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Van de redactie

Dit is de laatste Nieuws+Praat. Door
internet en email wordt de inhoud van een
uitgave als de Nieuws+Praat steeds meer
achterhaald. En het samenstellen van een
periodiek als de Nieuws+Praat kost veel
tijd, en bovendien ook veel geld. E-mail,
Internet en sociale media ontwikkelen zich
de laatste jaren ook zeer snel, waardoor
een periodiek ook niet echt meer past in
deze tijd. We hebben daarom met het
bestuur overlegd, en er is besloten om
vanaf nu de leden van actuele informatie te
voorzien via digitale nieuwsbrieven, en de
website. In de nieuwsbrieven gaat u uiter-
aard de uitslagen vinden, en de wedstrijd-
verslagen (nog altijd aan te leveren door
de nummers 3 van het evenement!).
Aanlevering kan gebeuren aan promo-
tie@16m2.nl . Verder zullen andere mel-
dingen vanuit bestuur, aankondigingen en
planning van deze evenementen via deze
nieuwsbrieven gebeuren. Voor leden zon-
der email (voor zover die er nog zijn) zal
nog een pragmatische oplossing gehan-
teerd worden (geprinte nieuwsbrief per
post). Verder zal de website zoveel moge-
lijk actueel gehouden worden, zodat leden
en andere belangstellenden altijd de juiste
info kunnen vinden.
Niet alles zal gedigitaliseerd aan u worden
geleverd. We willen aan het einde van het
seizoen een glossy uitbrengen. Deze glossy
zal mogelijk wel een korte terugblik op het
jaar bevatten, en een vooruitblik in het
komende jaar. Maar het accent komt daar
niet op te liggen, maar zal zich richten op
achtergronden van de 16m2 en 16m2-zei-
lers. De huidige redactie van de
Nieuws+Praat, aangevuld met nieuwe
krachten, zal in ieder geval het eerste num-
mer mee helpen uitbrengen. En na de
zomer de voorbereidingen hiervoor star-
ten.
In deze laatste Nieuws+Praat vindt u
naast de gebruikelijke uitslagen en wed-
strijdverslagen, en actuele foto’s (dit keer
gemaakt door Pieter Lanser op de Primus
Inter Pares in april), ook een verslag van
een geweldig mooi evenement in de Golfe
du Morbihan, waar 4 kwadraten aan deel-
genomen hebben.

Veel leesplezier!
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Wedstrijdagenda 2e helft 2015

Datum Wedstrijd/locatie Informatie

Juli 25-26 Voorniwa, Nieuwkoop www.noordzuidnieuwkoop.nl
Aug 1-6 Sneekweek, Sneek www.sneekweek.nl

8-9 NIWA, Nieuwkoop www.noordzuidnieuwkoop.nl
22-23 Culi Sail Nesselande www.16m2.nl
29-30 Rabenhaupt, Paterswolde www.vwdtp.nl

Sep 3-6 NK, Braassemermeer www.16m2.nl
12-13 Klasse-evenement, Roermond www.maasenroer.nl
26-27 Wiedebokaal, Belterwiede www.zvbelterwiede.nl

Okt 10-11 Primus Inter Paris 2015, Loosdrecht www.16m2.nl
17-18 Seizoensfinale, Paterswolde www.16m2.nl

Nov 21-22 Oliebollen, Zuidlaren www.zvzuidlaardermeer.nl
Dec 12-13 Midwinter, Kralingen www.kralingschezeilclub.nl

Data en sommige evenementen onder voorbehoud, check de websites!

VAN DE VOORZITTER

Dit wordt dan de laatste Nieuws & praat op

origineel papier… Ik stond net buiten even

wat kleine beschadigingen aan de boot

weg te werken toen ik door een gevorder-

de tachtigplusser (met wandelstok) op m’n

rug werd getikt. Hij kende die grote BM

wel van vroeger. Het eerste waar ie naar

keek was het onderwaterschip. Vroeger

was dat het zwakste punt en die bronsbot-

tom was ook niet alles. En hij kende de

Nieuws & Praat en wist te vertellen dat wij

waarschijnlijk de eerste klasse waren met

een dergelijk rondschrijven. Maar dit komt

dan ten einde na 58 jaar. We gaan met de

tijd mee en inmiddels hebben we een goed

functionerende website (althans qua tech-

niek want een beetje meer inbreng van de

leden is ook hier nodig). Wolter zal elders

de eerste bevindingen toelichten.

Daarnaast gaan we iedereen gedurende het

seizoen met nieuwsletters op de hoogte

houden en gaan we eenmaal per jaar een

magazine uitbrengen.

Het seizoen ging van start met de PIP op

Loosdrecht met 13 deelnemers; een beetje

mager aantal en Bob Heineke mocht de

trofee in ontvangst nemen. Komend najaar

gaat de PIP nieuwe formule van start. Op

de eerste plaats willen we weer in het

najaar deze wedstrijden houden. Door de

aanpassingen van het Watersportverbond

zal het aantal deelnemers aan de PIP flink

toenemen. De regels voor een NK zijn wat

versoepeld en nu kunnen klassen die 20

boten aan de start hebben op een NK, de

Nederlandse titel binnenhalen met wimpel

en al. Deze kampioenen komen dus ook in

aanmerking om deel te nemen aan de PIP.

Op zich een prachtige ontwikkeling, want

we denken dat we dit najaar ongeveer 25

deelnemers zullen hebben. Daarmee ligt

bij ons als klasse organisatie wel de druk

om dat aantal zestienkwadraten dan ook

daadwerkelijk aan de start te hebben. Bij
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VEENBONKENCUP NIEUWKOOP

Door Wendy&Jeroen (4446)

Op de website stond het al,

Veenbonkencup 2015 – Groots!

Maar liefst 36 deelnemers aan de start, een

fantastisch mooi aantal boten, diverse

boten uit het hoge Noorden en internatio-

nale deelname van Michael en Renate

Rörig in de 3501 uit Duitsland. Ondanks

dat het weer ons dit voorjaar nog niet echt

goed gezind is, zie ik bij diverse wedstrij-

den een hoger deelnemersaantal. Een

mooie ontwikkeling dus.

Er stonden dit weekend maar liefst 8 wed-

strijden gepland, altijd fijn als we veel

wedstrijden op een dag kunnen varen. De

zaterdag begon regenachtig op weg naar

Nieuwkoop maar gelukkig was het droog

toen we in Nieuwkoop aankwamen. Daar

werden we opgevangen door de parkeer-

wachters. Voordat je er erg in had was de

hoes er al af, spanbanden los en hing de

boot al in de kraan, weer super geregeld

door de parkeerwachters en het team van

Edwin Tijsterman.

