Clubhistorie in kort bestek
Dankzij de bewaarlust van Dick Nederlof en het vertrek van Edwin Durinck is er een
‘archief’ over de catclub Bru boven water gekomen. Niet dat het geheel compleet is.
Of zijn er toch jaargangen bij die maar één Brunieuws hebben voortgebracht.
Genoeg tenminste om een korte bloemlezing te geven van feiten en verhalen die de
toenmalige sfeer van een club kunnen typeren. De eerste exemplaren dateren van
1992, de laatste van 2004. Opvalt dat de oudste clubbladen meer persoonlijk zijn,
met eigen hand en geest geschreven. In de loop der jaren worden steeds vaker
technische exposé’s weergegeven. Ook interessant en nuttig voor onze leden. Maar
minder persoonlijk. Deze worden niet weergegeven omdat ze de ‘ couleur locale ‘niet
aanstippen. Bovendien zijn de laatste jaren veel nieuwe typen boten ontworpen en in
de markt gezet. Informatie hierover kun je sneller en beter vinden op het internet of
op onze pagina externe links van onze website. Deze vervangt de laatste jaren het
clubblad: actueler, sneller en portvrij.
Ik laat hieronder in chronologische volgorde stellingen, opmerkingen, overdenkingen,
grappen en grollen volgen die meestal in geen enkel verband met elkaar staan.
Alleen dat ze onze club betreffen en er dus iets van zeggen. Tenminste als je die
indruk ervan wil krijgen. Soms lang van stof, soms kort, of een ‘oneliner’. Wel zoveel
mogelijk letterlijk weergegeven, gecorrigeerd op taalfouten, punten en komma’s. En
niet die serieuze dingen. Dat is niet leuk. Eén ding is zeker, ze horen niet thuis in het
min of meer gestroomlijnde verhaal van Tony, Hans en Marianne. Ze zijn zelden in te
passen en verstoren daar de gang van het verhaal. Overigens: ik kon het niet laten
hier en daar ‘ commentaar/toelichting of toelichtend commentaar te geven. Zie
cursiefjes van red.
1992
Uit het jaarverslag: Het verenigingsjaar 1991 kenmerkte zich als een bewogen jaar:
met een toenemend aantal leden en activiteiten zijn de problemen binnen het
Bestuur en vereniging toebedeeld aan de gebruikelijke aanloopmoeilijkheden van
een nieuwe vereniging, vertelt ons het verslag van dat jaar. Het verslag is voorzien
van de slotzin: hopelijk zal het nieuwe Bestuur de opgaande lijn in de organisatie van
de Catclub Bru kunnen doortrekken; er moet nog veel gebeuren. En zo geschiedde
(red)
Het huidige Bestuur vond o.a. hierin een inspiratiebron en hoopt deze wens deels
omgezet te hebben in daden. Natuurlijk zijn er zaken blijven liggen, waaronder de
z.g. ‘ voorlopig-buiten-bereik-liggende-doelen. En zo geschiedde(red). Overigens
geschreven door de toenmalige secretaris Ger Dolstra. Nog steeds lid terplekke.
Wist u dat………..: er haaien zwemmen in de Grelingen; Wilma en Paula er een zijn
tegengekomen; Harm en Michel onlangs ook; en dat deze haai een ‘ hap ‘ uit hun
boot heeft genomen. (een vreedzame gebeurtenis, zo te lezen (red)
Sommige mensen last hebben van ‘ zeilverzadiging ‘ ; sommigen hiervan heel de
zomer last hebben. (komt me toch bekend voor (red)
De vereniging veel, heel veel, middenstanders telt die, op een enkele uitzondering
na, niet adverteren in het eigen verenigingsblad. (nog steeds zo; ondanks recente
plannen om hieraan iets te doen, nog geen vooruitgang geboekt. Opvallend is wel de
standvastige advertentie van ‘Dart is pas zeilen’. Dat moet vast een goeie boot zijn.

