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Van de voorzitter 
Daar zit ik dan weer achter mijn scherm te verzinnen wat ik nu weer zal schrijven. Meestal krijg 

je dan wel een ingeving en moet je er vooral voor zorgen, dat je niet in herhalingen valt ten 

opzichte van vorige Nieuwsbrieven. Maar uiteindelijk komt er toch weer wat op het (digitale) 

papier. Daar het thema van deze Nieuwsbrief “de organisatie Gillissenvaarders” is, kan ik wel iets 

zeggen over de Stichting Gillissenvaarders. De hoofddoelstelling, zoals geformuleerd in de 

stichtingsakte van 9 april 2015, is: “… het conserveren van en 
zorgdragen voor het architectonisch erfgoed van jachtontwerper 
Theo Gillissen. Daarmee wordt bedoeld, het behouden van de vele 
ontwerpen als historische documenten, alsmede het bevorderen 
en faciliteren van activiteiten en onderling contact van en voor 
eigenaren van boten, ontworpen door Theo Gillissen”, alsmede: 

“het verrichten van alle verdere handelingen, die met het 
vorenstaand in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn.”  

Wat een tweetal personen, jaren geleden (begin 2004) heeft bezield, om Gillissenliefhebbers bij 

elkaar te brengen, leest u verderop in deze Nieuwsbrief. Zij waren degenen, die de fundering 

hebben gelegd voor datgene wat we nu hebben. Wij zijn hen dank verschuldigd. 

Heel belangrijk bij zo’n club is de administratieve verwerking van de gegevens van de 

participanten, zoals persoonsgegevens, bootgegevens, vaargebied, enz. En alles natuurlijk 

(verplicht) AVG-proof. Dus mochten er gegevens van u wijzigen, zoals persoonsgegevens, 

telefoonnummers, verkoop of nieuwe boot, andere afmetingen, enz., laat het de secretaris weten.  

Deze Nieuwsbrief is weer een volle en zeer interessante met veel leesvoer en informatie. Zeker 

ook het artikel van de familie Kenniphaas over hun Gillissen stevenvlet ‘Parel’. Vergeet daarbij 

vooral niet het kader aan het eind van hun verhaal te lezen over de “Stichting Michael-Wings”, 

die internet realiseert aan bed van kinderafdelingen van ziekenhuizen en 

zorgcentra (www.michael-wings.nl). 

Oh ja, dat vergeet ik nog bijna. Nog anderhalf jaar en dan is de 

bestuursperiode van 5 jaar voor ons (Leslie, Jan en Wout) voorbij. Mei 

2023 is het tijd voor een nieuw bestuur, dus mocht u interesse hebben, 

laat het ons weten. 

Met vriendelijke groet, 

Wout Kraaijeveld 

Voorzitter  

bestuur@gillissenvaarders.nl  

Stichting  GILLISSENVAARDERS 

www.gillissenvaarders.nl 

 

 

    De nieuwsbrieven zijn bestemd voor Gillissenvaarders en bedoeld om 

           elkaar te informeren en onderlinge contacten te stimuleren. 
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Ontstaan van de GILLISSENVAARDERS 
Michiel Maters, eigenaar van de Gillissen kotter ‘Grote Beer’ heeft een paar keer persoonlijk  

contact gehad met Jachtontwerper Theo Gillissen. Michiel heeft op enig moment het initiatief 

 genomen voor het oprichten van de ‘Gillissenvaarders’. Tijdens de bijeenkomst van de  

Gillissenvaarders in Wijk bij Duurstede in 2019 heeft hij verteld over het ontstaan van de 

 Gillissenvaarders. Hieronder een samenvatting daarvan. 

In juli 2002 is Th. Gillissen helaas overleden. Ik vroeg mij af wat er met het archief zou gaan 

gebeuren en heb daarom in 2003 contact opgenomen met mevrouw Gillissen. De ontwerpen van 

deze stoere Hollandse schepen zouden toch moeten worden bewaard. Ik vertelde haar over mijn 

plan het Gillissen erfgoed te bewaren. Dit zou mogelijk zijn door het opzetten van een website, 

waarop ik alle informatie over Gillissenschepen zou willen verzamelen. Maar voor het gebruik van 

de naam www.gillissenvaarders.nl wilde ik allereerst haar toestemming vragen. Die heeft zij 

gegeven op voorwaarde dat haar zonen Ruud en Matthijs Gillissen hiermee zouden instemmen. De 

zonen bleken toen een zeilmakerij in Warmond te hebben waar zij het tekeningenarchief van hun 

vader hadden opgeslagen. In het najaar van 2003 heb ik Ruud en Matthijs Gillissen in Warmond 

opgezocht en mijn plannen met hen besproken. Ik vertelde hen dat ik inmiddels een aantal 

Gillissenschepen tijdens mijn vaartochten had ontmoet en ik verder dan een website wilde gaan 

en een eerste Gillissenvaarders bijeenkomst zou willen organiseren. Ook had ik op Terschelling 

een tip gekregen te bellen met Gerard en Fried Cool, die ook een Gillissenschip (Havfruen) 

voeren. Zij waren zeer enthousiast en zegden direct hun medewerking toe. 

