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Van de voorzitter 
We hebben het al veel vaker over de Corona gehad en nu is de volgende variant 

weer binnen. Wat dat gaat betekenen voor de komende maanden is volstrekt 

onzeker. Helaas moet ik er iedere keer toch weer op terug komen, daar dit 

direct invloed heeft op het organiseren van een evenement voor de club. 

Gelukkig hebben we op zaterdag 9 oktober jl. toch nog iets kunnen doen voor 

u, als participant van de Gillissenvaarders. Het was wel een stukje rijden naar 

Den Helder, maar we hadden mooi weer, een bezoek aan een mooi museum en 

een fantastische KNRM schipper, die heel goed kon vertellen. In deze 

Nieuwsbrief vindt u een leuk verhaal over deze KNRM dag. 

De volgende themadag hebben we gepland op zaterdag 12 februari 2022 in 

restaurant Havenrijk in Uitgeest. Deze dag zal in het teken staan van het 

varen op de Waddenzee en het droogvallen op het Wad. Michiel Maters zal ons 

meenemen naar de Waddenzee en vertellen over zijn vaarervaringen. Daar Michiel met zijn boot 

niet kan droogvallen, zijn we nog steeds op zoek naar iemand, die ervaring heeft met het 

droogvallen op het Wad en daarover wil vertellen. Hebt u die ervaring of weet u iemand, dan 

graag een telefoontje of een mailtje naar het bestuur. De uitnodiging voor deze dag zal laat 

komen, daar het bestuur afhankelijk is van alle overheidsmaatregelen. 

Ook proberen we voor de 3e keer het Pinksterweekend te laten plaatsvinden in Hattem. 2020 en 

2021 was het niet mogelijk door de corona, maar laten we hopen dat we in juni 2022 wel weer bij 

elkaar mogen komen. De uitnodiging voor dit weekend kunt u verwachten, onder voorbehoud, half 

maart 2022. 

Als club Gillissenvaarders groeien wij 

langzaam, maar gestaag. Ieder jaar komen 

er weer Gillissen liefhebbers bij en dat 

stimuleert. Maar dat betekent ook, dat u 

actief kunt deelnemen aan het 

stichtingsleven door leuke verhalen, 

ideeën, tips voor onderhoud, foto’s of 

Stichting  GILLISSENVAARDERS 

www.gillissenvaarders.nl 

 

 

    De nieuwsbrieven zijn bestemd voor Gillissenvaarders en bedoeld om 
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Merry Christmas and a Happy New Year 

Fröhliche Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr 

Glædelig Jul og godt nytår 

Joyeux Noël et Bonne Année 
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informatie in te sturen voor de Nieuwsbrief, reisverhalen te maken voor de website, deel te 

nemen aan de evenementen of redactielid van de Nieuwsbrief te worden. Ook kunt u zich 

aanmelden als komend bestuurslid voor 2023, als de termijn van het huidig bestuur erop zit. We 

willen de stichting levendig houden en nieuw bloed komt altijd van pas. 

Als tip wil ik u nog meegeven eens te kijken op de website van het VNM (Verbond Nederlandse 

Motorbootsport) www.vnmmotorbootsport.nl . Hier vindt u een schat aan informatie over de 

watersport in Nederland en onder het kopje “Links” ook info over het 

varen in Vlaanderen en Duitsland. 

Tot slot wil ik u, mede namens Leslie en Jan, aan het eind van dit jaar 

hele goede dagen wensen, een goed vaarjaar 2022, maar vooral een 

goede gezondheid en pas op uzelf en uw naasten. 

Ik groet u van harte, 

Wout Kraaijeveld 

Voorzitter 

 

Verslag Gillissen najaarsevenement 9 oktober 2021 bij KNRM in Den Helder.  
Na lange tijd konden we na alle coronaperikelen weer wat voor de Gillissenleden organiseren. Het 

werd een bijeenkomst in Den Helder op het terrein van jachthaven Willemsoord. In principe 

waren er 33 deelnemers maar door verschillende omstandigheden moesten helaas 6 personen 

zich afmelden. Om 10.00 uur was het verzamelen in restaurant “Stoom” waar we hartelijk werden 

ontvangen met koffie en heerlijk gebak. Onze voorzitter Wout Kraaijeveld hield een 

welkomstpraatje waarin hij in het bijzonder dhr. Sack welkom heette. Dhr. Sack was speciaal 

voor deze dag uit Berlijn gekomen en raakte al snel in gesprek met de andere leden. Ook was er 

een welkom voor dhr. en mw. Van der Putten, twee nieuwe leden. Wout legde in het kort uit wat 

de bedoeling is voor deze dag. De aanwezigen werden opgesplitst; groep 1 kreeg eerst een 

rondleiding in het KNRM museum en groep 2 kreeg een uitleg in het KNRM botenhuis wat de 

KNRM allemaal doet.  

