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Bericht van de redactie
De winter staat weer voor de deur, de boot
is klaar voor sneeuw en ijs, de kerstboom
gekocht en misschien al opgetuigd. Op
naar alweer de laatste weken van het jaar.
Ook het laatste nummer van ons bootjesblad “Remmingwerk” is, na enige onrust in
de redactie, toch weer gevuld. Aan het
aantal ingezonden stukken heeft dit echter
niet gelegen, er zijn altijd weer leden die
hun inzet tonen en heel enthousiast de
stukjes blijven inzenden. Onze hartelijke
dank hiervoor!
Namens de redactie wensen wij u allen
hele mooie feestdagen toe en alvast de
beste wensen voor 2010.
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TeWarskip
15 december 2009

Helaas, dit is geen schrijven rechtstreeks van de hand van onze voorzitter!
Anne bleek geheel onbereikbaar. Gebeld, gemaild, ge-sms’t, maar geen reactie.
Er zal ongetwijfeld een oorzaak c.q. reden zijn van zijn onbereikbaarheid.
Toch ben ik van mening dat er, zeker in het laatste “Remmingwerk” van het jaar, een
TeWarskip in het blad hoort. Ik ben dan ook maar zo “vrij” geweest om, en voor zover dat
natuurlijk mogelijk is, in de huid te kruipen van onze voorzitter en heb alsnog
een zeer kleine overpeinzing van het afgelopen jaar op papier gezet.

Alweer het einde van het jaar, het lijkt alsof het nog maar net Kerst geweest
is en de vuurwerkresten nog maar amper zijn opgeruimd.
Toch is het zo. Kerstmis 2009 en daaropvolgend het nieuwe jaar 2010
komen er onherroepelijk aan. Terugdenkend aan het jaar 2009 zijn er
natuurlijk weer een aantal belangrijke momenten de revue gepasseerd, zo ook bij ons in de
haven.
Heel belangrijk was natuurlijk de mogelijkheid om de haven in eigendom te krijgen. Voor
zover bekend staan alle “neuzen” wel onze kant uit, maar we zijn er nog niet.
Ook is er het een en ander gebeurd ten opzichte van het digitale verkeer. Een
internetaansluiting in de Ark heeft heel wat voeten in de aarde gehad, zoals u weet, maar is
dan toch werkelijkheid geworden. Aan de website wordt heel hard gewerkt, zodat we ook
vanuit ons huis even terug kunnen blikken naar ons bootje.
Dit waren zomaar even wat hersenspinsels wat betreft onze “Remming” in 2009.

Namens uw voorzitter, Anne de Jong, wens ik jullie alvast hele fijne feestdagen toe en een
heel gezond en gelukkig nieuw jaar.
Joke Brandse
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UITNODIGING
“NIEUWJAARSBORREL”
ZATERDAG 9 JANUARI 2010

Jawel beste leden, het jaar zit er alweer bijna op! Lekker kerst en oud & nieuw vieren en dan gelijk het
hoogtepunt van het jaar “de Nieuwjaarsborrel”.
Onder het genot van een natje en een droogje is het een mooie gelegenheid om elkaar het beste te wensen
en de vaarplannen voor het komende seizoen alvast door te spreken. De evenementencommissie heet alle
leden hartelijk welkom. Het is wel belangrijk om je aan te melden, zodat wij met één en ander rekening
kunnen houden.

LOCATIE: PANNEKOEKENSCHIP
ZAANWEG 51B
WORMERVEER
TIJD:

20.00 uur tot ca. 23.00 uur

AANMELDEN KAN VOOR 4 JANUARI
Meld even of je alleen of met partner komt. Meld je bij voorkeur per
email aan!
De mensen die geen beschikking over internet hebben kunnen even
bellen.

AANMELDEN VIA MAIL;

MARCO@TEAMPROJEKTEN.NL

AANMELDEN PER TELEFOON;

06 – 21 59 29 00

TOT 9 JANUARI!
De evenementencommissie
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Bitteruurtje in de Ark
31 oktober 2009

"Bitter uurtje", nou dat was het zeker. Wat een ellende, er was helemaal geen bitteruurtje, we
hadden niks. Het ene misverstand na de anderen, jij zou het toch halen? Wat!, dat bittergarnituur,
bittergarnituur, wat is dat? Dat zijn hapjes zoals kaas en worst en stukjes kip en saté. En dat zou ik
halen, mooi niet, ik versta onder een bitter uurtje, een uurtje waarin je moet afzien, treurnis en
verdriet, gewoon zielige verhalen over je kat die is gestorven of zo.
Waar kom jij vandaan? Vroeg de voorzitter van de evenementen commissie aan Freek. Van de
maan? Het begon voor sommige mensen al heel vroeg, er was een mevrouw die stond om negen
uur al voor deur, om toch wat om handen te hebben, heeft ze vast alles neergezet. Daarvan
moeten we het hebben, riep de rest van de commissie in koor.
Het was groots opgezet, iedereen wist dat er wat te doen was in de ark. Tegen enen stonden de
mensen in de rij om binnen te komen, en omdat het regende was het duwen geblazen. Op een
geven moment stond iedereen op een kluitje, je kon amper adem halen, de toiletten en de gang
stonden vol met mensen, die er eigenlijk gelijk weer uit wilde.
De ark begon gevaarlijk slagzij te maken, en er brak paniek uit, over de hoofden werd de uitgang
bereikt, de brandweer ontruimde de ark, en de politie begeleiden de mensenmassa, die op het
gegil en geschreeuw waren afgekomen, in goede banen.
Na een half uurtje was de rust weer teruggekeerd. We hadden nooit advertenties en dat vliegtuig
met dat spandoek moeten bestellen, met de tekst vrij drinken in de Ark bij W.S.V De Remming.
Nee, dat hadden we niet moeten doen, zei Freek.
De voorzitter kwam binnen en zei, er staan nog genoeg leden op de stijger, ik denk wel een man of
dertig. We gingen kijken en zagen allemaal trouwe leden. Daar doen we het voor, riepen de
commissieleden. In no-time stond iedereen binnen aan de jachtbitter en
de jagermeister.
De hapjes gingen rond en het werd een gezellige boel.
Beste mensen, ik kan wel zeggen een zeer gezellige boel. Uren later
zag het er naar uit dat iedereen wel wilde blijven eten in de Ark, en er
werden plannen gesmeed om iets te halen.
Voordat het zover kwam greep de voorzitter in en zei, op een zeer vervaarlijke toon, dat het
genoeg was geweest. De meeste van ons gaven aan deze oproep onmiddellijk gehoor, omdat ze
wisten dat hij een schriftelijk cursus boksen had gevolgd, ha ha.
Al met al was het een zeer geslaagde middag , die best eens herhaald kan worden.

Ger Willemsen
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Bestuursvergadering van de W.S.V. “De Remming” op
donderdag 8 oktober 2009
Aanvang: 20.00 uur
Lokatie: Havenkantoor
Aanwezig: H. van ’t Hul, Jan Gankema, J. Zwart, Anne de Jong, Jan Kooiman en Joke Brandse
1. Opening
Anne opent de vergadering. We zijn compleet en ook Joke is weer van de partij.
2. Mededelingen
Er gaat ook een elektrameter in de Ark worden geplaatst. Wij zijn qua gebruik van elektra
aanzienlijk gestegen in vergelijking met vorig jaar. Wij willen graag zien waar dit in zit.
3. Notulen vorige vergadering
De notulen van september 2009 worden goedgekeurd.
4. Binnengekomen post
Geen.
5. Havencommissie + technische commissie
Alle tussenstanden van de elektrameters zijn 05-09-2009 opgenomen. We hebben momenteel
twee boxen vrij. Deze zullen spoedig worden ingevuld gezien de wachtlijst. Jan Zwart zal alle
bestuursleden een nieuwe ledenlijst toesturen. Van een aantal nieuwe leden zijn geen formulieren
bekend.
Jan Kooiman is in overleg met Rob Brugman over de aanschaf van nieuwe lantaarns op de
haven. De meningen over de vorm van de lampen geeft wat stof tot praten. De mogelijke nieuwe
opgang ligt momenteel even stil. De gemeente heeft wat meer tijd nodig.
6. Administratie
De elektranota is momenteel vrij hoog. Waar de oorzaak ligt zal worden uitgezocht.
Joke en Jan hebben zich gebogen over het huidige administratieprogramma, het blijkt dat dit
systeem voor Joke toch makkelijk is over te nemen. Wij hoeven dan niet over te gaan tot de
aanschaf van een nieuw programma. Joke gaat zich bezig houden met de uitvoerende
werkzaamheden en Jan Zwart zal het programma up to date houden.
De winterligplaatsen zullen door Jan Gankema worden ingedeeld. Jan Gankema wijst de plaatsen
aan en Jan Zwart stuurt de nota naar de ligplaatshouders. Voor het einde van het winterseizoen
informeert hij de havencommissie wie er wel en nog niet hebben betaald.
7. Redactie- en Evenementencommissie
De redactie van ons onvergetelijke clubblad komt 12-10-2009 weer bij elkaar.
De evenementencommissie komt op zaterdag 10-10-2009 bij elkaar. De verwachtingen zijn
hooggespannen.
8. Rondvraag
Joke vraagt of de verzekeringspapieren van alle leden die met een boot in de haven liggen
worden gecontroleerd. Als een boot niet is verzekerd dan zou dit problemen kunnen geven. De
vraag is nu: gaan wij deze controle invoeren of laten wij het zo.
Iedereen is er voor dat deze controle wordt ingevoerd. We zullen nog bedenken hoe dit op de
meest simpele wijze kan worden uitgevoerd.
De ledenvergadering is vastgesteld op 9 november 2009 in MOZAMO te Koog Zaandijk. De
uitnodiging komt in het blaadje.
In november zullen de laatste twee ballotagegesprekken plaatsvinden met de aankomende leden.
Volgende vergadering is donderdag 5 november 2009 om 20.00 uur. Dan zien wij elkaar
weer onder het genot van een kopje koffie.
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Hallo bestuur,
Het viel erg tegen om mee te vergaderen en er plezier in te hebben
of goed na te denken en tegelijk te verslaan. Ik koos ervoor mee te
vergaderen en ik verzoek jullie om hier en daar aan te vullen of zelfs te corrigeren en dan weer aan mij
te sturen. Ik heb mijn best gedaan om het goed te doen, echter het is niet mijn streven om de notulen
net zo goed te krijgen als die van Henk, omdat dit toch niet kan. Henk moet ook niet het idee krijgen
dat hij overbodig is en gemist kan worden.
Dit gezegd hebbende is het evengoed wel een heerlijke vergadering geweest waarin we de tijd
konden nemen om eens de onderwerpen af te ronden en besluiten te nemen.

