf 1 juli weer 

volledig in bedrijf met de nodige hygiëneregels en de 1.50 afstand was en is de 

geldende norm. 

Wij- bemanning van de Kluit- beleefde ondanks alle geboden en verboden een mooi 

vaarseizoen. Herwaardering van eigen omgeving en het uitgebreid varen in eigen land. 

Wat zijn we blij met ons “varende eilandje“. 

We hadden zoals zovele jaren in de winter een prachtige vaartocht gepland samen met 

Anneke en Johannes en hun Dana. We zouden vertrekken begin mei na het 

voorjaarsevenement van de GVC.  In grote lijnen zou de tocht  gaan van Texel naar 

Wangeroog (alle Nederlandse eilanden en een gedeelte van de Duitse eilanden), via 

Ems-Jade kanaal weer retour. Maar helaas ging dit leuke plan niet door. Wij gooiden 

uiteindelijk eind mei de trossen los richting het Noorden. 

We troffen Dana in Grou en besloten een afgeslankt eilandentochtje te maken in eigen 

land. Een leuke tocht naar Harlingen en ontmoeting met andere watersportvrienden en 

een verjaardag die gevierd moest worden! Vandaar naar Terschelling, waar genoeg te 

beleven valt. Horeca bezoek was weer mogelijk, niet 

spontaan ergens neerstrijken voor lunch of diner, maar 

melden dat je komt. Op Terschelling zou het 

Oeralfestival plaatsvinden, dit was vanzelfsprekend ook 

afgelast. Maar veel BN’ers en andere bezoekers waren 

toch naar dit eiland afgereisd. De haven lag al snel vol, 

want dubbel, dubbel liggen was er niet bij. Het was 

prachtig weer en een gezellige sfeer. 

Na een super verblijf op Terschelling voeren we via de beschutte route, het Schuitengat 

naar Vlieland. Tussen Terschelling en Vlieland krijg je dan wat last van 

Noordzeedeining, maar dat is een overzichtelijk stukje en met onze diepgang (1.10) kun 

je deze wat schuin afsteken. Heerlijk een aantal dagen dit mooie eiland beleefd, met 

weer een heel andere dynamiek dan Terschelling. Een echt wandeleiland! 



Van Vlieland naar Kornwerderzand. Door de sluis stuurboord uit zijn daar leuke 

ligplekken, zeker als je de volgende dag weer het wad op gaat. Want de volgende 

bestemming was Texel, dit had ook rechtstreeks vanuit Vlieland gekund, maar het getij 

was wat ongunstig qua tijdstip, dus dan is dit een prettig alternatief. 

Met prachtig weer vervolgden wij onze tocht naar Texel. Ook hier een heerlijk verblijf, 

lekker fietsen, heerlijk visje eten, kortom genieten. 

Na een aantal prachtige dagen verlieten wij Texel en voeren via Den Oever naar 

Enkhuizen, en legden aan onder de Drommedaris. Met een uitnodigend terrasje naast 

de boot ligt het voor de hand om buitenboord te eten. 

Inmiddels hadden we 3 weken heerlijk gevaren en besloten langzaam weer af te zakken 

naar de thuishaven.  Nog een mooie gezamenlijk tocht met de Dana over het IJsselmeer 

en bij Stavoren naar binnen. En daar scheiden onze vaarwegen. We hopen volgend jaar 

weer een grensverleggende tocht samen te beleven! 

In juli en augustus hebben wij met onze Kluit nog een 

prachtige tocht naar het Zuiden van Nederland, met een klein 

zijsprongetje naar België ondernomen. Volop zomer, 

aanhoudend warm en dus letterlijk weinig om het lijf! De Linge, 

Zuid-Willemsvaart, Bocholt (B), Maastricht, Maas, Leukermeer 

en de Kraayenbergse plassen.  

Er werd inmiddels druk gespeculeerd of het GVC najaar evenement in september, 

locatie Harderwijk doorgang kon vinden. Het virus was wat teruggedrongen het aantal 

bezoekers wat welkom was op evenementen was verhoogd. Maar er zaten nog altijd 

risico’s aan. 