 

Na de voortreffelijke lunch werden de rollen omgedraaid.  

Ondergetekende hoorde bij de groep die eerst een rondleiding kreeg in het KNRM museum. Onze 

gids in het KNRM museum was Okke en deze vertelde veel over het ontstaan van de KNRM, hoe 

er vroeger werd gewerkt en met wat voor soort sloepen en schepen er werd uitgevaren. Dit staat 

natuurlijk in een schril contrast met wat voor schepen en uitrusting er vandaag de dag wordt 

gewerkt. Als je alles goed wilt bekijken kan je in het KNRM museum alleen al een dag 

doorbrengen. Na de lunch op naar het KNRM botenhuis. Hier werden we opgevangen door Michel 

de Jong, een van de weinige betaalde schippers die in dienst is bij de KNRM. 

Michel kan een dag vol maken over zijn belevenissen en de ontwikkelingen op het gebied van de 

reddingsschepen zonder dat het een moment gaat vervelen.  

Mocht u ooit in de buurt zijn de KNRM in Den Helder dan bent u altijd van harte welkom, aldus 

Michel. En zo kwam er eigenlijk te snel een einde aan deze mooie en leerzame dag.  

Jan de Haan, Secretaris 

 

 

 
 

http://www.vnmmotorbootsport.nl/
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De nieuwe leden Wim en Astrid van der Putten waren aanwezig bij de Gillissendag in Den 

Helder en stuurden ons onderstaande reactie en korte introductie. 

Beste Gillissenvaarders 

Van de zomer zijn wij lid geworden van de ‘club’ nadat we een folder kregen over de 

Gillissenvaarders van een van de leden in Almere. Bij aankomst thuis hebben wij ons aangemeld en 

al snel hing de Gillissenvaarders vlag in onze mast. 

Het leek ons leuk om ons aan te melden voor de najaar bijeenkomst KNRM Den Helder. Onze 
ervaring van de dag in Den Helder was een gezellige en ook leerzame dag met leuke mensen die 
allen een zelfde passie hebben voor varen. 
Wij zullen ons even voorstellen: wij zijn Wim en Astrid van der Putten uit Noordwijk. 

Wij varen sinds vorig jaar november in de Linden spiegelkotter 14,50 ‘Talisman’, ontworpen door 

Theo Gillissen en gebouwd in 2006. We vinden het een heerlijke boot. Onze thuishaven is in 

Lisse. 

Samen varen wij 26 jaar, maar Astrid vaart al vanaf 

haar 2e jaar. Ook onze 3 jongens zijn al fanatieke 

liefhebbers van het varen en hebben met zijn drieën 

een kleine Kaagkruiser, wat voordien het werkbootje 

was van de Gebr. Visch uit Warmond. Het bootje is ca. 

65 jaar oud. 

Wij hebben de leeftijd dat wij nog werken, verre reizen 

maken met onze boot gaat het daarom nog niet worden. 

Maar in de weekenden varen wij veel op Kaag en Brasem 

en in de vakantie varen wij 3 weken door Nederland of 

België. Hopelijk kunnen we over een paar jaar, als onze 

oudste 2 kinderen de zaak overnemen, wat langere reizen 

maken. Wij willen met onze boot dan richting Berlijn of de Oostzee. 

Jammer dat het Pinksterweekend van het komende voorjaar voor ons best lang varen is, anders 

zouden wij er met onze Talisman zeker bij zijn. 

Verder wensen wij jullie een goede winter en dat het maar snel weer voorjaar mag worden. 

Groeten Wim en Astrid van der Putten. 

 

 

“GILLISSEN” in roestvrij staal. 
Ter verfraaiing van uw Gillissenschip biedt het bestuur u te koop aan de naam “Gillissen” in 

roestvrij staal. Het roestvrij staal, zoals op bijgaande foto, is geborsteld, maar wilt u het 

gepolijst hebben, dan dient u dat zelf te doen.  