Beknopt verslag van de bestuursvergadering van De Remming 5 november 2009
Aanwezig: Anne de Jong; Jan Zwart; Jan Kooiman; Jan Gankema en Joke Brandse
Afwezig: Henk van ‘t Hul

1. Opening
Iedereen van harte welkom om 20.15 uur, met afbericht van Henk wegens overmacht.
2. Mededelingen
We bespreken onder leiding van Jan Zwart de inkomsten van de vereniging en waar enige
achterstand was is deze echter vrijwel ingelopen.
De elektra is voor een deel wat onzichtbaar mede doordat er bijvoorbeeld geen meter in de ark loopt,
zo ook de facturering door de NUON geeft enige onduidelijkheid, dus wordt dit nog onderzocht door
Jan Zwart. Er bestaat verbazing over de hoogte van het verbruik.
Diverse laswerkzaamheden zijn door Hans Hofhuis gedaan aan loszittend ijzerwerk.
Jan Gankema heeft het KNWV geattendeerd over de komende problematiek van de kanalen en
sluizen in Frankrijk. Men was nog niet op de hoogte en heeft de problematiek in behandeling gegeven
bij de European Boating Assosiation, zodat we ook de komende jaren met onze scheepjes binnendoor
naar de Middellandse Zee kunnen blijven varen.
Onze vereniging is behoorlijk internationaal georiënteerd en alert. Vele leden verblijven immers daar
en moeten, als ze dat willen, toch weer onze haven kunnen bereiken.
Er kwam een verzoek van de evenementencommissie om een budget in beheer te hebben. Dit lijkt het
bestuur geen goed plan. De declaratie van gemaakte kosten wordt met voorrang en zeer spoedig
door de penningmeester afgewikkeld, zodat hierover geen ongenoegen kan ontstaan.
We bespreken de noodzaak om iemand te benoemen tot computerbeheerder en tevens na te denken
over hoe de haven zo goed mogelijk gebruik kan maken van de computer en internet.
3. Notulen 8 oktober 2009
Geheel goedgekeurd met dankzegging aan Henk.
4. Ingekomen en uitgaande post
Betreft opzegging box. Bedank brief van Coby Burger voor medeleven met het verdriet van het
overlijden van haar man. Coby blijft wel lid.
5. Havencommissie/technische commissie
Er zijn 11 te balloteren kandidaat-leden. Er is reden om een ledenstop te hebben. Aan de
ledenvergadering wordt dit in de najaarsvergadering voorgelegd.
Verder geen er zaken die besproken moeten worden t.a.v. de najaarsvergadering.
6. Administratie
We nemen de balans en baten/lasten door zoals Jan Zwart die naar voren gaat brengen op de
najaarsvergadering. Er zijn door Jan Gankema diverse punten gevonden en de penningmeester licht
het e.e.a. toe of past die suggesties aan. Inhoudelijk is, volgens het bestuur, de boekhouding goed op
orde. We ontdekken dat de leden nog een nieuw lid van de financiële kascommissie dienen te
benoemen. De heren Schellaars en Koop Meijnders zijn het de laatste keer geweest en minimaal een
persoon dient vervangen te worden.
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7. Redactie- en evenementencommissie
Het mutatieformulier en de adressen van bestuur ontbreken in het laatste Remmingwerk en deze
worden zeker gemist. De verklaring hiervoor is dat er in deze versie van Remmingwerk geen plaats
meer was en er dus voor gekozen is om deze repeterende formulieren maar niet af te drukken.
De einde seizoensborrel “Bitterproeverij” was goed bezocht en bere-gezellig. Bijna te gezellig, omdat
dat Berenburg/Schippersbitter sterk spul is. De voorraad was ook wel enigszins te royaal ingekocht!
We bespreken eveneens dat er geen reden is om de tarieven te verhogen, mede door dit gegeven zijn
we erg populair. De voordelige tarieven vinden we nog steeds iets om heel trots op te zijn en ze zijn zo
voordelig, omdat we ons allemaal inzetten om dit zo te houden.
8. Rondvraag
Er komt een levendige discussie op gang t.a.v. het door leden permanent wonen aan boord in onze
haven. Dit alles besproken te hebben besluit het bestuur unaniem om in de komende
najaarsvergadering de leden voor te leggen om permanent wonen aan boord sterk tegen te gaan. Het
is immers niet het doel van De Remming, het gaat ons uitsluitend om watersport en recreatie. Daar
waar dit fenomeen toch dreigt te ontstaan, wil het bestuur graag de instemming om hier tegen op te
treden.
Een tweede punt voor inbreng in de najaarsvergadering is om jaarlijks de personalia van leden te
actualiseren inclusief de controle van de scheepsverzekering d.m.v. een kopie van de polis en bewijs
van betaling aan de verzekeringsmaatschappij.
Om 23.55 uur sluit de vergadering, vermoeid doch voldaan, met goede resultaten.
Volgende vergadering is donderdag 11 december 2009 om 20.00 uur.

Havenstickers
Nog even het volgende over de havenstickers.
Elk jaar ontvangt ieder lid van De Remming de rekening voor de te betalen contributie etc.
Op deze rekening staat ook een bedrag vermeld voor de havensticker.
Deze havensticker moet door de leden zelf afgehaald worden bij de havenmeester.
Echter niet iedereen haalt deze sticker ook daadwerkelijk op en uiteindelijk worden de
overgebleven stickers geretourneerd.
Maar ook al gaat men niet of nauwelijks de Wilhelminasluis door, ook in onze eigen haven is
deze sticker verplicht en kan er bij controle een boete worden opgelegd.
Wanneer de sticker niet is afgehaald en later blijkt dat men deze toch nodig heeft, dan moet
men deze sticker alsnog zelf kopen, maar dan zonder de korting van 25%!!! Zonde toch!
Dus denk er aan. De havensticker ligt, aan het begin van het vaarseizoen, bij de
havenmeester voor u klaar en is dus al betaald.
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Bestuursvergadering van de W.S.V. “De Remming” op donderdag 10 december 2009
Aanvang:
Lokatie:

20.00 uur
Havenkantoor

Aanwezig: H. van ’t Hul, Jan Gankema, J. Zwart, Anne de Jong
Jan Kooiman en Joke Brandse
1.

Opening
Anne opent de vergadering om 20.15 uur

2.

Mededelingen
Jan Kooiman heeft met zijn ploeg de winter werkzaamheden uitgevoerd. De
leidingen onder de steiger zijn weer vast gezet. De waterleiding is weer
geïsoleerd. Ook zijn de steigers weer schoon gespoten. Hans Hofhuis heeft weer
het een en ander aan elkaar gelast.
Anne heeft contact gehad met het KNWV omtrent het verblijven van
booteigenaren vast op hun boot. Hier zijn nog geen maatregelen voor genomen,
die zijn wel in de maak.
We kunnen , indien wij er toe overgaan de haven te kopen de koopakte, van de
gemeente, voorleggen aan de jurist van het KNWV, dit is kosteloos. Tevens wees
men ons er op dat wij moesten letten op de gemeente belastingen indien wij
eigenaar worden (onroerende zaakbelasting).

3.

Notulen vorige vergadering
De notulen van november 2009 worden goedgekeurd. Met dank aan Anne die de
notulen heeft gemaakt.

4.

Binnengekomen post
Alleen van het watersport verbond.
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Havencommissie + technische commissie
De ballotagegesprekken zijn bijzonder prettig verlopen. Wij hebben kennis
genomen van de vaardigheden van de nieuwe leden. Onder het genot van een kopje
koffie verliepen de gesprekken zeer vlot. Wij hebben de nieuwe leden duidelijk
gemaakt dat het niet de bedoeling is van onze haven om er een “woonarkenhaven”
van te maken. De namen hangen nu in ons kastje aan het begin van de haven, zodat
leden eventueel kunnen reageren.
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Administratie
De overname van de administratie door Joke loopt nog. Jan is druk bezig het
systeem aan te passen zodat er op meerdere plekken kan worden gewerkt.
Jan Zwart geeft op het einde van de vergadering nog een demonstratie van zijn
werk. Joke heeft een nieuw formulier gemaakt waarop de leden hun gegevens
kunnen invullen zodat wij een up to date database hebben. Dit formulier zal met
de rekening worden verstuurd en alle leden wordt gevraagd dit formulier door te
nemen of alle gegevens kloppen, eventueel gegevens te wijzigen en altijd te
retourneren.
De laatste bladzijde van ons krantje is aangepast met een nieuw
mutatieformulier en de juiste gegevens van het bestuur en de overige
commissies.
Wij zullen dhr. R. Visser berichten dat voor zijn boot van vijf meter geen vaste
ligplaats is te creëren, maar dat hij altijd welkom is als passant. Het
lidmaatschap is niet perse nodig, maar mag natuurlijk altijd.
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Redactie- en evenementencommissie
De redactie is voornemens om voor de kerst nog een blaadje uit te brengen.
De Nieuwjaarsborrel staat vast op 9 januari 2010 om 20.00 uur in het
Pannenkoekschip te Wormerveer.
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Rondvraag
Joke gaat achter de teruggaaf van de ecotaks aan. Een gedeelte van deze taks
kunnen wij terugvorderen.
Er bestaat een mogelijkheid om collectief onze boten te verzekeren via KWSV.
Dit scheelt ongetwijfeld procenten verzekeringsgeld. Wij gaan kijken of hier
behoefte aan is bij onze leden.
Er zullen meerdere bestuursleden, een gedeelte, van het boekhoudprogramma
kunnen bewerken. De taken zullen worden verdeeld.
De Geuzenvlaggetjes zijn te koop voor € 7,50 per stuk.
De “tafelvlaggetjes” met standaard van De Remming zijn niet te koop, deze
bewaren wij voor speciale gelegenheden.
Wij sluiten om 21.30 uur de vergadering en Jan Zwart begint met zijn
demonstratie.

Volgende vergadering is donderdag 4 februari 2010 om 20.00 uur dan zien
wij elkaar weer onder het genot van een kopje koffie.
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Lief & Leed

In memoriam
Met droefheid en respect hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

Hans de Vries
Hans heeft niet lang van zijn lidmaatschap en ligplaats bij onze vereniging
“De Remming” mogen genieten.
Met veel dank voor zijn inzet, herdenken wij hem in ere.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en andere familieleden, veel kracht toe om dit
verlies te kunnen dragen.

Namens bestuur en alle leden van “De Remming”
Zaandam 27 november 2009
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De stal in Bethlehem

Er bloeit een Lelietje van Dalen
tussen ruines in Bethlehem.
En de wind vertelt verhalen
aan de wereld over hem.

Dus als het waait, weet dat ik luister.
Misschien vertelt de wind me wel
dat er Licht breekt door het duister
uit een nieuwe kleine ster.

Of hij vertelt me van de Koning
die in de nachtelijke kou
werd geboren zonder woning
waar je ’n paleis verwachten zou.

Ik luister graag naar het eeuwig epos
zachtjes gefluisterd door de wind
over de ezel en de os
die hun stal deelden met een Kind.

