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Bericht van de redactie
Zo, nog even en dan is er alweer een nieuw
“Remmingwerk” gereed.
Het 1e nummer van 2010 wil ik gebruiken om
iedereen die, door middel van een stukje via
email, een krantenknipsel of zomaar een leuk
verhaal, het bezorgen van “Remmingwerk”,
heeft gezorgd dat ons clubblad nog steeds
bestaat, heel hartelijk te bedanken.
U weet het: heeft u moeite met schrijven, er is
altijd iemand van de redactie bereid om samen
met u een verhaal te maken. U de woorden en
verhalen, wij de taal en mooie zinnen.
Blijf dus vooral kopij sturen

j.brandse@chello.nl

Voor nummer 2 uiterlijk tot:

7 juni 2010

Namens de redactie: Joke Brandse
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TeWarskip
U moet weten, of weet al wel, dat ik vanuit waar ik woon uitzicht heb op de Zaan. Zo na
november kwamen er geen plezierjachten meer door de Zaan, voor zover ik kon bekijken, en
zelfs de beroepsvaart liet verstek gaan op een enkeling na dan. Wel iedere dag het bootje
van de havendienst die „s morgens door het ijs een geul maakte en ook zorgde dat het ijs
rond de blusboot gebroken was.
De laatste week van februari dit jaar heb ik gelukkig de eerste plezierjachtjes weer langs zien
komen. Voor mij de eerste tekenen dat we weer richting de lente gaan. Half april kunnen we
verwachten dat de droogliggers te water gaan en het weer drukker wordt op de Zaan.
Op mooie dagen, die nu af en toe komen, wil ik net als de zwanen en kuifeenden lekker op
het water dobberen. Eerst nog de antifouling er op en ook hier en daar nog wat reparaties.
Het idee dat we straks weer heerlijk kunnen varen helpt mij wel om de klussen te gaan doen.
Het geeft een goede motivatie om er aan te beginnen, ik verwacht en hoop ook dat jullie
weer zin hebben om te gaan varen.
U kent het gezegde wel: “koop een boot en werk je dood...”, geen vrolijke spreuk en ook niet
echt de waarheid, is mijn mening. Ten eerste is de verf van een veel betere kwaliteit dan in
de tijd dat de spreuk werd gestart. Ten tweede is de kwaliteit van onze bootjes beter en als
laatste weten we veel beter hoe je een boot moet onderhouden. Kortom, een jacht is een
pracht geworden. Inderdaad, het gaat niet vanzelf maar dat onderhoud valt wel mee
tegenwoordig en het is ook leuk om het te doen.
Er komt echter een tijd dat we “te grijs” worden en dan zijn er nog weer andere opties en dat
is het werk laten doen of toch je schip overdragen aan de jeugd en hopen dat we nog jaren
mogen meevaren…!? Voor de meesten van ons geldt echter dat we er nog weer voor gaan.
Nog even iets anders voor deze TeWarskip.
Het aankopen van de steigers (het water blijft huren). Het wordt wel steeds duidelijker welke
kant het op gaat. Ook dat we het wel zullen kunnen betalen en dat het verschil in huurprijs
van steigers en water naar alleen water voldoende geld uitspaart om het onderhoud zelf uit
te voeren. De Gemeente reserveert € 10.000 per jaar voor onderhoud en afschrijving. Dat
bedrag zullen we niet precies halen maar wel bijna.
Wat spannend blijft is wat de huur van het water zal worden. Natuurlijk gaan we dan ook nog
onroerende zaakbelasting (OZB) betalen als eigenaar. Ook zullen we de steigers moeten
verzekeren. Maar dan hebben we wel alle rechten en hebben we dus vaste voet aan land.
De Gemeenteambtenaren waarmee we spreken zijn eerlijk en positief naar ons toe en de
overleggen gaan geweldig, met koffie en gebak, speciaal door Jan Kooiman uitgezocht.
Wat een lekker gebakje toch voor een goede stemming meebrengt. Al met al hebben de
onderhandelaars van onze vereniging en de Gemeente er vertrouwen in dat dit alles
allemaal goed afloopt.
U moet ook weten dat Zaanstad en de dienst Gebouwen en Kunstwerken (dat zijn o.a. de
bruggen) voornemens zijn om te starten met het aanbrengen van een nieuwe toegangsbrug.
Eind deze maand zal het werk beginnen. Allemaal zeer positieve zaken waarmee onze
vereniging een grote stap vooruit maakt. Een kans die we natuurlijk met beide handen
aannemen, mits het haalbaar voor ons is.
Ik heb er heel veel zin in dit jaar, zowel met de Vereniging als met het varen en van hier uit
wens ik u allen dat ook toe.
Anne, uw voorzitter
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Najaarsvergadering in clubgebouw Mozamo te
Koog a/d Zaan, 11 november 2009

Geachte leden,
Helaas moet ik jullie mededelen dat de notulen van deze vergadering onvindbaar zijn
in mijn computer.
Daarvoor mijn excuses.
Ik wil toch een aantal hoofdpunten uit de vergadering notuleren.
Joke Brandse heeft voorgesteld om elk jaar een formulier door de leden te laten
invullen m.b.t. adressen, telefoonnummers en verzekering etc., zodat wij over de
juiste gegevens beschikken van onze leden en dat wij weten dat de boten verzekerd
zijn. De leden gaan hiermee akkoord.
Anne de Jong legt in de vergadering aan de leden uit dat wij behoudend zullen
omgaan met vaste bewoning op de boten. Wij zijn geen woonarkenhaven, maar een
actieve haven met bedrijvigheid en recreatiedoeleinden. Wel dient gezegd dat het
moeilijk is om hier richtlijnen aan te geven. Vanuit de Gemeente is het niet
toegestaan permanent op de boot te wonen. Ons reglement voorziet niet in het
nemen van maatregelen tegen deze vorm van bootgebruik. Er zijn namelijk vele
mogelijkheden om dit te omzeilen.
Het bestuur heeft een ledenstop afgekondigd per 1 januari 2010.
De financiële situatie van De
Remming is gezond en er behoefd
geen contributieverhoging te worden
ingevoerd. Dit stemt een ieder
tevreden.
Dit zijn zo’n beetje de belangrijkste punten uit
de vergadering.
Tot maandag 12 april 2010 in Mozamo.
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Maandag 12 april 2010
Voorjaarsvergadering 20.00 uur in
clubgebouw Mozamo Wezelstraat 17
te Koog a/d Zaan
1)

Opening van de vergadering

2)

Notulen van de najaarsvergadering 2009 ?? ter goedkeuring

3)

Ingekomen en uitgaande stukken

4)

Jaarverslag van het bestuur

5)

Mededelingen van de havencommissie en de technische
commissie

6)

Vaststellen van de begroting van 2010

7)

De haventarieven voor 2010

Pauze

8)

De evenementencommissie

9)

Kascontrolecommissie

10) Ledenstop voor 2010
11) Rondvraag en sluiting.