Zoals u kunt zien, is het geheel 200 mm lang. 

Het heeft een dikte van 3 mm. De één lijkt 

donkerder, maar dat is de lichtinval en aan de 

snijranden zit op de foto wat lijm, wat er zo af 

te halen is. 

De kosten per set (2 stuks, één voor stuur- en 

één voor bakboord) bedragen € 25,-. Uiteraard 

kunt u ook er één bestellen, dat kost dan € 

12,50. Deze bedragen zijn exclusief de 

verzendkosten. De verzendkosten voor 

Nederland bedragen in 2022 circa  € 5,00. De 

verzendkosten voor het buitenland zullen in 

 
‘Talisman’, Linden spiegelkotter 14.50, bj 2006 bij 

Linden Jachtbouw in Hardinxveld-Giessendam 
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2022 circa € 8,00 bedragen.  Het bedrag 

inclusief de verzendkosten dient u over te 

maken naar rekening NL 88 RBRB 0944017193 

t.n.v. Stichting Gillissenvaarders onder 

vermelding van “RVS Gillissen”.  

Wij nemen ze ook mee naar de themadag in 

februari 2022 en het Pinksterweekend in juni 2022. Dan betaald u contant en 

uiteraard geen verzendkosten. Stuur ons dan wel een mail naar 

info@gillissenvaarders.nl met het verzoek hoeveel u er wilt hebben en uiteraard 

uw naam. 

Namens de Stichting Gillissenvaarders, 

Wout Kraaijeveld 

 

Winterwerk 
Wat doen Gillissenvaarders zoal met hun schip in de winter? Dat was de vraag die aan een aantal 
leden gesteld is en waarop we leuke reacties ontvingen. Waarvoor dank natuurlijk! 
 

Bert de Wilde van de ‘BYtheW’ (Gillissen vlet 10.50) schreef: Recent 

naar Weesp gevaren voor het onderhoud. De opbouw wordt geschilderd, 

verder ga ik zelf de elektra updaten, een vuilwatertank plaatsen, Wallas 

diesel kooktoestel inbouwen, nieuwe kajuitvloer maken, mast elektrisch 

maken en verder onderhoud aan wat lekkages. 

 

Ook Anne en Fred Mulkens zijn lekker bezig met de ‘Zenith’ (Gillissen bakdek-motortjalk 14.95): 

In eerdere winters hebben we het teak van het gangboord en het bakdek laten 

vervangen. Deze winter gaat ze in Kerkdriel de hal in voor het volledig opnieuw in 

de beits zetten van al het overige hout 

van het exterieur zoals o.a. de stuurhut, 

mast, kozijnen, luiken, het salondek, roer 

enz. Ook wordt de groene stootrand en de 

witte lak daarboven vervangen. Ze kan 

helaas niet in een hal blijven liggen dus gaat ze alsnog 

daar op de kant of hier in onze thuishaven onder zeil tot 

het mooiere weer op komst is en het nieuwe seizoen begint :) 

 

Jan de Munck Mortier van de Ait Vedan (Gillissen Stevenvlet 10.40) laat 

weten dat hij vorige week een grote klus heeft afgerond. Hij heeft de 

keerkoppeling uitgebouwd en bij Bakker in IJlst laten reviseren en weer 

ingebouwd. Voorlopig neemt Jan rust en in het voorjaar gaat hij hun schip 

schilderen. 

 

 

Vanuit Canada mailde Mark Monette ons het volgende: “It’s a big 

job with the bébé (Gillissen vlet 9.70), but it keeps an old man 

busy.  

I’m building windows; the electrical guys are preparing the new 

wiring loom; the welder is doing some small jobs; everything is 

moving along slowly. 

Life is good; it’s even better if you are a Gillissenvaarder!” 

 

 

 
Voorbeelden van de RVS 

plaatjes op de Possession3 van 

John Meijwaard 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@gillissenvaarders.nl
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De Bever (Gillissen motorjacht 11.00) krijgt ook de nodige aandacht gezien het bericht van Roel 

Bickel. Hij schrijft: Ons schip staat elke winter in een loods waar je zelf aan je schip kunt 

werken. Deze winter staan er geen mega klussen op stapel. De 

gangboorden en het voordekje krijgen een grote beurt, dus 

roestplekken aanpakken, alles goed schuren en twee nieuwe lagen 

dekverf aanbrengen. Hierbij weet ik uit ervaring dat het afplakken nog 

het meeste werk is. Verder loop ik de hele boot na op mogelijke 

roestplekjes en pak die waar nodig meteen aan. De mahoniehouten 

zwemtrap heeft al twee nieuwe laklagen gekregen, dit kon ik mooi thuis 

doen. Uiteraard loop ik ook het onderwaterschip na en werk de antifouling bij. En dan in het 

voorjaar de romp in de Dulon zetten en weer z.s.m. het water in.  