De zaterdag was een tactisch mooi en

moeilijk dagje, een lekker windje, met de

nodige windshifts zoals we die van

Nieuwkoop gewend zijn. We werden weer

vaak genoeg getrakteerd op een aantal

behoorlijke shifts gedurende de hele wed-

strijd maar vooral ook vlak voor de finish

aan hogerwal. Duidelijke winnaar van de

dag was Klaas ’t Hoen die met Mike

Tijsterman voer. Met maar liefst drie eer-

ste plekken toch weer een klasse apart,

misschien helpt die lokale kennis toch wat.

deze dus een oproep om mee te doen aan

de PIP. (graag opgeven bij Rien den

Oudsten). 

Het seizoen is inmiddels gevorderd en er

zijn mooie wedstrijden geweest. En het

heeft even geduurd, maar het weer is de

laatste weken prima. Nu maar hopen dat

we dat nog een paar maanden volhouden!

De wedstrijden zijn redelijk bezocht met

flinke uitschieters in deelnemersaantallen

zowel naar boven als naar beneden.

Overigens blijft de trend om zo laat moge-

lijk in te schrijven. Daarmee zadelen we de

organiserende verenigingen wel met een

probleem op. Tracht een beetje op tijd in te

schrijven; ook voor het NK van onze klas-

se!! De NK op de Braasem staat er weer

aan te komen in het eerste weekend van

september! Via de site kan je opgeven voor

dit jaarlijkse hoogtepunt. 

Inmiddels zijn we ook weer begonnen met

de voorbereidingen voor het volgende sei-

zoen: Rien heeft aangegeven dat hij er per

einde seizoen mee wil stoppen.

Kandidaten voor deze functie (of een

andere mag ook) graag melden bij onder-

getekende! Voor de voorjaarsvergadering

hebben we besloten om ditmaal naar

Sneek te gaan : 7 februari 2016 in Café

Restaurant De Kajuit in Sneek om 14.00

uur; zet in je agenda.

Rest mij nog iedereen een mooi tweede

deel van het seizoen wensen en binnenkort

ergens op de plassen te ontmoeten.

Paulus Mooyman

Voorzitter 16m2 klass organisatie

PRIMUS INTER PARES 2014

Bob Heineke, lid van de organiserende

vereniging de Vrijbuiter, kampioen in

de Randmeerklasse heeft de 54e Primus

Inter Pares editie 2014 gewonnen. Na

een bewogen weekend op de

Loosdrechtse Plassen mag hij zich de

“Kampioen der Kampioenen” van de

eenheidsklassen over 2014 noemen. 

Na de twee wedstrijden van zaterdag ston-

den zondag vier wedstrijden op het pro-

gramma. Op zondag zijn er drie pogingen

gedaan om eerlijke races te organiseren.

Echter, door een onstabiele wind heeft de

wedstrijdleider Hans Juray de wedstrijden

alle drie de keren afgebroken. 

In totaal streden 11 Kampioenen van 2014

tegen elkaar in de 16m2-klasse. Op de

tweede plaats eindigde Daan Versteeg, de

Nederlands- Duits- en Europees Kampioen

in de Sharpie-klasse. PIP routinier Menno

Huisman uit de Valkenklasse legde beslag

op de derde plaats. 

De prijsuitreiking werd voltrokken door de

voorzitter van het Watersportverbond, de

heer Jan Berent Heukensfeldt Jansen (foto

rechts).

Snelste boot (winnaar van het botenklasse-

ment) was net als een aantal jaren geleden

de 4357 van Gerben Spaargaren.

Zie voor een leuk beeldverslag:

http://16m2.nl/uitslagen/bob-heineke-

wint-primus-inter-pares-2014/      16m
2

Na vier wedstrijden stond de 3806 met

Paul David Baarspul en B. Baarspul twee-

de en ondergetekenden met de 4446 derde.

Maar enkele teams hadden een BFD opge-

lopen of toch een slechte race erbij dus een

aftrek op zondag zou nog behoorlijk wat

verschuivingen veroorzaken. Er waren nog

minimaal 10 teams die met een aftrek nog

makkelijk uitzicht op het podium hadden.

De zondag zou dus nog spannend zat wor-

den!

De lunch was ook weer prima verzorgd

met broodjes, krentenbrood en broodjes

knakworst zodat we er ’s middags weer

lekker tegenaan konden.

Na het zeilen werden we al opgewacht

door de plaatjes van Dylan Spelde, zoon

van Peter Spelde, die tijdens de borrel voor

de muzikale omlijsting zorgde. Het zonne-

16m
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Primus inter pares

No Naam Punten 1 2

1 Bob Heineke [Randmeer] 5 3 2

2 Daan Versteeg [Sharpie] 7 1 6

3 Menno Huisman [Valk] 8 7 1

4 Tom Otte [Yngling NK] 9 2 7

5 Peter Peet [Regenboog] 9 4 5

6 Lieuwe Gietema [Yngling EK] 10 5 dnf

7 Pieter Bleeker [Twaalfvoetsjol 12 9 3

8 Erik Kort [16m2] 12 8 4

9 Martin Heineke [Pampus] 14 6 8

10 Wouter Boekel [Vrijheid] 19 10 9

11 Karel van Hellemond [Finn] 22 ocs 10

16m
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Botenklassement PIP

No Zeilno Naam Punten 1 2

1 4357 Gerben Spaargaren 6 5 1

2 4398 Ewoud Krens 6 3 3

3 3777 Reinout Klapwijk 8 4 4

4 4200 Rocco Ladage 11 1 10

5 4451 Bert Dalmolen 11 9 2

6 3725 Sander Spannenburg 11 2 9

7 4365 Klaas ‘t Hoen 12 6 dnf

8 4367 Jan de Haan 13 8 5

9 4085 Henri Boere 15 7 8

10 4336 Coen van Beek 17 10 7

11 4149 Pascal de Groot 18 ocs 6

Uitslag Veenbonkencup

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6

1 4365 Klaas ‘t Hoen, Mike Tijsterman 7 1 (7) 1 1 1 3

2 4394 Geert en Hanny Geelkerken 15 5 1 2 (20) 6 1

3 4446 Jeroen van Catz, Wendy Boeve 17 (7) 6 3 3 1 4

4 3867 Jens Jongsma 22 (12) 5 1 7 2 7

5 4398 Ewoud en Anne Krens 22 6 4 (10) 3 7 2

6 4419 Jaap en Janniek Jongsma 24 4 1 (12) 6 5 8

7 4429 Paulus en Jontine Mooyman 24 2 7 (11) 4 3 8

8 4437 Taco en Li-Z den Oudsten 26 (12) 4 7 1 5 9

9 4435 Wesley Ladage, Barry Herben 27 1 9 10 6 (20) 1

10 4357 Gerben Spaargaren, Reinier Siebrand 27 9 2 (15) 2 8 6

11 3725 Sander Spannenburg, Francis Hartman 27 6 3 5 (20) 6 7

12 3806 Paul David en B. Baarspul 28 5 2 5 5 11 (20)