Kerstverhaal:

Een Witte Kerst
Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren. Hij haalde een laddertje uit de schuur en
spande langs het plafond de rode papieren slingers die daarvoor garant zijn. Aan de lamp hing hij een
van de rode bellen, die opgevouwen weinig leken te zijn, maar naderhand nog wel meevielen. Toen
dekte hij de tafel. Hij had hiervoor uren lang over drie winkels verdeeld in de rij gestaan, maar het zag
er dan ook goed uit.
Naast elk bord stak hij ten slotte een kaarsje aan, waarvan je er tien in een doosje koopt, en klapte in
zijn handen. Dit was het teken om binnen te komen. Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd in de
keuken elkaar met een verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen bedremmeld binnen.
“Nee maar”, zeiden ze, “dat had je niet moeten doen”. Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze
blij zitten en keken elkaar warm aan. “En nu gaan we niet alleen smullen”, zei de man, “we moeten
ook beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is”.
En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar nergens was er plaats.
Maar het Kind werd ten slotte toch geboren, zij het in een stal. Toen begonnen ze te eten, want nu
mocht het, al was er dan veel ellende in de wereld.
“Kijk”, zei de man, “dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk”. En daarin had hij gelijk.
En zij verwonderden zich over de hardvochtigheid van al de herbergiers, maar het was ook
tweeduizend jaar geleden moet je denken, zo iets kwam nu niet meer voor.
En op dat ogenblik werd er gebeld. De man legde de banketstaaf die hij juist aan de mond bracht,
verstoort weer op zijn bord.
“Dat is nu vervelend”, zei hij, “er is ook altijd wat”. Hij knoopte zijn servet los, sloeg de kruimels van
zijn knie en slofte naar de voordeur.
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Er stond een man op de stoep met een baard en helverlichte ogen. Hij vroeg of hij hier ook schuilen
mocht, want het sneeuwde zo. Het was namelijk een witte Kerst, dat heb ik nog vergeten te zeggen,
hoe kan ik zo dom zijn. De beide mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en toen werd de een
door een grote drift bevangen.
“Uitgerekend op Kerstmis” zei hij, “zijn er geen andere avonden?” En hij sloeg de deur hard achter
zich dicht.
Maar terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel over hem en de banketstaaf smaakte hem niet
meer. “Ik ga nog eens even kijken”, zei hij, “er is iets gebeurd maar ik weet niet wat”. Hij liep terug
naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw. Daar zag hij de man nog juist om de hoek verdwijnen,
met een jonge vrouw naast zich, die zwanger was.
Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand meer te zien. De twee leken wel in
de sneeuw te zijn opgelost. Want het was, zoals gezegd, een witte Kerst.
Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er stonden tranen in zijn ogen. “Zeg maar even
niets”, zei hij, “de wind is wat schraal, het gaat wel weer over”.
En dat was ook zo, men moet zich over de dingen heen kunnen zetten. Het werd nog een gezellige
Kerstavond. Het was in jaren niet zo echt geweest. Het bleef sneeuwen, de hele nacht door.
En zelfs een kind werd wederom in een schuur geboren.

Wij van de redactie wensen jullie
Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar
Wim Romkes

Het nieuwe jaar…..
Het nieuwe jaar.. dichten.. Het nieuwe jaar dichten?
Doen we dit niet al in ons streven naar zinvol in ons streven naar invulling zinvolle invulling van ons
dagelijks leven?
Niet goed maar druk gaat het met ons om de duivel zijn oorkussen te allen tijde te misgunnen!
Het oude jaar dichten, dat is beter. Afsluiten wat is geweest, vooruit kijken naar wat komt.
Het leven niet dichten met plichten maar openstellen voor wat er maar mag komen.
Genieten van wat gebeurt of er op zijn minst van leren. Wie dat doet heeft aan het eind van 2009 een
prachtig jaar gedicht!
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November 2009

Harde werkers bedankt voor de hulp tijdens de 3 werk Zaterdagen op de haven. Na een
persoonlijke vraag en een oproep tijdens de najaarsledenvergadering boden jullie weer
spontaan jullie hulp aan. De steigers zijn onder hoge drukreiniging van de glibberige groene
aanslag ontdaan, de drinkwaterleiding is voorzien van nieuwe isolatie tegen de vorst en de
buitenkant van de Ark is ook weer helemaal gesopt en gelapt. Ook diegene die geregeld
binnen het verblijf schoon en opgeruimd houden heel erg bedankt voor jullie inzet.

Hartelijke groet Jan Kooiman
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Een luchtige kijk op het afgelopen
jaar 2009

Het jaar is al weer bijna voorbij. Hebt u dat nu ook, terugkijkend op wat er gebeurd is, afvragend
“wat is dat vlug gegaan” en wat hebben we eigenlijk gedaan allemaal?
We hebben gevaren met prachtig mooi weer, we hebben ook dagen gevaren met regen. We
hebben allerlei plannen gemaakt, maar zijn ze echt van de grond gekomen?
Ik weet niet hoe het u vergaan is, maar bij mij is er nogal wat blijven liggen voor het volgend jaar.
We zijn weer een jaartje ouder geworden, en bij de meeste van ons is dat wel te voelen ook.
Ouderdom komt met gebreken zegt het spreekwoord. Ik ben het daar niet mee eens, als ik op de
haven kijk naar al die schippers op leeftijd, die met het grootste gemak hun boot onderhouden, dan
worden er bij ons op de haven uitzonderingen gemaakt.
Trouwens, als ik kom te overlijden, ik kom voor de hemelpoort en ik mag daar niet varen, ga ik er
niet in…. Toch, als het zover is en ik moet kiezen tussen de hemel en de hel, dan wordt het
verdomd moeilijk, ik heb namelijk aan beide kanten vrienden zitten!
Sommige dingen willen er bij mij niet in, zoals nutteloze uitgaven, dan heb ik het niet over die
zakkenvullers die nog ondersteund worden ook, nee, neem nu bijvoorbeeld een muur om een
kerkhof, degene die achter die muur ligt kan er niet uit, en degene voor die muur wil er niet in.
Men moet zich haasten om grond te kopen voor je eigen stekkie, er wordt echt niet meer grond
gemaakt hoor .
Ouder worden heeft tenslotte ook zo z’n leuke kanten. Niemand verwacht meer van je dat je
heldendaden gaat verrichten. Als ze je ‘s avonds bellen dan vragen ze aan je: “heb ik je wakker
gemaakt?” Je kleren slijt je niet meer, en je mag op ieder tijdstip eten wanneer jou uitkomt.
Je kunt wel leven zonder seks maar niet meer zonder bril. Je verhalen over je operatie hebben
een en al oor. Je discussieert over je pensioen, en snelheidslimieten zie je niet langer als een
uitdaging. Je houdt je buik niet meer in, ongeacht wie er binnenkomt. Je zingt mee met de muziek
in het warenhuis, want je hebt een lekkere dag. Je ogen gaan achteruit en van je fouten hoef je
niet meer te leren, want je hebt alle fouten al gemaakt. Je lichaam voorspelt het weer en je
geheimen zijn veilig bij je vrienden, want die hebben ook een geheugen als een zeef.
Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen, niemand kan het zeggen, het zal niet anders zijn als dit
jaar. Wat beter, wat slechter. De kunst van het voorspellen is enorm moeilijk, vooral wat de
toekomst betreft. Laten we maar voorzichtig zijn, het is tenslotte crisistijd. Denk goed na wat u wilt
gaan doen, een bank geeft je een paraplu bij mooi weer, maar als het begint te regenen, dan zal
hij alles, maar dan ook alles, weer terugnemen.
Vrienden, of ik jullie nu wel of niet geregeld zie, ik wens jullie allemaal
fijne feestdagen en een goed nieuw jaar.
Bedenk wel: de waarde van het geld zit hem in het uitgeven, en niet in de stelling die mijn zoon
hanteert en altijd roept dat sparen heel verstandig is, vooral als je ouders het doen!!!
Ger Willemsen
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Kabeltjeskrant
Anekdotes uit een zeilersleven opgetekend door Chris Kabel