 

 

De Vrouw Guurtje (Gillissen vlet 

9.70) ligt in de winterstalling. De 

grootste klus deze winter is het 

houtwerk kaal maken en opnieuw 

lakken. De foto’s die we van 

Liesbeth van Diest kregen, 

zeggen genoeg …. 

 

 

 

 

Karel Gillissen meldt dat zij vorig jaar hun huidige schip, de Noordberg 

(Gillissen vlet 9.70), hebben aangeschaft. Er zit een relatief nieuwe motor in 

met ca. 70 uur op de teller. Bij een bepaald toerental trilt de motor hevig, 

schroef balanceren heeft niet geholpen, dus ging Karel op een druilerige 

novemberdag onderweg naar de gebroeders Bakker in IJlst om te kijken of  

een oorzaak gevonden kan worden. Daarnaast is het blanke lakwerk aan de 

beurt. Mastje gaat deze winter mee naar huis om opnieuw gelakt te worden. 

 

Als de werkzaamheden van deze Gillissenvaarders leiden tot vragen of suggesties, laat dat ons 
weten op nieuwsbrief@gillissenvaarders.nl. Wij brengen je dan in contact met de klusser. 
 

Beau Regard 
Leon en Helen Noordzij kochten begin 2020 een Gillissen vlet 9.80 m. Over het schip gaat een 

bijzonder verhaal. Leon vertelt ons wat hij daarover weet. 

Ik heb al 30 jaar m’n vaarbewijs en heb gevaren met speedbootjes, jetski’s en ook een Fairline 

gehad. Begin vorig jaar hebben we een Gillissen 980 gekocht; dit scheepje lag te koop en we 

vonden hem er echt heel leuk uitzien en waren door z’n uiterlijk direct verkocht. Gillissen was mij 

toen nog onbekend en ik hoorde pas later over deze bijzondere ontwerper. Omdat het zo’n 

speciaal scheepje was waar ik nog nooit van gehoord had, vond ik het wel slim om lid te worden 

van de Gillissenvaarders voor als ik vragen heb etc. 

Voor zover bekend is het schip gebouwd bij Valk in Franeker in 1968 en is dus echt een oudje. 

Het schip zou gebouwd zijn voor dhr. Heineken, maar het verhaal gaat dat dhr. 

Heineken geen tijd had om er mee te varen en dat het schip ongeveer 10 jaar op de kant heeft 

gelegen.  Naderhand hebben 2 broers de vlet overgenomen en rond 2016 zeer groot onderhoud 

gedaan; de romp is gestraald en opnieuw gespoten, boegschroef ingebouwd, de hele buitenkant 

aangepakt, nieuw teak dek, nieuwe Nanni motor etc. 

 

  

 

mailto:nieuwsbrief@gillissenvaarders.nl
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Helaas werd na het overlijden van 1 broer niet meer gevaren en lag het scheepje dik 2,5 jaar in 

de haven zonder dat iemand ernaar heeft omgekeken tot ik hem zag.  Na diverse zaken 

aangepast te hebben, waaronder warm water, douche, aanpakken roest en aanpassen diverse 

zaken was de vlet weer gereed om te gaan varen. Alle oude delen die ik heb gemoderniseerd, zijn 

bewaard zodat een eventuele nieuwe eigenaar het schip in oude staat kan herstellen. 

Door tijdgebrek en de slechte zomer hebben we met het gezin, mijn vrouw Helen, 2 kids en ik, 

maar een paar dagen gevaren in Zeeland op de Grevelingen en dat is goed bevallen. Ons schip ligt 

in Port Zélande.  

Het schip ligt nu in de winterberging en er moeten 

zeker  nog wat zaken aangepakt worden; wat roest 

verwijderen, wat hout bijwerken, verven. Dit allemaal 

om de vlet nog verder in de goede staat terug te laten 

komen. 

