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Van de voorzitter 
En bij deze de volgende Nieuwsbrief van de Stichting Gillissenvaarders; 

dit is alweer Nieuwsbrief nummer 5.  

De Nieuwsbrief van en voor de Gillissenvaarders is begin vorig jaar 

bedacht en wordt sindsdien gemaakt door Bert Voerman. Hij kwam in 

Hellevoetsluis met dit idee en als bestuur vonden we het een uitstekend 

voorstel. En inmiddels heeft u kunnen ervaren dat hij er iedere keer 

weer iets heel moois van maakt met interessante verhalen en 

informatie. Namens de Stichting willen we Bert dan ook heel hartelijk 

danken voor dit initiatief en de redactie. 

Iemand anders waar ik even aandacht voor wil vragen is Remco 

Oldenburger. Voor de meesten van ons een volstrekt onbekende, maar 

voor de Stichting een heel waardevol iemand; hij is namelijk al vele 

jaren onze webmaster. Remco doet al het werk op de achtergrond en bijna geheel in de 

anonimiteit. Hij zorgt ervoor dat alle informatie goed op de website komt. Remco is eigenaar van 

Jachthaven Oldenburger in Vinkeveen aan de Vinkeveense Plassen. Dus mocht u een keer met de 

boot op de plassen komen, dan is een bezoekje aan zijn jachthaven de moeite waard. Ook Remco 

zijn we, als Stichting, veel dank verschuldigd.  
Maar hoe gaat het met u allen? Gezien de leeftijd van veel participanten en het 

vaccinatieprogramma hopen wij van harte dat velen al zijn gevaccineerd. Hopelijk heeft u er niet 

al teveel last van gehad. Voor degenen die toch ziek zijn geworden door de corona of de 

vaccinatie, veel sterkte en zorg vooral goed voor uzelf en uw naasten. 

Vanwege het vaccinatieprogramma, de voortgang daarvan en de hoop dat er geen vertraging komt 

in het vaccineren, is het bestuur zich aan het oriënteren of er eind 

september/begin oktober een evenement kan worden georganiseerd. Wij zijn 

met de voorbereidingen bezig, maar alles zal toch echt afhangen van de dan 

geldende coronamaatregelen. Wij hopen u over niet al te lange tijd meer te 

kunnen vertellen. Mochten er ideeën of suggesties zijn voor evenementen of 

Pinksterweekendlocaties, dan hoort het bestuur deze natuurlijk heel graag.  

Ik wens u, mede namens Leslie en Jan, een goed vaarseizoen toe. Een 

vaartocht naar het buitenland zal er mogelijk dit jaar nog niet inzitten, maar 

Nederland is ook heel mooi. Zeker vanaf het water. 

Met vriendelijke groet, 

Wout Kraaijeveld 

bestuur@gillissenvaarders.nl 

Stichting  GILLISSENVAARDERS 

www.gillissenvaarders.nl 
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Redactioneel 
De lovende woorden van de voorzitter maken mij 

(figuurlijk) bijna verlegen. Vooral ook omdat ik de 

nieuwsbrieven niet alleen maak, maar altijd kan 

terugvallen op een paar medeleden en natuurlijk 

afhankelijk ben van allen die inhoudelijke bijdragen 

leveren. Ik vind de informatie-uitwisseling zoals 

die nu tot stand komt erg belangrijk voor een club 

als de Gillissenvaarders. De samenhang met de website is daarbij van groot belang. Met het 

bestuur is afgesproken dat nieuwsbrieven 3 keer per jaar uitgebracht worden; in principe in 

maart, september en december. In bijzondere situaties kan een extra themanummer gemaakt 

worden zoals die met de biografie van Theo Gillissen. 