13 4200 Rocco Ladage, Peter/Rick of Dylan Spelde 29 (9) 8 4 4 7 6

14 4372 Hans van Stekelenborg, Sander van Benschop 31 4 (11) 8 9 8 2

15 4336 Coen van Beek, Anke/Colleen 32 12 5 3 8 4 (20)

16 4358 Jan Krom, Hans van Beek 33 10 (16) 4 5 11 3

17 4292 Van Drunen en Van Drunen 34 7 13 8 (20) 2 4

18 3777 Reinout Klapwijk, Henk van Bohemen 38 11 13 (16) 2 3 9

19 3891 Ronald Lafeber, PieterJan Wegman 38 8 3 9 13 (14) 5

20 4436 Otto Groen, Marius Janmaat 41 3 8 9 (12) 9 12

21 4391 Bas Mandemaker, Volkert Hoogendoorn 45 8 10 12 (20) 10 5

22 4408 Henri en Daphne Boere 48 3 6 15 (20) 4 20

23 4442 Yves en Stephan Krimpenfort 54 (15) 12 6 12 13 11

24 4441 Wim en Johan Rijfers 55 (14) 14 11 10 10 10

25 4067 Michiel Witte, Koos ‘t Hoen 56 (16) 15 7 7 12 15

26 4319 Dirk Hoogendoorn, Jurgina Feith 62 14 15 2 11 20 (20)

27 4374 Jan Willem en Ronald Siebrand 62 13 9 (16) 14 15 11

28 4369 Leo Willemsen, Kees Jongeneel 64 10 12 13 9 20 (20)

29 480 Siebe van der Zee, Peter Hokke 64 15 (20) 13 10 12 14

30 3501 Michael en Renate Rörig 65 (19) 16 17 11 9 12

31 3977 Mels en Sjors Jongeneel 66 2 10 14 20 20 (20)

32 4440 Hans Schram, Luc Sterkman 67 11 14 14 8 20 (20)

33 4389 George Vossenberg 71 17 15 6 13 20 (20)

34 4152 Win Hermeler 71 (18) 17 14 14 16 10

35 4414 Peter Fromberg, Hilde van der Vlugt 84 13 11 20 20 20 (20)

36 4252 Sjaak Weststrate, Frans Kales 86 (20) 20 20 20 13 13

37 3093 Tim Tatje, Edwi Hoebrechts 100 (20) 20 20 20 20 20Start op de PIP
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uur niet meer mochten starten zat een

derde wedstrijd er niet meer in en hebben

we met 6 wedstrijden een prachtig week-

end gehad.

Uiteindelijk leverde dat dus een eerste

plaats voor Klaas ’t Hoen en Mike

Tijsterman op, de tweede plaats voor Geert

& Hanny Geelkerken, ondergetekenden

werden derde, Jens Jongsma en Raymond

Dijkstra vierde en Ewoud en Anne Krens

vijfde. Een resultaat wij ook wij weer

zeker tevreden mee zijn! Volgend jaar zijn

we er weer bij.

Klaas en Marte, en alle anderen betrokken

bij de organisatie, weer hartelijk dank voor

een mooi weekend!
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tje was ’s middags inmiddels lekker gaan

schijnen dus dat was gezellig! De barbe-

cue, verzorgd door de fam. Ladage, was

ook heerlijk, zoals ook al aangekondigd

door Klaas; ze kunnen meer dan alleen lek-

kere patat bakken! 

Zondag begon dan de astronomische

zomer, nou niet bij ons. Er kwamen vooral

astronomische hoeveelheden water naar

beneden. Dus eerst uitstel want ook de

wind was weg geregend. Uiteindelijk kon-

den we om half twaalf starten, de eerste

wedstrijd was voor ondergetekende wel

heel fijn en konden we na een mooie strijd

met de 4336 van Coen van Beek winnend

afsluiten. Ook Klaas won de eerste wed-

GOLFE DU MORBEHAN, ZUID BRETAGNE 

Mei 2015

Inmiddels al weer twee maanden na ons
avontuur in Zuid Bretagne kan ik het niet
nalaten om nog even een klein stukje voor
de laatste Nieuws & Praat te schrijven over
ons prachtige avontuur. Op de website
staat een verslag van dag tot dag van de
Semaine du Golfe onder het kopje wed-
strijden/verslagen.

Terugkijkend op dit Franse avontuur kun-
nen we allemaal tot de conclusie komen
dat het een geweldige week is geworden!
We hebben op fantastisch water gezeild,
genoten van de mooie omgeving en prima
klimaat. En vooral niet te vergeten de gas-
tvrijheid en natuurlijk de Franse keuken.
Hoewel eea met de Franse slag gebeurd,
lijkt alles toch wel goed te kloppen; op de
moeilijke stukken liggen altijd bootjes om
te assisteren, de havens verlenen een prima
service en je voelt je overal welkom. Niet
verwonderlijk ook, want er zijn 3000 vrij-
willigers bij betrokken. De Golfe du
Morbehan is een enorm groot binnenmeer
dat in verbinding staat met de Atlantische
Oceaan. Aan het meer liggen zo’n 13 dor-
pen en stadjes die allemaal deelnemen aan
het evenement. Er nemen ongeveer 1200
schepen en scheepjes aan deel. Deze wor-
den verdeeld over een aantal flottieljes, die
allen een eigen route varen. Wij werden
ingedeeld in een flotielje van open boten
boven de 6 meter. Bij elkaar ruim 100
bootjes die met elkaar op varen en ook nog
iets van een wedstrijd varen, maar dat is