 

Wie weet meer over de achtergrond van de Beau 

Regard? 

Leon Noordzij vroeg aan John Meijwaard als ‘archief 

beheerder’ van de Gillissenvaarders naar verdere 

achtergronden van de Beau Regard. De ontwerptekening 

bleek in het archief aanwezig, maar er was geen nadere 

informatie over. John informeerde bij Valk in Franeker, 

maar daar kenden ze het schip niet en ook niet dat het 

voor dhr. Heineken gebouwd zou zijn. Daarom de oproep: wie weet meer over de Beau Regard, 

met als bijzondere details van dit 9.80 meter ontwerp de zijdeurtjes? 

 

Scheepsmodel/schaalmodel ‘Havfruen’ 
Gerard Cool stuurde onderstaand bericht naar het bestuur van de Gillissenvaarders. Wellicht zijn 

er meer Gillissenvaarders die interesse hebben in een scheepmodel / schaalmodel van hun schip. 

“Een half jaar geleden gaf ik na heel lang zoeken de Fa. Bart in Papendrecht 

(www.bartscheepsmodellen.nl) opdracht een model te maken van de Havfruen (Gillissen 

Stevenvlet 12.00 uit 1964), waarmee we 26 jaar hebben gevaren van Wadden tot op de 

Middellandse Zee en samen met de Groote Beer als Gillissenvaarder van het allereerste uur. Met 

liefde en geduld hebben we haar onderhouden. Met evenveel liefde en geduld heeft deze 

modelbouwer aan de hand van de originele bouwtekeningen een perfect model gemaakt. Een flink 

aantal Gillissenvaarders kent ons oude schip (dat nu wéer een trotse eigenaar heeft) dus je kunt 

het zelf beoordelen. Zie de foto’s. Ik kan me voorstellen dat er Gillissenvaarders zijn die dit 

interessant vinden.” 

  

 

 

 

  

Foto’s Havfruen schaalmodel (links en rechts) en in werkelijkheid (midden) 

‘Beau Regard’, Gillissen vlet 9.80, bj 1968 bij Jachtwerf P. 

Valk in Franeker (?) 

http://www.bartscheepsmodellen.nl/
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Een Belgische introductie: ELBARCO 
Ons Belgisch lid Rudolf Daveyne stuurde een uitgebreide beschrijving van zijn Gillissen Stevenvlet 

12.45 en van diens vaarervaringen. Voor de leesbaarheid van deze nieuwsbrief is het verhaal iets 

ingekort. 

Wij zijn Rudolf Daveyne 69 jaar, gepensioneerd CEO technische groothandelsgroep en Martine 

Hanssens 68 jaar, gepensioneerd en wij wonen in Sint-Amandsberg, een deelgemeente van Gent 

in Vlaanderen (en we zijn Belgen!). 

Als zoon van een zeeman in de koopvaardij ben ik al levenslang rond, 

op en in het water te vinden. Bij de jeugdbeweging gekozen voor de 

zeescouts en in de jaren 60 leren zeilen op het Veerse Meer. Pas op  

mijn 40ste een motorsailer Finnsailer 35 gekocht, nadat ik eindelijk 

mijn echtgenote kon overhalen, die de watermicrobe (toen) niet had.  

Enkele jaren met deze boot, samen met vrouw en kinderen, vanuit 

Zeebrugge de Noordzee bevaren. 

De kinderen vonden het zeezeilen maar saai en de bemanning begon 

te muiten. Gelukkig herinnerde ik mij het Veerse Meer en de Zeeuwse stromen en vond ik een 

ligplaats in Marina Veere aan de sluizen van het Kanaal door Walcheren.  Hobby gered!  Een 

tiental jaren ging voorbij met weekendverblijf op de boot in Zeeland en tochtjes richting 

Biesbosch.    

De kinderen werden groter en kregen ander tijdverdrijf. Maar het varen ging door, met vrienden 

nu, o.a. via de Noordzee naar Frankrijk (Duinkerke, Boulogne, Gravelines). 

Maar er kwamen sleet en kosten aan de boot.  In het begin van zomer 2013 kregen we  te maken 

met zware motorpech en dreigde het vaarseizoen in het water te vallen (beeldspraak). 