Van groot belang is wat mij betreft daarom de continuïteit en doorontwikkeling van de 

nieuwsbrieven. Ik zoek om die reden binnen de Gillissenclub iemand die, naast de bestaande vaste 

‘medewerkers’, samen met mij wil optrekken bij het maken van de nieuwsbrieven. Voel je hiervoor 

of wil je met mij eens hierover van gedachten wisselen, schroom niet. Hoe eerder hoe beter! 

Bert Voerman 

nieuwsbrief@gillissenvaarders.nl 

0654734996 

 

 

 

 

 

 

 

Ketelbinkie 
Carel van der Lugt vertelt zijn verhaal over hoe hij aan zijn Gillissen Stevenvlet ‘Ketelbinkie’ is 

gekomen. 

Ik heb mijn Gillissen Stevenvlet 12.45 in 2002 besteld als casco bij de Scheepsbouwers in 

Werkendam. Dat ging voor mij wel op een bijzondere manier, ik heb mijn vorige casco ook bij de 

Scheepsbouwers gekocht in 1989. Dat was een Speelman kotter van 10.90 m en ook rondspant 

gejoggeld. De naam van dat schip was ‘Otter’. 

Doordat ik goede contacten had met de Scheepsbouwers en er veel geleerd had, ging ik als ik in 

de buurt was van Werkendam altijd even langs voor een bakje koffie en een praatje boot. 

Zo ook op een zaterdag middag in 2002. Ik had de boot afgemeerd en werd begroet door de 

eigenaar van de werf Jan Kleiweg 

Deze nodigde mij eerst uit mee naar de loods te gaan, hij was een nieuw schip aan het bouwen. 

Nou en daar in de loods stond een bijna afgebouwde Gillissen 

Stevenvlet, type Deneplaat. 

“Is dit iets voor jou,” vroeg hij; “Ja,” zei ik gretig en toen 

was ik nog niet eens binnen in dit schip geweest. “Maar er 

ligt daar nog wat in het water wat ik eerst aan de man moet      

brengen,” zei ik en bedoelde natuurlijk mijn ‘Otter’. 

Vervolgens zei Jan: “Dan gaan we even naar de koffie bij jou 

aan boord, want ik heb een koper voor jouw boot.” 

Het stukje van de loods naar mijn boot liep ik op eieren en 

Verzoek van de Secretaris 

Het ledenbestand (‘participanten’) van de Stichting Gillissenvaarders blijkt niet altijd de actueel 

juiste informatie te bevatten. Daarom het dringende verzoek om bij een verandering van woon- of 

mailadres, telefoonnummer en/of verandering van schip dit door te geven aan de secretaris op 

info@gillissenvaarders.nl 

Op het ledenbestand is de AVG van toepassing; zie ook de Privacyverklaring op onze website 

www.gillissenvaarders.nl onder de button ‘Formulieren’. 

Jan de Haan, Secretaris  

 

 Casco ‘Ketelbinkie’ 

mailto:nieuwsbrief@gillissenvaarders.nl
mailto:info@gillissenvaarders.nl
http://www.gillissenvaarders.nl/
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kon je mijn maag door mijn kleren heen zien zitten. Het wordt ook wel adrenaline genoemd, 

geloof ik. 

Eenmaal aan boord en aan de koffie met natuurlijk mijn meissie Martje erbij ging Jan zitten 

bellen met zijn klant en noemde een prijs (wij hadden het nog niet eens over geld gehad) en toen 

kreeg ik weer een adrenaline aanval, de goede kant op gelukkig. En om een lang verhaal kort te 

maken, 6 weken later, we waren gelukkig nog op vakantie geweest, was de Otter verkocht en had 

ik een casco Gillissen Stevenvlet type Denekamp van 12.45 x 4.00 m. besteld met een half jaar 

levertijd. 

Nou en dat werd ‘Ketelbinkie’. Bij deze fijne werf kon ik alle materialen bestellen: de teak platen 

en lijsten, het teakhout voor de buitendeuren, de motor Perkins 135 PK en verder ook het stralen 

van de RVS-reling, goed advies voor de motor inbouw en de schroefas installatie, de besturing 

met 2x 60 graden roeruitslag enz. 