Als bestuur zijnde hopen wij dat u weer in grote getale aanwezig bent.
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Bestuursvergadering van de W.S.V “De Remming”
donderdag 4 februari 2010
Aanvang:

20.00 uur

Locatie:

Havenkantoor

Aanwezig: Henk van ’t Hul, Jan Gankema, Joke Brandse, Jan Zwart en Jan Kooiman
Afgemeld door ziekte: Anne de Jong

Opening
Henk van ’t Hul als plaatsvervangend voorzitter opent om 20.15 uur de vergadering, met een
allemaal welkom op deze eerste vergadering van het nieuwe jaar 2010 en een: “ Wat jammer
voor onze Rosalie, we hadden haar de 1e plaats in de finale zo gegund”.
Mededelingen
Jan Kooiman meldt dat hij is gebeld door dhr. Dirk Walst, de beheerder van civiele
kunstwerken Gem Zaanstad, dit i.v.m. het monteren van de nieuwe op/afgang naar de
haven. De dhr. Walst meldt dat het in de bedoeling ligt om tegen het einde van de maand
februari 2010 te starten met de klus.
Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering december 2009 worden goedgekeurd.
Binnen gekomen post
Brief van Sena dat de vereniging wordt aangeslagen voor een bijdrage voor het gebruik van
muziek via de ether. Onze reactie zal niet uitblijven.
Havencommissie en Technische commissie
Jan Gankema meldt dat er een misverstand kan ontstaan over het bedrag wat bij
aanmelding door de aankomende leden moet worden betaald. In art. 4 van het reglement
wordt over € 29 gesproken en de nieuwe leden wordt € 30 berekend. Jan Zwart antwoordt
dat deze € 30 ook voor het eerste jaar gelijk het jaarlijkse lidmaatschapsgeld is. Het zal
nagetrokken worden of hier een aanpassing voor moet komen in het reglement.
Jan Kooiman meldt dat hij de volgende winter minder zorgen over het bevriezen van het
drinkwater op de haven wenst. Hij wil het bezien om de voeding van de haven tegen de
winter helemaal af te sluiten en door te blazen met lucht. De voeding van de Ark wil hij wel
vorstbestendig houden, zodat hier gewoon druk op kan blijven, door deze voeding goed te
isoleren en met elektrisch weerstandslint te omwinden. Dit moet bekeken worden als de
nieuwe opgang gerealiseerd is.
Deze winter heeft de vereniging het geluk dat er een goed oplettende havenmeester
aanwezig is, die de temperatuurschommelingen goed in de gaten houdt en alles weer aftapt
als de waterdruk er opgestaan heeft overdag. Maar normaal gesproken doen we dit niet en is
dit ook nooit gedaan.
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Administratie
Jan Zwart heeft een verzoek om een afspraak te maken met de betreffende bestuursleden
omtrent de uitleg van de door hem ontworpen website op Internet. De link is www.wsv-deremming.nl.
De administratie gaat voor zijn geheel naar Joke Brandse en Jan Zwart neemt het
onderhoud en verder ontwerpen van de website op zich . Hij moet er nog meer aan
sleutelen, wat heel veel tijd kost, om het geheel naar wens te laten draaien. Dagen van 5 à 6
uur achter de computer is al regelmatig gebeurd, deelt hij mee. Hij krijgt ook gelijk een extra
plakje cake bij zijn koffie!
Redactie
De redactie heeft geen mededelingen, wel krijgt de redactie een algemeen compliment van
het bestuur over het verzorgde uiterlijk van ons clubblad “Remmingwerk”. Wat Joke
glunderend accepteert.
Rondvraag
Een vraag aan Jan Zwart voor wat betreft die Banner van de Hiswa op onze website. Jan
keek heel verwonderd hij dacht juist aan de wensen van het bestuur beantwoord te hebben,
maar hij begreep nu van ons dat het juist niet de bedoeling was van onze voorzitter Anne om
deze banner te plaatsen die € 1 korting op de Hiswa toegangskaarten geeft.
Een misverstand moet hiervan de oorzaak zijn.
Joke meldt dat het Ecotaxformulier is ingestuurd. Een gedeelte van deze taks wordt
omstreeks februari 2011 op onze rekening gestort. Dit moet ieder jaar voor de maand april
weer opnieuw worden aangevraagd.
Havenmeester Hans komt ook nog even langs om het ontvangen elektrageld van de
winterliggers af te geven aan de penningmeester.

De vergadering wordt om 21.30 uur afgesloten.

We hopen donderdag 4 maart 2010 zelfde plaats, zelfde tijd bij het
genot van een kopje koffie elkaar weer te ontmoeten.
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Bestuursvergadering van de W.S.V “De Remming”
donderdag 4 maart 2010
Locatie:
Aanvang:

Havenkantoor
20.00 uur

Aanwezig:
Afwezig:

Anne de Jong, Joke Brandse, Henk van’t Hul, Jan Gankema en Jan Kooiman.
Jan Zwart

Opening
Anne opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering februari 2010 worden goedgekeurd. Met dank aan de tijdelijke
notulist Jan Kooiman
Binnengekomen post
Een aantal brieven van het Watersportverbond, een anonieme brief van iemand die lid is van De
Remming, Anne komt hier nog op terug. Een rekening van Seijsener en een huurnota van de
Gemeente Zaanstad.
Havencommissie en Technische commissie
Jan Gankema gaat contact zoeken met de viskotter Maas i.v.m. het einde van de winterligplaats. De
eigenaar is erg moeilijk te pakken te krijgen en Jan gaat een brief sturen. Er zullen voor eind mei 2010
nog drie aankomende leden worden geballoteerd.
Jan Gankema vraagt of er al een mailadres is op de haven. Dit blijkt er nog niet te zijn. Er wordt voor
gezorgd dat dit bekent gemaakt wordt.
Administratie
Joke gaat contact zoeken met Jan Zwart om de laatste zaken van de administratie overgedragen te
krijgen. Joke heeft contact gezocht met Copy Center en heeft een, voor
De Remming, gunstig contract weten af te sluiten. Dit geeft een aantal voordelen en het scheelt veel
geld.
Redactie
Er komt een blaadje uit begin april net voor de komende ledenvergadering die wordt gehouden op
maandag 12 april a.s.
Rondvraag
Henk en Anne geven uitleg over het gesprek dat heeft plaatsgevonden met de Gemeente. De
werkzaamheden voor het maken van een eigen opgang voor De Remming gaan eind maart 2010 van
start. Het contact met de Gemeente is zeer goed. Wij krijgen op korte termijn een aanbod voor koop
van de haven.
Wij hebben ook uitleg gekregen van de Gemeente wat de plannen van Zaanstad zijn m.b.t. het
toerisme en het bevorderen hiervan. Wij hebben goede hoop op een gunstige afloop van deze zaak.
De vergadering wordt om 22.00 uur afgesloten.

We hopen donderdag 9 april 2010, zelfde plaats, zelfde tijd,
bij het genot van een kopje koffie elkaar weer te ontmoeten.
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“Dolf en Freek”