Gelukkig was ik al enkele jaren de botenmarkt aan het afspeuren en had ik wel een idee over hoe 

mijn  droomschip er moest uitzien voor als mijn 

echtgenote en ik een dagje ouder zouden zijn.  De 

kwaliteitsvolle ontwerpen van Theo Gillissen en van de 

werf  De Scheepsbouwers Maritiem uit Werkendam 

waren mij al opgevallen: mooie kloeke schepen, prachtige 

vormgeving en interieur. 

Doordat we plots voor een zomer zonder boot stonden, 

gingen we op speurtocht. Bij Makelaar Kappers in 

Willemstad stond de Elbarco te koop: bod gedaan, 

Agenda Gillissenvaarders 
Onder voorbehoud van ontwikkelingen zijn de volgende activiteiten gepland: 

12 februari 2022  Voorjaarsbijeenkomst over ‘Varen op de Waddenzee en droogvallen op 

het wad’ (voorlopige locatie: restaurant Havenrijk in Uitgeest, bij 

Jachthaven Zwaansmeerpolder) 

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

Door de secretaris worden t.z.t. separate aankondigingen verzonden aan de Gillissenvaarders. 

 

Wie wil zijn/haar kennis en ervaring delen? (herhaalde oproep) 
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 en afstemming graag contact opnemen met Wout Kraaijeveld, tel. 06-

44266257 
 

  

 
‘Elbarco’, Gillissen Stevenvlet 12.45, bj 1990 bij 

De Scheepsbouwers Maritien in Werkendam 
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eventjes onderhandeld, schip uit het water voor expertise en na 3 weken zaten wij bij de notaris 

voor overdracht van eigendom en inschrijving in kadaster. Wij zouden nu onder Nederlands vlag 

varen. Onze ligplaats in Marina Veere konden wij behouden en onze zomer was gered.  Wij 

maakten verder weekendtochtjes op het Veerse Meer met aanleggen aan de eilandjes en tijdens 

de jaarlijkse vakantie grotere tochten o.a. Dordrecht en de fantastische Biesbosch of voeren 

ieder jaar wel eens naar België (Portus Ganda in Gent, afvaren van de Leie).  Het was wel een 

totaal andere, meer comfortabele ervaring dan met de motorsailer, maar we waren ook al een 

dagje ouder…  

Ondertussen zijn we een kleine 3 jaar gepensioneerd, zodat we steeds meer tijd op de boot 

kunnen doorbrengen. Een lange tocht naar Parijs stond op de planning, maar Corona stak daar een 

stokje voor. 

Overwinteren doet de Elbarco in een loods. Voorbije 2 jaren zaten wij door de 

Coronamaatregelen vast in België en overwinterden wij in het water in Portus Ganda, de 

passantenhaven van Gent. Hopelijk evolueert de pandemie in de goede richting en kunnen wij 

terug plannen maken voor langere reizen, zoals bij voorbeeld naar de samenkomst van de 

Gillissenvaarders in Hattem. Reizen naar UK, Oostzee, Berlijn, Frankrijk staan op onze 

bucketlist. 

Wij zijn nog niet zo lang lid van de club, maar tijdens onze eerste deelname aan een samenkomst 

in Hellevoetsluis werden wij aangenaam verrast door de sfeer, de aimabele leden en de manier 

waarop wij werden verwelkomd (met 

Gillissenvaarders borrelfles!). 

Deze winter ligt de Elbarco in de loods 

van Provoost Maritiem te Vlissingen 

voor het plaatsen van dubbel glas en 

een complete schilderbeurt van alles 

boven de waterlijn.  Ook denk ik na 

over het plaatsen van zonnepanelen en 

het monteren van een hekschroef. Met 

een boot blijf je aan de gang … 

Elbarco: getekend door Theo Gillissen met ietsje verlaagde en wat vollere boeg dan zijn andere 

12.45. Zwaar gebouwd schip romp 6mm staal gejoggeld, opbouw 4 mm, werf De Scheepsbouwers 

Maritiem in Werkendam. Gewicht21,5 ton met alle tanks vol. 

Alles om grote afstanden te kunnen afleggen: twee  6 cilinder 105 pk Ford motoren, 

oliegesmeerde schroefassen met 4 blad schroeven in scheggen, gesloten koelcircuits, 

watergekoelde uitlaten, 2 x 700 liter diesel, 950 liter H²O, 400 liter zwartwater. 