niet zo belangrijk☺. De laatste dag is een
grote parade waar alle schepen in optocht
varen en zich aan de bevolking van de dor-
pen presenteert. Je vaart dus op brak tot
zout water (na thuiskomst dan ook goed je
boot afspoelen en alle lijnen en schoten in
de wasmachine). Per dag is er een route
gepland met ruim voldoende tijd om tus-
sendoor aan te leggen en te lunchen. Zo
moesten we de derde dag om half zeven op
het palaver zijn (overigens de enige dag)
omdat we met stroom mee naar Porte
Navalo moesten. Toen we daar aankwa-
men, lag het halve dorp nog te slapen,
maar al snel veranderde de boulevard aan
de haven in een drukke markt met proeve-
rijen, vermaak en muziek. We hebben ons
daar een paar prima vermaakt en de hele
bevolking doet mee. 
Een prachtig evenement wat we geen van

allen hadden willen missen. De reis is me
reuze meegevallen: vanuit Hilversum is het
950 kilometer en dat is best een flink stuk.
Maar doordat je gemiddeld 100 – 110 km
rijdt, raak je niet erg vermoeid. Vanaf
noord Frankrijk hebben we de westelijke
route aangehouden en die die rustig. Bij
elkaar hebben we er een kleine 11 uur over
gedaan.
Over twee jaar is de 10de editie van
Semaine du Golfe en ik weet zeker dat er
wederom een aantal zestienkwadraten
gaan deelnemen; wellicht wel een flink
aantal!!

Namens de equipe d’France,
3777  Irma en Reinout Klapwijk
4085  Jan en Rien den Oudsten
4128  Dorien en Cees van Rijn
4425  Jontine en Paulus Mooyman 16m
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strijd van de zondag dus ook hij was weer

lekker op dreef. Onderweg werden we

uiteraard weer getrakteerd op wat flinke

hoosbuien. Daarna begon de wind toe te

nemen en ook flink naar rechts te draaien.

De eerste startgroep kon nog een tweede

wedstrijd varen maar voor de tweede

groep moest toch echt de lijn eerst verlegd

worden. Wij konden deze wedstrijd met

een vierde plaats afsluiten, Klaas werd

derde en in de tweede startgroep werden

Geert en Hanny Geelkerken in de 4394

tweede maar door een BFD van Paul

David Baarspul toch eerste. 

Door de vertraging en omdat we na 15.00

Tall Ship “de Morgenster” in de haven van Vannes.
Prima plek om te overnachten

16m
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Uitslag Gouwe Ouwe

NoZeilnoNaam Punten 1 2 3 4

1 4365 Klaas ‘t Hoen, Marte / Mels 4 1 1 1 1

2 4360 Wouter van Catz, Sander van Benschop 9 2 2 3 2

3 4416 Pieter Lanser, Henk Barnard 27 3 10 6 8

4 4394 Geert Geelkerken, Hanny Geelkerken 29 4 7 13 5

5 4369 Leo Willemsen, Fynn Willemsen 29 5 11 7 6

6 4446 Jeroen van Catz, Wendy Boevé 32 13 4 11 4

7 4200 Rocco Ladage, Peter Spelde 33 8 8 8 9

8 3891 Ronald Lafeber, Pieter Jan Wegman 38 6 6 5 ocs

9 4429 Paulus Mooyman, Leonie mooyman 42 15 15 2 10

10 4441 Johan Rijfers, Andrea Lejckova 42 7 3 dns 11

11 4391 Bas Mandemaker, Marieke de Groot 47 9 9 14 15

12 3777 Reinout Klapwijk, Henk van Bohemen 48 10 5 12 ocs

13 4352 Nils Spliethoff, Ernst ter Meulen 50 12 dns 10 7

14 3725 Sander Spannenburg, Francis Hartman 54 ocs dnf 9 3

15 4292 Rene Verkerk, Emiel Verkerk 57 11 18 16 12

16 4398 Ewoud Krens, Anne Krens 58 dns 12 4 dnf

17 4451 Bert Dalmolen, Louis Oosterhuis 58 14 16 15 13

18 4242 Wolter Rijks, Sebastiaan van Wijk 61 17 13 17 14

19 3277 Arno Sap, Herma v/d Maas 70 16 17 dns 16

20 2575 Team Derma 74 18 14 dns dns

GOUWE OUWE 2015

Door Pieter Lanser (4416)

Waar kan je vierkante plassenbanen zei-

len? Of varen onder het donderend geraas

van een bejaarde, viermotorige Lancaster

bommenwerper? Inderdaad, dat kan alleen

op Kralingen. 

Welbeschouwd is de Gouwe Ouwe in alles

het tegendeel van wat zeilwedstrijden zou-

den moeten zijn. Het gaat om (vaak kost-

baar) oud hout, om voor-de-windse starts

voor de wal, om maar twee startjes per

dag, om onmogelijke wedstrijdbanen en

dito windschiftingen en -wakken. Toch

trekken de wedstrijden, tegen de trend in,

steeds meer belangstelling, niet in de laat-

ste plaats omdat iedereen die komt zeilen

zijn lot gelaten ondergaat en het ondanks

alle ongemakken reuze gezellig met elkaar

weet te maken. 

Valken, Regenbogen, O-jollen,

Twaalfvoetsjollen en Zestienkwadraten.

Ze maakten op 2 en 3 mei de Kralingse

Plas onveilig. Opvallend is dat de wedstrij-

den in alle klassen gewonnen werden door

zeilers die er met kop en schouders boven-

uit staken. Alsof die zeilers een windwak-

detector en een onzichtbare vlagenmag-

neet aan boord hebben. Klaas 't Hoen won

alle vier de wedstrijden. Met overtuiging.

Waar anderen tenminste nog een strijd

aangingen met andere boten fungeerde

Klaas als een soort tamboer-maître. Soms

was hij ons zover voor dat we niet eens

meer wisten dat hij met ons aan het spelen

was. We zagen hem niet. We hoorden hem

ook niet. Eenzame klasse. Letterlijk.

Was Klaas er niet geweest, dan had

Wouter van Catz de wedstrijden royaal

gewonnen. Hem kostte het echter veel

meer moeite om vooraan te komen. Dat de

wedstrijden soms meer dan 2,5 uur duur-

den was duidelijk in zijn voordeel. En op

plek drie, the best of the rest, wijzelf.

Onwerkelijk bijna omdat onze beste klas-

sering een derde plaats was. Driemaal

werd onze start vernacheld, daaronder een-

maal door iemand die een ocs liet noteren.

