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in veilige handen.
Vraag het de experts
International Paint erkent het belang van het geven van
deskundige technische ondersteuning en advies aan onze
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COLOFON
Dit is de Crowners Actueel, het officiële orgaan van de Crowners Club. Een onafhankelijke vereniging voor eigenaren en
liefhebbers van jachten gebouwd bij Scheeps – en Jachtwerf de Koning – Keyzer te Leiderdorp.
Dit nummer van de Crowners Actueel betreft een special ten behoeve van ledenwerving. Crowners Club leden kunnen
op verzoek gratis extra exemplaren verkrijgen via info@crownersclub.nl.
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Coverfoto:
Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari
tot en met 31 december. Opzegging van het
lidmaatschap dient uiterlijk drie maanden
voor het einde van het betreffende
kalenderjaar schriftelijk te geschieden.

21 Crown Yachts in de sluis in het Noord - Hollands kanaal
bij Purmerend. E.e.a. vanwege de Crowners Club "Natte
Meeting 2016" in Purmerend.
Door Paul Graafland
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Natte Meeting 2017: koffietafel a.b. van de SS Rotterdam.

Crowners Club
Agenda
Oktober 2017

Crowners Actueel nummer 78

December 2017 Crowners Actueel nummer 79
20 januari 2018 ALV/ Droge Meeting 2018
April 2018

Crowners Actueel nummer 80

10-13 mei 2018 20 jarig Jubileum/ Natte Meeting 2018

Bestuur op zoek naar E-mail adressen leden
Ondanks het feit dat er massaal is gereageerd op de oproepen om uw e-mail adres door te geven, denkt het bestuur
dat er meer leden moeten zijn met een e-mail adres. Graag vragen wij u nog een keer de moeite te nemen en uw
e-mail-adres aan ons door te geven. U vindt de adressen van de bestuursleden in de colofon.
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Van de voorzitter.
Mijn vrouw Berthy en ik waren destijds beginnende vaarders
en hadden enkele jaren gevaren met bootjes die ons naar
méér deden verlangen. Méér qua ruimte, maar vooral ook
méér qua vaarcomfort. Bij een oriënterend bezoek aan een
verkoophaven op Loosdrecht zagen wij een jacht liggen
dat ons direct aansprak. Mooi formaat, veel binnenruimte
en ook nog eens mooi gelijnd. Een en ander nader bespro
ken en op een andere dag terug met een expert voor een
proefvaart. Wat voer dat schip toch lekker. Beetje onder
handeld en de koop was gesloten.
Van de expert vernamen wij dat het een Crown Yacht was,
gebouwd op een werf uit Leiderdorp. Als Leidse buren was
dat een kort ritje en daar gesproken met Jan Keyzer. Ook
dat sprak ons heel erg aan. Jan nam meteen de tijd voor
ons om het een en ander over het schip te vertellen. Maar
ook vertelde hij dat er een heel gezellige eigenarenclub
was; een aanrader naar zijn mening.
En zo zijn wij in 1997 lid geworden. En wat hebben we in die
tijd een plezier gehad van deze vereniging. Een heerlijke
sfeer, bijzonder gezellige meetings en ook Crowners onder
weg tegenkomen en even bijpraten. Wat ook zo heerlijk is,
is de vrijblijvendheid. Niets moet! Maar ook de bewondering
en belangstelling voor elkaars boten. Het maakt niet uit of
je de nieuwste Crown hebt of een heel oude. Iedereen is
trots op zijn eigen Crown; de belevenissen er mee, de
techniek etc.

maken of soms een drankje…. Eén keer per jaar organiseren
wij een natte meeting en één keer per jaar een droge
meeting annex algemene ledenvergadering. Dus ook be
paald geen overladen programma waar u zich verplicht bij
hoeft te voelen.
Maar heeft u ondanks mijn enthousiaste verhaal toch nog
twijfels: vaar dan eens langs bij een van onze natte meetings
om de sfeer te proeven. Of maak gewoon een babbeltje
onderweg als u een Crown met clubvlag ziet. Of bezoek
onze site: www.crownersclub.nl. Die geeft een heel goed
beeld van de Crowners Club. En desgevraagd willen we u
best nog een paar Actueels toesturen. De Actueel die u nu
voor heeft liggen is een combinatie van een ledenwerfspecial en een reguliere Actueel. Eigenlijk een exemplaar
waarvan we er niet genoeg kunnen uitdelen met wellicht
een succesvolle werving van weer een nieuw lid.
Hopelijk heb ik u met het Crownersvirus aangestoken, of op
zijn minst uw interesse gewekt. Ook hopelijk mag ik u be
groeten en verwelkomen als nieuw clublid.
Hartelijke clubgroet,

Later hebben wij nog een ander type gekocht, zo blij waren
met de werf en ook de club. Om het compleet te maken
werd ik penningmeester en, na een tijdje in een dubbel
functie, voorzitter. Nog steeds vol enthousiasme en liefde
voor de club.
Lid zijn van de Crowners Club geeft een extra dimensie aan
het varen. Juist vanwege dat clubgevoel, de onderlinge
band, maar ook die heerlijke vrijblijvendheid. De meetings
kijken we altijd naar uit en tijdens het varen is het fantastisch
om weer zo’n groene Crowners clubvlag aan te zien komen.
Of afgemeerd te zien liggen en dan even een praatje

Henk Boting

Jubileum Natte Meeting 2003 in IJsselmonde vanwege het 5 jarig bestaan.
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Het "Bruine bonen weekeinde", Natte Meeting 2004 bij W.S.V. Wassenaar.