CV installatie Maritime Booster met warm tapwater. Navigatie op 2 x Panasonic Toughbook PC IP 

65 en Stentec Pro navigatiesoftware. Houten mast met giek en steunzeiltje, elektrisch 

strijkbaar tot doorvaarthoogte 3 meter. Hijskraan op achterdek (fiets, buitenboordmotor, 

gasfles enz.). 

 

www.gillissenvaarders.nl 

 

Ook deze keer is een aanpassing van de website van de Gillissenvaarders te melden. Onder de 

knop ‘Home’ is informatie toegevoegd. Kiest u bijvoorbeeld voor ‘home/introductie 

Gillissenvaarders’ dan ziet u een korte uitleg over de website en over de Gillissenvaarders. 

Vragen of opmerkingen over de site kunnen worden gemaild naar info@gillissenvaarders.nl 

 

 
 

mailto:info@gillissenvaarders.nl
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Van en voor Gillissenvaarders 
De inhoud van deze nieuwsbrief geeft wellicht aanleiding voor  

reacties, tips, ervaringen enz. Graag deze mailen naar 

nieuwsbrief@gillissenvaarders.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

English summary newsletter 7 
 

Introduction 

The aim of our newsletters is to stimulate the 

contacts between Gillissenvaarders. 

 

From our chairman 

Again we are confronted with Covid-19 

developments that make unsure what will be 

possible in the next month. This could affect the 

events we want to organize. We are happy that in 

October a Gillissenvaarders autumn event took 

place. The report of that event is in this 

newsletter. Also in this newsletter the agenda 

with two possible events in February and in June 

2022; we keep our fingers crossed. 

The Gillissenvaarders club is growing slowly. You 

are requested to participate in the club, for 

instance by contributing information for the 

newsletters or travelogues for our website. Also 

being present during Gillissenvaarders events is 

of importance for the club but also for yourselfs. 

On behalf of the board of the Gillissenvaarders I 

would like to wish you all the best in 2022, Take 

care of your health as well as your loved ones. 

Best regards, 

Wout Kraaijeveld 

bestuur@gillissenvaarders.nl 
 

Gillissen Autumn event in Den Helder 

Finally a Gillissen event again: on Saturday 9 

October, 27 members came to Den Helder for an 

introduction at the Dutch SAR (Search and 

Rescue). Our chairman welcomed all present, 

including our German member Hendrik Sack and 

the new members Wim and Astrid van der Putten. 

In two groups representatives of the SAR 

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. 

 

   www.vnmmotorbootsport.nl 

 

 

 

 

Foto’s John Meijwaard 

Stichting Gillissenvaarders participeert in 

mailto:nieuwsbrief@gillissenvaarders.nl
mailto:bestuur@gillissenvaarders.nl
mailto:bestuur@gillissenvaarders.nl
http://www.vnmmotorbootsport.nl/
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explained the history and the activities of this 

organization. To soon this instructive day ended. 

 

Impression and introduction 

The new members Wim and Astrid van der Putten 

sent us a short impression of the Gillissen event  

in Den Helder and took the opportunity to 

introduce themselves. 

After becoming member last summer we decided 

to join the last Gillissen event. It was a nice 

experience for us, lots of friendly people and all 

with the same passion. In November 2020 we 

bought the Linden spiegelkotter 14,50 ‘Talisman’, 

designed by Theo Gillissen and built in 2006.  

Because we are still working there is nog enough 

time to make long trips, but our perspective in a 

few years will be cruising to for instance to 

Berlin or the Baltic Sea. 

 

‘Gillissen’ in stainless steel  

                    Special offer for Gillissenvaarders! 
The board of the Gillisservaarders has a special 

offer for members: the name ‘Gillissen’ in 

stainless steel to be mounted on your yacht. See 

the pictures in the Dutch text. The stainless 

steel is brushed, if you want it polished you have 

to do that yourself. The cost of a set (two 

pieces) is € 25,- and it is possible to buy one 

piece for € 12,50. International transport fees 

will be around € 8,00. In case you want to order 

this special offer, please transfer the total 

amount (including transport fees) to bank account 

NL 88 RBRB 0944017193 in the name of 

Stichting Gillissenvaarders and add the remark 

“Gillissen stainless steel”. The board will also 

bring the items along to the upcoming events. In 

that case you do not need to pay transport fees, 

but send a mail to info@gillissenvaarders.nl 

mentioning your order. 