en de nieuwjaarsreceptie
Februari 2010

Ondanks dat er zo weinig mensen waren was het toch wel gezellig op de Nieuwjaarsreceptie in
Wormerveer, zei Freek. Ik wilde wel, zei Dolf, maar er was een weeralarm. Is er nog wat gezegd?
Jawel, ze zijn van plan om de steigers te kopen. De steigers kopen?, zei Dolf. Hebben wij zoveel in
kas? Ik geloof het wel, zei Freek, maar je kunt er ook wat bij lenen hoor. Nou vast, banken zijn
momenteel nogal scheutig, zei Dolf.
Het zal vast niet nodig zijn, maar ik zie het wel zitten. Een mooie eigen ingang die echt afgesloten kan
worden, blijven ze ook van de fietsen af. Ach, dat stelen valt wel mee, de laatste keer was de fiets van
ome Willem. Hmm, het zal je maar treffen dan ben je er behoorlijk ziek van, zei Freek.
Ik zie het al helemaal voor me. Een mooie lange roltrap, dan kunnen we gelijk de vuilnisbakken heen
en weer brengen. En een mooi elektrisch bedienbaar roestvrij stalen hek eromheen met van die trendy
ledverlichting. Als we dan toch bezig zijn kunnen we ook de steigers gelijk wat opfleuren en de
betonnen brug. De brug in een prachtige kleur opgefleurd met mooie afbeeldingen. De steigers gaan
we ook schilderen en het hekwerk maken we in een zalmkleur, met rode en groene LED verlichting.
Wat zou je zeggen van steigerverwarming, dan is ijs en sneeuw ook verleden tijd.
De lantaarns moeten we ook aanpakken. Als we nu de lantaarnpalen weghalen en vervangen door
mooie weersbestendige RVS designlampen. Elke vijf meter lijkt me wel leuk staan, en aan de
onderkant van de leuningen die nieuwe zuinige ledverlichting, het mag natuurlijk niet te duur worden.
Er moet natuurlijk ook bij iedere box zo’n lichtpot ingebouwd worden en de vlaggenmasten worden
natuurlijk ook verlicht. Ja, en daar moet dan ook een ventilator in, zei Dolf, hebben we altijd een
wapperende vlag, dan hoeft ook niemand zich meer te storen dat de landsvlaggen dag en nacht slap
blijven hangen.
Je gaat wel lekker hé Freek, wat dacht je van een sensor die automatisch, als je tussen de palen
vertrekt je box vrij geeft voor verhuur, zichtbaar op een groot plasmascherm met automatische
meetapparatuur, weersverwachtingen en alle mogelijke temperaturen en vochtigheid. Ik vind vooral
die verlichting heel belangrijk, voor de feesten op de steigers, en vooral voor Maarten als hij vis of
pannenkoeken gaat bakken. O ja, kunnen we gelijk een joekel van een elektrische BBQ aanschaffen.
Moeten we nog wat aan de Ark doen Freek? Och, als we toch bezig zijn. De Ark maken we drie meter
breder en zes meter langer. Een Grand Café met een open haard en prachtige leren fauteuils en
Chesterfields. Pullman vloerbedekking op de grond en aangepaste sfeerverlichting.
Een schitterende keuken en iemand in vaste dienst, bijvoorbeeld Herman den Blijker die gaat zorgen
dat niemand wat tekort komt. Allemaal mooie plannen, maar kost wel een bom duiten Ik neem aan dat
jij dat allemaal aan de leden gaat voorstellen Freek, zei Dolf. Dan vang ik de mensen op met koffie.
We moeten waarschijnlijk toch wel een paar centen lenen en in 10 jaar terugbetalen. Ik heb volgens
mij nog een folder van zo’n DSB kloon. Dat soort banken zijn echter niet zo makkelijk als het even
tegenzit. Ik zie het antwoord aan de bank al voor me zei Freek lachend.
“Dank voor uw schrijven”. In uw brief schrijft u dat het al de 2e aanmaning is. Dat ontkennen wij ook
niet, maar wij dachten dat wij de betaling, nadat wij om uitstel gevraagd hadden, even konden
uitstellen. Wij willen u toch even laten weten dat wij de schuld niet betwisten en dat wij onze schuld zo
spoedig mogelijk zullen voldoen. U moet echter weten dat wij ook bij andere bedrijven nog enkele
facturen hebben openstaan, en dat deze bedrijven ook hun geld willen hebben. Neem van ons aan dat
wij er alles aan zullen doen om u te betalen.
Sinds 1 februari 2010 doen wij het als volgt: “Iedere maand doen wij alle rekeningen in een glazen bol
(zo ziet de toekomst er ook uit) en laten wij - onder tromgeroffel - een van onze jongste leden een
factuur pakken. Die factuur betalen wij dan zo spoedig mogelijk. Iedereen gelijke kansen en wij hopen
oprecht dat ook uw rekening binnenkort getrokken wordt “.
Hoogachtend W.S.V De remming

Ps.
Echter, gezien de onbeleefde en dwingende toon van uw laatste schrijven delen wij
u mede, dat u helaas niet zal mogen deelnemen aan de komende twee trekkingen.
Ger Willemsen
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Geachte leden van WSV “De Remming”

Het bestuur van De Remming heeft een anonieme brief ontvangen van een of meerdere leden
n.a.v. wonen aan boord.
Nog even los van de inhoud vinden we anonieme brieven geen goeie zaak. Dit soort brieven
veroorzaken onrust en het lijkt dan alsof er zaken spelen die niet transparant zijn. We willen geen
anonieme brieven in behandeling nemen. Ook willen we dat communicatie open en transparant
gebeurt.
Inhoudelijk gaat de anonieme brief over wonen aan boord van een vaartuig in onze jachthaven. In
onze laatste vergadering hebben we dit onderwerp aangesneden en de aanwezige leden gevraagd
wat ze daar van vinden.
De reden is gelegen in de situatie dat er steeds meer mensen gaan wonen en leven op een schip.
Maar ook dat steeds meer Gemeentes bootbewoners verdrijven en wegsturen van aanlegplekken
die daar niet voor geschikt zijn of voor zijn aangewezen. Jachthavens komen daardoor steeds
vaker als alternatief in beeld voor de kleinere woonboten die nog kunnen varen. Dus ook De
Remming, want we zijn voordelig en supermooi gelegen.
Er zijn bezwaren tegen wonen aan boord bij ons in de jachthaven te vinden. Onze jachthaven is er
niet voor bedoeld , niet op berekent en ook niet voor ingericht. Ook de overheid, verzekering en
wettelijke aansprakelijkheid stelt aan wonen totaal andere eisen, kosten en belasting dan aan een
jachthaven. We zijn opgericht om voor ons plezier en de sport met water in de weer te zijn.
Alle aanwezige leden konden zich toen vinden in de zin van mij: “dat we wonen aan boord van
pleziervaartuigen in onze jachthaven niet willen bevorderen en het ook willen tegengaan dat het
gebeurt”. Nu ben ik ook zeer duidelijk geweest dat het moeilijk is om aan te tonen en tegen te
gaan. Wanneer is het wonen en wanneer is het verblijf. Is een maand al wonen of is het een half
jaar of nog langer. Onze statuten geven geen beleid, behalve dat De Remming recreatie en
watersport wil bevorderen. Ook Gemeente Zaanstad wil niet dat mensen wonen op schepen op
plekken die daarvoor niet zijn aangewezen. Ze gaan ook handhaven, maar het aantonen zal niet
eenvoudig zijn. Voor onze leden geldt in ieder geval dat er een echt woonadres aan de wal dient te
zijn. Een echt adres en dus niet een postadres. Daar vragen we naar, ook bij nieuwe leden. Daar
moet ook naar waarheid op worden geantwoord. De start is dus om het aan de orde te stellen en
bij iedereen bekend te maken, zoals nu gebeurt, en er over na te denken binnen het bestuur.
Voorlopig is het voldoende om naar iedereen duidelijk te zijn dat wonen aan boord van een jacht in
onze haven ongewenst is. Verder dan dit kan en wil uw bestuur op dit moment niet gaan. Uit de
opmerking dat we wonen aan boord niet willen hebben gaat wel degelijk een preventief effect uit,
want niemand wil in strijd zijn met de Vereniging.
Het zal inmiddels duidelijk zijn dat verblijf aan boord in onze jachthaven, ook voor wat langere tijd,
wel is toegestaan. Dit mag en is niet in strijd met de statuten. Natuurlijk verblijft er altijd een
havenmeester permanent in de haven en is er zelfs in de winter toezicht mogelijk. Dat is in
samenhang met de functie havenmeester. Maar voor leden en passanten is het erg fijn om langere
tijd recreatief aan boord te kunnen zijn.
Tot zo ver dit dossier en het bestuur hoopt geen anonieme brieven meer te ontvangen.

Uw voorzitter, Anne de Jong
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Kort verslag van Jan Gankema en Jan kooiman,
beiden aanwezig op de gehouden Schuttevaer
jaarvergadering afdeling Zaanstreek in het Wapen van
Assendelft op 6 februari 2010.