Daarna kan je alleen maar op karakter naar

voren proberen te zeilen en hopen dat je er

bij een boei een keer goed tussenuit

springt. 

Tot slot, was het iemand al opgevallen dat

je op Kralingen alleen de eerste wedstrijd

hoeft te zeilen? Daarna verandert er aan

het eindklassement voor de podiumplaat-

sen toch niets meer. Heel bijzonder. Dat

kan ook alleen op Kralingen.  
16m

2

Parade van alle schepen op de laatste dag van het Evenement.

Uitgebreid lunchen met krab, crevettes of andere specialiteiten.

Vertrek om 7.00 uur met ons Flotielje naar Port Navalo. Direct aan de kust liggen de echte racers.

Primus Inter Pares Bob Heineke
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VANUIT HET WEDSTRIJDCOMITÉ

Door Geart-Jacob de Jong

Sinds enkele jaren draai ik enkele evene-

menten per jaar mee in wedstrijdcomités

van de KWS. Persoonlijk vind ik dit een

leuke en leerzame toevoeging op het wed-

strijdzeilen. Daarnaast is het ‘’werk’’ heel

divers, soms zit ik met een rubberboot in

de baan en het andere moment doe je de

vlaggen op het startschip. 

Ondanks dat je zelf geen wedstrijd zeilt,

blijf je nauw betrokken bij het zeilgebeu-

ren. Een dag in een wedstrijdcomité levert

ruim voldoende gespreksstof voor ’s

avonds aan de bar☺! Zo zie je tijdens het

Houtevenement (zonder namen te noe-

men) 1 boot die 3x te vroeg start tot boten

die proberen aan de verkeerde kant van de

finishlijn te finishen…

Door mijn ervaringen vanuit het wed-

strijdcomité ben ik anders tegen zeilen aan

gaan kijken. Voor een zeiler zijn heel veel

dingen vanzelfsprekend, je vaart de haven

uit en kijkt waar het startschip zich

bevindt. Als de eerste boten het water

opgaan ben je als vrijwilliger al een uur

bezig met de voorbereidingen. En na de

wedstrijd ben je de laatste die aanschuift

bij het Happy Hour… ondanks de soms

lange dagen blijft het fantastisch leuk om

te doen!

De baan er goed inleggen en vanaf het

startschip in een splitsecond bepalen of

een start zuiver, individueel of algemeen is

vind ik het leukst om te doen. Dit omdat

het direct met zeilen te maken heeft. Als

zeiler voel ik de spanning in de laatste

minuut voor de start en dat heb je op de lijn

ook. 

Al met al kan ik het iedereen aanraden een

keer mee te draaien in een wedstrijdco-

mité! Ook een keer plaats nemen in het

protestcomité is een verrijking voor je ver-

dere zeilcarrière! 

16m
2

OPENINGSWEDSTRIJDEN SNEEK

Door Jansje Hofstra (4378)

Voor een aantal, ook voor mij, het eerste

weekend zeilen van dit jaar. De voorspel-

lingen waren prima, helaas maar 9 deelne-

mers in de 16m2 klasse. 

Op zaterdag stond er een prachtig windje.

Ideaal om dit jaar mee te beginnen. Voor

deze dag stonden er twee wedstrijden

gepland. Gerrit kon het seizoen niet beter

beginnen want die werd de eerste wed-

strijd eerste. Arjen werd de tweede wed-

strijd eerste en stond met een 2 en een 1

bovenaan in het klassement. Na de wed-

strijden was er genoeg tijd om de wedstrij-

den te evalueren onder het genot van een

biertje. Dat konden we s ’avonds voortzet-

ten in het Foarunder waar het, zoals altijd,

onwijs gezellig was! 

Windguru had voor de zondag erg weinig

wind voorspeld en dat bleek ook uit te

komen. Het meer was rimpelloos en er was

geen zuchtje wind te bekennen. Tijd om de

wedstrijden van zaterdag nog maar weer

eens te bespreken met heel veel koffie en

heel veel wachten. 

Rond 12 uur begon het eindelijk wat te

waaien. Het comité besloot om te gaan

starten en er volgde een prima wedstrijd

van een uur. Helaas moesten we toen nog

langer doorzeilen wat een eindeloze dob-

berpartij werd. Degene die al een uur eer-

ste had gelegen bleef ergens liggen en

kwam achter in het veld terecht. Wij kwa-

men met een tasje vol geluk op de eerste

plek, maar we waren toen bij de onderboei

bij het kanaal en moesten nog helemaal

naar de andere kant van het meer dobbe-

ren. De andere klassen waren ondertussen

afgekort, dus we hadden het meer onge-

veer voor onszelf. 

Het laatste rak werd een rak waarbij de

wind van alle kanten kwam. Gijpen en

overstagen waren niet meer uit elkaar te

houden omdat de giek af en toe gewoon

over kwam. 

Het werd allemaal uiteindelijk nog super

spannend omdat het hele veld in elkaar

dreef en we met 3 boten tegelijk over de

finish voeren. Gelukkig werden wij daarbij

eerste dus het dobberen leverde ons nog

iets op. De tweede wedstrijd ging niet

meer door omdat de wind weg bleef. 

Uiteindelijk werd Arjen Kort in het eind-

klassement eerste, Gerrit tweede en wij

derde. 

Een supermooi weekend met erg veel

gezelligheid! 

Uitslag Zomerwedstijden

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4

1 4391 bas mandemaker, ilse helder 12 4 2 4 2

2 4180 roelof drost, roelie kramer 18 9 3 5 1

3 4419 jaap jongsma, hieko/janniko 20 1 1 15 3

4 4104 gerrit hofstra, hans hofstra 25 8 4 8 5

5 4426 peter syperda, frieda syperda 28 10 8 1 9

6 4452 arjen kort, afke deen 31 2 dnc 2 6

7 4378 jansje hofstra, friet met 31 6 7 7 11

8 4256 Erik Groeneveld, Elize Gruber 37 5 9 6 17

9 4307 klaas westerdijk, jelmar bosma 44 ret 5 10 8

10 4124 durk vis, alex de jong 45 15 10 13 7

11 4331 jurgen van de vijver, natasja kesteloo 49 dnc dnc 3 4

12 4441 johan rijfers, andrea lejckova 49 13 6 16 14

13 3867 jens jongsma, hidde kort 51 3 dnc 14 13

14 4323 lieuwe van der pol, johan dooper 51 11 dnc 9 10

15 4368 richard flapper, rocio flapper 55 7 dnc 12 15

16 4320 simon talman, fokke bosma 56 12 dnc 11 12

17 4302 pieter tjeerdsma, emmo venema 58 14 11 17 16

16m
2

Uitslag Kleine Sneekweek

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6

1 4328 thijs kort, gerhard pietersma 6 2 1 1 1 1 (dnc)