(red). En eh, er waren ook leperds toen. Die stopten eerst vier extra pagina’s
(keerzijden) in Brunieuws. En gaan dan in het kader van dit onderwerp vertellen dat
‘ Dit een behoorlijk lege bladzijde is’. ‘ En dit ook’ enz.
De redactiecommissie heeft zoveel kopij ontvangen dat de inhoud van het volgende
boekje op een vloeitje geschreven kan worden (ook al niet onbekend; en dan te
weten dat het digitale tijdperk het ons zo gemakkelijk maakt (red)
Enkele begrippen: zeilers zijn een apart soort mensen; hieronder vallen dus ook de
catamaranzeilers. Zij bezigen ‘ zeilerstaal’ waarmee de beginnende zeiler ‘ in te
wijden ‘: b.v. catamaranclub: vervelende seizoengebonden wildgroei, op en in de
buurt van watersportgebieden. Gedurende de zomermaanden vindt men ze vaak in
grote getale op de grote paklssen en rivieren en voor de kust, waar ze het varen
vrijwel onmogelijk maken. Ze zijn herkenbaar aan hun onaangenaam luide,
weergalmende kreten en hun uiterst gemene competitiedrang. Er bestaat een
effectieve manier om ze uit te roeien, namelijk met dynamiet. Maar door onze
verouderde wetgeving is deze methode niet toegelaten. (volgens mij is dit stelling van
niet-begrijpende, niet-watersporters; ik kom dit zelden nog tegen (red)
Een stukje Historie
Catclub is ontstaan, nadat een stelletje enthousiaste ‘ catfreaks ‘ elkaar hadden leren
kennen op het mooiste water van Nederland, juist …………. Het
Grevelingenmeer………. Wacht even, hier herken ik de Meester. Voor die verhalen
verwijs ik naar de ‘ gestroomlijnde versie ‘ van de clubhistorie….. (red)
Van de terreinbeheerder
Ja, ja dit komt van ons aller, toenmalige ‘ groundsman ‘ Jan. Plekkenpol wel te
verstaan (red). Door het Bestuur van de catclub ben ik vorig jaar benoemd tot
terreinbeheerder. Toen Tony mij dit meedeelde (zo gaat/ging dat (red) was ik
natuurlijk buitengewoon verheugd (toen kon dat nog (red) om zo’n belangrijke post
(geen taak, dus; een post bekleed je en een taak voer je uit (red) binnen onze
vereniging te mogen (ja, ja (red) bekleden. Naarmate het seizoen vorderde werd
echter de vreugde over deze fantastische job (nu wel het goede woord ! (red) steeds
minder. Zeer veel clubleden beschouwen de terreinbeheerder als een soort
vuilnisman. Nemen etenswaren en flessen drank mee en laten alles wat niet
opgegeten wordt, staan voor mij. Blij dat er ook toen al zwaartekracht was, anders
vloog het daar nog steeds rond (red). Nou, om een lang verhaal kort te maken, Jan
werd in no time veel te dik en moest van Anja na het seizoen direct op dieet. Ik vind
dit uiterst negatieve aspect uit het verleden nadrukkelijk verbeterd. Ik zie nog
regelmatig ongerechtigheden, zoals stukjes tape, draadjes, lijntjes. Nee daarin is veel
verbetering gekomen. Ook catamaranzeilers evolueren (red).
Wist u dat…….
je met een Prindle 19 duikbootje kunt spelen ? Vraag maar eens aan Co en Coen.
Lees: anno 2006: Bert. Die heeft daar geen last van. Of toch ?
Geboorte
Op 26 september 1992 maken Marianne en Hans Ewoud, ook namens Jesse
kenbaar de geboorte van Kirsten Solveigh. En kijk eens wat er nu nog rondloopt op
onze club. Dat waren nog eens tijden, Hans, toen je nog geen bestuurder was.