Urk
In de zomer van 1974 was de aanleg van de dijk (Houtribdijk), in het
IJsselmeer, tussen Enkhuizen en Lelystad bijna voltooit. Dichtbij Lelystad
was nog een stuk van circa vijfhonderd meter open.
Wij grepen die kans om nog eenmaal vanaf de Noord-Hollandse kust
rechtstreeks, zonder dat gedoe met sluizen, naar de overkant te varen.
Wij voeren vanaf Zaandam binnendoor naar Edam en gingen via de
zeesluizen naar “buiten”. Wij vertrokken met een mooi windje uit het Noordwesten met
bestemming Urk. De route was precies bezeild. Alles ging voorspoedig (ook de doorvaart door de
dijk) en in de loop van de middag meerden wij af in de haven van Urk tegen een viskotter vlak
tegenover de visafslag. Het was vrijdag dus vissers vaarden niet meer uit.
Het was een belevenis om daar te liggen. Vooral de visafslag was interessant. Onze zoon Rob,
toen elf jaar oud, ging met een emmertje in die afslag naar vis “zoeken”. Het was namelijk zo, dat
bij de handmatige sortering er altijd weleens een visje op de grond viel. Die was dan een prooi
voor ondernemende jongetjes. Oogluikend werd dit toegestaan. Toen hij uiteindelijk met een
emmer vol mooie schol terugkwam heb ik uiteraard wel een fles cognac naar de toezichthouder
gebracht. Voor wat hoort wat!
De volgende morgen gingen wij boodschappen doen. Op een gegeven moment kwamen wij in een
niet al te grote winkel waarvan de eigenaar blind was. Dat gaf bij het helpen van de klanten echter
weinig problemen want de man kon de meeste artikelen blindelings vinden. Zijn vrouw die ook in
de winkel was, hield uiteraard de boel in de gaten. Wij werden in eerste instantie prima geholpen
door de man. Op een gegeven moment kwam de vrouw echter tussenbij en zei dat zij wel verder
zou helpen. De man werd als het ware een beetje weggedrukt. Aan haar manier van doen merkte
wij echter al gauw dat zij zich kennelijk ergerde aan de leuke korte broek die mijn vrouw aan had.
Dat was kennelijk (toen?) niet de gewoonte in Urk. Haar man kon dat niet zien en daarvoor wilde
zij hem behoeden. De bediening was verder correct.
De dag daarop was het zondag en dat was voor ons Zaankanters toch wel bijzonder. Alles was
doodstil. De straten waren verlaten, de gordijnen van de huisjes waren heel of half dicht en voor de
winkelruiten waren luiken aangebracht. In de morgen gingen de bewoners, veelal donker of zwart
gekleed, naar de kerk. Na de middag werd het drukker op straat. Omdat het mooi weer was gingen
hele groepen mensen wandelen “rondje haven”. Toen waren wij aan de beurt om bekeken te
worden. Op een gegeven moment ging een vrij grote groep jongeren bij elkaar zitten op een
viskotter vlak bij ons in de buurt. Zij zaten aan dek waarvan sommigen op een pilskrat. Zij dronken
namelijk geen limonade maar bier. Het was best een gezellige boel maar op een gegeven moment
merkten wij toch, dat de stemming joliger werd. De alcohol deed, zoals overal en altijd, zijn werk.
Uiteindelijk resulteerde dat ook in wat machogedoe van sommige jongens. Onder hun aanvoering
ging op een bepaald moment de hele ploeg van twintig man van de ene kant van het schip naar de
andere kant lopen. Als je dat snel doet dan gaat zo’n kotter vervaarlijk overhellen en maakt in de
haven veel deining.
Wij besloten wat verderaf te gaan liggen. Wij deden dat ook omdat wij jonge kinderen aan boord
hadden. Zij begrepen het niet erg en vonden het best angstig. En dat op zondermiddag!
Maandagochtend hebben wij Urk verlaten. Tevreden vaarden wij weg. Wij hadden leuke dagen
gehad waarbij wij Urk iets meer hebben leren kennen.
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De Hengelaar
Het is een mooie dag zei Annie, de vrouw van Toon, jij gaat zeker vissen. Ja, ik ga naar me vaste stekkie bij
de vijver. Dat jij er altijd zin in hebt om daar te zitten, is mijn een raadsel. Nou eh, jij gaat maar lekker vissen,
ik ga met Door de stad in.
Het mag best gezegd worden, Toon was een keurige visser. Hij viste met haken, waar geen weerhaken aan
zaten, hij ving de vis altijd op in een schepnet, hoe klein ook. Hij had altijd een emmer water naast zich
staan, om zijn handen nat te houden. Toon had altijd zijn hengel in zijn hand, en alles wat hij ving werd
keurig terug gezet. Toon was een voorbeeld voor de hele sportvisserij.
Vindt U dit nu niet zielig? Vroeg een dame met een hondje. Wat krijgen we nou, dacht Toon, ik heb net alles
uitgepakt. Nee, hoor de vis heeft er geen last van, antwoorden Toon, ik vis heel attent en als ik er een vang,
is het voor in het hoorn van zijn bek, dat hoorn is net als een nagel van ons.
Ik vind toch dat u het niet moet doen, ik vind het zielig. Weet u wat ik zielig vind mevrouw! Dat u de behoefte
van dat kleine strontmachinetje voor andermans deur laat plaatsvinden, of nog erger, in het gras, waar zo
meteen de kleine kinderen spelen. De vrouw keek Toon verbaast aan, “nou eh”, stamelde ze, pakte haar
hondje op en verdween.
Hé Toon, begroete Dirk zijn ouwe vismaat, “hoe is ie?” Hé Dirkie, ja prima jongen en met jou? Tijd niet
gezien. Dirk ging naast Toon zitten, klapte z’n stoeltje uit en pakte zijn hengel.
Ik hoorde van Door dat je hier zat, dus ik dacht, ga maar eens een uurtje naast hem zitten, ik krijg eindelijk
weer een beetje tijd om dingen te doen die ik leuk vind.
Hoe is het met de kinderen Dirk. Prima Toon, alleen ze hebben geen tijd om het noodzakelijke onderhoud te
doen aan hun woningen. Ik begrijp het al zei Toon, jij hebt het dus druk.
Ik had het druk, maar ik krijg nu weer tijd voor andere dingen. Zoals Vissen zei Toon. Juist ja, zoals vissen,
zei Dirk.
Er kwam een vrouw en een man achter hen staan. Heeft U al wat gevangen vroeg de man? .
Nee, we zitten net, maar het weer is goed, het komt wel zei Toon. Wat jullie hier nu aanvinden, zei de zwaar
opgemaakte dame. Zeg Marie, laat die mensen even met rust ja, zei de man die naast haar stond. Waarom,
je zegt zelf altijd, je mot van je hart geen moordkuil maken.
Je moet je eigen nergens mee bemoeien, laat die mensen lekker vissen, heb ik ook altijd gedaan.
Ik vind het dierenmishandeling. Marie, toe nou, zei de man. Mag toch best gezegd worden, zei Marie. Het
maakt me niks uit hoor, zei Toon. Je roept maar een eind in de ruimte.
Wat heeft u prachtige handen mevrouw, zei Dirk. Toon en Dirk konden elkaar al
vanaf de lagere school en waren volledig op elkaar ingespeeld. Ik weet precies hoe
dat komt, zei Toon.
O ja Toon, zei Dirk, vertel eens. Dirk wist wel dat er een zooitje onzin uitgekraamd
zou gaan worden, maar wat precies?
De vrouw vroeg, “nou hoe komt dat dan, je schijnt daar ook al verstand van te
hebben”.
Dat komt, zei Toon met een uitgestreken gezicht, en hij liet een lange adempauze
daar op volgen,
dat komt omdat je zoveel troep op je gezicht smeert. Voor je gezicht helpt het
helaas niet, daar mag wel eens een boutje overheen, maar je handen worden er
wel mooi van!
De man achter de vrouw begon schaapachtig te lachen. De vrouw keek heel nijdig naar de man en zei, “dat
pikt je toch niet hè”. Ik wel, zei de man, je denkt toch niet dat ik ‘s morgens om half elf al ga liggen
bakkeleien met een paar vissers die door JOUW lastig gevallen worden.
De vrouw keek haar man of wat het ook geweest mag zijn, vernietigend aan en stapte zonder wat te zeggen
bij Dirk en Toon vandaan. De man keek de vrouw na en zei, “zal wel weer overgaan ik ben het wel gewend”.
Dirk had het niet meer, de tranen liepen over zijn gezicht van het lachen. Die kerel, trekt zicht echt nergens
wat van aan, zei Dirk. Hij is het gewend, zei Toon.
De twee hadden elkaar veel te vertellen, de tijd vloog om, ze spraken maar gelijk af om vanavond een
kaartje te gaan leggen, als de vrouwen dat wilden. Ik zie je vanavond bij mijn thuis, zei Toon toen ze
opstapten bij de waterkant vandaan. Afgesproken zei Dirk, misschien kunnen we morgen weer gaan vissen,
ik heb wel zin om weer even te lachen.
Ger Willemsen
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Kerstmis heeft een religieuze grondslag.
Tijdens de Kerst herdenken we de geboorte van Christus. Dat Kerstmis een
christelijk feest heeft, neigen veel mensen te vergeten. Zeker nu het feest
zo commercieel wordt. Dit onder andere onder invloed van het Kerstfeest in
de Verenigde Staten waar men al jaar en dag groots uitpakt met de
Kerstman. Maar wat betekenen de dingen die typisch iets voor Kerst zijn,
die voor ons nu zo normaal zijn? Wanneer er aan Kerst gedacht wordt,
noemen mensen vaak dingen als kerstbomen, kerstkransen, kaarsen,
sterren, engeltjes, snoep, cadeautjes en ga zo maar door. Maar al deze
dingen worden niet zonder reden met Kerst geassocieerd. Ze hebben
allemaal een betekenis.

Kerstboom
De kerstboom is een van de weinige bomen die ook in de winter bladeren draagt. Daarom is de betekenis van
de kerstboom eeuwigdurende hoop, licht en leven. Verder wordt er gezegd dat de naaldjes van de kerstboom
omhoog wijzen, naar de hemel. De hemel heeft natuurlijk alles te maken met het Kerstfeest.

Kerstkrans
Een kerstkrans is rond van vorm. Hij heeft daarom geen begin en geen einde. Dit wordt
gezien als een symbool van de eeuwigheid. Eeuwige liefde in het speciaal.

Kaarsen
Kaarsen symboliseren de grote kerstster die naar Bethlehem wees en ook het licht in het
algemeen.

Kerstster
De kerstster symboliseert de ster die de drie wijzen volgden om bij de pasgeboren Christus
terecht te komen.

Kerstengel
Volgens de bijbel verschenen er engelen aan de hemel die aan de herders in het veld vertelden over de
geboorte van Christus.

Kerstklok
Ook kerstklokjes hebben een religieuze betekenis. Het kerstklokje staat voor sturing. Herders gebruikten bellen
om hun kudde bijeen te houden en te verzamelen. Verder staat het kerstklokje voor het wekken van attentie
voor een grootste gebeurtenis: de geboorte van Christus.

Snoep
Er zijn speciale soorten snoep die geassocieerd worden met de Kerst. Zo heb je versieringen voor in de
kerstboom, in de vorm van snoep. Onder andere kerstkransjes zijn zeer populair. Deze hebben dezelfde
betekenis als de kerstkrans. Maar ook de rood/wit gestreepte wandelstokachtige zuurstokken hebben een
betekenis. Deze staan symbool voor de wandelstokken die de herdertjes bij zich hadden toen zij op weg gingen
naar de stal waarin Christus geboren was.
Een ander soort kerstsnoep met een betekenis zijn chocoladen hulstblaadjes. Deze zijn vaak groen met rode
kersjes. Deze staan voor de doornen krans die Christus ten tijde van zijn dood op zijn hoofd zou moeten
dragen. Het rood staat voor het bloed dat toen vloeide. Dit gebeurde natuurlijk niet op de dag dat Christus
geboren werd, maar dit zou gaan gebeuren. De groene kleur van de hulst geeft verder nog eeuwige hoop weer.

Cadeautjes
De cadeautjes die met Kerst aan elkaar gegeven worden staan voor de giften die de drie wijzen
deden aan Christus.

Kerstkleuren
Kerst heeft te maken met twee specifieke kleuren: rood en groen. Het rood staat voor het bloed
dat Christus liet stromen gedurende zijn leven voor de mensheid, het groen voor de eeuwige
hoop en het nieuwe leven.