Na het opleveren van het casco mocht ik nog een maand in de loods blijven staan om het casco 

vaarklaar te maken: schilderen, ramen monteren en de motor inbouwen. In dat halfjaar wachten 

had ik zelf al veel voorbereid voor de betimmering, het sanitair en drinkwater-, vuilwater- en 

brandstoftanks en ik had ook nog ruimte voor extra brandstoftanks want we konden nog steeds 

in België goedkope diesel tanken. 

In april 2003 ging de ‘Ketelbinkie’ te water en in 

oktober van dat jaar was ik zover klaar dat we 

konden varen met verwarming en wasgelegenheid en 

we konden slapen. De eerste tocht ( ik had nog maar 

een week vakantie) ging naar Antwerpen om te 

tanken. Dat tochtje was ook onze proefvaart en was 

zeer geslaagd; alles werkte perfect, ook de Webasto 

want het was al fris eind oktober. De thuishaven van 

onze Stevenvlet is Vlaardingen. Samen met Martje, 

met wie ik al bijna 52 jaar getrouwd ben, heb ik al 

vele mooie en fijne tochten gemaakt met 

‘Ketelbinkie’. Ik zal er nog wel een paar vertellen in de 

Gillissen nieuwsbrieven. 

Hoe ik aan de naam gekomen ben? In 1960 ging ik voor het eerst naar zee als 15 jarige 

dekjongen, maar eenmaal aan boord werd ik Ketelbinkie genoemd. Dat was vroeger de rang en 

naam van de dekjongen en deze werd door de oudere matrozen in ere gehouden. Die reis duurde 

bijna een jaar: ik vertrok uit Rotterdam, stapte over in Singapore op een ander schip dat nooit in 

Holland kwam en kwam weer thuis via Malta met het vliegtuig. Dat was een hele ervaring als 

jongen. In het kort: twee en halve keer de wereld rondgevaren en de grootste havensteden aan 

gedaan als ‘Ketelbinkie’. 

Carel van der Lugt 

 

 

  

 
‘Ketelbinkie’; Gillissen Stevenvlet 12.45, bj 2003 bij   

De Scheepsbouwers in Werkendam 

Informatief 

Doorvaartvignet Amsterdam 

Vanaf een nog vast te stellen datum in 2021 is het verplicht om een doorvaartvignet voor Amsterdam aan te 

schaffen. Dat geldt ook voor de Staande Mastroute door de hoofdstad. De nieuwe bepaling vereist eveneens een 

vergoeding voor ieder pleziervaartuig dat aanmeert op het Amsterdamse binnenwater. 

Het doorvaartvignet kost € 20,00 en is circa drie jaar geldig (of zodra het vaartuig wordt vervangen). 

Watersporters die met een doorvaartvignet op het Amsterdamse binnenwater varen en besluiten dat ze ook 

willen afmeren, zullen (net als nu het geval is) het dagtarief moeten betalen. Afmeren in Amsterdams 

binnenwater kost per vaartuig per dag € 30,00. 

Waarschijnlijk wordt de ingangsdatum vastgesteld in mei a.s. 

Bron: Watersportverbond / gemeente Amsterdam 
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Beverpraet 
Column van Roel en Ellen Bickel met hun Gillissen motorjacht ‘Bever’ 

Naar aanleiding van de mooie nieuwsbrief over “onze” ontwerper Theo Gillissen dacht ik nog eens 

na over de vraag “Waarom zijn wij eigenlijk zo gecharmeerd van deze schepen?” 

Als ik voor mezelf spreek, komt dat natuurlijk door de mooie lijnen, de beruchte pet, maar  

vooral omdat veel Gillissen schepen je het “dichtbij het water-gevoel” geven. De relatief lage 

vrijboorden, de open kuip en het stoere scheepse karakter. Het is niet voor niets dat vaak wordt 

gezegd dat Gillissenvaarders ex-zeilers zijn, de overstap van zeilboot naar motorboot is met een 

‘Gillissen’ goed te doen. 