Intussen……
De jaren 1993 en 1994 waren kennelijk oersaaie jaren. Weinig kopij, weinig
clubblaadjes voor handen. Nee, geen jaren om over te schrijven, kennelijk. Of jij moet
nog wat achterstalligs hebben liggen.
1995
De Dolfijn moet terug in de Grevelingen
Behalve haaien waren er ook tuimelaars in ons zeilwater. Da’s echt waar, want die
heb ik zelf gezien. Al is het al weer jaren geleden. In onze haven. (En ik eerst denken
dat er iemand aan het verzuipen was, red.). Samenvatting van een artikel in het
Algemeen Dagblad: ze werden door het Recreatieschap als mogelijke attractie
gezien. Ze wilden van de Grevelingen zeker een flipperkast maken. Goed voor het
flippertoerisme. Ze hebben er zelfs Landbouw en Visserij in Den Haag benaderd om
dispensatie te krijgen voor het verbod om deze beschermde diersoort hier uit te
mogen zetten. Rijkswaterstaat en L. en V. hebben positief gereageerd. Maar ja ,
paste dat nou wel in de ecologie van het water. Ze hebben zelfs gedacht aan
dolfijnen uit de oosteuropese landen die afgericht waren op het opsporen van mijnen.
Net wat we nodig hebben. Er is nog veel over heen en weer gepraat. Maar zoals dat
vaak gaat: ’t gaot de schuif in. We hebben er nooit meer iets van gehoord of gezien.
Behalve die ene dan, daar in onze haven. Of was dat geen dolfijn maar een zeerob ?
Nou, ja………
1997
Uit het logboek
Rubriek die het eerst wordt gesignaleerd in 1997. Tussen alle korte, bondige
verslagjes toch nog een paar markante mededelingen aangetroffen:
Ja hoor, die Belgen zijn weer in het land (verdorie toch hè). Stond windkracht 5-6
en zijn samen met Bert zijn turbobadkuipje woelige baren gaan trotseren. Behalve
een gebroken zwaard, 5 blauwe plekken, 1 verzwikte arm en de schrik van mijn
leven, ging het bootje vrij vlot. Edmond, Robin en Bert. (klopt die volgorde wel ? red)
Tony, je eieren, tomaten etc. waren heerlijk. Volgende keer wel Finimal meenemen,
die is n.l. op. Wedstrijd gehad, genoeg wind. Eugene en Astrid gered door Edmond
en Anton. Dank u. (ook toen al een vrijwel complete dag, alles erop en eraan tot en
met Tony’s culinair hoogstandje, red.)
5-6 B, 11° C, ¾ bewolkt, puur zeilweer. Die Duitser Stefan als eerste en alleen het
water op. Wij (Edwin/Anton) als 2e. Dirk Duivendijk met maat als derde. Spi niet
nodig, knalt zo ook wel. Hé, waar is Dirk gebleven ? Alleen nog twee rompjes te zien,
doorgekenterd. Zelfs als Edwin erbij komt en zo’n 270 kg op een (achter)puntje van
de romp staat blijft de 6.0 halsstarrig met de mast naar beneden liggen. Na hulp van
een kajuitsjacht met Fransen (’t zijn dikwijls de buitenlanders die helpen ?) lukt het.
(ik zie toch enige twijfel over het laatste statement, red.) Terug op de club blijkt de
mast vol met water te staan. Mede dankzij gaatje onderin mast, loopt deze zeer snel
vol. Moraal van het verhaal: kontroleer de waterdichtheid van de mast en van je
fokkemaat. Anton. (Verdomd, er is niets veranderd; controleren dus ! red.)

En wederom een huishoudelijk reglement, dat 51 artikelen omvat, zo wordt
aangegeven. Met alles erop en eraan. Het 51e artikel: De uitlegging of verklaring van
de reglementen, voor zover daar twijfel over mocht bestaan, is voorbehouden aan
het Bestuur. In gevallen waarin de reglementen niet voorziet, beslist het Bestuur. Het
betreffende Besluit wordt in het clubblad gepubliceerd (Bestaat dat nog,dat hh
reglement ? En over democratie gesproken. red.)