Zo wordt duidelijk dat, hoewel men Kerstmis steeds vaker los van het Christelijke geloof ziet, er wel
degelijk veel elementen bewaard blijven. Het is altijd mooi om daar iets over te weten!
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Wx cxÇ
Met ons kleine bootje met buitenboordmotor een weekend weg. Koelbox mee en verzekerd van
prachtig weer. Ook een tentje en slaapzakken was geen overbodige luxe,
want ons polyester bootje was niet geschikt om er op te overnachten. Een
super weekend gehad in Nieuwe Niedorp met prachtig weer en terwijl we
terugvaren over de Zaan, hebben we het zo over boten en wat we zoal mooi
en niet mooi vinden. We waren erg blij met onze Seabird Ryds 43S en
hadden totaal geen plannen om op een andere boot over te stappen.
Net voorbij de Zaanbocht liggen een aantal boten die er nou niet bepaald uitzien als veel gebruikt en
goed onderhouden. Zo ook een Spitsgatkotter van ongeveer 10 meter lang.
Dat is nou een mooie boot, zeg ik. Als we nog eens wat anders kopen dan moet het zo’n model zijn.
Rondspant, staal, en een open kuip. Prachtig model, maar enigszins verwaarloosd. Daar moet je
doorheen kijken, van alles is wat moois te maken.
We varen door, maar Joke kijkt nog even om. Vaar eens wat dichter bij dat bootje, zegt ze. Dichterbij
gekomen zit er een kladblaadje op het raam geplakt. TE KOOP staat er op, met een 06-nummer. Hij is
te koop, roept Joke, dus kunnen we er wel even op om naar binnen te kijken. Je bent gek, zeg ik nog,
maar nee hoor. Vastberaden klom ze op dat bootje, wat absoluut niet meeviel, want de Zaan gaat soms
behoorlijk te keer. Hij is prachtig, roept ze.
Oke, kom er maar weer af, want dat is toch niet voor ons weggelegd. Waar begin je aan en wat denk je
wat voor werk dat is, en wat denk je wat dat kost! Maar ze is niet meer van de wijs te brengen en gaat
direct bellen. Je bent gek, zeg ik nogmaals.
Zo gezegd, zo gedaan. Een afspraak gemaakt om een stukje te varen en alles wat beter te kunnen
bekijken. Dus wij vrijdag 8 augustus 2003 naar Wormerveer.
De eigenaar van de boot komt aanlopen, we begroeten elkaar en herkennen elkaar ook direct. Hij is de
kleinzoon van onze buurvrouw. Dat is leuk zeg.
Een stukje varen dan maar, want daar gaat het uiteindelijk om nietwaar. We waren halverwege
richting het Alkmaardermeer, Joke en ik keken elkaar aan en wisten gelijk dat dit onze boot zou
worden. Geweldig blij natuurlijk, maar dan begint het pas. Je koopt een boot, maar hebt op dat
moment echt geen idee wat er allemaal nog bij komt kijken, om het nog maar niet eens over het werk
te hebben. Er moet een geschikte ligplaats worden gevonden, maar er moet ook nogal wat aan gedaan
worden. Schuren, plamuren en weer schuren, schilderen, lakken, nieuwe
reling (de oude was er met een slijptol afgehaald) en het goed
behandelen van het onderwaterschip. Dat was echt het ergste, al die
zwarte troep. Weken lang, na het werk, op je rug onder de boot en maar
krabben om die rottige teerlaag er af te krijgen.
Het was eind augustus, dus het vaarseizoen was zo’n beetje ten einde.
Bij WSV “De Remming” ingeschreven als nieuw lid, dit is lekker
dichtbij huis, maar dan wel op de wachtlijst en met een zwerfplek. Dit
heeft in totaal 3 jaar geduurd voordat we een vaste box kregen.
Bij WSV “Het Kleine Rond” in Westzaan konden we gelukkig terecht voor de winterstalling en met de
boot naar binnen om aan het grote werk te beginnen.
Na heel veel maanden van hard werken is onze “Maartje” een prachtige boot om te zien, fantastisch
om mee te varen en heel veel van te genieten. Dit doen we dan ook ruimschoots.
René van Soest
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Brutos-belevenissen
Uitstellen en maar wéér uitstellen. Herkent u dit? Vast wel. Er zijn dingen die
moeten gebeuren, maar het komt er maar niet van. Steeds kies ik eerst voor
andere programmapunten. Uitstellen dus. Volgende week dan maar? Maar een week is zó voorbij. En dan zeurt
in mijn "agendahersencel" wéér die indringende boodschap ”Ga nou eens dat stukje voor Remmingwerk
schrijven!!!!” En ja hoor, eindelijk zit ik te brainstormen hoe ik de inleiding voor het artikel zal beginnen. Ja, ik
weet al wat:
Ha ,ha, ha, zo krijg je gemakkelijk een dik clubblad volgeschreven!
Nee, nu serieus. Inderdaad was mijn aanhef “Uitstellen” en ik had - al zeg ik het zelf - al een aardig stukje op
papier gezet. Toen werd ik afgeleid door de TV, Gerard zat te kijken. Er was een interessant programma. Wij
kijken uitsluitend naar interessante programma’s, maar het beroerde is dat ik moet kiezen, TV of computer. Ik
koos voor het laatste, omdat ik mezelf de taak had gesteld om dat stukje toch echt te schrijven. Maar het vlees is
zwak, ik viel even later toch nog voor het interessante programma, en liet de computer gewoon aanstaan. En wat
ik nog nooit heb meegemaakt - wie mij de oorzaak kan uitleggen: GRAAG!, toen ik naar het scherm terug ging
was het zwart (komt meer voor), mààààààr ik kreeg met geen mogelijkheid het beeld terug. Wat ik ook met de
muis probeerde, het scherm bleef donker. De stekkers zaten goed. Helaas had ik mijn letterproductie nog niet
opgeslagen (héél dom!!!), maar ik wilde wel verder. Ctr + Del had geen effect. Dan maar de computer uitzetten
en opnieuw opstarten. Wat schetst mijn verbazing, ook dat lukte niet. Hoeveel ik ook op de knop drukte, hij bleef
groen knipperen en het schermbeveiligingslichtje van de monitor bleef oranje. Ik snap er nog steeds niets van. Er
zat niets anders op dan de stekker er uit te trekken.
Enfin, nu dus opnieuw begonnen. Ik wilde eigenlijk over onze vaarvakantie schrijven. Het is grappig, zeg maar
tragikomisch: ons vakantiedoel dit jaar, half juni, was…..de haven van Zaandam, onze eigenste, gemoedelijke
Remming. Overigens ook nuttig gebleken, want zo leerden wij eindelijk wat meer Remmingleden en onze
superhavenmeester kennen én de gezellige reuring van de haven. Want onze lieve Brutos had een heel ernstig
mankement. Dat kwam boven water toen Maxim en Daniëlle op 9 augustus 2008 met onze pas verworven
aanwinst een weekendje weg wilden. Hadden ze Sinterklaas al in gedachten??? Immers, ze kwamen met een
stoombootje terug: er bleek een serieuskoelprobleem te zijn. De wierpot trok leeg en de beide slangstukken
bevatten flinke luchtbellen. Volgens "Bartjes" wordt de motor dan een "heethoofd". “Midden” op het
Noordzeekanaal signaleerde Daniëlle dan ook stoom uit de pijp. Maxim had de motor direct stilgezet, maar het
was al te laat, de impeller bleek gesmolten. Een "Engeltje" op hun pad (ik kreeg ook een "Engeltje" op onze reis,
maar daarover later) was een passant, nog wel uit Assendelft, die de Brutos naar de dichtstbijzijnde haven
sleepte. Dat was Nauerna, toevallig ook zijn thuishaven.
Om een lang verhaal kort te maken, vele lieve en betrokken Remmingleden gaven advies en leefden mee. Na
een kort verblijf half augustus (2009!) bij Martin van Leeuwen in Wormer proest de Brutos nu massa’s water naar
buiten. Wat een verademing!!! Vanaf dat moment durfden we met ons scheepje on tour. Eindelijk, begin
september startte Gerard en ik ons eerste vaaravontuur, een tocht naar Alkmaar. En een avontuur wàs het.
Onervaren als we met dit bootje zijn trachtten we achteruitvarend aldaar aan te leggen. Het roer luistert bij zo’n
actie bepaald niet snel. Dus vele pogingen later lagen we nóg niet
op de plek. Ik maakte me absoluut niet druk, want ik vind manoeuvreren leuk. Uiteindelijk lukte het om Brutos’
kontje in de box te krijgen, maar o-wee, wellicht door golfslag van een net gepasseerd sloepje kwam ik bijna met
de bakboord achtersteven tegen de buurman. Dus wat doe je dan? Je laat je helmstok, ehhh je stuurrad los en
houdt je bootje af, totaal vergetend dat de Brutos geen reling heeft. Dus (je raad het al) kukelde ik pardoes in het
water. Gerard, op de boeg bezig, wist niet wat er aan de hand was, maar de schipper van een bootje verderop
kwam snel aan boord en zette de motor af.
Hij was mijn reddende "Engeltje"! Want het bleek, hoewel het amper te merken was, dat de motor niet helemaal
in zijn vrij stond (terwijl ik wel een klikje had gevoeld!) Omstanders hezen mij bezorgd uit het water, maar het
vreemde was dat ik niet écht geschrokken was, want het water was warm en ik had mij niet verwond. Bovendien
vond ik het niet merkbaar, dat de motor nog in zijn achteruit stond. Wel had ik de pech dat ik mijn mobieltje in
mijn broekzak had, maar na demontage en een zorgvuldig droogproces in de zon was hij weer picobello! Later
dringt het besef pas echt door van twee belangrijke leermomenten:
- zorg dat de motor goed in zijn vrij staat, anders kun je door je eigen boot bekneld en gewond raken
door de schroef;
- houd rekening met het gemis van een reling!
Na een uitgebreide ervaringsuitwisseling met onze redders en een intens bedankje in de vorm van een
wijnpakketje voor de snelle en adequate hulp concentreerden wij ons op ons volgende reisdoel: Schagen, waar
we heerlijk gefietst hebben; gevolgd door Heerhugowaard.
Gelukkig deden zich geen zorgelijke gebeurtenissen meer voor en hebben we heerlijk mogen genieten van onze
fijne Brutos!
Gerard en Marion Steijn
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Nu is het helemaal duidelijk....

Nieuwe regels aan boord met onmiddellijke
ingang
Wij horen altijd "de vrouwen-regels".
Daarom nu eens de regels van de mannelijke kant. En... alles is regel nummer 1.
Dit zijn onze regels:
1. Borsten zijn om naar te kijken en daarom doen we dat ook. Probeer dat niet te veranderen, werk
liever een beetje mee. Trek een strak truitje aan of zo.
1. Leer met de toiletzitting om te gaan. Je bent een grote meid. Staat hij omhoog, laat je hem gewoon
zakken. Wij willen hem omhoog, jullie willen hem naar beneden. Jullie horen ons ook niet klagen als
hij naar beneden staat.
1. Zondag = sport. Net als volle maan of Eb en Vloed. Laat het zo!
1. Winkelen is GEEN sport. En NEE zo gaan we er ook nooit over denken.
1. Huilen is chanteren.
1. Vraag wat je wilt. Laat ons even duidelijk zijn: Subtiele hints werken niet!- Sterke hints werken niet!Kennelijke hints werken niet!- ZEG HET MAAR GEWOON!
1. 'Ja' en 'Nee' zijn perfect acceptabele
antwoorden op eigenlijk alle vragen.
1. Kom naar ons met problemen die je echt opgelost wilt zien. Dat is wat we doen. Voor sympathie en
gezeur heb je vriendinnen.
1. Een hoofdpijn van 17 maanden is een probleem. Ga naar een dokter.
1. Alles wat we 6 maanden geleden hebben gezegd, is niet meer bespreekbaar. In feite is alle
commentaar verlopen na 7 dagen.
1. Als je denkt dat je dik bent zal je dat waarschijnlijk ook wel zijn. Vraag het niet aan ons.
1. Alles wat we zeggen kan 2 kanten op. En als de ene kant je boos of kwaad maakt, bedoelen we
natuurlijk de andere kant.
1. Of je zegt ons wat te doen. Of je zegt hoe we het moeten doen. Niet allebei!! En als je het zelf beter
weet, doe het dan zelf.
1. Als je wat wilt zeggen, doe dat dan tijdens de reclame.
1. Christopher Columbus vond zijn eigen weg.. Wij ook.
1. Als het jeukt, dan krabben we. Dat doen we.
1. Als we vragen of er wat is en jij zegt "niks", dan doen wij ook alsof er niks is. We weten dat je liegt,
maar het is geen discussie waard. Ga dan achteraf niet lopen
zeuren dat we er geen aandacht aan besteden..!
1. Als je een vraag stelt waar je geen antwoord op wilt hebben, verwacht dan een antwoord dat je niet
wilt horen.
1. En als we weer ergens heen gaan....echt waar:
alles staat je goed. Heus.
1. Vraag ons niet waar we aan denken, tenzij je bereid bent
om te praten over: Sex, Sport, of Auto's.
1. Je hebt genoeg kleren. Een gemiddeld 3e-wereld dorp is er jaloers op...
1. Je hebt te veel schoenen. De SchoenenReus is jaloers op je.
1. Ik ben in vorm. Rond is ook een vorm.
1. Bedankt dat jullie dit wilde lezen. Ik weet het, wij moeten vannacht op de bank slapen. Maar weet je,
wij schippers vinden dat niet eens erg. Het is net als kamperen.
Groeten Ger Willemsen
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Wat weten we eigenlijk
De antwoorden van juni:
1.Venetie.2.Lodewijk XIV.3.Noord-Atlantische verdragsorganisatie.4.Om zich te beschermen.
5.Blauw.6.300 miljoen.7.The Wailers.8.Aldous
Huxley.9.18%.10.Amerikaans.11.60%.12.Koningin Victoria.
13.8 vleugelslagen.14.Tex Avery.15.Abidjam.
Wist je ze allemaal? Knap hoor!