Beste leden en toekomstig leden van de
Crownersclub,
Al vanaf de oprichting zijn wij (John en Ellis) betrokken bij het organiseren van de zogenaamde droge- en natte meetings.
Voor de huidige leden is dit bekend maar voor toekomstig leden even enige uitleg;
De droge meeting is niet anders dan een bijeenkomst in een clubgebouw van een watersportvereniging waar onder het
genot van een hapje eten en drinken tegelijk een Algemene Leden Vergadering wordt gehouden en we elkaar ook nog
eens de nieuwjaarswensen overbrengen. Meestal vindt dit plaats de derde zaterdag van januari.
In het vaarseizoen streven we ernaar om ergens samen te komen met onze Crownboten daar waar we terecht kunnen
met tussen de 25 en 40 boten. Dit noemen we de natte meeting. Ik heb e.e.a. wat die natte meetings betreft eens uit- en
opgezocht wanneer en waar deze hebben plaatsgevonden, ook het aantal boten daarbij opgezocht en een simpele
omschrijving van het thema. Daar gaan we;
1997. De oprichtingsmeeting in de “Haagsche Schouw” te Leiden op 8 maart. Het bestuur wordt gevormd maar het
aantal aanwezigen kan ik niet meer achterhalen. Dit jaar gevolgd door de eerste natte meeting in de passantenhaven
van Leiden. Opkomst 20 boten en een gezamenlijk “kopje koffie in de kroeg”.
1998. Het is 16 mei. We verzamelen met 50! boten in de Oude Rijn te Leiderdorp om in één gesloten lint door de Does te
varen als een soort eerbetoon bij de opening van de nieuwe loods van de jachtwerf Koning-Keyzer waar onze Crowns
zijn gebouwd. We meren af in de Doeshaven en wandelen naar de werf om daar te toosten op dit heuglijke feit. Ook dit
jaar in het najaar weer een natte meeting, ik noteer 26 en 27 september. We genieten met 22 boten op de Kagerplassen
aan het eiland Koudenhoorn van een “steigerborrel”.
1999. 11 en 12 september, voor de eerste keer op de Hemmen in het Braasemmermeer. We genieten van een uitbundig
koud buffet onder schitterende weersomstandigheden. Opkomst 30 boten.
2000. We krijgen er zin in. Met 37 boten komen we op 1-2-3 september weer samen op de Hemmen en we hebben een
“visweekend” georganiseerd. Palingroken en een viswedstrijd. Ook nu is het fantastisch weer, volop zon.
2001. Anders is het nu, bewolkt en regenbuien tarten ons op de Kagerplassen waar we te gast zijn bij de Unie van Wa
tertoeristen. Op 1 en 2 september wordt er onder een tent gebarbecued. Dit jaar slapen wij in een tentje om de dood
eenvoudige reden dat onze eerste Crown verkocht is en de nieuwe nog gemaakt moet worden. Ik tel 31 boten.
2002. We proberen het dit keer eens met Pinksteren op 19 en 20 mei wederom op de Hemmen in het Braasemmermeer.
Geen goed plan, we worden lek gestoken door de plaatselijke “meurzen”. Toch zijn er 35 boten aanwezig.
2003. Het “eerste jubileum”! Leden van het eerste uur weten het zich nog wel te herinneren, IJsselmonde. Waar we onder
escorte van de havendienst en sleepboten van Smit-Tak werden begeleid naar de Waterkering in Hoek van Holland onder
perfecte weersomstandigheden. O-ja, het was 29-30-31 mei, Hemelvaartsdag weekend en de opkomst bestond uit 48!
boten.
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Jubileum Natte Meeting 2008, met de rondvaartboot door Leiden met koffietafel onderweg.