 

Winter jobs 

We have asked a few Gillissenvaarders about 

their maintenance jobs during this winter.  A 

number of items are selected: 

Bert de Wilde from the ‘BYtheW’ will upgrade 

the electricity on board, install a wastewater 

tank,  a power system to lower the mast and a 

diesel cooker, make a new cabin floor etcetera. 

All the wooden parts of the ‘Zenith’ from Fred 

and Anne Mulkens will be painted. 

Jan de Munck Mortier took care of the revision 

of the gearbox of the ‘Ait Vedan’ and will paint 

his yacht in springtime. 

Mark Monette is still working on the ‘bébé’ in 

Camada. 

The ‘Bever’ from Roel Bickel will get renovated 

gangways and foredeck this winter. 

As shown on the photos from Liesbeth van Diest 

the exterior of the wooden cabin of ‘De Vrouw 

Guurtje’ needs to be taken care of. 

Also the wooden parts of the Noordberg from 

Karel Gillissen will get a new clear coating. 

For questions or remarks: 

nieuwsbrief@gillissenvaarders.nl 

 

MY Beau Regard 

The story about the background of this Gillissen 

vlet 9.80 is worthwhile to be published. Leon and 

Helen Noordzij bought this yacht early 2020. At 

that time they did not know the yacht designer 

Theo Gillissen, but after becoming member of 

the Gillissenvaarders they learned a lot. This vlet 

would have been built in 1968 at shipyard P. Valk 

in Franeker by order of mr. Heineken. But due to 

lack of time by mr. Heineken, the vlet had not 

been used for about 10 years. Two brothers 

purchased the boat and in 2016 they carried out 

a complete refit. After one of the brothers 

passed away the vlet was neglected for almost 3 

years. At that time Leon saw the boat, bought is 

and did quite a lot of maintenance. Their home 

port is in Zeeland and a few trips were made on 

the Grevelingen. 

Leon contacted John Meijwaard a few months 

ago to see if more background information is 

known. The design drawing was found in the 

archive of the Gillissenvaarders, but did not 

indicate who was the original owner. John 

verified the story with shipyard P. Valk, but they 

did nog know the vlet at all and never had mr. 

Heineken as a client. 

So the question is: who knows more about the 

Gillissen vlet 9.80? 

 

Scaled replica Gillissen MY ‘Havfruen’ 

About a half year ago our member Gerard Cool 

ordered the firm Bart in Papendrecht to make a 

scaled replica of his former Gillissen yacht 

‘Havfruen’ . Based on the original design drawings 

this model maker has built a perfect replica, as 

you can see on the photos. For those who are 

interested: www.bartscheepsmodellen.nl 
 

Gillissenvaarders Agenda 

(under the condition of different developments) 

12 February 2022:  
Meeting about cruising and falling dry on the 

Waddenzee (location possibly in Uitgeest) 

5 and 6 June 2022:   

mailto:info@gillissenvaarders.nl
mailto:nieuwsbrief@gillissenvaarders.nl
http://www.bartscheepsmodellen.nl/
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Whitsun weekend at de IJsseldelta Marina in 

Hattem 

Separate invites will be mailed to members. 

 
Belgium introduction; MY Elbarco 

Our Belgium member has send us a description of 

his Gillissen Stevenvlet 12.45 and some 

background about their experiences in sailing and 

cruising. Rudolf Daveyne and Martine Hanssens 

are living near Gent in Belgium. They we sailing 

some time with a Finnsailer 35 motorsailer and 

the Marina in Veere was their home port. In 2013 

they bought a Gillissen Stevenvlet and from 

Veere. Rudolf and Martine made nice trips, but 

different compared to the experiences with the 

motorsailor. After being retired 3 years ago they 

wanted to make a longer trip to Paris but Covid-

19 was a bummer. Rudolf and Martine joined the 

Gillissen event in Hellevoetsluis and were 

pleasantly surprised by the atmosphere among 

the members. 

The Elbarco has been designed and built for 

making long trips; two 105 hp Ford engines, 1400 

liter of fuel and many more features make that 

all possible.  

 

Gillissenvaarders website 

A few changes are made again in our website. Hit 

the Home button on top of your screen and 

additional information will become available. You 

can send questions and/or remarks to 

info@gillissenvaarders.nl 

 

From and for Gillissenvaarders 

In case the content of this newsletter leads to 

any reactions, please mail to 

nieuwsbrief@gillissenvaarders.nl 

 

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.
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