Waarnemend voorzitter N. E. Post van scheepswerf Brouwer wordt met algemene instemming
gekozen tot voorzitter van Schuttevaer afdeling Zaanstreek.
Na deze aanstelling wordt er een korte stilte gehouden i.v.m het overlijden van de heer
Majoor, oud voorzitter van de afdeling Zaanstreek en de heer E. de Haan van
Havendienst Gemeente Zaanstad.
Voorgesteld wordt de heer Peter ter Meulen per 1 november 2009 aangesteld als
havenmeester van de gemeente Zaanstad en afkomstig van de KLPD te Amsterdam.
Vaarbewegingen in de Zaanstreek zijn in het jaar 2009 minder geworden, 6% voor de
beroepsvaart en 12% voor de pleziervaart.
Vaartuig Ripel heeft peilingen verricht in de Voorzaan i.v.m het neerleggen van zinkers.
Het Rijk, de Provincie Noord Holland, Gemeente Zaanstad en het bedrijfsleven hebben
hun financiële inzet gebundeld voor het vernieuwen van de Wilhelminasluis en het
vernieuwen van meerdere kunstwerken en het uitbaggeren van de Zaan.
Het vernieuwen van de Wilhelminasluis neemt nog wel een jaar van voorbereidingen in
beslag waarna nog zeker 1 à 2 jaar voor de bouw van de sluis. De voorgestelde
afmeting van de nieuw te bouwen sluis is gepland op 156 x 14 x 4,70 mtr. Dit houdt in
dat de nieuwe sluis eigenlijk kleiner wordt, omdat de oude sluis een buiksluis is die
binnen de sluishoofden 17 mtr breed is, ook de lengte is niet praktisch gekozen omdat er
veel binnenschepen zijn met een lengte van 80 mtr en die zouden dan niet achter elkaar
kunnen afmeren in de sluis, luidt het commentaar van de vice-voorzitter M. Mol.
De vaargeul in de Zaan en Voorzaan wordt tot een vaardiepte van 4,70 meter
gebaggerd. Dit alles wordt ons medegedeeld door, als genodigde op de vergadering,
gedeputeerde mevrouw E.Post Portefeuille Financiën, wegen, Verkeer,Vervoer en
Zeehavens en tevens Loco Commissaris van de Koningin.
Er wordt naar gestreefd dat de vaarbewijsplicht ook verplicht gesteld gaat worden voor
pleziervaartuigen kleiner als 15 meter.
Per 1 januari 2010 is de Wilhelminasluis van het Hoogheemraadschap overgegaan naar
de Provincie en de bediening daarvan naar de Gemeente Zaanstad. Om de mensen een
inzicht te geven van de gespannen verwikkelingen die wel eens kunnen ontstaan om het
verkeer op de auto/trein en vaarwegen goed te coördineren en een snelle doorgang te
verlenen, houdt de Gemeente Zaanstad 24 april 2010 een open dag in de Centrale
meldkamer op de sluis, meer informatie hierover op de sluis in het havenkantoor.
Te gelijkertijd ligt het in de bedoeling ook het nieuwe patrouillevaartuig van de
Gemeente Zaanstad op deze dag te dopen.
Afdeling recreatie Schuttevaer meld dat er aan gewerkt wordt en voor grote delen in
Nederland al mee ingestemd is, om vanaf 1 april tijdens het zomerseizoen voor de
recreatievaart de middagpauzes bij de bruggen en sluizen af te schaffen. Gemeente
Zaanstad doet hier nog niet aan mee.
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Havenmeester Ter Meulen meldt dat er een strenger woonschepenbeleid gevoerd gaat
worden in 2010, met een strenge handhaving. Alles wat drijft en gebruikt wordt als
woning, zal kritisch beoordeeld worden en zo nodig verwijderd.
De nieuwe woonschepenverordening ligt ter inzage op het Gemeentehuis.
Bij de rondvraag vraagt Jan Kooiman of bij het uitbaggeren van de Voorzaan ook gelijk
het meenemen van Jachthaven De Remming gerealiseerd kan worden. Het antwoord
van heer Ter Meulen is negatief, het baggeren betreft alleen de hoofdgeul van de Zaan
en niet wat daar naast gelegen is. Tevens meent de heer Ter Meulen, (maar neem me
niet kwalijk als het niet zo is, ik ben tenslotte nog maar net in dienst en heb me nog niet
in alles kunnen verdiepen) dat het op diepte houden van de jachthaven voor eigen
onderhoud is net zoals bij jachthaven Ducra, dat staat volgens mij in uw huurcontract.
Waarop mijn weerwoord was dat de verontdieping de oorzaak is van het gemaal op de
sluis.
De havenmeester zou het meenemen, maar vroeg ook aan ons het huurcontract nog
maar eens goed na te lezen.
Nadat de vergadering gesloten was, hebben Jan Gankema en Jan Kooiman de
havenmeester nog even aangesproken over het sloopjacht de Princess wat al 3 à 4
weken afgemeerd ligt aan de “Brouwer” Remming bij ons ten oosten van steiger A.
Ook was de havenmeester er van overtuigd dat de veelbesproken waterstrook ten
oosten van steiger A voor bewaarhaven bestemd is. Bestemmingsplan recreatie was
hem niet bekend.
Het was een heel informatieve vergadering die wij ,Jan Gankema en ik, met plezier bijgewoond
hebben.
Hartelijke groet Jan Kooiman
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Lief & Leed
Een nieuwe rubriek in ons blad "Remmingwerk", genaamd: “Lief & Leed”

Niet alleen bedoelt na het overlijden van een van onze leden of dierbaren, maar ook om
eens iemand in het zonnetje te zetten of even wat meer aandacht voor een zieke te hebben
en dit samen willen delen. Gedeelde smart is nog altijd halve smart.
We zijn niet allemaal evengoed op de hoogte van elkaars wel en wee, hoeft ook niet, maar
de een weet nou eenmaal meer dan de ander.
Niet alleen verdriet maar ook vreugde mag je best samen delen, bijvoorbeeld een jarige die
een bijzondere leeftijd heeft bereikt of een harde werker op onze haven.
Of misschien denk je, “goh die moeten ze eens bellen, of een kaartje sturen”.
Het is de bedoeling dat jullie, het “Bootjesvolk” goed om jullie heen kijken, naar jullie
mede-bootjesvrienden.
Nogmaals, het is de bedoeling het zelf even aan te geven als je wat weet van de ander (dit
alles natuurlijk wel in overleg met degene waar het over gaat), en dit even door te geven per
mailtje, of briefje aan de redactie (adres van de redactie staat achter in het clubblad).
Graag de naam en het adres van de persoon die het aan gaat ook vermelden,
t.n.v. Lief & Leed.
Er is nu iemand op de haven die dit in d"r uppie doet! We zouden toch graag zien als mede
" Bootjesvolk": neem dit voorbeeld over!!
Het doet een mens zo goed, om het gevoel te hebben niet vergeten te worden. Ik spreek uit
eigen ervaring.
Vriendelijke groet, Wim Romkes

12

Lief & Leed

*********************************************
Even voorstellen voor de leden van WSV “De Remming”

Sophia Martha, roepnaam Sophia
dochter van Maria en Frank Meurs
(van de Waalkotter Tessa, box 32)
Geboren op 25 februari 2010, om 21:21 uur
Gewicht 4066 gram, lengte 56 cm
Moeder en dochter maken het goed