Maar hoezo ex-zeilers? Waarom stoppen met zeilen als je een Gillissen motorboot hebt? Toen 

wij besloten onze oude Hallberg Rassy 35 te verkopen en een motorboot aan te schaffen, was 

het voor mij een grote wens om te kunnen blijven zeilen.   

Dit betekende dus allereerst een ligplaats zoeken van waaruit je binnen redelijke afstand goed 

zeilwater kunt bereiken. Na een uitgebreide zoektocht zijn we in Grou uitgekomen (voor ons ook 

goed met de auto te bereiken).  

Met gezwinde spoed heb ik destijds een polyester 12 

voets jol aangeschaft, leuk bootje om te zien en zeilt 

goed. Maar na een paar keer met heel weinig of juist 

heel veel wind het Prinses Margrietkanaal 

overgestoken te hebben vond ik het mooi geweest. Ik 

voelde me daar niet comfortabel bij. Toen al snel naar 

mijn oude liefde op zoek gegaan: een Randmeer. Ook 

goed alleen te zeilen en voorzien van 

buitenboordmotor om indien nodig veilig het kanaal 

over te steken.  En gelukkig kon deze ook in ons 

haventje liggen.  

Wat is er heerlijker dan in deze klassieke schoonheid - van ook een legendarische ontwerper, 

namelijk Ricus van der Stadt - met een lekker windje over de plas te scheren of tussen de 

weilanden door te varen met alleen het windgeruis en natuurlijk de vele vogels. Geen haast en 

alles puur natuur. En dat in de geruststellende wetenschap dat Ellen niet door mij wordt 

gestoord bij haar hobby: lezen, heel veel lezen. Overigens gaat er vaak iemand uit de haven mee 

en dat is best gezellig. Wat ook prima gaat is de Randmeer meenemen langszij de Bever en dan 

een mooi plekje opzoeken en natuurlijk weer zeilen. 

Dankzij de biografie in wording over Theo Gillissen zeil ik vanaf nu toch anders langs dat leuke 

eilandje voor Grou waar het gezin Gillissen regelmatig hun vakantie doorbracht. 

 

Kort voorstellen 
Eddy en Heleen Verduin uit Emmen hebben na lang zoeken in september 2020 een Gillissen vlet 

8.60 gekocht. Daarvoor huurden zij af en toe een boot. Toen ze eenmaal besloten hadden een 

boot te kopen, zochten ze eerst naar een (werk-)vlet of een sleepboot. Maar deze Gillissen vlet 

die ze tegenkwamen had alles wat ze zochten en zodoende werd de koop gesloten. Op internet 

kwamen ze vervolgens ook de site van de Gillissenvaarders 

tegen en zijn lid geworden. 

De vlet is in 1968 gebouwd bij 

P. Valk in Franeker en is nog in 

originele staat. Naam van de 

vlet is ‘Driuwpolle’ (= drijvend 

eilandje) en de thuishaven is 

Earnewald in Friesland. 

 

 
         De Bever met de Randmeer langszij 

  
‘Driuwpolle’, Gillissen vlet 8.60 OK, bj 1968 

bij P. Valk in Franeker 
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Lynda and David Fensome going back to England . . . . . . 
 Lynda and David explaining why they came to Holland and why they have to go back. 

Holland! Why? The Netherlands are reputed to make and design the best boats in the world, so 

where better to go when we decided to change our floating home.   