2004. Ik noteer 18 en 19 september. Het “Bruine bonen weekend”. We gaan het eens proberen in Wassenaar bij de
plaatselijke watersportvereniging. 34 Boten persen zich in dit haventje en we genieten daar van een heerlijk Captains
diner verzorgd door onze “huiskoks”. Ook worden er spellen gedaan en een stukje muziek ontbreekt ook niet. Het is tot
laat gezellig.
2005. Dit jaar is voor mij het enige jaar waar ik niet bij ben geweest, ik moest zo nodig naar een F1 wedstrijd in Turkije. Ik
heb mij laten vertellen dat er 29 boten samen zijn gekomen in Katwijk a.d. Rijn en dat er een museum en een gemaal is
bezocht. Eten werd er gedaan op een rondvaartboot die ’s avonds laat haast had om weer in Katwijk te zijn.
2006. Met 46! boten op 8 en 9 september een “puzzelweekend” en weer op de Hemmen. Inmiddels is het de 10e natte
meeting. Over het gehele eiland is een puzzelwandelroute uitgezet en aansluitend wordt er (weer) gebarbequed. ’s
Avonds was er voor de kinderen (in het donker) ook nog een soort van puzzeltocht uitgezet kan ik mij herinneren.
2007. Op 14 en 15 september wordt er vanuit de Hemmen een “puzzeltocht” gevaren met enkele boten. Totaal zijn we
met 39 boten.
2008. Het “2e jubileum”. 10 jarig bestaan van de Crownersclub. We verzamelen in het Hemelvaart weekend 1 en 2 mei
in Leiderdorp waar we te gast zijn bij de watersportvereniging Doeshaven. Vanuit deze haven vertrokken we met enkele
flinke sloepen voor een rondvaart door Leiden en
s’ avonds werden we met bussen naar een feestlocatie in Valken
burg Z.H. gebracht waar het heel erg gezellig is geworden.
2009. De 13e natte meeting, de “vaar-fotopuzzeltocht” houden we 11 en 12 september wederom op de Hemmen. Dit
keer zijn er 41 schepen aan komen varen, niet verkeerd. Er is weer eens een tocht uitgezet in de regio die d.m.v. foto’s
opgelost moest worden. Uiteraard gingen ’s avonds de bbq’s weer aan.
2010. Het “verse vis bak weekend”. We proberen het weer eens op de Kagerplassen bij de Unie van Watertoeristen, ik
noteer 10 en 11 september. Zaterdags gaan we met twee groepen in twee flinke sloepen verse vis kopen op de markt in
Leiden. De huiskoks Peter en Theo hebben dit weer tot een heerlijk gerecht verwerkt. Opkomst dit keer 31 boten.
2011. Met 24 boten komen we weer eens samen op de Hemmen op 10 september. Wederom hebben de “huiskoks” iets
heerlijks bedacht. Een heus speenvarken aan het spit. Ik zeg bewust “weer eens samen op de Hemmen’. Het blijft een
uitdaging om ligplaats te vinden voor gemiddeld 30 schepen en het liefst bij elkaar. In het natuurgebied de Hemmen is
dat geen probleem. Ook krijgen we daar alle hulp geboden die nodig is.
2012. Het is 15 september. De jachtwerf Koning-Keyzer, waar uw Crown is gebouwd, bestaat 50 jaar. De club is uitgenodigd
om de deelnemers aan de natte meeting dit samen met hun te vieren. We nemen daarvoor met 38 schepen ligplaats
in de Doeshaven te Leiderdorp. In deze jachthaven geldt ook dat met uitstekende medewerking van bestuur en haven
meester voor dit aantal boten meestal wel een oplossing gezamenlijk wordt getroffen.
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2013. Het “3e jubileum”, 15 jarig bestaan van uw Crownersclub. We verzamelen 9 mei bij jachthaven Kempers in Leimui
den aan de Westeinderplassen. Het is deze dag Hemelvaartsdag en ik tel ’s avonds 38 boten. Morgen, 10 mei “De”
feestdag. Na de koffie en toost met champagne bezoeken we een fort waar we ook lunchen en maken een rondvaart
door de regio waar we op die rondvaartboot van een heerlijk buffet genieten en ook nog de nodige danspassen ver
richten. Het was een “verhitte’ avond. Zondagochtend genieten we nog van een fantastisch ontbijt waarmee dit jubileum
werd afgesloten.
2014. Toch maar weer de Hemmen. Het is het weekend van 12-13-14 september en deze meeting wordt eindelijk eens
door een ander georganiseerd. Dat er vrijdagavond nog geen voorzieningen waren getroffen maakte de zaterdag weer
goed, ik noteer 33 boten. Er was weer eens een puzzelvaartocht uitgezet waar enthousiast aan werd mee gedaan. Ook
tijdens de b.b.q. ontbrak het niet aan vlees en overige versnaperingen en de volgende dag werd er ’s ochtend fanatiek
gevist voor de prijzen.
2015. 4 en 5 September. Het “Groffies weekend”. Alweer op de Hemmen en ik kom maar aan 18 boten. De laagste opkomst
sinds de oprichting. Waar ligt het aan? Leeftijd van de leden? Boot verkocht en geen lid meer? Hebben we andere dingen
aan ons hoofd? Of komen de Hemmen ons de keel uit? Wie het weet mag het zeggen. Afijn, het is toch weer een leuk
weekend geworden. Met enkele platte tuindersvletten door het kassengebied van Roelofarendsveen gevaren en daar
van plaatselijke producten genoten. Ik doel hier speciaal op de “Groffies” en het “Veense slokkie”.
2016. Ons medelid Don Bijl had ons uitgenodigd om Purmerend te bezoeken. Wat wil het geval, hij is daar toevallig
burgemeester en wilde ons graag helpen e.e.a. te organiseren. Omdat de meeste toch wel wat vaartijd nodig zouden
hebben werd er besloten het Hemelvaartweekend hiervoor te gebruiken. Het werd dus 5-6-7- mei en ik telde 26 boten.
Onder schitterende weersomstandigheden genoten van alles wat er was georganiseerd. Sla enkele Actueels terug hier
maar op na.
2017. Vrijdag 25 mei de natte meeting te Rotterdam. Ik noteer 24 deelnemende boten en aan het programma is op
meerdere wijzen aandacht besteed. Een fotoverslag van deze meeting zult u in deze uitgave van de Actueel aantreffen.
De weersomstandigheden waren weer voortreffelijk en het programma stond als een huis.
2018. Noteer alvast in uw agenda het Hemelvaartsweekend 10-11-12 mei voor de viering van het 20 jarig officieel bestaan
van uw Crownersclub. Locatie e.d. nog onbekend!