13

Berichtje uit Siam
“Land van de glimlach”
Hallo allemaal,
Hier een berichtje uit Siam, land van de glimlach en andere ‘leuke’ dingen.
Bedankt voor de kerstkaarten, dat doet een mens goed!
Ja, de Tsunami is groots herdacht in Phuket, 2e Kerstdag, 5 jaar geleden nu. Dat is een
lustrum, zegt men. Ik ben niet naar de herdenking geweest in Pathong Beach, wat ik eerst
wel wilde, maar uiteindelijk besloten om toch maar niet te gaan.
In januari ben ik weer gedotterd, er zat eer een „straatje‟ dicht!. Ik kan het bijna zelf nu.
Het is toch heel wat anders dan in Holland hoor. Het barst hier van het personeel. € 4,50 per
dag verdienen ze, dus verpleegsters zat. Elke patiënt heeft een verpleegster ter beschikking.
Het Bankok-hospital is alleen voor buitenlanders. Je hebt er een privékamer helemaal alleen
voor jezelf. ‟t Is mooier en groter dan een hotel! Je vrouw of vriendin mag altijd blijven slapen
en de hele dag blijven, dus die van mij bleef uiteraard ook.
Dus ik in mijn bed naar de operatiezaal. Onderweg werd ik met de “hi-vive” door 4 à 5
zustertjes succes toegewenst, het was alweer mijn 3e keer daar snap je.
M‟n hartje ging wel sneller slaan, al naar gelang de deur van de O.K. in zicht kwam. Dat gaf
de monitor, die aan mijn voeteneind stond, duidelijk aan. “Passion and exiting”, zeiden de
zusters, “en kijk niet zo naar onze benen”, en maar lachen.
In de O.K. zijn 5 zusters, een arts en zijn assistent. Vraagt een zuster aan mij: “Will you hear
Lionel Ritchie?” Ik zeg, “ja hoor”, en even later galmde “Hello? Is it me you looking for?” door
de O.K.. Zo gemoedelijk gaat dat hier.
Na een klein uurtje was ik weer terug in mijn kamer. De volgende dag reden we al weer op
de motor naar huis!
M‟n schoonvader belde hoe het was, maar hij bedoelde eigenlijk wanneer hij zijn koe krijgt
die ik beloofde, dus die heb ik gekocht voor hem.
Na 5 dagen belde hij weer op en zegt: “Die koe doet het niet, ik trek me rot aan die uiers
maar er komt niks uit”. Ik zeg: “volgend jaar wel! ‟t Is nog een jonkie, ‟t moet eerst nog rijpen!

Tot ziens eind maart,
groeten van Willem
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Wat zijn we lekker bezig hè!!

Koud Dolf???

Wat zoeken ze nou, zeepieren!?

b

Winterrust voor de bootjes
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"Nooit meer lakken"
In het artikel "Nooit meer lakken"beschreef Albert Eefting in het nummer van Motorboot uitgebreid hoe
hij de oude laklagen op de mast en de naamborden van zijn motorkruiser liet verwijderen bij de
Firma Blankhout in Bennekom. Veel lezers blijken benieuwd naar de sealing waarmee hij het
behandelde houtwerk uiteindelijk van een nieuwe bescherming voorzag.
De door Eefting gebruikte sealing was van het merk "Teak Wonder"en bestond uit drie componenten:
Teak Wonder 1 (cleaner), 2 (brightner) en 3 (sealer).
Teak Wonder wordt onder meer verkocht door Compass, bij sommige watersportwinkels en
tuincentra.
Omdat uiteindelijk echter bleek dat de sealing toch te vaak moest worden aangebracht, is Eelting later
overgegaan op D1-olie van Owatrol: een olie die volledig droogt en dan een matte glans geeft.
D1-olie heeft min of meer dezelfde eigenschappen als lak, maar dan zonder de bijbehorende nadelen.
Voor meer glans kan ook nog D2-olie worden opgebracht. Zie voor meer informatie:www.owatrol.nl
groetjes,Wim Romkes

Gezamenlijke vaartocht naar Frankrijk...

Paul van Komen en Ed Hiemstra hadden het idee om eens een gezamenlijk tochtje te
organiseren, naar bijv. Frankrijk.
Niet de bedoeling om elke avond bij elkaar te gaan zitten, maar wel samen de tocht te varen.
Ook niet de bedoeling om per dag zoveel mogelijk kilometers te maken, maar in gezamenlijk
overleg. Gezellig toch.
Duur van de tocht kan een aantal weken zijn, bijv. 10 weken, je kan dan bijv. een rondje
Parijs doen, of een groot rondje België, inclusief de scheepslift en het hellend vlak.
Er is wel een maximum aantal boten aan deze tocht, in verband met ligplaatsen en
dergelijke, wij denken zelf aan een ongeveer 5 boten.
Wat denken jullie er van, is er animo???
Als er belangstellende zijn kunnen deze zich in verbinding stellen met Paul of Ed, misschien
kan dan de tocht nog dit jaar plaats vinden, of anders wordt het voor volgend jaar gepland.
Ik heb dit voorstel van Ed gehoord en daarom dit geschreven voor het clubblad, het lijkt mij in
ieder geval een uitstekend initiatief... en ik geef me hierbij alvast op... WIE VOLGT?
Groetjes Hans Hofhuis
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Kabeltjeskrant
Anekdotes uit een zeilersleven opgetekend door Chris Kabel

Buitenboordmotor
Hierbij weer eens een stukje over lang vervlogen tijden. Lees en huiver!
In mijn vorige afleveringen vertelde ik u al hoe ik in de vijftiger jaren van de
vorige eeuw de watersport met een zeilboot probeerde te bedrijven. Zoals velen
met mij, ging dat toen uit een hele smalle beurs. Dankzij de ontwikkeling van de lattenbouw – die
voor het eerst bij zeilboten werd toegepast – was de watersport toegankelijk ook voor gewone
mensen. De smalle beurs was echter niet de enige obstakel. In die tijd had ik niet meer dan twee
weken vakantie. Snipperdagen bestonden nog niet. De enige vrije dagen die ik had waren de
derde Pinksterdag en Goede Vrijdag. Voorts een werkweek van zes dagen. Er was eigenlijk maar
weinig tijd beschikbaar voor de boot. Met een zeilboot zonder motor kwam je echter niet ver. De
behoefte om snel even weg te kunnen was niet altijd mogelijk. Soms was er gewoon geen wind of
de wind was te hard. Een buitenboordmotor zou dat makkelijker maken.
In die tijd waren er al prima buitenboordmotoren. Zij waren echter relatief duur. Een goede motor
kostte al gauw van f 700 tot f 900. Ik verdiende toen circa f 250 per maand. Een motor kostte dus
ongeveer drie maandsalarissen! Toch wilde ik, tegen beter weten in, zoiets aanschaffen.
Het toeval bracht mij bij de scheepsbenodigdhedenwinkel van Jan Visser op de Damstraat. Daar
stonden op een gegeven moment nieuwe motoren in de aanbieding. Zij bleken te worden
aangeboden door Scheepswerf Kraaier van de Zuiddijk. Deze stopte met de jachtbouw en wilde
wel tegen een lagere prijs verkopen…, ik rook mijn kans. Een van de motoren was een Engelse
motor. Een langstaart, tweecilinder benzinemotor van het merk B.M.B. Ik was direct verliefd.
De lagere verkoopprijs was f 600 met garantie. Ik bood f 400 waarbij ik afstand deed van de
garantie. Ik werd de winkel uitgelachen. De bedrijfsleider zei: “ …in geen vierhonderd jaar…”.
Een week later ging ik weer heen en bood hetzelfde. Weer had ik geen succes. Ik ben toen zes
weken lang, elke week een keer, hetzelfde bod uit gaan brengen. Ik liep het risico dat de motor
aan een ander verkocht zou worden. Dat gebeurde gelukkig niet. Bij het zevende bod zei de
verkoper, dat mijn bod geaccepteerd was. Hij zei: ”ga het geld maar halen, neem dat ding mee en
laat ik je hier nooit meer zien….”!
Ik had zelf f 100 gespaard. Daarnaast leende ik f 200 van mijn moeder en f 100 van mijn baas.
Zo ‘blijd als blik’ haalde ik de motor op. Hij paste als gegoten aan het achtersteven van mijn
zeilboot.
Vanaf dat moment kon ik mijn vaargebied uitbreiden. De motor zou mij in staat stellen naar
Friesland te gaan. Het zeilwalhalla van ons land. Ook andere plassen werden bereikbaar. Ik denk
daarbij aan Zuid-Holland zoals de Brasemermeer, De Kaag en Nieuwkoopse plassen. Vele jaren
hebben wij toen leuke tochten gemaakt.
Ik heb die motor nog steeds. Hij staat wat mistroostig in een hoekje van mijn schuur. Zo lang ik leef
gaat die motor niet naar het schroot. Hij herinnert mij aan mijn jeugd. Maar bovenal herinnert hij
aan een tijd waarbij je veel opofferingen moest getroosten voor dingen die nu heel gewoon zijn.
Overigens verlang ik niet terug naar die tijd. Gelooft u mij: arm zijn is alleen achteraf leuk.
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Wat men je NIET vertelde tijdens de geschiedenisles!!!!!
De volgende keer dat je je handen wast, en je vindt de
temperatuur van het water niet echt aangenaam, denk er dan
eens aan hoe het er ooit aan toeging... Hier volgen een aantal
feiten uit de jaren 1500