Op naar de volgende van: Wat

weten we eigenlijk

1.In welk land woonden de Azteken
2.Iemand die bang is voor spinnen lijdt aan...
3.De tekenaar van de Smurfen is
4.Hoe wordt een postzegelverzamelaar genoemd
5. Wie was de eerste koning van Israel
6. Wat betekent de naam Adam
7.Wat was de eerste Europese raket
8. Welk natuurverschijnsel veroorzaakt getijen
9.Wat betekent UNICEF
10. Welke zee scheidt Jemen van Ethiopie
11.In welk jaar werd de Berlijnse muur gesloopt
12.Behoort een antilope tot de holhoornigen
13.Wat is een luit
14.Welk insekt wordt een vlinder
15.Wat betekent " Eskimo"

Zo dat waren ze weer.
Met een vriendelijke groet van Wim Romkes
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Vakantietocht 2009 naar Frankrijk

Maart 2009 vertrokken uit Zaandam, na uitvoerig afscheid genomen te hebben van de Remming… Het was mijn
bedoeling om minimaal een jaar te overwinteren in Frankrijk, mijn laatste werkdag was 13 maart 2009
(prepensioen).
Eerst naar Jachtwerf Doesburg om schilderwerk te laten uitvoeren, ik heb zelf het onderwaterschip behandeld.
23 april was het schip weer klaar te water gelaten en op naar Nijmegen,Mook, Venlo en tenslotte op 27 april in
plas Hatenboer bij Roermond overnacht. In deze plas mijn eerste pechdag, harde wind (5Bft) gleed mijn
achtertros in het water en kwam in de schroef bij het aanmeren, de volgende dag de schroef geïnspecteerd en
jawel, de tros was om de schroefas geslagen, het water is zo helder daar dat ik het touw kon zien
zitten…watertemp.15 graden celsius…
De volgende dag de duikspullen omgedaan en onder de boot gezwommen en het touw verwijderd. dat duurde
bij elkaar een klein half uur, maar ik was steenkoud geworden, ik heb 2 uur in een deken op de bank gelegen
om weer een beetje mens te worden, wat kan een mens trillen zeg…
De 29ste weer vertrokken richting Maastricht, hier 6 dagen blijven liggen, tussen de twee welbekende bruggen,
hier de eerste kennissen ontmoet, o.a. de zwager van Arie, Ton en Dinie.
Intussen met de trein naar Haarlem gegaan om de verjaardagen van mijn twee dochters te vieren, Ton lette op
mijn schip…
Op 4 mei weer vertrokken naar Huy, Namur (hier 1000 liter getankt) Dinant en tenslotte op 8 mei Givet, hé,hé
eindelijk in Frankrijk .
‘s Avonds in Givet op de fiets de eerste tunnel bekeken, de tunnel van Ham, ziet er erg krap uit, nou ja, we zien
wel morgen. De volgende ochtend door de tunnel heen, is maar een kleintje zegen ze,
565 meter lang… ik vond het knap lang in ieder geval, maar wel een mooie ervaring. Na enkele tussenstops
Bogny-sur-Meuse bereikt, een redelijke steiger met water en stroom (16 A) en geheel gratis, hier ontmoette ik
een Engels stel in een tjalk, leuke mensen.
‘s Avonds wilde ik mijn pasta koken en toen deed mijn elektrische kookplaat het niet meer. Joe, de Engelsman
was bereid om mijn pasta te koken, kon ik toch nog aan boord eten, de volgende dag maar weer een
magnetronmaaltijdje… Intussen had ik besloten om door te varen naar Charleville-Mesiere om daar de plaat te
laten repareren, maar dat is niet zo eenvoudig, ze hebben daar nog nooit van het merk Atag gehoord,
bovendien konden ze de plaat niet repareren en hadden ook geen klein eenpitsplaatje op voorraad. Toen maar
doorgevaren naar het Canal des Ardennes, onderweg nog een ijsvogeltje gezien, wat een mooi beestje is dat,
felblauw op de rug, prachtig.
Het Canal des Ardennes is een geweldig mooi kanaal, met een sluizentrap van 26 sluizen, deze gaan allemaal
automatisch, geweldig. Helaas staan de oude sluiswachterhuisjes er erg verlaten en leeg bij.
Na het Canal des Ardennes te zijn afgezakt, richting Berry au Bac en daar het Canal de l’Aisne a la Marne
opgegaan, richting Reims. Op 24 mei Reims binnengelopen en voorbij de haven aan de walkant vastgemaakt,
geen voorzieningen, maar wel uit de grootste drukte van de snelweg (de haven ligt precies tussen de
autosnelweg en een autoweg, met 24 uur per dag razend verkeer!).
‘s Middags komen er twee mannen en een vrouw aangelopen en gaan aan het water zitten vlak achter mijn
schip, ik maak op een gegeven moment een praatje met ze en vertel in gebrekkig Frans over mijn plannen, ook
over de kapotte plaat en dat ik dus nog steeds niet kan koken. Zegt die ene man, wil je een losse plaat hebben?
Ik zeg ja, waarop hij ging telefoneren en waarachtig, een half uur later stopt er een auto en komt er iemand met
een losse plaat aanlopen, het is een dubbele plaat waarvan de grootste pit het niet meer doet en ik moest hem
“even” schoon maken, de kleine werkt perfect. Dus ik maak de plaat een beetje schoon en probeer hem, na
eerst de generator gestart te hebben en jawel, ik kon weer koken, de fransman wilde geen geld, veel plezier zei
hij en
Bon Voyage!!! Geweldig toch zo’n ervaring…
Maar ja, zo blij als ik was, ‘s nachts hoorde ik iets op het dek , ik werd er wakker van, ging kijken, was het een
zwerver die over het voordek liep. Ik schreeuw wat moet je, ga van mij boot af, sigaret riep hij, ik zeg heb ik niet,
ga weg zeg ik, en hij weer “sigaret”, ik zeg WEG!!! Okay, zegt hij, en ging van mijn schip af, liep over het gras
naar de weg, stak over en ging op een bankje liggen slapen, en ik dus ook weer slapen en verdraaid ik sliep
weer in, ha,ha echt waar….
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De volgende morgen doorgevaren richting Epernay, onderweg weer een tunnel gepasseerd, de Mont Billy, een
tunnel van 2300 meter lang, kaarsrecht, nou dit is dus echt een lange…
Op 27 mei in Epernay aangekomen, is wel een duur haventje, maar er zit wel een toegangskaartje bij ter
waarde van € 8,-, voor een bezoek aan een Cave van Castellane, een champagnekelder.
Onderweg had ik een stel uit Alkmaar ontmoet, Ab en Ien, die gingen via Epernay naar Parijs, we zijn toen
gezamenlijk naar Epernay gevaren, en hebben gezamenlijk de Cave bezocht en nog een andere van Mercier,
wat een gangenstelsel zeg. Mercier heeft 16 km. aan onderaardse gangen en Castellane heeft er 6 km…..
duizenden flessen en de meeste worden elke dag met de hand een klein beetje gedraaid!
Op 30 mei Chateau –Thierry aangedaan, daar moest ik voor het eerst gebruik maken van de scooterbandjes
die ik had gekregen van Gerard Meijer, de walkant liep onder water schuin weg, nog bedankt Gerard. Hier een
heel groot oorlogsmonument bezocht uit de “Grand Guerre” oftewel de eerste wereldoorlog.
Op 4 juni Parijs aangedaan, aangelegd in het Arsenal, de jachthaven van Parijs, erg duur hier, twee nachten
kwam me op een kleine € 80,- te staan, maar WEL door Parijs geslenterd en de Notre Dame bekeken.
Op 7 juni weer vertrokken en richting Conflans St. Honorine gegaan, onderweg een rondje om het Ill de Cite
gevaren, dus om de Notre Dame, en daarna bijna onder de Eiffeltoren door!!! Hier heb ik wel eens van
gedroomd, nu kwam die droom dus uit… geweldig.
Hierna de Oise opgegaan richting Cergy, het was erg mooi weer, vlak voor Cergy slecht weer op komst en
koud, dus korte broek uit en warme kleding aangedaan. De volgende morgen eerst een nieuw ruitenwisserblad
gekocht bij een plaatselijke autodealer, hierna doorgevaren naar Beamont-sur-Oise, aan een steiger voor een
heel grote supermarkt. Het weer is nog steeds naar, af en toe zon, veel regen en wind. Omstreeks de 11de in
Compiegne aangekomen, hier een auto besteld bij een autoverhuurbedrijf, omdat ik het weekend van de 28ste in
Haarlem wilde zijn. Het weer is intussen geweldig mooi en warm geworden. Besloten om de tijd tot de 28ste vol
te maken met varen naar de Sambre om daar eens te kijken waarom deze niet meer bevaarbaar is.
Richting Chauny gevaren, daar een narrowboot bezocht van Eric en Linda, ik kon er niet onderuit komen, ik
moest hun boot bekijken, 16 mtr. lang en amper 2 mtr. breed, maar de ruimte binnen is verrassend groot ,
hierna de Sambre op, ik vind het geen mooi vaarwater hoor, tot aan de versperring, in het Frans heet dat een
“chomage”. Het verhaal gaat dat er een brug over het kanaal is ingestort, in okt. 2007 zouden ze beginnen met
opknappen, dat zou twee maanden duren, afijn, het is nu juni 2009 en er is nog steeds niets gebeurd, ze
hebben er zelfs een dammetje van gemaakt met een dikke pijp er doorheen om het water af te voeren, maar
varen gaat echt niet meer.
De volgende dag teruggevaren naar Chauny, en vandaar naar Abbecourt het Canal de l’Oise a La Aisne op. De
20ste aangekomen in Bourg et Comin, een geweldig mooie gratis aanlegplaats met een groot grasveld er voor
en gratis stroom en water, wat wil een mens nog meer…
De 22ste doorgaveren naar Soissons, zeer interessante stad om te bezoeken, ook hier weer alles gratis! De 24ste
weer weggevaren richting Compiegne, onderweg in Choisy au Bac gestopt en met de fiets naar l’Amiciti
gegaan, er staat daar een wagon waar in 1918 de vrede is getekend om een einde aan de eerste wereldoorlog
te maken. Tevens is daar ook na de tweede wereldoorlog een vredesakkoord getekend.
De 27ste weer in Compiegne aangekomen en ‘s avonds de auto opgehaald, om het weekend in Nederland door
te brengen. Bij de keukenloods in Zaandam een nieuwe kookplaat aangeschaft, tot op heden werkt deze
uitstekend. Uiteindelijk ben ik via Berry au Bac,Reims,Chalon, en Vitry in Bar le Duc aangekomen,daar twee
nachten blijven liggen en de stad bekeken.
Op de 12de juli voor de sluis van Demange aangelegd, de volgende morgen kunnen we (drie schepen) door de
tunnel varen, deze is kaarsrecht en 5 kilometer lang!!!
Wat een ervaring, we mochten op eigen kracht door de tunnel, ik als eerste achter de sleepboot (touer), deze
sleept zich aan een ketting over de grond voort, wat een ongelooflijke herrie maakt.
Ik heb achter hem gevaren met mijn oorkleppen op!! Het was hier wel 280 meter boven de zeespiegel!!