Over twenty years we owned two fibreglass motor cruisers in the UK. Our first boat a 21 foot 

Shetland Saxon 4+2 was an impulse buy, followed a year later by a 32 foot RLM Bahama which 

was an ideal river boat with twin BMC engines also suitable  for coastal cruising although we 

never took her out to sea. We had a lovely riverside mooring 50 minutes’ drive from our home, 

outside a 300 year old pub/hotel and marina on the River Great Ouse in Cambridgeshire 

(England). The navigable distance for cruising was 200km, the River Cam leading into Cambridge 

was accessible along with two other small tributaries. We were active members of the marinas 

boat club which has a different concept to the Gillissenvaarders; we had a calendar filled with 

various events throughout the year which naturally included cruising, boozing and snoozing along 

the river.     

Cruising distance being limited we decided to search for 

a suitable alternative where we could spend time afloat 

but enjoy watching other boaters go by from the 

comfort of our new boat. The search had begun, Holland 

seemed the place to start our search. The boat had to 

be suitable for the Great Ouse with its many 

restrictions. The low headroom and shallow draft of 

Skutse or Tjalk seemed the ideal choice. 

Many hours searching Dutch boat sales websites was 

revealing and a Tjalk took our interest lying in Terherne, 

Friesland. So within days our flights, car hire and hotel 

were booked, off to buy our next boat how exciting.........; sometimes unplanned meetings and 

conversations have a huge impact on decisions and choices. On our first night in Grou we met a 

German couple very happy to show us around their NEW 12m Grouster Vlet, it was fabulous, but 

way beyond our budget. We are now on a mission to find a Vlet, the design, layout and large 

windows were exactly what we needed in a boat. Searching the web late into the night we did see 

a lot during our five days. In September 2015 we finally found our Gillissen Vlet in Terherne, the 

interior woodwork without a scratch, watermark or badly added coats of varnish. The engine a 

Vetus Hyundai 65pk had run for 320hrs. The boat was built in 1976 at the shipyard Van der 

Werff in Lemmer. The quickly arranged survey showed a good standard hull condition and very 

good example of a Gillissen boat. SOLD! It's ours.   

The planned export of the boat got somewhat delayed, we decided to see a little of the 

Netherlands. What an adventure, both being retired could spend unlimited time on board and we 

did. Five years later we've spent every summer from May until September enjoying the fabulous 

waterways, the towns, cities and have met some lifelong friends along the way.   

Regrettably due to the Brexit regulations and time allowed in Europe we have no choice but to 

fulfil our plan and transport our Gillissen Vlet 970 OK  ‘Sapphire Steel’ to her new lying place in 

England at the end of this year.  

Did we find the Tjalk in Terherne? Yes, two years later still for sale, would we swap? NEVER and 

any regrets? Not one. 
 

Lynda and David Fensome joined the Gillissenvaarders Whitsun 

weekends in Lemmer, Wijk bij Duurstede and Spakenburg. 

About leaving Holland they wrote: “We will miss the friends 

we’ve made very much and the thought of returning to such a 

small waterway fills us both with dread. It will be a sad day 

when we leave The Netherlands, a very sad day.” 

 ‘Sapphire Steel’; Gillissen vlet 9.70 OK, bj. 1976 at 

Shipyard Van der Werff in Lemmer 
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Catharina 
Wij zijn Henk en Karin Ravensbergen uit Katwijk, 61 en 63 jaar oud en sinds 2019 eigenaar van 

de Catharina (ex Claartje). Eigenlijk zijn we ons hele leven al op het water te vinden. We hebben 

veel gezeild, na 3 jaar zonder boot begon het weer te kriebelen. We besloten, hoewel er niets 

boven zeilen gaat, in verband met de toekomst niet meer onder zeil te gaan. 

Na een speurtocht op Marktplaats kwamen we een leuke geklonken open vlet (ex parlevinker) 

tegen. Daar moest nog het een en ander aangedaan worden. Het was niet de bedoeling, maar we 

hebben de vlet slechts 2 jaar in ons bezit gehad. 

Ook weer bij toeval kwamen we onze huidige vlet 

tegen, gebouwd in 1967 bij P. Valk in Franeker. Het 

is een Gillissen vlet 9.70 OK/AK en deze heeft in 

2008 een complete refit gehad bij de Jong in 

Joure. 