Tijdens de HISWA in maart 2004 ontmoette ik een redacteur van de Waterkampioen en 

verzocht haar een berichtje in de Waterkampioen te plaatsen over een geplande bijeenkomst van 

Gillissenvaarders in Muiden op 5 juni 2004. Zij zegde dat toe en een aantal weken later stond het 

bericht op de Waterkampioen website-evenementenkalender. Dat was niet helemaal mijn 

bedoeling, want ik wilde het graag in de Waterkampioen-magazine geplaatst hebben. Dat lukte 

alsnog tot mijn vreugde, want tijdens mijn vaarvakantie in mei werd ik na het verschijnen van de 

Waterkampioen plat gebeld door enthousiaste Gillissenvaarders die met of zonder boot op 5 juni 

2004 langs wilden komen in Muiden.  

Mede door de havenmeester van de Stichting Jachthaven Muiden werden alle schepen in de kom 

en de buitensteiger aangemeerd en was de eerste bijeenkomst een daverend succes. Uiteindelijk 

lagen er op zaterdag 5 juni 2004 totaal 12 Gillissen ontwerpen voor de wal en kwamen 18 

eigenaren van Gillissen-schepen zonder schip naar Muiden. Ruim 60 mensen hebben zo de eerste 

Gillissenvaarders bijeenkomst bezocht. Het was een drukte van belang op de steigers en de 

schepen met veel gezelligheid, koffie en koek. 

Na deze eerste Gillissenvaarders bijeenkomst werd spontaan aan het einde van de dag een 

afscheidspalaver met een flinke borrel georganiseerd in de Herenzaal van restaurant Graaf 

Floris V te Muiden. Daar hebben Ruud en Matthijs Gillissen verteld over hun vader en zijn 

ontwerpen. En er is een eerste Gillissenvaarders-bestuur gevormd met Ruud en Matthijs Gillissen 

Agenda Gillissenvaarders 
9 oktober 2021   Najaarsbijeenkomst KNRM Den Helder 

Januari / februari 2022  Voorjaarsbijeenkomst over ‘Varen op de Waddenzee en droogvallen op het 

wad’ (datum en locatie nog niet bekend) 

5 en 6 juni 2022   Pinksterweekend bij de IJsseldelta Marina in Hattem 

 

Wie wil zijn/haar kennis en ervaring delen? 
Voor de themabijeenkomst ‘Varen op de Waddenzee en droogvallen op het wad’ zoekt het bestuur nog 

iemand die ervaring heeft met droogvallen en deze ervaring wil delen met de Gillissenvaarders. Het zou 

mooi zijn om het verhaal van ongeveer 1 - 1½ uur te voorzien van beeldmateriaal. 

Voor nadere informatie graag contact opnemen met Wout Kraaijeveld, tel. 06-44266257 
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voor het beheer van het erfgoed 

van Th. Gillissen, Gerard en Fried 

Cool voor het secretariaat en 

Michiel Maters als voorzitter.  

De verdere ontwikkelingen van de 

Gillissenvaarders-club zijn 

waarschijnlijk bekend. Inmiddels is het derde lustrum gevierd en hebben al zestien mooie 

Pinkster-bijeenkomsten door het hele land plaatsgevonden. Pinkster-bijeenkomsten die voor 

velen van ons een mooie start van het vaarseizoen zijn. Ook zijn de droge winterbijeenkomsten 

een succes. Vele Gillissenvaarders hebben meer geleerd over hun schip, hebben mooie foto’s van 

elkaars schepen gemaakt, is er een prachtige website in de lucht en wordt het erfgoed van 

Theodoor Gillissen goed bewaakt. De verschillende besturen en leden hebben er hard voor 

gewerkt alle activiteiten tot een succes te maken. En misschien wel het belangrijkste, vele 

Gillissenvaarders hebben vriendschappen gesloten en samen mooie dagen beleefd. 

 

 

“Wie zijn wij” 
Gillissenvaarders hebben één ding gemeen: zij varen in een door Theo Gillissen ontworpen schip. 

Maar verder weten we soms niet veel van elkaar of van de ‘club’. Natuurlijk zijn er persoonlijke 

onderling contacten, maar als er door omstandigheden wat minder bijeenkomsten georganiseerd 

kunnen worden, is de kans op ontmoeten relatief klein.  