In al haar wijsheid heeft het bestuur en de organisatie van dit evenement besloten de 

mogelijkheid te bieden elkaar toch te treffen en de uitgestelde ledenvergadering te 

houden. Het werd een afgeslankt programma. We konden ligplaats innemen in de 

prachtig ingerichte nieuwe stadshaven van Harderwijk. Het volledige programma werd 

in de wacht gezet. Maar ondanks alle beperkingen hebben we een prachtige 

bijeenkomst beleefd. 

Er kwamen uiteindelijk 13 Grouwstervletten en waren er 33 deelnemers tijdens dit 

weekend van 12 september 2020 aanwezig. Sjoerd en Francis Tolsma hadden de 

organisatie van deze afgeslankte bijeenkomst op zich genomen. Ligplaatsen waren 

prima geregeld en op zaterdag ontvangst bij Hotel-Restaurant Baars met 

ledenvergadering en aansluitend borrelen en diner, dit alles op gepaste afstand zonder 

afstandelijk te worden! 

Maar zoals altijd waren de leden die op vrijdag al aanwezig waren ook weer creatief. 

Onder leiding van Annemiek van Duren werden alle aanwezige leden op vrijdag eind 

van de middag verzocht hun lekkernijen en drank naast de boot op te stellen, en zo 

ontstond een gezellig samenzijn en uitwisseling van mooie verhalen. 



Ook waagden een aantal Grouwstervlet- leden zich overdag in 

onze pas aangeschafte kano. Deze opblaasbare kano is een 

prachtige aanvulling op het vaargenot. Het zal ons niet 

verbazen als we in onze GVC- club een sub-clubje krijgen, de 

kanoclub, genaamd de “ItiWiti-club”. Insiders weten inmiddels 

waarom deze naam! 

Ondanks alle beperkingen was het weerzien met elkaar 

weer een feest en hadden we een constructieve 

vergadering onder leiding van onze voorzitter Nico van Aelen. Het verslag hiervan 

ontvangt u te zijner tijd van onze secretaris Madelon Mosk. 

Onze “hoffotograaf” Wim van Duren heeft vele mooie plaatjes geschoten, zie hiervoor 

de collage op deze site. 

Daar werd sowieso vastgesteld dat het najaar evenement in 2021 wederom zal 

plaatsvinden in Harderwijk en dat dan het programma wat in de steigers is gezet door 

het volledige “Harderwijk-team” alsnog uitgerold gaat worden. Wij verheugen ons erop! 

Zondag 13 september verlieten wij, samen met de Dana 

Harderwijk met bestemming de Markerwadden, een nieuw aangelegd 

natuurgebied midden in het Markermeer. We voeren door de 

Polder naar Lelystad en vandaaruit naar de Markerwadden. 

Een echte aanrader wat ons betreft voor een kort bezoek/verblijf. 

Prima Steigers en een prachtig wandelgebied, waar veel te 

ontdekken valt en waar je je een beetje een vogelaar voelt. Het is 

nog volop in ontwikkeling. Een mooi restaurant, waar je heerlijk 

koffie met appeltaart kunt nuttigen met een fantastisch uitzicht. We hadden er prachtig 

weer bij! 

Vanaf Enkhuizen ging ieder weer zijn vaart. Wij hebben nog een 

heerlijke vaartocht gemaakt naar Lauwersmeer, Schiermonnikoog, 

Zoutkamp en via Groningen en Assen weer huiswaarts tijdens de 

fantastische nazomer. 

 

Tijdens het schrijven van dit verslag (begin oktober 2020) zijn de maatregelen om het 

virus onder controle te houden weer aangescherpt. Wij hopen van harte dat we elkaar in 

het voorjaar van 2021 weer onbevangen en in goede gezondheid in Sneek kunnen 

ontmoeten. 

Graag tot ziens! 

Hennie & Alwine Berger 

MS de KLUIT 

 

 

 