Jubileum Natte Meeting 2013, Leimuiden. Diner en feest aan boord van partyschip Olympia.
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Crown Cruiser 970/ 1000 GSAK/ZLK 1980 - 98
Het huidige programma van Crown Yachts laat type bena
mingen zien als de Corona, Crown Imperator, Crown Admi
ral en Crown Keyzer. Stuk voor stuk regelmatig gebouwde
boten. Voor de grote aantallen moeten we echter terug
naar de “goeie ouwe tijd” de jaren zeventig, tachtig en
negentig. Toen bestond het Crown Yachts programma
gewoon uit een lijn schepen. Natuurlijk hebben we het hier
over de Crown Cruiser. De bouw van de eerste Crown
Cruiser vond zelfs nog plaats in de sixties. In 1969 werden
de Crown Cruiser 740, 850 en 935 geïntroduceerd. De 740
met voorkajuit en open kuip, de 850 en 935 ook met een
achterkajuit. De romp voor Crown Cruiser 775 had zijn
oorsprong in de Riverholiday Weekenders en Houseboats
uit de jaren daarvoor. De bredere romp van de 850 en 935
was gebaseerd op een groter Houseboat model. Er werd

gekozen voor deze beproefde romp vanwege de enorme
ruimte gecombineerd met de grote stabiliteit en de goede
vaareigenschappen. In het begin van de jaren zeventig
werd de type aanduiding meer in overeenstemming met
de lengte over alles. Dus 775, 885, 885 AK, 970 en 970 AK.
Een gesloten salonversie met achterkajuit (GSAK) werd le
verbaar rond midden jaren zeventig. Echter in eerste instan
tie in een onveranderde maatvoering voor wat betreft de
compartimenten. De AK was dus vrij klein, waarschijnlijk
omdat men de grote voorkajuit geen geweld aan wilde
doen.
De hier belichte Crown Cruiser 970 GSAK/ ZLK en haar di
recte opvolger de Crown Cruiser 1000 GSAK/ ZLK heeft een
modernere verdeling van de ruimtes. De AK is duidelijk

Crown Cruiser 935 1969 "Prosperina"
Een van de eerste Crown Cruisers 935. En waarschijnlijk een van de weinige 935/ 970's gebouwd zonder AK. De eerste
Crown Cruiser werden net als alle Crown Yachts voor 1969 voorzien van een massief mahonie houten opbouw en
hechthouten daken.
groter dan de eerder types. Meer geschikt om in gezamen
lijkheid van alle opvarenden van de boven besturing te
genieten. Deze versie met “korte” voorkajuit kwam beschik
baar na de ontwikkeling van de Crown Cruiser 970 ZLK in
1980. Voor de zelflozende kuip (ZLK) van dit type was er
sowieso meer ruimte nodig in het achterschip. De AK
volgde automatisch met deze voorkajuit uitvoering en de
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50 cm. grotere achterkajuit. Waarom niet de boot onge
moeid gelaten en gewoon langer gemaakt? Jan Keyzer
senior wilde waarschijnlijk bij de “magische maat” 970
blijven. Uiteraard zijn er langere versies gemaakt maar de
970 bleef veruit het succesvolst, zijn gelijk bewijzend. Zowel
de 970 ZLK als de 970 GSAK waren even populair. De eerste
versies van de 970 met open kuip al dan niet met AK waren

allang van de prijslijst afgevoerd. Die werden al jaren niet
meer gemaakt. Bovendien werden veel (zelfs vrijwel alle
maal) eerst als 970 AK gebouwde exemplaren rond dat
moment omgebouwd tot 970 GSAK met een kleine achter
kajuit, dat dan weer wel. Alleen bij de werf weten we welke
origineel als GSAK gebouwd zijn. Al wordt daar ook wel eens
een beoordelingsfoutje gemaakt. Verbouwen van stalen
boten. Het is altijd een werfspecialiteit geweest.

1998 met een Crown Cruiser 985 GSAK, een met een meter
verlengde 885 met GSAK welke moeilijk te onderscheiden
was van een originele 970 GSAK. Inderdaad, hij was 15
centimeter langer. Deze schepen vormden door de jaren
heen tezamen de “showroom” van de werf. In de topjaren
1990-92 verlieten gemiddeld 11-12 jachten de werf, onge
veer 80% hiervan was Crown Cruiser 970. In 1992 toen de
GSAK versie het populairst was werd er besloten tot een
grote “facelift”. De romp werd verbreed van 3,25 naar 3,4
m., het vrijboord werd met 10 cm. verhoogd, de lengte nam
met 30 cm. toe. Deze veranderingen rechtvaardigden een
nieuwe naam: Crown Cruiser 1000 GSAK of 1000 ZLK. Van
1993 tot 1995 was het model even succesvol als de 970. Tot

Van 1980 tot 1985, van 1988 tot 1992 voer Jan Keyzer senior
in een Crown Cruiser 970 ZLK. Van 1993 tot en met 1995 voer
hij met een Crown Cruiser 1000 ZLK. Koos Keyzer voer van
1983 tot 1988 met een 970 ZLK. Jan Keyzer voer van 1991 tot