Het schip lag al 4 jaar te koop, de prijs was in die 

jaren flink gezakt en kwam in de buurt van wat wij 

max wilden uitgeven aan een schip. We zijn een 

weekend naar Franeker gereden en daar een hotel 

overnachting genomen. Het was nog even spannend 

want een ander stel was ons net voor; gelukkig was 

het schip de dag erna toch van ons. Toen wij de vlet 

kochten stonden er maar 100 uren op de teller van de Yanmar 75 pk, inmiddels zijn het er al ruim 

500. De planning is voor dit jaar naar Zeeland op vakantie te gaan en in de toekomt de Wadden 

op om een keer droog te vallen of naar de Waddeneilanden te varen. De Gillissenvaarders lijkt 

ons een leuke club waar we ervaringen kunnen uitwisselen over deze bijzondere schepen en waar 

we ook met vragen terecht kunnen. Wij zijn in 2020 lid geworden! 

Henk en Karin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren? 
Heb je bijdragen aan de nieuwsbrieven in de vorm van een  

verhaal,  foto’s, tips of trucs of andere nuttige informatie, mail 

dat s.v.p. naar nieuwsbrief@gillissenvaarders.nl 

 

De volgende nieuwsbrief zal rond september dit jaar verschijnen. 

 
‘Catharina’; Gillissen vlet 9.70 OK/AK, bj. 1967 bij P. Valk in 

Franeker. 

Tip 

Onderstaande foto’s laten een eenvoudige steun voor een neergeklapte mast zien, gemaakt van RVS- 

materiaal voor o.a. frame’s van kuiptenten e.d. 

    

 

mailto:nieuwsbrief@gillissenvaarders.nl
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Covid-19 information for our foreign members 
Official information from the Dutch Government in the English language about Covid-19 will be 

available  at: https://www.government.nl/topics/c/coronavirus-covid-19 
 

 

Newsletters in the English language 
The English versions of all newsletters can be found on our website www.gillissenvaarders.nl by 

pressing the ‘board’ button (in the English modus). 
 

 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 

 

 

English summary newsletter 5 
 

Introduction 

The aim of our newsletters is to stimulate the 

contacts between Gillissenvaarders. 

 

From our chairman 

This is already the 5th newsletter from and for 

Gillissenvaarders. A initiative by our member 

Bert Voerman and he also takes care of the 

production. On behalf of the board we would like 

to thank him for that. Also a lot of thanks for 

our webmaster Remco Oldenburger from Marina 

Oldenburger at the Vinkeveense Plassen who is 

always active for us in the background.  

How are you doing? Hopefully a fair number of 

our members got vaccinated and the vaccine 

programs will continue prosperous. In that case 

we are orientating to organize some kind of 

Gillissenvaarders event in September of October 

this year. We will inform you in due time! Any 

suggestions are very welcome. 

For the upcoming season: enjoy your boat! 

Best regards, 

Wout Kraaijeveld 

bestuur@gillissenvaarders.nl 
 

Editorial 

This newsletters are produced in cooperation 

with a few fellow members of the 

Gillissenvaarders. For the continuity we are 

looking for a second editor.  Per year 3 

newsletters will be published. Please respond to 

nieuwsbrief@gillissenvaarders.nl 

 

Request from our Secretary 

Please inform the secretary at 

info@gillissenvaarders.nl of any changes in your 

(email-)address, phone number etc. This is also 

required in case of change of yacht. 

The privacy declaration concerning this type of 

information could be found at the website 

www.gillissenvaarders.nl under the button ‘Forms’. 

 

Ketelbinkie 

Carel van der Lugt bought the hull of his present 

Gillissen Stevenvlet ‘Ketelbinkie’ at the shipyard 

the Scheepsbouwers in Werkendam. Cruising with 

his previous yacht, he decided one day in 2002 to 

make a coffee stopover at the Scheepsbouwers. 