1998
Rondje Grevelingen
Het waaide weer eens behoorlijk de dagen voor het Rondje. Zo’n 40 (ik heb ze niet
geteld) catamarans aan de start waaronder een hele tros Topcats die overal vandaan
kwamen. (dat waren nog eens tijden, red.)
Het regende zo hard dat de vissen op de boot zwommen. In de buien veel wind,
toch lekker meegezeild. Jeroen/Anton (over zeilerslatijn gesproken, red.) Of was de
Grevelingen toen voor de verandering nog onderbevist ?red.
Een topjaar voor Texel met zoveel Brucatters
Jan en Jeroen, Josje en Simon, Edwin en Anton, Remy en Henny, Bram (solo) en
Herre (solo). (Verslag ? Te gek ! red.)
Al enkele jaren uitgestrekte weergave van de logboeken. (is dat niet iets voor op
de website ? Nee, want wie daarvan kennis wenst te nemen, zal op z’n minst een
gang naar de club moeten ondernemen; dat is dus voorbehouden aan de echte
nieuwsgierigen. red.)
1999
Klipper Leed
Begin april dit jaar is een groep mensen van Bru een lekker stukje gaan varen op de
Oosterschelde met een klipper. De dag dat ‘ons boegbeeld’ (Bert) perse alle zeilen
wilde hijsen en daarmee de schipper grijze haren bezorgde. Ze haalden de krant van
12-4-99 met ‘ Passagiers gered van gestrande tweemaster ’.
2000
Geen berichten (meer) voor handen, red.).
2001
Zelfwerkzaamheid
Het huishoudelijk reglement heeft nog steeds 51 artikelen. (teken dat ze het goed
hebben gedaan ? , of een gebrek aan initiatief ? red.)
Art. 47: Voor zover mogelijk worden de verenigingseigendommen en de onder
beheer van de vereniging zijnde terreinen en accommodaties in eigen beheer
onderhouden, gerepareerd en geëxploiteerd. Alle leden zijn verplicht jaarlijks
werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de vereniging. De in het kader van de
zelfwerkzaamheid verricht werkzaamheden of diensten geschieden geheel voor
eigen risico. De vereniging is niet aansprakelijk voor enige schade, letsel of ongemak
hierdoor ontstaan. (niets aan gewijzigd of niets aan wijzigen, mijnsinziens, red.)
Clubwedstrijden

Zoals zovele jaren ook nu weer een compleet programma clubwedstrijden. Meer
wind, meer deelnemers, meer enthousiasme. (grotere bekers ? red.)
2002
Uit het verslag
Van de kascommissie
Via een eigen geschrift, doorspekt met komische noten en serieuze aanbevelingen
en het geven van kadootjes (omkoperij ?) verleent de kascommissie, bij monde van
Emil Schmitz de penningmeester (Hans Ewoud) décharge voor 2001. De
voorgestelde eenmalige aflossing van fl. 10.000,-- op de hypotheek wordt door de
vergadering unaniem goedgekeurd. (Dat waren nog eens andere tijden, red.)
Uit activiteitenverslag: ……….Vervolgens deelt Emil vier fluiten met kompas
(jatwerk van z’n baas, red.) uit aan het Bestuur. (symbolisch gebaar en hulpmiddel
voor een juiste koers voor de komende jaren, red.)
Frietje Catamaran (ingezonden stukje uit De Stem)
Wat de boer niet kent dat vreet ie niet. Boeuf Bourguignon, Ossobucco, Steak
Zingara. (het lijkt wel of ik Tony hoor, red.) .Niks voor hem. Stamp met kuiltje jus, da’s
pas smullen. Maar er zijn ook gerechten die boer wel kent in tegenstelling tot de
doorsnee stedeling. Wat te denken van het onvolprezen Frietje Catamaran. Dit
culinair unicum is verkrijgbaar bij de snackbar in ’s Gravenmoer, het idyllisch
thuisland van menige agrariër. De plaatselijke vetsmelter maakt er wat van, van die
catamaran. Eerst boetseert hij met friet de woeste baren, daarboven komen twee
frikandellen als drijvers van een zeilboot (wordt catamaran bedoeld, red.) en het
geheel is subliem (of subtiel ? red.)