Crown Cruiser 970 GSAK "Calypso" 1979
GSAK van het eerste type (welke vooraf ging aan de hier belichte modellen). Met lange voorkajuit en korte achterkajuit.
1998 werden ze nog regelmatig gebouwd. Vanaf dat mo
ment namen de cabriolets onder de naam Riverholiday het
over. De 1000 ZLK kreeg een opvolger in de 1090 ZLK. In
principe een Crown Cruiser 1000 ZLK met een zwemplateau
van een meter lang. Zowel de Crown Riverholidays en de
Crown Cruiser 1090 ZLK werden uitsluitend geheel compleet
afgebouwd geleverd. De vraag naar casco’s al dan niet
met motor en uitrusting was tegen die tijd sowieso bijna al
tot nul gereduceerd. Zoals al gerefereerd zijn er naast de
genoemde maten zowel kortere als langere varianten ge
bouwd. Bijvoorbeeld de op de 970 gebaseerde 1020, 1050
en 1100, als wel de op de 1000 gebaseerde 950 en 1030.
Van deze varianten zijn hier geen gegevens en foto’s op
genomen. Het clubarchief bevat wel deze varianten, de
ene keer als apart model, in het geval van de varianten op
de 1000 onder dezelfde noemer.
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Crown Cruiser 970 GSAK/ ZLK 2e versie met lange
achterkajuit
Lengte o.a.: 10,2 m. (met standaard zwemplateau)
Breedte: 3,25 m. (3,35 m. met kabelaring)
Diepgang: 0,95 – 1,1 m. (afh. van type, belading en
schroefraam)
Doorvaarthoogte: 2,4 m. (2,3 m. voor ZLK)
Motor: Indenor Peugeot DTP 40 39 pk., Indenor Peugeot DTP
50 45 pk., Indenor Peugeot DTP 62 52 pk., Vetus Peugeot P
4.21 52 pk., Vetus Peugeot P 4.25 62 pk., BMW Hatz 45 pk,
voorts enkele andere motortypes, niet werf ingebouwd
veelal gereviseerde Mercedes)
Crown Cruiser 1000 GSAK/ ZLK
Lengte o.a.: 10,5 m. (met standaard zwemplateau)
Breedte: 3,4 m. (3,5 m. met kabelaring)
Diepgang: 1 -1,1 m. (afh. van type en belading, AK steekt
dieper)
Doorvaarthoogte: 2,45 m. (2,35 – 2,4 m. voor ZLK)
Motor: Vetus Peugeot P 4.25 62 pk., Sole SM 75 75 pk.

Technische gegevens:
Crown Cruiser 970 GSAK/ ZLK versies met korte voorkajuit
Lengte o.a.: 10,2 m. (met standaard zwemplateau)
Breedte: 3,25 m. (3,35 m. met kabelaring)
Diepgang: 0,95 – 1,1 m.
Doorvaarthoogte: 2,4 m. (2,3 m. voor ZLK)
Motor: Indenor Peugeot DTP 40 39 pk., Indenor Peugeot DTP 50 45 pk., Indenor Peugeot DTP 62 52 pk., Vetus Peugeot P
4.21 52 pk., Vetus Peugeot P 4.25 62 pk., BMW Hatz 45 pk, voorts enkele andere motortypes, niet werf ingebouwd veelal
gereviseerde Mercedes)
Crown Cruiser 1000 GSAK/ ZLK
Lengte o.a.: 10,5 m. (met standaard zwemplateau)
Breedte: 3,4 m. (3,5 m. met kabelaring)
Diepgang: 1 -1,1 m.
Doorvaarthoogte: 2,45 m. (2,35 – 2,4 m. voor ZLK)
Motor: Vetus Peugeot P 4.25 62 pk., Sole SM 75 75 pk.
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Crown Cruiser 970 ZLK model 1980

Crown Cruiser 970 GSAK model 1991

Crown Cruiser 970 ZLK model 1988
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Zon overgoten Natte Meeting 2017
Een beeldverslag. De redactie dankt alle inzenders van het beeldmateriaal.
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Arrivé bij de City Marina “op Zuid”