De redactie van de nieuwsbrief heeft geprobeerd inzichtelijk te maken waar onze ‘club’ uit 

bestaat. Vanwege privacy-redenen publiceert de Stichting Gillissenvaarders geen lijst met ‘leden’ 

en kunnen we daarover ook niet publiceren. Wel hebben we bekeken welke type Gillissenschepen 

er in de ‘club’ zijn, hoe oud de schepen zijn en wat hun ligplaats per provincie is. De antwoorden 

op deze 3 vragen zijn weergegeven in drie onderstaande tabellen. Verder is een tabel opgenomen 

met een totaal overzicht en 1 met de buitenlandse leden. Op de website gillissenvaarders.nl staan 

foto’s van de schepen van de ‘leden’. 

Dit geeft ons allen een beetje inzicht. De artikeltjes in de nieuwsbrieven waarin leden zich 

voorstellen of over hun reizen vertellen dragen 

ook bij aan het beeld over “wie zijn wij” evenals de 

website www.gillissenvaarders.nl en daarnaast is 

het deelnemen aan de ontmoetingen die weer 

georganiseerd kunnen worden altijd de moeite 

waard. Persoonlijk contact is echt het leukste! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muiden, 5 juni 2004 

Gillissenvaarders ledenbestand (totaal) 
Peildatum 09-08-2021 

Aantal leden 114 

 waarvan:  

 zonder eigen schip 3  

 buitenlands 12  

 

Scheepstypes  
(schepen van leden) 

Vlet  53 

 waarvan:  

 Dolman 17  

 Valk 7  

Stevenvlet*  19 

Kotter**  28 

 waarvan  

 Zeilkotter 1  

 Linden kotter 5  

Trawler  3 

Motorjacht*  3 

Zeiljacht  2 

Motortjalk  2 

*   Typebenamingen  ‘Stevenvlet’  en ‘Motorjacht’ zijn niet 
     eenduidig 
** W.o. ook Spiegelkotters, Spitsgatkotters e.d. 

 

Spreiding leden o.b.v. ligplaatsen per provincie 
(voor zover bekend) 
Zuid Holland 25 

Friesland 16 

Noord Holland 13 

Gelderland 6 

Noord Brabant 5 

Zeeland 3 

Overijssel 3 

Flevoland 2 

Limburg 2 

Utrecht 2 

Groningen 1 

Drenthe - 

Ligplaatsen in het buitenland:2 (Canada en Berlijn) 

http://www.gillissenvaarders.nl/
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www.gillissenvaarders.nl 
De website van de Gillissenvaarders wordt samen met de webbeheerder Remco Oldenburger van 

Jachthaven Oldenburger in Vinkeveen regelmatig geactualiseerd en aangevuld. Recent is 

bijvoorbeeld informatie toegevoegd onder de knop ‘Stichting Gillissenvaarders’ in het menu boven 

aan de pagina van de site. Vragen of opmerkingen over de site kunnen worden gemaild naar 

info@gillissenvaarders.nl 

 

 

In 2022 naar Scandinavië; wie gaat mee? 
Ed en Fliesta Kranenburg zijn van plan om volgend jaar met hun 

Gillissen Stevenvlet 12.45 ‘Buster’ naar Scandinavië te varen met 

als eindbestemming Stockholm. Een hele mooie tocht, die 

natuurlijk de nodige voorbereiding vergt. Ed en Fliesta willen deze 

trip het liefst samen met andere schippers maken en vragen dan 

ook of er binnen de Gillissenvaarders hiervoor interesse is. 

Uiteraard worden details dan gezamenlijk afgestemd. 

Reacties graag naar ed@dekraantjes.nl 

 

 

‘Sherpa’: Liebe auf den ersten Blick  
Ons Duitse lid Hendrik Sack uit Berlijn is 19 jaar eigenaar van de Gillissen kotter ‘Sherpa’. Voor 

onze nieuwsbrief vertelt Hendrik in het Nederlands (!) het verhaal over dit stoere schip. 

De toenmalige eigenaren van de Gillissen kotter ‘Annet’ 

waren in 2000 met hun schip in Berlijn op een ligplaats niet 

ver van het bekende kasteel in Köpenick.  Ik kwam toevallig 

langs en zag deze mooie kotter; het was "Liebe auf den 

ersten Blick". Ik was toen al drie jaar in Nederland op zoek 

naar een stoere kotter. Ik heb ook vele tentoonstellingen 

bezocht, maar daar in Berlijn was voor mij echt het grote 

moment. Ik heb contact gezocht met de eigenaar van deze 

kotter, dhr. Arend Zwerver en om een lang verhaal kort te 

maken: hij wilde zijn schip aan mij verkopen en in het 

voorjaar van 2002 werd de Annet, nu Sherpa, aan mij 

opgeleverd.  