2 4282 erik kort, harry schuil 9 1 (2) 2 2 2 2

3 4452 arjen kort, afke deen 16 4 (5) 5 3 3 1

4 4353 jan andringa, josefien sappe 20 3 (ocs) 3 7 4 3

5 4329 theo dik, jeroen dik 27 (15) 7 6 5 5 4

6 4104 gerrit hofstra, robert foekema 35 (11) 4 8 6 8 9

7 4391 bas mandemaker, diederik mandemaker 41 (14) 12 12 4 7 6

8 4180 roelof drost, roelie kramer 41 12 8 4 9 (dnc) 8

9 4368 richard flapper, rocio flapper 45 8 11 10 (14) 6 10

10 4426 peter syperda, frieda/eline 46 5 3 9 10 (dnc) dnc

11 4378 jansje hofstra, pauline van der zee 46 9 (ocs) 11 8 11 7

12 4004 coen van beek, pieter lanser 47 6 9 (14) 11 10 11

13 4325 wietse cuperus, petra petter 58 7 6 7 (dnc) dnc dnc

14 4320 simon talman, fokke bosma 64 10 10 13 12 (dnc) dnc

15 4302 pieter tjeerdsma, roelof van dijk 65 17 (ocs) ocs 15 9 5

16 4346 pyt zwart, pieter zwart 79 13 13 15 (dnc) dnc dnc

17 4323 lieuwe van der pol, johan dooper 86 16 (dnc) dnc 13 dnc dnc

16m
2

16m
2

Uitslag Houtevenement

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5

1 4452 arjen kort, afke deen 7 2 (4) 3 1 1

2 4104 gerrit hofstra, dieuwke buikema 9 3 1 1 4 (6)

3 4296 Albert Visser, Anneke Heida 12 1 3 (9) 5 3

4 4307 klaas westerdijk, jelmar bosma 12 (9) 2 2 3 5

5 4378 jansje hofstra, wiebo de visser 16 4 6 4 2 (9)

6 4325 wietse cuperus, petra petter 18 5 (ocs) 5 6 2

7 4124 durk vis, alex de jong 25 (8) 5 6 7 7

8 4323 lieuwe van der pol, j. dooper 27 7 (ocs) 8 8 4

9 4302 pieter tjeerdsma, roelof van dijk 30 6 (dnf) 7 9 8

Uitslag Openingswedstrijden

No Zeilno Naam Punten 1 2 3

1 4452 arjen kort, afke deen 6 2 1 3

2 4104 gerrit hofstra, dieuwke buikema 9 1 4 4

3 4378 jansje hofstra, annemiek abma 10 6 3 1

4 4325 wietse cuperus, rennie terpstra 10 3 2 5

5 4441 johan rijfers, andrea lejckova 14 5 7 2

6 4013 steven hogeterp, frans hogeterp 19 4 6 dns

7 4034 frans wiersema, eric wiersema 21 7 5 dns
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Kosten voor plaatsing van een
kleine advertentie in de N+P
Maximale lengte: 210 karakters, plaatsing in
drie achtereenvolgende nummers 
€ 12,50 voor leden, € 17,50 voor niet-leden van
de Klassenorganisatie. Plaatsing geschiedt eerst
na betaling. 

Kosten voor plaatsing van een 
commerciële advertentie in de N+P
Maximaal formaat: kolombreedte 60 mm, 
maximale hoogte 95 mm.
€ 170,- voor de periode van 1 jaar, € 150,- 
per jaar, indien de contractperiode 2 jaar of
meer bedraagt.

Betaling: na ontvangst van een factuur!

Advertenties opsturen: per e-mail naar 
redactie@16m2.nl en webmaster@16m2.nl
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m
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l

Wilt u lid worden van de 16m2-emailgroep?
Stuur uw emailadres naar promo-
tie@16m2.nl, dan krijgt u bijvoorbeeld
uitnodigingen voor wedstrijden, last minu-
te wijzigingen in de wedstrijdkalender en
aanbiedingen voor tweedehands zeilen.
Meer dan honderd zeilers gingen u voor. 

16m
2
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3968
Gebouwd in 1970 bij S. Nijdam in Zuidlaren.

Meetbrief uit 1976. Geheel compleet en in 

uitstekende staat. Geweldig mooi lattendek, 

meerdere zeilen, RVS beslag, dektent, kussens,

etc., inclusief Mercury 4pk langstaart buiten-

boordmotor en trailer. Ben twee jaar geleden

gestart met het helemaal kaalschuren van de romp

en mast, maar door persoonlijke omstandigheden

en tijdgebrek niet in de gelegenheid een nieuwe

huid aan te brengen.Zoek daarom met pijn in het

hart een nieuw huis voor dit mooie schip. Ze staat

nu op de trailer in een geventileerde bedrijfsruimte

te wachten op haar nieuwe eigenaar. 

Vraagprijs € 3.750,- 

Rene Spaargaren tel. 06-20893289 of per e-mail

r.spaargaren@icloud.com

4108
Bouwjaar 1974 door Bakker te Leiden, meetbrief,

trailer, ligplaats voor 2015, stormfok, winter en

zomer dekzeil, staande mast dekzeil, steun voor

buitenboordmotor, pas tweede eigenaar.

2014/2015 is de romp van het schip kaal geweest

en opnieuw gelakt.

Vraagprijs: € 6.950,-

Marc Hallie - sales@TheSignCreator.nl 

tel. 06-23167990 

4166
Wedstrijdboot, bouwer Tijsterman, in uitstekende

conditie, recente zeilen merk Molenaar

RVS trailer met slot. Keurige dektent van Kort &

Smits. Boot is altijd in onderhoud geweest bij

Edwin Tijsterman. 

Deze geroemde boot is nu te koop!! 

Vraagprijs € 6.500,--. 

Marius Janmaat tel. 06-41192360

4250   
Goed onderhouden wedstrijd 16 m2 met geldige

meetbrief. Compleet met wegtrailer, yamaha 

buitenboordmotor, 2 sets zeilen. Buitenzijde boot

in de epoxy. Boot heeft altijd in botenhuis uit het

water gelegen.