Afgemaakt met een royale berg mayonaise, ketchup en uitjes. Dit alles fraaitjes
(verkleinwoord van het bijwoord fraai, red.) tussen de vleesstaven gedrapeerd.
Tenslotte wordt een plastic vorkje middenin het gerecht gestoken zodat de gelijkenis
met een mast ronduit treffend is. (volgens mij is dat het ultieme gerecht ter
opluistering van een van onze volgende onvolprezen barbecues. Eén keer per jaar,
beslist niet vaker. Wellicht iets voor volgend jaar ter compensatie van een
uitgestorven traditie, red.) Ideeën voor mooiere hapjes worden gaarne ingewacht,
red.)
2003
Uit het verslag 2002
Wat me opvalt is dat in de verslagen de puntige puntjes veel uitgebreider en
concensieuser worden weergegeven. Zoals er onderwerpen zijn als:
….. de voorzitter is dit jaar weer capabel om zelf de vergadering te leiden
….. 25 leden aanwezig, samen met drie passanten
….. parkeren van de eigen auto’s op het gras naast het oprijpad moet zoveel
mogelijk worden vermeden; dit om te voorkomen dat iedereen straks parkeergeld
moet gaan betalen (schap)
….. besluit kapstokken op te hangen; Albert meldt zich aan om dit te doen
….. onder dit hoofdstuk kleedkamerperikelen merkt Miriam Grünwald op dat de
dameskleedkamer momenteel een soort stallingruimte is geworden van
verenigingsattributen waardoor deze met moeite kan worden gebruikt waarvoor hij
(zij ?, red.) bedoeld is. Opmerkelijk antwoord: Het Bestuur zal ervoor zorgen dat hier
wat aan gedaan wordt.
….. gesteggel over de passantenplaatsen

….. en over de onmogelijkheid van het overdragen van de ligplaats bij verkoop van
de boot.
….. de status van een lid zonder boot…….. uit vrees dat niet-zeilende leden een
meerderheid zullen verkrijgen binnen de vereniging (dat is al heel wat jaren zo; nou
ja, niet-zeilend, maar wel met boot; is dat niet ongeveer hetzelfde ?, red.)
….. ja, ja, Jan Plekkenpol heeft het goed begrepen: hij wil (in de zelfde vergadering)
weten hoe het Bestuur omgaat met leden die zeer lange tijd hun cat niet gebruiken
en hoe hiertegen wordt opgetreden; nou, Bert (onze voorzitter) weet hier wel raad
mee ……..; en als je wilt weten hoe, dan moet je vaker op de club komen, red.)
2004
Zeildag voor de jeugd
Op 24 juli is voor het eerst een zeildag voor de jeugd van onze leden georganiseerd.
Er zijn nu wat kleinere bootjes. Kennis en ervaring is ruimschoots aanwezig. Paul
Michiel neemt het voortouw (PM, waar zit dat trouwens op een cat ?, red.) Een
geweldig initiatief. Het verslag geeft aan: Helaas is het zo dat de meeste kinderen
niet alles zomaar van papa en mama aannemen. De oplossing is dus het te leren
van een ‘vreemde’. Complete anarchie ! Maar wel: Wie de jeugd heeft heeft de
toekomst.
2005 en later
Hiervan zijn de notities digitaal en dus wat vluchtiger. Als je op tijd en regelmatig de
website bezoekt, dan blijf je op de hoogte. Zelfs copieëren of printen is mogelijk.
Wordt desgewenst vervolgd………….