24

Hierna richting Toul gevaren, hier ben ik 4 dagen blijven liggen om de was te doen enz.
Veel vrienden gemaakt hier, van Australiërs tot Duitsers en Engelsen, leuke tijd gehad, na een hartelijk afscheid
naar Epinal gevaren, daar gevraagd voor een winterplek, helaas alles vol, weer terug naar Toul om uiteindelijk
in Nancy te komen, ook hier is een kanaal (Canal de Jonction) 2 jaar gesloten omdat de oever naar beneden is
gestort, het kanaal is daar nog minder dan 2 meter breed, het kanaal zelf is geheel vernieuwd met automatische
sluizen!!!
Erg jammer allemaal, anders had ik niet over Toul hoeven te varen. Onderweg ben ik de Lucky Duck
tegengekomen, met Matty aan boord, zij is op de terugweg naar Haarlem, en we besloten om gezamenlijk op te
varen naar Toul, alwaar zij doorvaart naar België en ik naar Nancy. In Nancy zijn mijn twee dochters aan boord
gekomen voor een weekje, veel plezier gehad en gezwommen in de Moezel, hier hebben wij ook de Husky
ontmoet, het schip van Ria en Rob Brugman. In Nancy ben ik 9 dagen gebleven, kostte toch eventjes
€ 132,- !!! Hierna ben ik richting België gevaren, weer over Toul en dan het Canal de L’Est oftewel de Maas af.
In Consenvoye overnacht en daar een stel uit Nederland leren kennen (Carla en Paul) en gezellig ‘s avonds een
borreltje bij hun gedronken.
De volgende morgen weggevaren in een miezerige regen, later werd het droog, op een gegeven moment lag ik
in een sluis en hoorde een vreemd geluid, ik wist niet of dat bij mij vandaan kwam of van de boot die voor mij
lag, maar uit de sluis was het geluid weer weg en vloog ik gauw de machinekamer in om te kijken of alles in
orde was. Ik rook direct een brandlucht, maar kon niets vinden. Aanleggen is er daar niet bij, dus na de
volgende sluis kwam er een steiger in het zicht, daar de boot aangemeerd en de boel geïnspecteerd, niets
kunnen vinden, maar toen ik de motor weer wilde starten ging dat niet meer, dus toen wist ik waar ik moest
zoeken. Het bleek dat het startrelais was verbrand. Vlak daarna komt er een schip aanvaren, blijkt het Carla en
Paul te zijn. Ik roep, ik heb pech, waarop Paul langszij komt en mijn verhaal hoort. Hij zegt, je kan hier niet
blijven liggen want dit is de steiger van de politieboot, maar door de sluis is een mooie steiger met water en
stroom, ik sleep je er wel doorheen. Zo gezegd en gedaan, bij het afremmen heb ik helaas zijn schip
beschadigd, ik hoop maar dat de verzekering dit dekt. Bij nader onderzoek blijkt dat de startmotor ook stuk is, ik
kan dus niets meer, maar gelukkig heb ik internet aan boord en vond in Friesland een 2de hands startmotor, bij
jachtwerf de Schiffart. Deze arriveerde pas op donderdagmorgen, na inbouw kon ik weer starten en verder
varen.
In de tussentijd heb ik nog een Engels stel geholpen die problemen hadden met hun keerkoppeling, tevens heb
ik daar ook de was gedaan, de wasmachine was gratis (typisch Hollands hé), het liggeld incl. stroom en water
was € 7,- per dag. Het plaatsje waar ik lag heet Dun-sur-Meuse.
Hierna ben ik zonder problemen naar Nederland gevaren, in Wessem kwam ik Matty weer tegen.
Vanuit Wessem zijn we gezamenlijk via Gouda naar Haarlem gevaren, daar is Matty de Mooie Nel opgegaan en
ik door naar De Remming.
Ik heb in totaal 2360 km. afgelegd, +/- 1200 liter gasolie verbruikt bij 420 motoruren, dat is dus
2,85 liter gasolie per uur, en ben 538 sluizen gepasseerd, waarvan het grootste verval 16 meter is geweest. Aan
de grens met Frankrijk heb ik € 385,- betaald om door Frankrijk te mogen varen.
Op de heenweg heb ik 1000 liter getankt in Namen voor € 1,- de liter, op de terugweg (voor de zekerheid) 300
liter in Dun-sur-Meuse voor € 1,16.
Terugkijkend op deze tocht kan ik stellen dat Frankrijk een ontzettend mooi vaargebied is, en als je niet opziet
tegen de vele sluizen, dan is het beslist de moeite waard, ik heb in ieder geval genoten van alles.
Wat mijn volgende vaargebied wordt weet ik nog niet, misschien weer Frankrijk, maar dan door naar de
Middellandse Zee………..
Hans Hofhuis
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MOPPENTROMMEL
ecember
Wat vind je wel in december, maar niet in de andere maanden van het jaar?
De letter d

erst vakantie
De meester geeft natuurkundeles. 'Bij hitte zet iets uit, maar bij kou krimpt iets. Wie kan daar een
goed voorbeeld van geven?'
Mark: 'De zomervakantie duurt zes weken, maar de kerstvakantie duurt maar veertien dagen,
meester!'

lokje
Welk klokje geeft wel de tijd aan, maar nooit de uren?
Een sneeuwklokje.

rijsje
De Kerstman loopt een postkantoor binnen en vraagt om een postzegel van 78 eurocent. 'Oh ja,',
zegt 'ie tegen de verkoper, 'wilt u het prijsje er af halen?
Het is namelijk een Cadeautje.'

erstman
In een winkelcentrum in amsterdam vroeg de kerstman aan een meisje hoe ze heet en kreeg alleen
een boze blik.
De kerstman herhaalde de vraag.
Tenslotte zei het meisje verontwaardigd: 'Dat heb ik je vanmorgen op school verteld en nu ben je het
al vergeten!'

eee
De Kerstman en Sinterklaas zitten gezamenlijk aan de bar.
Zegt Sinterklaas tegen de Kerstman: Doe mij eens een biertje.
Waarop de Kerstman zegt: Ik ben Sinterklaas niet.
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Boosheid over negeren belangen watersport door LNV
dinsdag 20 oktober 2009
Een aantal gezamenlijke organisaties, waaronder het Watersportverbond, zijn boos op
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de besluitvorming rond de
afsluiting van gebieden in de Waddenzee is geen enkele rekening gehouden met de
Watersport.
Het Watersportverbond heeft dit aangekaart in een brief aan het ministerie, mede namens de
gezamenlijke organisaties ANWB, HISWA, Nederlandse Vereniging van Toerzeilers,
Wadvaarders, Kanobonden, wadlooporganisaties en een aantal rondvaartbedrijven.
Niet ingegaan op lijst
Dat er geen rekening is gehouden met de watersport werd eind september duidelijk uit de
correspondentie van het ministerie van LNV. Hierin werd niet ingegaan op de uitgebreide lijst
van voor de watersport belangrijke gebieden die door deze organisaties ruim op tijd was
ingeleverd – nota bene op verzoek van het ministerie.
Alleen vogels en zeehonden
Volgens het Watersportverbond werd de brief van LNV “puur
bezien vanuit nog verdere bescherming van vogels en ook van
zeehonden”. De aangeleverde lijst bevatte gebieden die
volgens de gezamenlijke organisaties weer open gesteld
zouden kunnen worden voor het varende publiek omdat daar
geen negatieve significante effecten op de natuur zijn.
Verspilde moeite
De betrokken organisaties hebben nu het idee dat de inspanningen om deze lijst samen stellen
verspilde moeite is geweest, omdat in het wijzigingsbesluit hier niet op wordt ingegaan. In
een brief die het Watersportverbond, mede namens de veertien toeristische
gebruikersorganisaties in het Waddengebied, aan het ministerie stuurde is dit aan de kaak
gesteld.
Gemotiveerde verantwoording
Ook is de lijst met open te stellen gebieden nogmaals meegestuurd. Het Watersportverbond en
de andere organisaties verwachten nu van LNV een gemotiveerde verantwoording van
middels art.20 van de Natuurbeschermingswet af te sluiten gebieden.
Bovendien moet het afgelopen zijn met afsluitingen zogenaamd voor bescherming, terwijl het
motief in feite een gemakkelijke vorm van handhaving op overtredingen is.
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RWS wil wachtplaatsen Zijkanaal C
uitbreiden
vrijdag 16 oktober 2009
Rijkswaterstaat heeft toegezegd - als het budget dat toestaat - een 70 meter lange
wachtsteiger aan te gaan leggen bij de brug van de A9 over het Zijkanaal C bij
Spaarndam. Het Watersportverbond heeft hier al regelmatig op aangedrongen.
Bij Zijkanaal C en dan met name aan de noordkant zijn al jarenlang geen goede wachtplaatsen
voor de pleziervaart, vooral bij de brug van de snelweg A9. Het Watersportverbond heeft
regelmatig bij Rijkswaterstaat aangedrongen om deze aan te leggen.
Gewenste situatie
Vorige week zijn een aantal partijen op uitnodiging van Rijkswaterstaat bij de brug komen
kijken om te kijken wat nu de gewenste situatie moet gaan worden. Zowel het
Watersportverbond als Schuttevaer waren hierbij aanwezig.
70 meter lange wachtsteiger
Rijkswaterstaat blijkt open te staan voor de wensen van het Watersportverbond en
Schuttevaer. Dit zijn aan de noordkant een 70 meter lange wachtsteiger met de mogelijkheid
om aan beide zijden aan te leggen voor de recreatievaart. Daarvoor worden een aantal
dukdalven voor de beroepsvaart neergezet.
Rijnlandsluis
Aan de zuidzijde ligt al een wachtsteiger. Aan deze zijde is het aantal wachtende schepen ook
minder, doordat de bedieningstijden van de brug aansluiten op die van de Rijnlandsluis en de
Haarlemse bruggen. Bij de Rijnlandsluis komen ook nieuwe wachtplaatsen. Deze worden na
de renovatie van de sluis in de zomer van 2010 gerealiseerd.
Budget
Een groot probleem is nog het beschikbare budget. Op verzoek van het Watersportverbond
gaat Rijkswaterstaat de mogelijkheid onderzoeken om de bouw van de wachtsteiger bij de
brug van A9 te combineren met die bij de Rijnlandsluis, waarvoor het Hoogheemraadschap
van Rijnland verantwoordelijk is. Hierdoor kunnen kosten bespaard worden.
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Haven Wijdenes moet gebaggerd
worden
vrijdag 6 november 2009
Het Watersportverbond wil dat de haven van Wijdenes, aan het Markermeer tussen
Hoorn en Enkhuizen, weer op diepte wordt gebracht. Dat is goed voor de
aantrekkelijkheid van het Markermeer en de veiligheid op het water.
De haven Wijdenes, gelegen aan het Markermeer tussen Hoorn en Enkhuizen, heeft al jaren te
maken met verzanding. Steeds minder recreatieschepen kunnen daardoor van het haventje
gebruik maken. Ook de reddingboot, die er zijn vaste ligplaats heeft, kan steeds moeilijker de
haven in en uit. In een brief aan het recreatieschap Westfriesland (de beheerder van de haven)
pleit het Verbond voor een structurele oplossing.
Mooi en rustig haventje
In de brief wijst het Watersportverbond erop dat de haven Wijdenes voor de watersport twee
functies heeft. Het is voor veel toervaarders een mooi en rustig haventje om naar toe te varen.
Juist aan dit soort plekjes is een tekort. Ook in de onlangs, mede de provincie Noord-Holland
vastgestelde Toekomstverkenning Markermeer-IJmeer (TMIJ) wordt geconstateerd, dat dit
soort kleine haventjes zorgen voor diversiteit in vaardoelen. Zij dragen daarmee bij aan de
kwaliteit van het Markermeer voor de watersport.
Vluchthaven
Daarnaast is de haven van Wijdenes belangrijk als vluchthaven en dus voor de veiligheid op
het water. Juist bij plotseling opkomend slecht weer is de kust van West-Friesland vaak ‘lager
wal’ en is een vluchthaven op die plek belangrijk. Vanwege de noodzaak tot het hebben van
voldoende vluchtmogelijkheden is de haven indertijd, met rijkssubsidie, gerealiseerd.
Voorkomen
Het Watersportverbond wil dat de haven op korte termijn weer op diepte wordt gebracht.
Tegelijkertijd moeten er maatregelen genomen worden om nieuwe verzanding te voorkomen.
Het Verbond is graag bereid daarover mee te denken.
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Officieel bezwaar tegen afsluiting
Wadden-gebieden
maandag 9 november 2009
Het Watersportverbond gaat officieel bezwaar aantekenen tegen het besluit van het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om gebieden op de Waddenzee af
te sluiten, omdat hierbij geen rekening is gehouden met de belangen van de watersport.
Dat er geen rekening werd gehouden met watersporters werd eind september duidelijk uit de
correspondentie van het ministerie van LNV. Hierin werd niet ingegaan op de uitgebreide lijst
van voor de watersport belangrijke gebieden die ruim op tijd was ingeleverd – nota bene op
verzoek van het ministerie – door een aantal belanghebbende organisaties.
Naast het Watersportverbond waren dit de ANWB, HISWA, Nederlandse Vereniging van
Toerzeilers, Wadvaarders, Kanobonden, wadlooporganisaties en een aantal
rondvaartbedrijven.
Al eerder kaartte het Watersportverbond de gang van zaken aan in een brief, mede namens
diezelfde organisaties. Lees hierover ook het bericht op Watersportverbond.nl ‘Boosheid over
negeren belangen watersport door LNV’ van 20 oktober. Het Watersportverbond heeft nu dus
besloten officieel bezwaar aan te tekenen.
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Klein Vaarbewijs en ICC straks op een
handzame pas
donderdag 12 november 2009
Vanaf 1 januari 2010 zal de VAMEX, waar het Watersportverbond in participeert, de
afgifte van het nationale Klein Vaarbewijs en het internationale Certificate of
Competence (ICC) samenvoegen in een nieuw ontwikkeld document op handzaam
pasformaat.
Voor de watersporter die ook in het buitenland vaart
betekent dit een duidelijke serviceverbetering en
lastenverlichting.
Tot nu toe
Tot op heden wordt het ICC nog door de ANWB
afgegeven als los papieren document, dat alleen apart
kan worden aangevraagd als men al in het bezit is van
een Klein Vaarbewijs of TKN certificaat.
Creditcard
Straks zijn het Klein Vaarbewijs en ICC
in één document geïntegreerd in een pas
op creditcard formaat. Er hoeft dan ook
nog maar eenmaal een aanvraag met
pasfoto te worden ingediend en nog maar
een keer te worden betaald. Voor TKNcertificaathouders die alleen het ICC
aanvragen is er eveneens een ICC-versie
op creditcard formaat.
Internationale standaard
Vanaf 1 januari ontvangen alle voor het
Klein Vaarbewijs examen geslaagde kandidaten (ongeveer 20.000 per jaar) het nieuwe aan de
internationale standaard aangepaste document.
Tarief niet omhoog
De geheel nieuw ontworpen pas kent tevens een aantal belangrijke verbeteringen op het
gebied van beveiliging om mogelijke fraude beter tegen te gaan. Het huidige tarief van € 25,voor het aanvragen van een Klein Vaarbewijs wordt, ondanks deze verbeteringen, niet
verhoogd.
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Watersportverbond blij met NEE tegen vaarbijdrage
donderdag 19 november 2009