Bouwjaren schepen van leden per decennium 
(voor zover bekend) 

1950 - 1959 1 

1960 - 1969 26 

1970 - 1979 32 

1980 - 1989 19 

1990 - 1999 13 

2000 - 2009 11 

2010 - 2019 0 

  

Oudste schip is van 1959 en de jongste van 2008 

 

Buitenlandse leden 
(leden wonend in genoemd land) 

België 2 

Canada 1 

Denemarken 1 

Duitsland 3 

Frankrijk 1 

United Kingdom 2 

United States of America 1 

Zwitserland 1 

 

 

 
‘Sherpa’, Gillissen kotter 12.50, bj 1995 bij 

Molenmaker en Mantel in Sneek 

 

‘Buster’ 

mailto:info@gillissenvaarders.nl
mailto:ed@dekraantjes.nl
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Mijn vrouw en ik hebben nog steeds een plezierig contact met Arend en Annet Zwerver die dit 

stoere schip zo prachtig hebben afgebouwd. Deze stalen rondspant kotter is ook vandaag nog een 

voorbeeld van de unieke Nederlandse tradities in scheepsbouw met een hoogwaardige kwaliteit, 

ook gezien de afwerking binnen en buiten. 

Wij liggen met de ‘Sherpa’ al 9 jaren in Ossenzijl, in een overdekte ligplaats van de Vri-Jon 

Marina.  Nadat ik lid geworden ben van de Gillissenvaarders, was ik deelnemer aan de 

bijeenkomst in Amsterdam op 28 oktober 2016. Ik ben toen speciaal met de trein vanuit Berlijn 

naar Amsterdam gekomen. En dat was een groot plezier! 

Hendrik en Ulrike Sack 

 
De eerste eigenaar van de ‘Sherpa’ was dhr. Arend Zwerver. Desgevraagd vertelde hij ons over het schip, 
toen ‘Annet’ genaamd, het volgende: 

Mijn vrouw en ik hebben omstreeks 1994 in overleg met Molenmaker en 

Mantel, de heer Gillissen bezocht in Leiden. Ik wilde namelijk dat de 

breedte van het ontwerp van de Gillissen kotter 12.50 aangepast zou 

worden van 3.85 naar 4.01 m. Na overleg tussen Molenmaker en Gillissen is 

door hen besloten dat Mantel op basis van het oorspronkelijke ontwerp 

van de kotter 12.50 zelf een aangepaste tekening zou maken waarbij de 

meerkosten van dit ontwerp dan werden gedeeld door drie: 1 deel voor 

ons 1 deel voor Mantel en 1 deel voor Molenmaker. Het casco is door 

Molenmaker en Mantel in 1995 opgeleverd. Mijn vrouw en ik hebben het 

schip vervolgens in circa 40 maanden afgebouwd, inclusief de techniek, 

het teak interieur en het schilderwerk (na stralen bij Venco). 

Het teak dek heeft een dikte van 22mm en het interieur is werkelijk 

uitzonderlijk smaakvol te noemen. Het is vervaardigd van kwartiers 

gezaagd teak geleverd door Lambri, door hen geïmporteerd uit Birma en 

uit 1 stam gezaagd. 

Wij hebben in 1999 een lange reis naar onder meer Denemarken gemaakt, 

in 2000 naar Berlijn en omgeving en in 2001 via het Dortmund-Emskanaal 

en Rijn-Herne kanaal richting Duisburg, de Rijn stroomop naar Koblenz, 

via de Moezel en de Saar naar Nancy en toen Kanaal de la Meuse weer 

noordwaarts. In het najaar van 2001 hebben wij de toenmalig ‘Annet’ 

verkocht aan de familie Sack en in het voorjaar van 2002 aan hen 

afgeleverd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM) 
Als Stichting Gillissenvaarders zijn we in 2021 participant geworden van de 

Stichting VNM (Verbond Nederlandse Motorbootsport). Zie de website: 

www.vnmmotorbootsport.nl  

 

 

‘Sherpa’, v/h Annet 

Gevraagd . . . . . 
Een nieuwsbrief maken kan niet zonder input en reacties van de lezers. Wie heeft ideeën, 

suggesties, etc? 

Specifiek wordt nu gevraagd om bijdragen voor de volgende nieuwsbrief: deze wordt verspreid 
rond de kerstperiode eind dit jaar en wij willen daarin bijvoorbeeld winterfoto’s van- en/of 
winterverhalen met uw schip opnemen. 
Voor de continuïteit van deze nieuwsbrief wordt nog steeds gezocht naar iemand die het 

redactieteam wil versterken. 