Jan Kleiweg, owner of the Scheepsbouwers, 

showed Carel an almost finalized new Stevenvlet. 

Carel did like the type very much and after some 

discussions Jan Kleiweg told Carel that he knew 

somebody who wanted to buy Carels present 

motor yacht. Six weeks later Carels motor yacht 

was sold and he ordered a hull of a Stevenvlet 

12.45m! 

After the hull of the Ketelbinkie was delivered, 

Carel could make the yacht ready to go at the 

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. 

https://www.government.nl/topics/c/coronavirus-covid-19
http://www.gillissenvaarders.nl/
mailto:bestuur@gillissenvaarders.nl
mailto:nieuwsbrief@gillissenvaarders.nl
mailto:info@gillissenvaarders.nl
http://www.gillissenvaarders.nl/
mailto:bestuur@gillissenvaarders.nl
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yard in Werkendam. In April 2003 Ketelbinkie 

was launched and the maiden trip in October that 

year had Antwerp as the destination. Diesel fuel 

was still inexpensive in Belgium! Everything was 

all right on board, including the heating; it was a 

bit chilly in October! 

Home port for Ketelbinkie is in Vlaardingen and 

Carel, together with his wife Martje, made many 

trips with Ketelbinkie so far. 

Carel was sailor on board cargo ships since 1960; 

he signed up at the age of 15 and sailed around 

the world many times. On board he was called 

‘Ketelbinkie’. 

 

General Information 

From a date to be determined this year a permit 

(‘doorvaartvignet’) is required when passing 

through Amsterdam center with recreational 

boats. 

 

Bevertalks; a column by Roel and Ellen Bickel with 
their Gillissen motor yacht ‘Bever’ 
In response to the newsletter with the biography  

of Theo Gillissen the question came up about why 

we all like his designs. Of course this is because 

of the smooth lines, typical ‘Gillissen-cap’ etc., 

but also the ‘close to the water’ feeling is often 

important. Many ex-sailors choose for a Gillissen 

design. But why are we talking  about “ex-sailors” 

in this context?  

Ellen and I once sold our Halberg-Rassy sailing 

yacht and bought a Gillissen motor yacht, but I 

did not want to stop sailing. For that reason we 

found a berth for the ‘Bever’ in Grou, near a 

beautiful sailing area in Friesland and finally I 

purchased a fiberglass Randmeer open sailing 

boat. Sometimes I take the Randmeer sailing by 

myself or with friends from Grou and sometimes 

we take the sailing boat alongside the Bever to 

another sailing area. So my advice is: “Enjoy your 

motor yacht, but do not stop sailing.” 

 

Introducing Eddy & Heleen 

Eddy and Heleen Verduin from Emmen bought 

their Gillissen vlet 8.60 OC in 2020 and 

subsequently they became member of the 

Gillissenvaarders. The vlet named ‘Driuwpolle’ 

(which means floating small island) was built in 

1968 in Franeker and is still in original shape. 

 

Lynda & David going back to England 

Lynda and David Fensome are the owners of 

Gillissen vlet 9.70 OC ‘Sapphire Steel’. See the 

full article in English in this newsletter. 

 

Ms Catharina 

After 3 years without a yacht Henk and Karin 

Ravensbergen from Katwijk bought their Gillissen 

vlet 9.70 in 2019. They had been sailing for many 

years and made the decision to skip the sails and 

buy a motor boat. The first motor boat was only 

2 years in their possession, then they came 

across Gillissen vlet 9.70 OK/AK which was built 

in 1967 in Franeker. The Yanmar engine was 

almost new and the price was reasonable. But it 

became tense, another couple was almost first. 

Happily Henk and Karin could finalize the 

transaction and became the new owners. This 

year they are planning to go to Zeeland.  

 

Tip 

The photos show a simply idea for a mast support 

after lowering the mast. 

 

Comments?  

Please supply us with your story, photos  or tips 

at 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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