*De meeste mensen huwden in juni, omdat ze hun jaarlijks bad namen in mei,en dus in juni nog redelijk fris
roken. Tegen die tijd begon men echter toch al lichtelijk te stinken, en dus droeg de bruid een boeketje
bloemen om haar lichaamsgeur te verbergen. Daar komt dus het gebruik vandaan dat ook vandaag de dag
de bruid nog steeds een bruidsboeket draagt.*

*Een bad bestond uit een grote kuip die gevuld werd met heet water. De heer des huizes genoot het
privilege van het schone water, daarna volgden de zoons en andere mannen die deel uitmaakten van het
huishouden, dan de vrouwen, en tenslotte de kinderen. De baby's waren als laatste aan de beurt. Tegen die
tijd was het water zo vuil dat je er makkelijk iemand in kon kwijtraken... Vandaar de uitdrukking "de baby met
het badwater weggooien".*

*Huizen hadden in die tijd strooien daken, zonder houten gebinte. Het was de enige plek waar de dieren
zich warm konden houden, en dus leefden de katten en kleinere dieren (muizen, ongedierte) in het dak. Als
het regende werd het daar glibberig, en soms gleden de dieren dan uit en vielen van het dak. Vandaar het
Engelse gezegde "It's raining cats and dogs".*

*Niets kon verhinderen dat er dingen in het huis vielen. Dit was een echt probleem in de slaapkamer, waar
ongedierte en uitwerpselen je schone beddengoed konden bederven. Daarom werden bedden voorzien van
grote palen om een laken over te hangen dat dan toch een beetje bescherming bood. Zo is het gebruik van
hemelbedden ontstaan.*

* In die tijd kookte men in de keuken in een grote ketel die altijd boven het vuur hing. Elke dag werd het vuur
aangestoken, en werden er ingrediënten toegevoegd aan de ketel. Men at meestal groenten, en weinig
vlees. Men at deze stoofpot 's avonds, en liet het overschot in de ketel. Dit werd dan 's nachts koud, en 's
anderendaags begon men gewoon opnieuw. Zo zaten er in hun stoofpot vaak dingen die er al heel lang
inzaten...*

*Wie

geld had, kon zich tinnen borden veroorloven. Voedsel met een hoge zuurtegraad zorgde er voor dat
een beetje van het lood in het voedsel terecht kwam, wat vaak tot een loodvergiftiging en de dood leidde. Dit
gebeurde het meest met tomaten, waardoor tomaten de volgende +/- 400 jaar als giftig werden beschouwd.
Brood werd verdeeld volgens je sociale status. Arbeiders kregen de aangebrande bodem van het brood, het
gezin at het middendeel op en gasten kregen de bovenste, krokante korst.*

*Men gebruikte loden bekers om bier of whisky te drinken. Die combinatie zorgde er soms voor dat de
drinker een aantal dagen buiten westen was! Als de dronkaard dan bewusteloos gevonden werd langs de
straat, werd hij vaak gereed gemaakt om begraven te worden. Hij werd een aantal dagen op de keukentafel
gelegd,en de familie at en dronk aan diezelfde tafel, en wachtte af of hij nog wakker zou worden.
Vandaar het gebruik van de doodswake.*

*Engeland is oud en klein, en de bevolking vond geen plaats meer om de doden te begraven, dus werden
er kisten uitgegraven en de beenderen naar een beenderhuis overgebracht, zodat ze de graven konden
hergebruiken. Bij het heropenen van deze kisten, ontdekten ze dat er bij 1 op 25 aan de binnenkant gekrabd
was, ze beseften dat ze levenden hadden begraven. Vanaf toen werd er een touwtje rond de pols van een
lijk gebonden, dat omhoog leidde en verbonden was met een belletje boven de grond. Iemand moest dan
heel de nacht op het kerkhof zitten om te horen of de bel rinkelde. En zo werd er wel eens iemand "gered
door de bel".*

Wie zei er ook alweer dat geschiedenis saai was...
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“Fluitend” het nieuwe jaar in
In mijn dagelijkse werk als pontschipper op de veren van het Noordzeekanaal maak je van
alles mee. Zo zijn er mensen die vragen: “Is dit werk nou niet saai?” Waarop ik antwoord: “Of
je nu op kantoor, in een fabriek of op de pont zit, alles heeft routine”. Echter, op het water
gebeurt altijd wel iets. Omdat we vele mensen en voertuigen overzetten, hoef je je niet snel
te vervelen. Het werk houdt veel meer in dan alleen maar 300 meter op en neer sjezen.

Ieder jaar met oud en nieuw laten de dienstdoende collega‟s in de nachtdienst zich niet
onbetuigd. Als het vuurwerk de lucht in gaat, geven de schepen een concert weg met de
scheepshoorn, dus ook wij op de pont. Het mooiste is dan als je op Rijkspont nr. 7 zit, want
die fluit maakt de meeste herrie. Het gebeurd echter ook wel dat je na het indrukken van de
knop niets hoort of een beetje gebrom, dan hapert onze toeter. Wij hebben een luchtfluit.
Naast herrie levert dat ook (condens)water op en bij vorst bevriest dit, dus geen geluid!,
maar het kan er ook uit worden geblazen. Gevolg: gebrom, een sloot water en
wegspringende passagiers die net onder de fluit staan of anders een nat pak krijgen.

Dit jaar hadden we op oudejaarsdag een kleine generale repetitie.

„s Winters zie je weinig
pleziervaart, maar juist vandaag kwamen er twee jachtjes voorbij waarvan eentje de pont
helemaal niet opmerkte. Meestal anticiperen we hierop door achter zo‟n scheepje langs te
draaien, dit kan echter niet altijd vanwege het andere scheepvaartverkeer. Dan geven we
een aandachtsein.
Aan boord van het jachtje schrikt men zich soms rot, net als onze passagiers. De
watersporters maken dan wel eens rare bochten, waar wij dan ook weer rekening mee
proberen te houden. Of ze blijken solo te varen en struikelend rennen ze vanaf voordek of
kajuit naar hun roer toe. Maar zoals Johan Kruif zegt: “Elk nadeel heb ze voordeel”.