Opgehaald door de snelle taxiboot vanuit de Koningshaven om naar de SS Rotterdam te worden gebracht.
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Een kennismaking met de Festina Lente en
haar bemanning
Bert Scherpenhuijzen en Petra Immerzeel beschrijven hun
eerste belevingen met de Festina Lente.
Najaar 2016 - In het zuiden.
Het is maandagmiddag 12 september 2016, als Marcel van
Leeuwen en ik elkaar de hand schudden. De Festina Lente
is gekocht. Het bekroont een langer traject van bezichtigin
gen, bieding en tegenbieding. Daarover hebben we, onder
leiding van Jachtmakelaardij De Maas – Ricardo Bosma,
enige weken gedaan. Maar soms gaat het dan ook weer
snel. Het schip zal op zondag 18 september worden over
gedragen. De Festina Lente is een Crown Keyzer 37 Cabri
olet, gebouwd in opdracht van Marcel en Ellen van Leeu
wen. De maidentrip vond plaats op 2 maart 2010. Na een
aantal seizoenen komt door tijdgebrek en intensieve aan
dacht voor hun bedrijf, het schip relatief weer snel in de
verkoop. Aangezien de markt niet heel gretig is duurt het
tot september 2016, voordat het schip aan ons wordt ver
kocht .
Op 18 september, de dag van de overdracht, zijn we inten
sief bezig om de spullen van ons vorige schip aan boord
van de Festina Lente te brengen. En dat neemt altijd meer
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tijd dan je denkt. We spreken af dat we einde middag de
koop zullen beklinken op het terras van Eetcafé De Maas.
Met zijn vijven (Marcel, Ellen, Ricardo, Petra en ikzelf) wordt
het een gezellige borrel. Doen we er nog een? Ja doe maar.
En voor je het weet sta ik in het donker, bijgelicht door Petra
met een zaklamp, voor het eerst de cabrio af te sluiten. Het
schip bleef de eerste weken in Alem liggen. Die weekenden
zijn we aan boord, proosten met familie op het nieuwe schip
en genieten van onze eerste vaartochtjes met de Festina
Lente over de Maas en de Lithse Ham. Op zaterdag 8 okto
ber varen we van Alem over naar Lithoyen. Bij de koop had
ik afgesproken dat de Festina Lente daar bij WSC Jan de
Groot in de verwarmde hal zou overwinteren. Het schip
wordt getakeld, afgespoten, opgebokt en de Festina Lente
wordt naar binnen gereden. Zo staat ze er deze winter
‘warmpjes’ bij. Pas in het voorjaar zullen we haar naar haar
nieuwe thuishaven in Huizen varen. De wintermaanden
gebruiken we om plannen te maken voor het nieuwe sei
zoen, kennis te maken op de Crownwerf en ons te oriënteren
op navigatieapparatuur die door Crown zal worden inge
bouwd. Ondertussen zijn we ook lid geworden van de
Crownersclub.

Voorjaar 2017 Lithoyen – Leiderdorp, etappe 1.
Op vrijdag 14 april gaat de Festina Lente weer te water. Ze
hangt al in de kraan als we aankomen. Een kwestie van te
water te laten, schroefasmanchet inknijpen, hoofdschake
laars aan en we zijn er klaar voor. Alleen er is een klein
probleem, de boegschroef doet het niet. Een uur gevaren,
de accu aan de laadstroom en polen los en vast gemaakt,
en gelukkig de boegschroef draait weer. Die dag hard
gewerkt. Alles aan boord gebracht en weer ingeruimd,
water getankt en zo meer. Op zaterdagochtend vertrekken
we vroeg en nemen eerst de Maxima sluis bij Lith, in de
afvaart zoals dat heet. Op de Maas is het rustig met weinig
vaarverkeer, maar het waait wel stevig. En zo varen we langs
Heusden en gaan daar de Andelse Maas op. In Woudri
chem meren we af, even voorbij de historische haven, aan
de passantensteiger . Vanuit Woudrichem pakken we
daags daarop de Boven Merwede op, en varen via de
Merwede en de Noord naar de Maas. Met stroom mee op
2200 toeren, halen we 16 kilometer per uur. Dat schiet dus
lekker op. We leggen aan en overnachten bij WSV de Hol
landse IJssel in Krimpen aan den IJssel. Vanuit Krimpen aan
den IJssel draai je al snel de Hollandse IJssel op. Ter hoogte
van Moordrecht lopen we een viertal schepen op waarvan
ik er tenminste twee herken als een Crown . ‘Ze zijn zeker de
Natte meeting aan het voorbereiden geweest’, zeg ik nog
tegen Petra. We varen met zijn vijven over de Gouwe maar
splitsen ons op in de Hollandse Rijn. Wij varen via de Hei
manswetering, Wijde Aa en de Does naar Leiderdorp. Als
we daar aankomen leggen we aan op de passentenstei
ger. We krijgen wat hulp vanaf de kant en dat blijkt John
Verhoogt te zijn. ‘We hadden jullie al achter ons zien varen’,
zegt John, ‘we komen net uit Rotterdam en hebben voor de
Natte meeting de puzzeltocht voorbereid’. Alsof ik het had
gevoeld.
Leiderdorp - tussenstop
Op dinsdag 18 april komt de servicemonteur André Jansen
van Jachtservice Leiden aan boord. Hij zal de distributieriem
vervangen en de motor een servicebeurt geven. Bij het
maken van de afspraak zei hij, ’vindt je het leuk om er bij te
zijn, dan vertel ik meteen wat over de motor’. Een charmant
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voorstel, en zo breng ik deze dag door samen met André,
die mij van alles uitlegt over de motor. Leuk en leerzaam, ik
heb er echt veel van geleerd. In de loop der tijd hadden
we een lijstje opgebouwd met service- en kleine herstel
werkzaamheden. Deze worden bij Crown uitgevoerd. Inmid
dels had ik een Kaartplotter met AIS en een Blackbox mari
foon gekocht. Ook deze worden door de Crownwerf netjes
ingebouwd. Zo kunnen we weer op pad.
Leiderdorp – Huizen, etappe 2.
Op Koningsdag halen we de boot bij Crown op. We varen
naar Hoogmade maar hebben pech want de brug is ge
sloten vanwege waterspelen daar. Dan maar terug naar
de Doeshaven, en zo hebben we een rustige middag. De
volgende dag brengt ons via de Braassem en de Ringvaart
door Haarlem heen. Mooi om die statige panden aan het
Spaarne aan je voorbij te zien glijden. We leggen aan in
Spaarndam bij Jachthaven de Rietpol. Na een dag varen
is het heerlijk bijkomen in Café Spaarndam, waar we genie
ten van een Hollandse maaltijd zoals deze herberg die al
meer dan 400 jaar serveert. Op zaterdag zetten we koers
via Zijkanaal C het Noorzeekanaal op. Ik meld me in op
kanaal 3 bij de sector Noorzeekanaal IJmuiden. Dat er ‘bo
ven de monding geen scheepvaart’ is had ik zelf op de AIS
al gezien. Zeker handig die AIS, zo blijkt bij de verschillende
havens, om te zien of er uitgaand scheepvaart verkeer is.
Vlak voor Amsterdam komt ons het cruiseschip de Ventura
van P&O Cruises tegemoet. Imposant zo’n groot ‘flatge
bouw’ langs te zien varen. Petra zit voorop en zwaait naar
de passagiers aan dek, die allemaal terug zwaaien. Grap
pig. De laatste drukke hobbel is Amsterdam achter het
Centraal Station langs, het is daar altijd goed opletten. Na
de Oranjesluizen varen we via het IJmeer en Gooimeer naar
Huizen, waar we aanleggen in onze box. Een tocht van 227
kilometer zit er op. Het is zaterdagmiddag 29 april 2017, de
Festina Lente is thuis.
Bert Scherpenhuijzen en
Petra Immerzeel

