
 

Werkgroep bijeenkomst Noordelijk Elfstedenroute  
21-2-2017 Café de Drie Gemeenten Oude Leije 

 

Aanwezig: Marjan en Jaap Middelkoop, Douwe Gerlof Heeringa, Bert Gommers,  

Monica en Teade Ynema, Tinie Werkhoven (verslag), Christina Sytsma, Wiebe de Vries, Lieuwe van 

der Helm, Brigitte de Graaf. 

Afmeldingen: Elisabeth Abels-Gorter, Anna Kingma, Hans Dijkstra, Auke Kooistra, Eelco Bootsma. 

Openen 
Teade heeft contact gehad met de Fietsenman. Deze is volgende week weer in Sint Annaparochie en 
zal contact opnemen met Teade voor een vervolg gesprek. Er zal dan ook een afspraak gemaakt 
worden om de geïnteresseerde bedrijven verder in te lichten. Wordt weer vervolgd…  

Boot Holland 
We konden gratis gebruik maken van de stand van de VVV Leeuwarden en VVV Sneek.  
Bert Gommers : de beurs was rustig, stand viel niet op. Friesland Holland viel goed op en stond 
dichtbij de VVV Leeuwarden/VVV Sneek dus Bert heeft gebruik gemaakt van de aanwezige folders 
van Friesland Holland.  
Brigitte: was niet nodig in de stand, er waren te veel mensen in de stand. De kaarten van de N11R 
lagen er wel. Brigitte is de hallen door geweest maar is daarna naar huis gegaan, ze kon in de stand 
niks betekenen. 
Marjan: de beurs was rustig, de Marekritestand had vaarkaarten van de provincie maar niet de N11R 
* Er was niks op Boot Holland m.b.t. Culturele Hoofdstad 2018!! 

Volgend jaar weer? 
Gratis plek dan JA! Of een last minute eigen stand. Of in de stand bij Lenie Hiemstra (ze heeft een 
Facebookpagina: met de boot door Friesland)  

Volgende keer: 
- Flyers uitdelen met opstapdag, fietsen, horeca e.d. i.p.v. de routekaart 
- Mailadressen verzamelen voor promoten van de Facebook en extra informatie  
- Een foto winactie van beurs combineren met Facebook 

Overige m.b.t. promotie 
Brigitte gaat CH2018 benaderen wat kunnen ze voor ons kunnen betekenen 
Douwe Gerlof gaat andere beurs mogelijkheiden bekijken + n11r website 
Wiebe informeert naar mogelijkheden op braderieën  
* Wanneer schippers betalen bij de bruggenwippers/havenmeester dan folder meegeven (Piet 
Grasman) Bruggen bij Dokkum, Burdaard, Franeker, Wergea en Leeuwarden  

Rekening N11R  

Uytland heeft een rekening geopend bij de Regiobank voor de werkgroep van de N11R. Vanuit het 

Uytland is er € 500,- per jaar beschikbaar voor de werkgroep onder voorwaarden dat de werkgroep 

voldoet aan een: plan van aanpak, een gedegen boekhouding, een jaaroverzicht, kascontrole en 

begroting. Inkomsten uit de N11R komen ook op deze rekening. De deelnemers die NIET lid zijn van 

Uytland, betalen 2x het deelnemers bedrag. 

Boordboekje 
Het boordboekje (zie N11R groepsapp) is samengesteld door de redactie van de Friesland Post in 
samenwerking met de Marrekrite en Wetterskip Fryslân. Het Boordboekje met een oplage van 18500 
is volgens Pieter Balstra van de Friesland Post een onmisbaar boekwerk voor de 
watersportliefhebbers. Het boordboekje gaat mee als bijlage in de mei editie Friesland Post. De 
deadline is 27 april. 



 
Onderwerpen: ontwikkelingen binnen de Friese watersportgebieden, vaarregels, milieutips, diverse 
regels en de Marrekrite ligplekken, vissen in Fryslân  

Kosten voor het boordboekje  
1/1 pagina A5+ formaat 149 mm breed x 222 mm hoog € 1.250,00    
1/2 pagina A5+ formaat 149 mm breed x 108 mm hoog €    750,00    
1/4 pagina A5+ formaat   72 mm breed x 108 mm hoog €    395,00    

Ervaring Jaap en Marjan Middelkoop: Informatie die er in staat is niet duidelijk of klopt niet. De vraag is 
wil je in een fout boekje staan? Mochten we dit in de toekomst willen doen dan moeten we vooraf de 
website goed op orde hebben en up to date houden. (velen van ons kennen dit boekje niet)  

Opstapdag 29 april en 20 augustus 
De vaartijden op 29 april zijn van 11.00-16.30 uur. We varen zonder vertrek/aankomst tijden, de 
schippers appen als ze vertrekken. 

Boten voor 28 februari regelen! 
Teade benaderd Henk en Monica, Anna Kingma (heeft aangegeven dat ze niet kan varen), Oege 
Hoekstra, Auke Kooistra, Klaas Smits (berlikum) voortgang boten daar?  
Berlikum: zijn er al boten en schippers bekend? 
Brigitte vraagt de havenmeester van Finkum of er een boot beschikbaar is?  
Tinie plaatst oproep op N11R facebook, allen graag delen! 
 
Tot nu toe beschikbare boten 29 april 
Wiebe de Vries stelt boot zonder schipper beschikbaar. 
Sloep Christina Systma, Sloep Burdaard en Altsjerk zijn gereserveerd. 

Voorbereidingen 
Brigitte en Douwe Gerlof: gaan de flyer herzien, dit wordt een multifunctionele flyer voor het hele 
seizoen. Met fietspunten, vermelding website, opstap plaatsen opstapdag, horeca en evt. de volgende 
opstapdag in augustus.  
Tinie werkt de oude horeca pdf bij en mailt deze nog 1 keer rond met de vermelding dat het per 15 
maart online komt te staan op website.  
Wiebe: gaat achter de sponsoring aan voor de opstapdag 29 april.  
(waarom Ferwerderadeel wel en Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, het Bildt niet?) 
BEHEERWEBSITE: Sponsors vermelden op de website en facebook.  

Vaarkaarten  
Vaarkaart herzien en nieuwe bestellen. -> hoeveel kaarten heeft Aldtjerk nog?! 

TIP : Gratis vaarkaart app: win gps marine  

 

Er is nog géén vervolg datum bekend 