Met afgelopen oud en nieuw wisten we nu dus zeker dat onze collega‟s hun partijtje mooi
konden meeblazen. Nu heb ik ook collega‟s die de fluit voor iets heel anders gebruiken.
Als er zomers een aantrekkelijke mooie dame voorbij wil die betreffende schipper wel eens
een stoot op de hoorn geven om te groeten. De fluit deed het prima, wat een herrie zeg,
alleen hij bleef hangen. Langdurige herrie dus, maar wel zeer vermakelijk. Met een sprint
twee trappen af, de machinekamer in, om de luchtkraan dicht te draaien en dan weer
bezweet naar boven. Hiermee maakte m‟n collega wel indruk op de dames, sportief wel te
verstaan!

Het gebeurd wel eens op een mooie dag dat een groep (klassieke) auto‟s of scooters, om
welke reden dan ook, aan boord spontaan gaan claxonneren. Als er eentje begint gaat de
rest mee. In no-time heb je een heel concert. Dan kriebelen onze handen. Wat zij kunnen dat
kunnen wij ook, maar dan beter, eh…nee, HARDER.
Dit beloofd heel veel goeds voor Sail Amsterdam in augustus 2010.
Iedereen een vrolijk vaarseizoen toegewenst.

Maxim Steijn, MS “Brutos”
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De Pen
Ten eerste allemaal nog een heel voorspoedig 2010 en laten we dat jaar maar met een “snor voor de kop” zoals de schipper
wel eens zegt, binnenvaren. Dat De Pen weer in het leven geroepen is vind ik een heel goed idee en ik hoop dat de
mensen die hiervoor gevraagd worden hun medewerking blijven geven. Per e-mail werd ik door Wim Romkes gevraagd een
A4’tje voor De Pen te willen schrijven en dat doe ik met plezier.
Omdat er al weer behoorlijk veel nieuwe leden zich aangemeld hebben bij onze vereniging, maak ik eerst een beknopte
omschrijving van ons leventje en wie we zijn.
Mijn jeugd heeft zich afgespeeld langs het IJsselmeer, ik heb in de steden Kampen, Elburg en Harderwijk L.O en 2 klassen
ambachtschool machine-bankwerker gevolgd. Mijn vader had een sleepboot en had zich verhuurd bij de inpoldering van
Oost en Zuid Flevoland. Die inpoldering startte bij Kampen eind jaren 1940, voor bewoning had mijn vader voor mijn moeder
een woonark gekocht. Als de polderdijk weer een eind gegroeid was, sleepte mijn vader de ark weer naar een plaats die
e
e
dichter bij zijn werkplek was en zodoende zijn wij nog wel eens verhuisd. Vanaf mijn 15 jaar tot mijn 21 jaar heb ik als
knecht bij mijn vader op de sleepboot gevaren. Toen ik mijn vrouw Mady tijdens een vakantie in België heb leren kennen en
wij beiden nesteldrang kregen ben ik “van boord” gegaan zoals men dat zei. Via Rederij Goedkoop (haven sleepboten
A’dam) en daarna bij het K.O.F.S (Koninklijk Onderwijsfond v/d Scheepvaart) ben ik in 1968 bij de Havendienst Amsterdam
op de patrouilleboten terecht gekomen. Daar heb ik tot 2001 (33 jaar) een heel mooie tijd als schipper/machinist mogen
werken.
Het opleidingsschip van het K.O.F.S en een van de patrouille boten van de Haven
Dienst Amsterdam, varend op de Wadden bij de sloeproei-race van Harlingen naar
Terschelling.
Wij, mijn toen nog Frans sprekende in Luik geboren vrouw Mady en ik zijn in 1963
getrouwd, ook weer net als mijn ouders op een woonark, liggend in Amsterdam in het
Zijkanaal H (bij de jachthaven van Kokernoot naar binnen) gaan wonen. In 1975
hebben we de ark verkocht en zijn we verhuisd naar Oosthuizen .We hebben nu
1 dochter en 3 kleindochters van 16,18 en 20 jaar. Onze schoonzoon is helaas in
januari 2009 op 49-jarige leeftijd door ziekte overleden.
De bootjesgeschiedenis is in 1977 gestart met een Engels zeilbootje van 6.80 m. x 2.40 m., van het type Hurley, daar zeilde
we veel mee op de Wadden en in Zeeland. In 1992 zijn we overgestapt van zeil naar motor, sinds 1999 varen we met een
oud Volendammer viskottertje (in Volendam een spekbak genoemd) de S.L.O 3
Onze S.L.O.3 met steunzeiltje tegen het slingeren, varend van Harlingen naar
Terschelling. S.L.O staat voor “Sloten” in Friesland. Daar had zij haar
visvergunning vandaan.

Met dit scheepje hebben we al veel mooie reizen gemaakt, twee maal naar zuid
Frankrijk de laatste maal tot aan Porte-la Nouvelle dat ligt ongeveer
100 km vanaf de Spaanse grens. En ook een keer de andere kant op via
Oost Duitsland binnendoor naar de Poolse stad Stettin. Van Stettin de Oostzee op richting Lubeck, bij Lubeck weer naar
binnen, via het Elbe Lubeckkanaal en de rivier de Elbe richting Hamburg. Van Hamburg via het Elbe Seitenkanal, het
Mittellandkanal het Dortmund-Emskanal , Wesel Dattelnkanal en de Rijn weer terug naar Holland. Het is wel te merken,
merendeels zijn wij zoetwater-kikkers, maar af en toe een snufje zout maakt het wel spannend.
Het afgelopen jaar 2009 zijn we in Nederland gebleven en wij moeten zeggen dat we via Terschelling en de noordelijke
provincies een prachtige vakantie gehad hebben. Visbakken met Ed en Els Hiemstra bij het Paterswoldermeer en gezellig
bij elkaar in Diever met Dolf en Ieneke Gebben, Jan en Jenny Gankema, Joop en Willy Polling.