Vraagprijs: € 4950,-

Michiel Klopstra - m.klopstra1@chello.nl

tel. 0566622903

4313
een super wedstrijdschip met certificaat-meet-

brief. Naam: Oriana. Bouw Veelenturf. 1982

Incl. Wegtrailer.

Vraagprijs: € 7900,- 

stoffershenk@hotmail.com - tel. 06-22446870

9

199
"Alger.", prachtige mooie snelle oude dame 1935,

achterkuiprand voorzien van tientalle koperen

prijzenplaatjes, geldige meetbrief 1937, 

in uitstekende staat, pas geheel kaal gehaald en

opnieuw gelakt. Nog geheel in orginele staat,

kastjes met sleutel, bankje en trapeze. 

In wedstrijduitvoering (nog oude systeem), tuig

etc. Wegtrailer met oplooprem en torsievering

ook in prima staat.

Vraagprijs: € 8500,- 

margreetbosker@hotmail.com - tel. 06-52420799

3277
De Victory is te koop! De mooie epoxy boot is

compleet met trailer, dekzeilen 2 sets zeilen (nog

geen 2 jaar oud). Vraagprijs € 7.500,-

Voor meer informatie: Arno Sap tel. 06-27291161

ajp.sap@sap-beheer.nl 

3474
Mooie mahoniehouten zestienkwadraat in prima

conditie. Kerkhoven en Jansma 1965. Zeilen:

Kort en Smits 2008. Beslag: Harken. Meetbrief

tot 2005 Incl.: Trailer en nieuwe dektent voor

staande mast 2015.

Vraagprijs: € 4.650,-

epvanherp@casema.nl - tel. 06-13157642

3876
Bouw Veenstra en v.d. Made Grou 1969. 

Op vlam gebouwd schip, is de afgelopen 10 jaar

niet meer mee gezeild en ligt op de balken in het

schiphuis in Grou. De meetbrief is verlopen. 

Een uitdaging voor de liefhebber om deze 

"oude dame" weer wedstrijdklaar te maken.

Vraagprijs Euro 2500,-

Emmo Venema, tel: 06-308 42 342 

egvenema@hotmail.com
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4327
Bouw Wester 1984 (de enige Pabruwee). 

In nieuw staat en in super wedstrijd conditie. 

Wie koopt het snelste schip uit de vloot??

Benieuwd naar geschiedenis van dit schip: 

zie pagina Vraag&aanbod van www.16m2.nl 

Vraagprijs € 19.500,-

Harmen Bouwstra tel. 06-22446921 

of Mail: harmen.bouwstra@xs4all.nl

4347
Te koop. Zie voor de verkoopinformatie:

www.vanoverhagen.com

Jan van Overhagen, tel. 06-54 336 131

4411
Bouw: Van Eijk 1995. 

Mooi en snel wedstrijdschip in topconditie. 

Incl. Dino trailer en 2 set zeilen.

Vraagprijs: € 1.7000,- Arjan de Groot -

ag@diepboortechniek.com - tel. 06-53314325

4411
Bouw: Van Eijk/Schouten. 1996. Compleet met

zeilen, twee masten, inventaris. Degelijke Van

Zwol trailer met kist en buis (voor het opbergen

van reserve zeilen) en dekzeilen. Gebruikelijke

onderhoud gehad. Uitzonderlijk hoogwaardige

afwerking interieur met o.a. vlonders met teak

fineer en teak helmstok, grondblokpaal, stootlijst

en waterkering. Nooit structurele schade gehad.

Vraagprijs: € 15.950,- Martijn van der Pol -

mhvdpol@online.nl - tel. 06-10923559

4430
Bouw: van Eijk Reeuwijk. In topconditie en

geheel wedstrijdklaar incl. dekzeil en 

gegalvaniseerde trailer. 

Zeilgarderobe: overcompleet! 

Vraagprijs: € 16.000,-

tel. 0182-396054 

4434
Wedstrijdschip gebouwd door Jachtbouw de

Groot (Jeroen de Groot) te Midlaren bj. 1999.

Volledig epoxy gebouwd. Teakhouten vlonders.

Nieuwe mast 2012. Nieuwe giek 2012. Galva

trailer. Nieuw dekkleed (liggende mast). 

Geldige meetbrief.

Vraagprijs € 15.000,- Jeroen Nijburg 

tel. 0598-323288 of jeroennijburg@gmail.com

4448
Mahonie latten, bouw: Jan Juffermans, renovatie

2004 in epoxy; in uitstekende wedstrijdconditie

(winnaar Kaagweek 2006) geldige meetbrief, met

dekzeil, trailer gegalvaniseerd, zeilen, Marken

blokken, RVS beslag etc. een juweeltje!!

Vraagprijs: € 15.000,- Rein J. Zeeman 

(eigenaar), Jan Juffermans tel. 06-54324021 

16m
2

De 16m2 Klasse Organisatie is al

jaren de grootste nationale

Klassenorganisatie.

Met ruim 250 leden is de 

16m2 Klasse Organisatie

de grootste klassenorganisatie

van Nederland.

Lid worden van de 16m2 Klasse

Organisatie is

eenvoudig en niet duur.

De 16m2 Klasse Organisatie is er

voor wedstrijdzeilers,

maar ook voor toerzeilers.

Leden ontvangen ons clubblad, 

de Nieuws + Praat en nieuwsbrieven 

per e-mail.

Dus, aarzel niet en meld je snel aan via

onze website www.16m2.nl.

Lidmaatschap 
van de 16m2 KO

16m2-zeilen
Goede wedstrijdzeilers hebben bijna
altijd wel een grootzeil en/of een fok

in de aanbieding.
Deze zijn hooguit enkele seizoenen
gebruikt en kunnen nog járen mee

als zeil op een toerboot.
De prijs is altijd aantrekkelijk.
Vergelijk met de nieuwprijs!