Reacties graag naar nieuwsbrief@gillissenvaarders.nl 
 

 

http://www.vnmmotorbootsport.nl/
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De overwegingen om participant te worden zijn n.l. dat wij, als bestuur, het belangrijk vinden, dat 

de recreatieve watersport zich verenigd. Dat wij één blok kunnen en moeten vormen richting 

overheidsinstanties en de politiek. Het VNM is een belangenbehartiger vooral voor 

motorbootvaarders, geeft daarnaast bestuurlijke en juridische ondersteuning aan besturen van 

(watersport)verenigingen en -stichtingen. Ook de informatievoorziening richting de participanten 

is zeer goed te noemen; zie de nieuwsbrieven en nieuwsflitsen op hun website c.q. die u van onze 

secretaris krijgt toegestuurd. 

Als oud-bestuurder van het VNM en huidig voorzitter van de 

Gillissenvaarders vind ik het van groot belang, dat het VNM een zetel 

heeft in het bestuur van Waterrecreatie Nederland (WRN). In het 

bestuur van WRN zitten heel veel partijen, zoals ANWB, 

Watersportverbond, Unie van Waterschappen, Toerzeilers, Gemeenten, 

Sportvisserij Nederland, enz. De watersportproblematiek wordt dan 

bij veel partijen bekend gemaakt en neergelegd.  

WRN heeft als doelstelling het verbeteren van de waterrecreatie in 

Nederland. Leidend hierbij is de realisatie van de ambities voor de 

ontwikkeling en de organisatie van waterrecreatie, benoemd in de 

Toekomstvisie Waterrecreatie. Op de website 

www.waterrecreatienederland.nl kunt u o.a. de Toekomstvisie, leden van 

het bestuur, kennisbank, programma’s, enz. vinden. 

Dat wij voor het VNM hebben gekozen en niet voor het 

Watersportverbond komt hoofdzakelijk door het feit, dat het VNM 

zich richt op motorbootvaarders en bij het Watersportverbond speelt 

het zeilen een grotere rol. Daarnaast is het VNM een 

vrijwilligersorganisatie en heeft het Watersportverbond betaalde 

krachten. Een bijkomend voordeel voor ons is, dat de contributie voor 

het VNM laag is. 

Wilt u meer weten over bovengenoemde organisaties, bezoek dan hun 

websites eens. Er staat heel veel nuttige informatie op. 

Namens het bestuur, 

Wout Kraaijeveld 

 

 

Introductie van John en Virginia met de Stevenvlet ‘Parel’ 
Laten we ons eerst even voorstellen, wij zijn John en Virginia Kenniphaas. Wij hebben drie zoons, 

een schoondochter, één kleinkind en de tweede is op komst. Dat is het mooie nieuws, echter het 

leven is niet altijd rooskleurig… 

Onze oudste zoon is in 2005 door acute lymfatische leukemie op 18 

jarige leeftijd overleden. Wij hebben zijn nagedachtenis omgezet in 

Stichting Michael-Wings. Wat deze stichting inhoud ziet u in het 

kader onder deze introductie. 

Virginia heeft een handicap opgelopen in het ziekenhuis door het falen 

bij een ingreep. Zij heeft weer opnieuw moeten leren lopen in 1999 en 

heeft sindsdien beperkingen tijdens het lopen. 

John werkt nog en hoopt over een jaar met pensioen te gaan. Dan zijn 

wij van plan om nog meer mooie reizen te maken met onze Parel. Het is 

een verslaving geworden om mooie trips te maken met de Parel.  

Maar hoe is dat zo nou gekomen? 

John heeft vroeger op de grote vaart gezeten en gewerkt bij de KNSM. Toen hij stopte in 1979 

en ging werken bij de Hoogovens wilde hij altijd al iets met boten gaan doen. Toen de jongens de 

 

In een recente nieuwsbrief van 

het VNM stonden deze 10 tips 

voor suppers. Maar in dit verband 

ook tips voor motorbootvaarders:  
motor wijkt voor spier, spier 
wijkt voor zeil (BPR)! 
www.vnmmotorbootsport.nl 
:  

 

http://www.waterrecreatienederland.nl/
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deur uit waren, kwam uiteindelijk in 2015 de eerste sloep, een Corsiva 520. Al snel kwam het 

vaarvirus ook bij Virginia binnen. In 2017 kochten we een grotere sloep, meer ruimte en meer 

comfort; een Primeur 700. Er was wel een toiletje aan boord, maar als je ergens in een haven ligt, 

zoek je toch een toilet. Het lopen ging niet altijd best want soms was het sanitair wel ver weg. 