Lidmaatschap Crowners Club?
Waarom? De overwegingen van een lid.

bindt de eigenaren, maar onderhoudt ook nauw contact
met de werf.

Het verhaal begint bij de aanschaf van een boot. In dit geval
natuurlijk een Crown Yacht. Sommige leden hebben min
of meer toevallig een Crown gekocht, omdat zij op zoek
waren naar een bepaald type boot. Andere mensen kiezen
heel bewust een Crown, aangewakkerd door eigen erva
ringen of die van anderen. Vaak gebeurt het ook, dat de
koper is gevallen voor de uitstraling of eigenschappen van
een Crown na vergelijking met andere boten. In alle geval
len speelt het beschikbare budget een rol. Omdat Crowns
al vanaf 1962 worden gebouwd, is er aanbod in verschil
lende prijsklassen en in meerdere types.
Na de aanschaf van de boot zie je, dat vele bezitters zich
in het merk gaan verdiepen. Logisch dat je meer wilt weten
over de boot waar je de trotse eigenaar van bent. Het
spreekt vele bezitters aan, dat zij een Nederlands kwaliteits
product bevaren van een werf met een meer dan 55-jarige
geschiedenis. Al snel blijkt, dat er sprake is van een familie
bedrijf dat nauwe banden onderhoudt met vele eigenaren.
Ook komen zij erachter, dat een flink aantal eigenaren zich
heeft verenigd in de Crowners Club. Deze vereniging ver

meeting is een bijeenkomst van leden met hun boot op een
uitgekiende plek in het land. De meeting vindt in het voorof najaar plaats. De organisatoren zorgen altijd voor een
aansprekend programma. Het is vaak erg leuk om elkaars
boten te bekijken en te vergelijken. De ervaring leert, dat
meestal zo’n 30 á 40 Crowns samenkomen. De droge
meeting staat in de winter op het programma, waarbij de
clubleden verzamelen voor de ledenvergadering maar
vooral voor de gezelligheid en om de laatste nieuwtjes te
horen. Er wordt altijd tijdens de meetings samen gegeten.
Op het water is het plezierig andere Crowns in het oog te
krijgen. Soms gebeurt dat tijdens het voorbij varen, soms in
een jachthaven. Boten van clubleden zijn herkenbaar door
de groene wimpel. In de loop van de decennia zijn de boten
natuurlijk van uiterlijk veranderd, maar de meeste Crowns
zijn toch zeer herkenbaar. Het is opvallend, dat een goed
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Soms is het voor mensen toch een flinke stap om lid te
worden van een vereniging, waar je misschien niemand
kent. Als je veel plezier hebt met je Crown, is het toch de
moeite waard om het te proberen. De bijeenkomsten van
de vereniging zijn ongedwongen, maar wel met een ge
deelde belangstelling voor de watersport. Voor bootvaar
ders is het eigenlijk altijd leuk om over het varen te spreken,
ervaringen uit te wisselen of om tips te geven of te ontvan
gen. Ook verlagen de bijeenkomsten de drempel om
contact op te nemen met de werf als daar behoefte aan
is. Onze ervaring was, dat wij ons al snel thuis voelden in de
club. Een onderscheidend element is Crowners Actueel, het
magazine van de club dat meerdere malen per jaar uit
komt. Het blad ziet er zeer verzorgd uit en bevat veel inte
ressante informatie over vaartochten, buitenlandse beleve
nissen en over nieuwe modellen. De bijdragen worden
geleverd door het bestuur, door Jan Keyzer van de werf en
door meerdere leden die het leuk vinden om hun ervaringen
op papier te zetten. Ook wordt er verhaald over de bijeen
komsten van de club, de natte en droge meetings. De natte

onderhouden Crown altijd waardering ontmoet, zowel van
kenners als van mensen die minder van boten weten. De
leeftijd speelt hierbij nauwelijks een rol. De waardering komt
vast vanwege de kwalitatieve uitstraling zonder protserig
heid. Voor de bezitter van zo’n boot is dit natuurlijk bijzonder
leuk.
Zonder terughoudendheid kan ik zeggen, dat de Crowners
Club een laagdrempelige club is van enthousiaste bezitters
van een mooi merk boot. De kosten zijn laag, maar het
plezier is groot. Ik zou zeggen: doen.