Meer weten?
Stuur een berichtje naar:

promotie@16m2.nl

FOTO WEBSITES

https://picasaweb.google.com/105648948341811048621 

Foto's Schildweek, klassenevenement Roermond, NK Belterwijde, Sneekweek

(2010) en Schildweek (2010)

http://www.flickr.com/photos/titrans 

o.a. Münster Aasee regatta 2011

https://picasaweb.google.com/107220831084530121513

Foto’s NK 2012 Zuidlaardermeer

http://www.eize.nl

o.a. Wedstrijden van de KWS Sneek

http://www.flickr.com/photos/pieter-renee/sets/72157635731017583/

Foto’s Wiedebokaal 2013

https://www.flickr.com/photos/pieter-renee/sets/72157648681820282/ en

https://www.dropbox.com/sc/hgybsz65aanz1o5/AABo0ZkzEKfuYhsQKjjb6kiBa

Foto’s Seizoensfinale 

https://www.flickr.com/photos/pieter-renee/sets/72157649717836073/ 

Primus Inter Pares 2014

slachtedyk 7b     8501 za joure     t (0513) 4126 64     
www.jachtwerfdejong.nl

> Nieuwbouw teakhouten vletten en wedstrijdschepen.

> Onderhoud en refit van schepen tot 30 ton.

16m
2Verschijningsdatum

Nieuws+Praat no 3
nog niet bekend.

Jubileumboek
Er zijn nog jubileumboeken beschikbaar.
Een boek dat bij elke 16m2-familie in de
boekenkast moet staan. 
De boeken zijn te bestellen via Datema
Amsterdam. Voor meer info:
www.datema-amsterdam.nl
Of bel 020-4277727

Nieuwbouw - Reparatie - Onderhoud

HERMAN VAN EIJK
JACHTBOUW

Edisonstraat 19, 2811 EM Reeuwijk
Tel. 0182-396054

Fa. W. Tijsterman en Zonen

Jachthaven “Plaszicht”
Jachtbouw - Reparatie - Onderhoud -

Occasion

Alles voor uw 16m2

Dorpsstraat 118 - 2421 BC Nieuwkoop
0172 - 571786
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BESTUUR DER 16M2 KO

Paulus Mooyman
Voorzitter
Wernerlaan 43
1213 AS HILVERSUM
Telefoon: 035-6235550
voorzitter@16m2.nl

Geert Geelkerken
Voorzitter technische commissie
Thorbeckelaan 38
2811 CE REEUWIJK
Telefoon: 0182 - 399490
geelk006@gmail.com

Rien den Oudsten
Voorzitter Wedstrijdcommissie
Bronmos 9
2811 GR Reeuwijk
Telefoon: 06-53494404
wedstrijden@16m2.nl

Wolter Rijks
PR & Publiciteit, 
Breestraat 143 B
2311 CM Leiden
Telefoon: 06-27262680
promotie@16m2.nl

Paul de Groot
De Blei 27
1261 PG Blaricum
Telefoon: 06-57024945
penningmeester@16m2.nl

Francis Engels 
Secretaris
De Kiel 58
1502 GP Zaandam
Telefoon: 075-6153785
secretaris@16m2.nl

TECHNISCHE COMMISSIE

Geert Geelkerken
Voorzitter technische commissie
Thorbeckelaan 38
2811 CE REEUWIJK
Telefoon: 0182 - 399490
geelk006@gmail.com

Harmen Bouwstra
secretaris
Oldengaerde 11
8226 RZ LELYSTAD
Telefoon: 0320 – 251199
harmen.bouwstra@xs4all.nl

Sander Spannenburg 
lid 
Sabangplein 21
9715 CW GRONINGEN
Telefoon: 06-24089691 

Teun Keessen 
lid 
Meervalstraat 4 
1431 WG AALSMEER 
Telefoon: 0297 - 324 079 
keessen@kabelfoon.nl 

Gerrit Hofstra
lid
Noardein 97
8625 TH OPPENHUIZEN
Telefoon: 06-45434801
Gerrit.hofstra@gmail.com

WEDSTRIJDCOMMISSIE -
RAYONVERTEGEN-
WOORDIGERS

Rien den Oudsten
Voorzitter Wedstrijdcommissie
Bronmos 9
2811 GR Reeuwijk
Telefoon: 06-53494404
wedstrijden@16m2.nl

Arjen Kort
Friesland
Marktstraat 26c
8601 CV SNEEK
Arjen.kort@gmail.com

Wim Wind 
Groningen/Drenthe 
Noorderholt 19
9628 BV SIDDEBUREN
Telefoon: 06-18662524
wimwind@ziggo.nl 

Jan Dijkstra
Overijssel
Vaste Belterweg 23
8066 PT Belt-Schutsloot
Telefoon: 06 - 22800085
jgdijkstra@kpnmail.nl

Klaas ‘t Hoen
Westen
Dorpsstraat 21
2421 AV NIEUWKOOP
Telefoon: 06-55 788 381
nghoen@hotmail.com

Leo Timmermans 
Zuiden 
Postbus 1172
6040 KD Roermond
06-54964251
leotimmermans@planet.nl

Michael Rörig 
Duitsland 
In der Stehle 8 
53547 KASBACH OHLENBERG
mroerig@t-online.de 

SCHEPENCONTROLEURS

Teun Keessen
Meervalstraat 4 
1431 WG AALSMEER 
Telefoon: 0297 - 324 079 
keessen@kabelfoon.nl 

Simon van der Meer 
Ceresweg 14 
8938 BG LEEUWARDEN 
Telefoon: 058 - 280 0003 
simjet@xs4all.nl

KASCOMMISSIE 2012 

Jan de Haan, voorzitter
Ewoud Krens, lid
Jaap Kuin, reservelid

KLASSIEK KWADRAAT
Info over oude kwadraten en
scheepsadvies

Siebe van der Zee
Leidsestraat 25
2182 DG HILLEGOM
Telefoon: 0252 - 524748
vdzees@snelnet.net

CLUBBLAD NIEUWS +
PRAAT / WEBSITE 16M2 KO

Redactie Nieuws+Praat
Geart-Jacob de Jong
Dieuwke Buikema
Coen van Beek 
p/a Arthur van Schendelstraat 160
3511 MG Utrecht
Telefoon: 030-2332686
redactie@16m2.nl

Webmaster
Paul de Groot
De Blei 27
1261 PG Blaricum
Telefoon: 06-57024945

Telefoon: 06-27008958
flits18@tele2.nl

Wolter Rijks
w.f.rijks@gmail.com

Website 16m2 KO 
http://www.16m2.nl 
webmaster@16m2.nl

Lay-out Nieuws+Praat 
Verspaget & Bruinink,
Grafische Vormgeving 
NUENEN
info@verspaget-bruinink.nl

Colofon 16m2 KO • www.16m2.nl

16m
2

Vertekenend beeld door telelens?
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