Dat heeft ons doen besluiten om ons te gaan oriënteren naar een kajuitjacht.  

We zochten in eerste instantie een boot van ongeveer 10 

meter lengte met een vast bed, keuken en toilet en waar ook 

onze vijf hondjes op konden. Maar ook een boot met een 

maximale kruiphoogte van 250 cm omdat je dan nog onder 

veel vaste bruggen door kan. 

We zijn echt het hele land doorgereden om een boot te 

zoeken die bij ons paste met weinig traplopen. Uiteindelijk 

zag Virginia op het internet een Gillissen Stevenvlet 1100 OK 

te koop in Loosdrecht. Op de foto’s hadden we al gezien dat 

het een Pareltje was. Maar wij wisten niet dat deze boot ook 

Parel heette. De boot, die oerdegelijk is, zag er goed uit 

maar met een wit interieur. Dat vond John eerst niet echt 

mooi. Verrassend was dan ook dat Virginia de uitspraak deed 

“ik hoef niet meer verder te kijken”; ze had meteen een klik met de Parel. We hebben de boot 

laten keuren en deze werd goedgekeurd, al zei de keurmeester wel dat er aan de elektra gewerkt 

moest worden. Dat had John ook gezien. 

In juli 2019 was de aankoop een feit. We gingen verder met de Parel; onze trots! 

Vanaf Loosdrecht voeren we naar onze thuishaven in Akersloot, dat was spannend natuurlijk. Zo’n 

schip luistert heel anders dan een sloep. Maar het ging verrassend goed.  

Bij het zoeken naar de geschiedenis van de boot kwamen we ook de website van de 

Gillissenvaarders tegen. We hebben ons meteen aangemeld omdat ook wij zagen hoe groot de 

verscheidenheid is onder alle boten. Wat een plaatjes. Inmiddels wisten we dat onze Stevenvlet 

in 1992 is gebouwd bij Jan Kok in Leimuiden. De eerste eigenaar kwam uit de omgeving van 

Vinkeveen, de tweede uit Katwijk.  

We hebben als eerste in de boot hete lucht verwarming aangelegd 

zodat we ook in andere jaargetijden op de boot kunnen zijn. Ook 

vonden we iemand die professioneel een elektra-refit kon doen, 

inclusief tekening en schema’s. We hebben nu een Victron 3000 

watt omvormer, een paar grote accu’s en een zonnepaneel. 

Heerlijk om te zien dat alles werkt en doet met wat wij willen. 

De machinekamer hebben we ook een fikse opknapbeurt gegeven 

net als het achterruim waar we onze materialen hebben 

opgeslagen. Er stond ook een oude koelkast in de boot en juist op 

die plek wilde we eigenlijk een Vetus stoel hebben met daaronder 

een koellade. Dat is niet voldoende dus hebben we ook een normale koelkast staan. Ook de 

roerganger heeft zo’n mooie Vetus stoel voor een goede zit tijdens onze mooie tochten. 

We hebben inmiddels een nieuwe kuiptent en in maart 2021 is de gehele bovenbouw goed onder 

handen  genomen en opnieuw in de 2K verf gezet. Wat ziet het er dan weer mooi uit. De komende 

winter is het de bedoeling dat de gehele romp gedaan gaat worden. Inclusief het plaatsen van 

twee davits. Want we willen ook dat onze bijboot mee kan. 

De Parel is nu echt helemaal “ons” aan het worden. We maken mooie tochten door heel Nederland. 

Dit kan iedereen volgen op ons YouTube kanaal van John & Virginia Kenniphaas. Wij varen veel 

met onze vrienden John en Jacqueline van Baarsen met hun prachtige boot Vedette 1030 

genaamd de BaroneS. Onze filmpjes op YouTube heten dan ook vaak “De Parel en de BaroneS, 

voorjaarstrip, zomertrip of najaarstrip”. 

 

 

‘Parel’, Gillissen Stevenvlet 1100 OK, bj. 1992 bij 

Jan Kok in Leimuiden 
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Voor vragen mag u ons altijd een mailtje sturen, John.Kenniphaas@gmail.com en wie weet komen 

we elkaar eens tegen. 

Met vriendelijke groet en veel vaarplezier 

John & Virginia Kenniphaas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parel gekocht in maand/jaar? 

 

 

 

 

Zonnepanelen 
Een flink aantal Gillissenschepen heeft een schuifluik in het (salon-)dak. Als je zonnepanelen wilt 

monteren op een schip met zo’n schuifluik is de ruimte daarvoor soms beperkt.  