Het Watersportverbond is blij dat Minister Verburg van LNV besloten heeft af te zien van de invoering van
een watersportbijdrage. Er is geen draagvlak onder de watersporters, concludeert de Minister. Zij neemt
daarmee het standpunt van het Verbond over.
"Wij zijn geweldig blij met dit resultaat”, aldus Joop Simmers bestuurslid van het
Watersportverbond. “Wij zijn blij dat onze duidelijke NEE – ingegeven door de mening van
onze achterban – effect heeft gehad”.
Blauwfonds:
De Taskforce Versterking Recreatietoervaart, onder voorzitterschap van oud-staatssecretaris
Gabor, adviseerde eerder dit jaar te komen tot een verplichte vaarbijdrage. De opbrengst zou
moeten komen in een ‘Blauwfonds’, waaruit maatregelen voor de watersport betaald zouden moeten
worden.
Geen draagvlak:
Het Watersportverbond heeft het voorstel van de Taskforce Gabor destijds uitgebreid besproken met de
achterban. Conclusie daarvan was dat er geen draagvlak voor was. Die conclusie is nu dus door Minister
Verburg overgenomen.
Toekomstvisie:
De discussie over de financiering van de watersportmogelijkheden blijft echter bestaan. De watersportsector
werkt momenteel hard aan een Toekomstvisie watersport 2025. Op basis daarvan wil het Watersportverbond
opnieuw in overleg met Minister Verburg.

Denk mee over de toekomst van watersport in 2025 donderdag 29 oktober 2009
Hoe ziet de watersporter, de watersport en het watersportland er in 2025 uit? Het Watersportverbond nodigt
u uit om hierover mee te denken voor de Toekomstvisie Watersportrecreatie 2025.
Wat zijn onze ambities en hoe kunnen die worden gerealiseerd? Wat draagt de overheid, het bedrijfsleven
en de watersporter zelf bij aan het realiseren van dat toekomstplaatje? Dat zijn de vragen die worden gesteld
bij de Toekomstvisie Watersportrecreatie 2025.
Het Watersportverbond, HISWA Vereniging en ANWB werken onder de vlag van de Stichting
Recreatietoervaart Nederland (SRN) hard aan de Toekomstvisie. Voor de
ondersteuning is Adviesbureau Boer & Croon ingeschakeld.
Belofte:
Met deze visie willen deze partijen de belofte nakomen die in juni aan de
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit is gedaan naar
aanleiding van de publicatie van het advies van de Taskforce Versterking
Recreatietoervaart. De Minister is toen gevraagd nog geen besluit te nemen
over de daarbij voorgestelde invoering van een ‘watersportbijdrage’. “Eerst
moet duidelijk zijn hoe de toekomst eruit ziet en wie welke verantwoordelijkheid daarbij heeft”, aldus de
gezamenlijke organisaties destijds.
Gedragen visie:
Het is de bedoeling dat de Toekomstvisie gedragen wordt door de watersporter. Daarvoor worden
brainstormbijeenkomsten, verdiepingssessies en achterbanraadplegingen georganiseerd.
Wij nodigen ook u, als lid van een aangesloten watersportvereniging, nadrukkelijk uit om mee te doen, mee
te denken en mee te discussiëren. Dat kan via de speciale website 'Denk mee over de toekomst van de
watersport'.
Geef uw reactie daar op de gepubliceerde wensen, ideeën, plannen en voorstellen van anderen, of geef die
van uzelf aan. Het belooft een boeiende discussie te worden. De uitkomsten zullen wij nadrukkelijk mee
laten wegen in de uiteindelijke visie.
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Watersportverbond tegen wisselend
waterpeil
vrijdag 4 december 2009
Het Watersportverbond heeft het Wetterskip Fryslan laten weten geen voorstander te
zijn van een schommelend waterpeil. Het Wetterskip onderzoekt op dit moment
namelijk de mogelijkheden om een schommelend waterpeil in te voeren.
Afgezien van de hoge kosten die dit plan met zich mee zal brengen, in de vorm van extra
baggerkosten, kosten voor onderhoud van walbeschoeiing en steigers, zal dit plan nadelig zijn
voor de veiligheid op de vaarwegen in Fryslân.
De provincie Fryslân profileert zich als een gastvrije provincie, met veel mogelijkheden voor
de recreatievaart. Het gehele Friese Merenproject is hierop gebaseerd. Er is inmiddels een
groot aantal alternatieve routes voor de recreatievaart gerealiseerd, zodat men het drukbevaren
Prinses Margrietkanaal zoveel mogelijk kan mijden.
Als het waterpeil in de zomer lager is, zullen veel van deze alternatieve routes voor een groot
deel van de recreatievaart niet of in ieder geval minder goed bevaarbaar zijn, waardoor alles
zich concentreert op de grotere vaarwegen, waaronder het Prinses Margrietkanaal. Hierdoor
zal de veiligheid in het gedrang komen.
Het voorstel wordt binnenkort in het bestuur van het Wetterskip besproken. Het
Watersportverbond vertrouwt er op dat het Wetterskip afziet van een wisselend waterpeil,
zodat nadelige gevolgen voor de recreatievaart zullen worden voorkomen evenals hoge extra
kosten voor het Wetterskip waardoor de waterschapslasten veel hoger zullen moeten gaan
worden.
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* FORMULIER VOOR HET OPGEVEN VAN MUTATIES *
Gebruik voor het opgeven van mutaties uitsluitend dit formulier.
Zend het volledig ingevulde formulier s.v.p. naar:
W.S.V."DE REMMING": P/a Boeterslaan 36, 1834 GR St. Pancras

Persoonlijke gegevens
naam + voorletters…………………………….adres………………………………………………
Postcode/woonplaats………………………………………………………………………………..
tel.thuis…………………….…mob.tel…….………………e-mail……………….…………………

Gegevens huidige boot
Naam…………………….....…………soort (zeil,motor,motorsailor)…………………………….
Type……………………......................ligplaats in de haven
O ja O nee
maten in meters: lengte……………..breedte…..…………diepgang……………………………
aanvraag andere box: huidige box nr……………………...nieuwe box nr………………..…….
ander schip aangekocht O ja O nee
nieuwe gegevens: lengte…………….breedte…………….diepgang……………………………
Opmerkingen c.q. reden van wijziging:
………………………………………………………………………………………………………….
________________________________________________________________________
Bestuur:
Voorzitter Anne de Jong
e-mail: jns.de.jong@gmail.com

De Boeg 66
1502 GW Zaandam

Tel. 075-6145870
Mob. 06-28506261

Secretaris Henk van ‘t Hul
e-mail: hvthul@quicknet.nl

Boeterslaan 36
1834 GR St.Pancras

Tel. 072-5642866
Mob. 06-10039820

1e Penningmeester Joke Brandse Prins Hendrikstraat 96
1501 AV Zaandam
e-mail: j.brandse@chello.nl

Tel. 075-6159115
Mob. 06-13403343

2e Penningmeester Jan Zwart
e-mail: zwartjan@upcmail.nl

Tel. 075-6707479
Mob. 06-46383936

Dodonaeuslaan 324
1504 KC Zaandam

Havencommissaris Jan Gankema Het Kruiwerk 27
1622 GE Hoorn
e-mail: b.gankema@planet.nl

Tel. 0229-216355
Mob. 06-53171629

Commissaris technische zaken
Jan Kooiman
e-mail: jankooiman@planet.nl

De Wijzend 2
1474 PA Oosthuizen

Tel. 0299-401823
Mob. 06-22940131

Havenmeesters
Willem Anker (zomer)
Hans Hofhuis (winter)

P/a Badhuisweg 2 rood
1506 PA Zaandam

Mob. 06-18880154

Evenementencommissie
Marco Schoone
e-mail: Marco@teamprojekten.nl

Merckenrif 115
1531 MP Wormer

Mob. 06-21592900

Redactie-adres

j.brandse@chello.nl
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