Don Bijl.
Schipper van de Paradijsvogel een Crown Riverholiday 950

Geachte Crowners
Zo open ik al twintig jaar mijn column voor het clubblad van
de Crowners Club. Hiermee begon ik in nummer 2 en onaf
gebroken heb ik mogen schrijven tot en met het in april 2017
verschenen nummer 76. Een totaal van 75 stukjes! De “Crow
ners Actueel” zo noemde oprichter van de club Jan van
Dijk zijn eerste nieuwsbrieven, gemaakt naar aanleiding van
de eerste bijeenkomst van Crown Yacht eigenaren in 1997.
De bijeenkomst waaruit de club uiteindelijk ontstond. We
kunnen dus met zekerheid stellen dat de Crowners Actueel
eerder bestond dan de club en als zodanig een grote bij
drage heeft geleverd aan het ontstaan van de Crowners
Club. Nog steeds is de Crowners Actueel, inmiddels geen
nieuwsbrief meer maar een heus full color magazine, een
van de belangrijkste bindende factoren voor de club.

van de website. Een en ander onder verantwoording en
aansturing van het dagelijks bestuur.
Vanuit de werf belicht ik regelmatig nieuw interessante
ontwerpen of typen schepen uit het verleden van de werf.
Verder put ik voor andere artikelen uit mijn eigen ervaringen
op het water, ervaringen die ik als enthousiast watersporter
net als u nu eenmaal heb. Een vast terugkerend item is
echter mijn “Geachte Crowners”. Een column de ene keer
met werfnieuws, de andere keer met een opinie, weer een
andere keer met een belevenis. Leuk om te doen, vooral
als je hoort dat mensen het graag lezen. Hetgeen ook geldt
voor mijn andere inspanningen voor de Crowners Actueel.
Het is een eer om te vernemen dat er mensen zijn die naar
het blad uitkijken en zomaar twee keer lezen. Daar doe je
het voor!

In 1998 ben ik door Oprichter/ Voorzitter Jan van Dijk en
John Verhoogt gevraagd om zitting te nemen in het bestuur.
Deze eervolle taak heb ik aanvaard onder voorwaarden
dat de club een van de werf onafhankelijke status zou krij
gen en houden. De reden dat ik geen deel uitmaak van de
“drie eenheid” Voorzitter, Penningmeester, Secretaris. Waar
in eerste instantie mijn functie was “creatief zijn, meedenken
en wandelend archief” is deze langzaam uitgegroeid tot
Hoofdredacteur van de Crowners Actueel en Webmaster

Jan Keyzer
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Dekzeilen

Passie

Rolfokhoezen

Kuiptenten

Zeilhuiken

voor de watersport, kwaliteit en service.
Daar zit het verschil in een kap van

Buiskappen

Dektenten

Winterkleden

Stofkleed

Railingzeilen

Zonnetenten

Achterkappen

Cabrio kappen

Biminitops

Z e i l m a k e r s

zaterdag reparatiedag

Fred Schot Zeilmakers
Oud Loosdrechtsedijk 188 - Loosdrecht - T 035-5825833 - info@fredschot.nl

www.fredschot.nl

BEVEILIGING

TELECOM

Wij denken in oplossingen
Inbraakbeveiliging
Brandbeveiliging
Ontruimingssystemen
Toegangscontrolesystemen

Landelijke installatie
en service

Camerasystemen
Telecommunicatie oplossingen

Bel voor info:
088 1300300

Zorgsystemen

PBT op effect berekend
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www.pbt.nl

Crown Imperator XII
12,5 x 4 x 1,1 x 2,45 m.
Tevens leverbaar in Cabriolet versie
Jan Keyzer over de Crown Imperator:
“Ons streven is elk nieuw Crown Yacht weer mooier te laten worden dan
haar voorganger. Met de Crown Admiral in 2011 hadden we het ons al
heel erg moeilijk gemaakt. Met de Crown Imperator lijkt dit bijna onmogelijk te zijn .geworden.”

Doeswerf 4 * 2351 ST * Leiderdorp * 071 5895190

www. crownyacht.nl
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Indien onbestelbaar retour: Doeswerf 4, 2351 ST Leiderdorp

Crowners Gespot
Dennis Tetteroo spotte de Lady Maria uit Rijnsburg een Crown Keyzer 42 SC uit 2004 in de Ringvaart van de Haarlemmer
meerpolder t.h.v. Leidmuiden.
In het volgende nummer een uitgebreide weergave van deze rubriek. Alvast dank voor de vele inzendingen. Blijf dit
vooral doen!

Gespecialiseerd in ontwerp - aanleg
en onderhoud van:
Lichtinstallaties • Krachtinstallaties • Meld- en oproepsystemen

Brandmeldinstallaties • Noodverlichtingsinstallaties • Datanetwerken
Service- en onderhoudswerkzaamheden
Weversbaan 15 • 2352 BZ Leiderdorp
Telefoon (071) 589 18 88 • Fax (071) 589 52 98
E-mail: mail@randstad-elektro.nl • www.randstad-elektro.nl