John Meijwaard van de Possession3 loste dat op door flexibele zonnepanelen (2 x 110 Watt) op 

het dak te lijmen achter het schuifluik (foto’s links). Het luik schuift er nog net overheen bij het 

openen. De aansluitkabels heeft John achter de opstandlat van de kuiptent door het dak gevoerd 

en vervolgens binnen in de motorruimte parallel geschakeld op een Victron MPPT laadregelaar.  

Bert Voerman van de Sirius heeft de zonnepanelen (ook 2 x 110 Watt) op het schuifluik 

gemonteerd (foto’s rechts) met de flexibele aansluiting op een doorvoer achter op het dak. Deze 

panelen zijn in serie geschakeld op een Victron MPPT laadregelaar. 

Met de VictronConnect-app kan je de laadkarakteristieken eenvoudig op je smartphone bekijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

English summary on next pages 

Als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, stuur dan een kort 

mailtje naar bestuur@gillissenvaarders.nl 
Het bestuur van de Stichting Gillissenvaarders is niet aansprakelijk voor eventuele 

fouten e.d. in deze nieuwbrief. 

Stichting Michael-Wings realiseert Internet aan bed op de kinderafdelingen van ziekenhuizen en zorgcentra 

Waarom? 

Omdat een patiënt allereerst kind is. Ziek zijn is niet fijn. Zeker niet als je normaal gesproken iedere dag op het voetbalveld staat met je 

vrienden, je vriendinnen appt om even bij te kletsen, of je thuis komt na school en je voor de televisie kruipt. Hoewel de situatie soms zo is, hoort 

een kind niet gebonden te zijn aan bed. 

Stichting Michael-Wings probeert de wereld rondom het ziekenhuisbed te vergroten, door ziekenhuizen te voorzien van internet aan bed. Iets 

wat zo normaal lijkt in deze tijd, maar nog lang niet overal gerealiseerd is. Het is ons doel om de dingen die zo vanzelfsprekend zijn als je kind 

bent, niet te hoeven missen als je in het ziekenhuis ligt, maar juist in de buurt te hebben voor als je dat gewoon even nodig hebt. 

Wat? 

Het Michael-Wings System bestaat uit een combinatie van laptops, een draadloze internetaansluiting en medisch hygiënische toetsenborden. 

Door middel van dit systeem hebben de patiënten van de kinderafdeling alle mogelijkheden tot veilig communiceren binnen handbereik. Het 

gehele Michael-Wings System wordt gratis aangeboden, waardoor ieder kind de mogelijkheid heeft om hier gebruik van te maken.   

Op dit moment zijn er 31 ziekenhuizen voorzien van het Michael-Wings System. 

Voor meer informatie: www.michael-wings.nl 

 

 
 

  

Possession3 Sirius 

mailto:John.Kenniphaas@gmail.com
mailto:bestuur@gillissenvaarders.nl
http://www.michael-wings.nl/ziekenhuizen-met-het-michael-wings-system.html
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English summary newsletter 6 
 

Introduction 

The aim of our newsletters is to stimulate the 

contacts between Gillissenvaarders. 

 

From our chairman 

The theme of this newsletter is the 

Gillissenvaarders organisation, including the 

foundation. The objectives of the foundation are 

described as follows: 

“Preserving and taking care of -in the broadest 

sense of the word- the architectural heritage of 

yacht designer Theo Gillissen, preserving the 

many designs as historical documents, as well as 

promoting of activities and mutual contacts 

between owners of boats designed by Theo 

Gillissen.” 

Two persons started this Gillissen ‘club’ in 2004 

and they took care of a solid base on which the 

present organisation still operates. In this 

newsletter you will find an article about that part 

of our history. 

For our foundation it is important to deal with 

privacy regulations. Please make sure we have the 

right details about you and your ship.  

Your attention is requested for the article about 

the owners of the Stevenvlet ‘Parel’, a very 

personal story! 

The present board of the Gillissenvaarders 

Foundation will resign from their duties in May 

2023; so this is also a call for those who are 

interested to participate in the new board. 

Best regards, 

Wout Kraaijeveld 

bestuur@gillissenvaarders.nl 
 

Gillissenvaarders Agenda 

9 October 2021:     
Autumn meeting in Den Helder 

January / February 2022:  
Meeting about cruising and falling dry on the 

Waddenzee (date and place to be announced) 

5 and 6 June 2022:   
Whitsun weekend at de IJsseldelta Marina in 

Hattem 

 

The origin of the Gillissenvaarders 

Michiel Maters, owner of the Gillissen kotter 

‘Grote Beer’, has met Theo Gillissen a few times. 

After Theo had deceased in July 2002 Michiel 

took the initiative to start with the 

Gillissenvaarders in consultation with Theo’s wife 

and sons. In June 2004 a first Gillissenvaarders 

meeting took place in Muiden; 12 Gillissen yachts 

were present in the marina and in total 60 

persons joined this informal gathering. 

In the meantime a fair number of summer and 

winter meetings have been organized. Many 

owners have met each other, information has 

been exchanged, photos have been made and 

most important many friendships originated from 

the meetings. The heritage of Theo Gillissen has 

been taken good care of! 

 

“Who are we” 

Gillissenvaarders have one thing in common: they 

are the owners of a yacht designed by Theo 

Gillissen. Sometimes we don’t know much about 

each other or about our ‘club’.  The editor of this 

newsletter tried to provide some insight about 

the club members and their yachts. Because of 

privacy regulations no personal data could be 

used or will be published in this context.  

Please see the tables in the Dutch part of this 

newsletter for the concerning information. 

 

Gillissenvaarders website 

A few changes are made in our website. Hit the 

button Gillissenvaarders Foundation on top of 

your screen and additional information will 

become available. You can send questions and/or 

remarks to info@gillissenvaarders.nl 

 

Cruising to Scandinavia: who wants to join? 

Ed and Fliesta Kranenburg with their Gillissen 

Stevenvlet 12.45 ‘Buster’ are planning a trip to 

Scandinavia next year with Stockholm as final 

destination. Ed and Fliesta are looking for other 

skippers to join them. Please send your reaction 

to ed@dekraantjes.nl 

 

Sherpa; ‘love at first sight’ 

Hendrik Sack from Berlin is already for 19 years 

the owner of the Gillissen kotter 12.50 ‘Sherpa’. 

For years Hendrik was looking in the Netherlands 

for a sturdy yacht and then all of a sudden in 

2000 he spotted the Gillissen kotter ‘Annet’ in 

Berlin. He contacted the owner and making a long 

story short: the Annet was sold to Hendrik in 

2002 and renamed in ‘Sherpa’. Hendrik and his 

wife Ulrike still have friendly contacts with the 

previous owners of the Sherpa,  Arend and Annet 

Zwerver. Hendrik joined the Gillissenvaarders 

meeting in 2016 in Amsterdam  and still has good 

memories about that trip. 

Mr. Arend Zwerver gave us some background 

information about the Sherpa, formerly Annet. 

After some modifications to the original design, 

mailto:bestuur@gillissenvaarders.nl
mailto:info@gillissenvaarders.nl
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the hull of the yacht was built by Molenmaker & 

Mantel in Sneek in 1995. Mr. Zwerver and his 

wife took care of the total finishing; technical, 

painting and carpentry. That took them about 40 

months. With the Annet, they made long trips to 

Denmark and Germany until they sold the yacht 

to Hendrik and Ulrike Sack. 

 

Request 

Please sent your comments and input for the next 

newsletter to nieuwsbrief@gillissenvaarders.nl. 

In particular we are looking for winter photos 

and winter stories concerning your ship. 

 

VNM 

The Gillissenvaarders Foundation participates in 

the VNM (Alliance Dutch Motorboat sports). We 

find it important to be united in the recreational 

water sports sector. Also the information 

provided by the VNM is of additional value to all 

of us. 

 

Introducing John and Virginia with their 

Stevenvlet ‘Parel’ 

The life of John and Virginia Kenniphaas has not 

always been rosy. Their eldest son died of 

leukaemia at the age of 18. In memory of their 

son they started the Michael-Wings Foundation 

(www.michael-wings.nl) with the aim to realise 

internet for children in hospitals. Virginia 

obtained a handicap in a hospital after a surgery. 

She had to learn to walk again in 1999 and since 

then she has limitations in walking. 

John will retire around next year and then they 

want to make longer trips with the ‘Parel’. Since 

2015 they had 2 different sloops, but the couple 

wanted a bigger ship. In 2019 they found the 

Gillissen Stevenvlet 11.00 OC ‘Parel’.  After 

different modifications like on the heating, the 

cooling, the electricity-system and the painting 

the yacht looks and feels perfect for them. John 

and Virginia are posting videos of their boat trips 

on their YouTube channel. 

 

Solar panels 

A fair number of Gillissen yachts are provided 

with a rooftop sliding hatch. This could make it a 

bit difficult to install solar panels on board. The 

photos in the Dutch part of this newsletter show 

two different ways for installation of solar 

panels. 

 

Disclaimer 

In case you don’t want to receive the 

newsletters, please inform the board of the 

Gillissenvaarders by mail. 

The board is not responsible for mistakes etc. in 

this newsletter.
 

mailto:nieuwsbrief@gillissenvaarders.nl
http://www.michael-wings.nl/