Lieve mensen, zomaar een stukje “De Pen”. Hartelijke groeten en goede vaart.
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Geuren van vroeger
Soms loop ik wel eens langs havens waar de laatste nog
overgebleven loodsen of pakhuizen staan.
De geur van de uitheemse kruiden doen me dan weer terugdenken aan mijn jeugd.
Als kind bij mijn ouders aan boord, kwamen we veel in de havens waar toen nog echt stukgoed,
verscheept werd. Lag je naast een zeeschip en je liep door het gangboord, dan rook je de geur die zo
typerend is voor zeeschepen, een combinatie van zout water, zeewier en verf. Die ik nu, jaren later direct
weer herken. Als kind vonden we het spannend als we in het ruim over de balen, gevuld met koffie,
suiker, nootmuskaat, kisten thee of van die lange bamboe stokken, kropen.
Rubberen bonken (latex) waren een verhaal apart als ze in een net over de boeiing van het zeeschip in
het ruim kwamen. Bleef er een pakket hangen, moest je opletten want als er ééntje uit viel, dan danste
die bonken gevaarlijk door het ruim. Dikke boomstammen hadden ook nog de geur van verre landen bij
zich, maar ook wel eens van die grote spinnen, waar je beter maar van uit de buurt kon blijven. Minder
waren de koeienhuiden uit Brazilië, Hollandse vliegen vonden het waarschijnlijk wel lekker ruiken, want
ze waren er altijd in grote getale aanwezig.
Ook struinden we vaak aan dek bij die oceaanreuzen en keken nieuwsgierig in de ruimen wat ze allemaal
geladen hadden. Je kon duidelijk zien als ze op zee in een storm hadden gezeten, dan waren
sjorringen en stuwhouten gebroken en lagen talloze balen door heel het ruim, waar de werklieden dan
weer extra veel werk mee hadden. Langs de kombuis lopen was ook vaste prik, dan zag je door de
meestal met spijlen gezekerde ramen de koks ergens in roeren of deeg kneden, met steevast grote
pruttelende pannen op het vuur.
En het grote hakblok niet te vergeten, met van die gevaarlijk hakmessen er ingestoken.
Het gebeurde wel eens dat we, als we lang gluurden wat lekkers kregen, ondanks dat we de meestal
buitenlandse koks niet konden verstaan.
Ik herinner me opeens dat we eens bij een heel oud Spanjool`s bootje langszij lagen en de bootsman,
me uitnodigde, voor een maaltijd, ergens in een donker hol, op het achterschip,
De taal was natuurlijk een klein probleem maar ondanks dat het in de met kraalschrootjes betimmerde
messroom, een goor zootje was, smaakte het best wel lekker. Totdat ik in de soep een stukje ontdekte
wat me meer aan de bovenlip van een oudtante deed denken dan aan een stukje vlees. In mijn allerbeste
steenkool Engels, vroeg ik mijn gastheer wat dat wel mocht wezen. Wat hij, tussen twee happen door,
terug zei, verstond ik natuurlijk niet, maar het gebaar toen hij aan zijn oor trok en het geluid van een
varken nadeed, maakte duidelijk wat ik eigenlijk naar binnen zat te werken.
De geuren en indrukken hebben er aan mee gewerkt en besloten me, dat ik later zou gaan varen en de
verre landen die ik alleen kende uit de toen zo in zwang zijnde plakboeken van Douwe Egberts, over
Indonesië zou gaan bezoeken. Een tweede uitgave hete, als ik het me goed herinner, “Bali in kleuren”.
Als je een nieuw pak koffie opende zat er een plaatje in en deze moest je dan bij het bijpassende verhaal
plakken.
De gemixte geuren van zout, zeewier en scheepsverf, heb ik later bij
de marine nog vaak geroken maar toen kwamen er voor ons andere
onbekende geuren bij, die we echt niet in de bibliotheek opsnoven.
Ook nu kan ik met mijn ogen dicht die geur nog herkennen als ik
langs een café loop.
Wat me ook bijgebleven is, zijn de opwindende parfumgeurtjes van
de meisjes waar we stuntelig trachtten mee te dansen, op de voor
ons, door de marine georganiseerde feestavondjes. Het door ons zo onfatsoenlijk genoemde,doch over
heel de wereld bij de marine bekende, “slettenbal”. Bleu als bijna alle puber`s in die tijd, dorsten we de
meisjes amper vast te houden, maar de geur van hun parfum maakte iets los waar je niets tegen kon
doen, en zorgden er voor dat de nog onbekende hormonen door je lijf gierden. Mocht je, door die zelfde
hormonen gedreven, te dicht bij je partner dansen dan kwam er wel een grote kerel bij je, met een witte
band om zijn arm met MP er op, die liet je dan de keus van, rustig en netjes binnen, of harthandig buiten.
In mijn opleiding dacht eerst nog naïef dat de letters MP, (meer plezier) betekende. Maar daar kwamen
wij als aspirant zeemannen snel achter dat, dat niet de juiste betekenis was. Weer een poosje later
snoven we de geur van luiers op, die ik nu ook nog herken maar waar ik trouwens nooit aan heb kunnen
wennen.
Helaas verdrong de geur van geld, de nostalgische geuren. Maar met al het geld van de wereld kan je,
in deze containertijd, nooit meer terugkopen naar die goede ouwe tijd.
Zo maar een mijmering, Jan Gankema
21

Wat weten we eigenlijk
De antwoorden van december:
1. Mexico; 2. Aragnofobie; 3. Peyo; 4. Een filatelist; 5. David; 6. Mens; 7. Ariane;
8. Aantrekkingskracht van maan en zon; 9. United Nations International Childeren;
10. De Rode zee;11. 1989;12. Ja;13. Een snaar instrument;14. Een rups;15. Vleeseter.
Even nakijken hoor, alles goed? Knap hoor.

Dan nu de volgende maar weer van:

Wat weten we eigenlijk

1. Is een papegaai een roofvogel
2. Hoort een tomaat bij de groente
3. Wat was de Bastille
4. Wat is de hoofdstad van Spanje
5. Hoeveel bulten heeft een drommedaris
6. Hoeveel kilogram is een ton
7. Wie heeft America ondekt (voledige naam)
8. Hoe heet de metgezel van Don Quichote
9. Welke vorm heeft een honkbalterrein
10. Hoe wordt een zeilschip met 2 rompen genoemd
11. Hoe noemt men een tekenaar van spotprenten
12. Is boogschieten een olympische discipline
13. Welk dier balkt
14. Wie schreef: "Het verdriet van Belgie"
15. Wat hebben het schaap en de lama gemeen
Zo dit waren ze weer, ik zou zeggen doe je best.
Groetjes jullie's bootjesvriend, Wim Romkes

De kracht van de menselijke hersenen
Ik kon neit gvoleen wat ik aan het lzeen was.
De kahcrt van de meenijklse heeenrsn! Vneglos een adefilng van
Cmabridge Uinervtisy mkaat het neit uit in wklee vdroogle de ltretes in een wrood saatn,
als de etsere en lstaate lteter maar op de jtsuie ptlaas saatn. De
rset mag een tlotae phinooup zjin en tcoh kun je de tsket bejilvn lzeen. Dit kmot, oadmt
de heeenrsn geen ltretes lzeen, maar aeleln wreoodn als geeehl.
En ik ajiltd maar dkeenn dat speillng baegijlnrk is.
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Jaaroverzicht regioteam Noord-Holland 2009

In januari 2009 is het regioteam Noord-Holland van start gegaan. In dit jaaroverzicht kunt u
lezen waar het team zich afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden. Het team heeft even
moeten wennen aan de nieuwe structuur, maar is voortvarend van start gegaan. Op de
regiovergadering in het voorjaar heeft het regioteam zich aan de verenigingen
gepresenteerd. De rest van het jaar heeft u via de nieuwsbrief en website van het
Watersportverbond de activiteiten kunnen volgen.
Bemensing
Voor het bemensen van het regioteam zijn in eerste instantie de bestuursleden van de
werkgroepen gevraagd. Truida Bakker en Cees Dubbelaar van de werkgroep Midden NoordHolland zijn in het regioteam gekomen, evenals Jan Metselaar uit de werkgroep Noordkop
Noord-Holland. Cor Bernard en Dora de Zwart vonden de overgang een mooi moment om na
jarenlange trouwe dienst te stoppen. Willem Kerkhoven was gelukkig bereid om vanuit de
Noordkop in het regioteam plaats te nemen. Aan het eind van het jaar is nog als
vertegenwoordiger van de Amsterdamse verenigingen in de regio Noord-Holland Jan Willem
Luberti er bijgekomen (met als plaatsvervanger Luc de Haan) Het regioteam is daarmee als
volgt samengesteld:
Pieter Post
regiovertegenwoordiger (HWN)
Truida Bakker
ZO
Cees Dubbelaar
ZWVU
Jan Metselaar
WV De Rijd
Willem Kerkhoven
WV De Rijd
Jan Willem Luberti WV het Jacht
Het team wordt vanuit het kantoor ondersteund door districtconsulent Hedwich Kuipers.
Activiteiten
-Alle aangesloten verenigingen zijn schriftelijk op de hoogte gesteld van de samenstelling
van ons team, maar bovendien ook alle bekende relaties zoals hoogheemraadschap,
recreatie organisaties en de provincie.
- Aangesloten verenigingen
Er zijn in 2009 vier verenigingen bezocht. Wij leren de verenigingen beter kennen en de
verenigingen weten beter wat het Watersportverbond voor ze kan betekenen.
- Niet aangesloten verenigingen
Er is een brief verstuurd naar alle niet aangesloten verenigingen met het aanbod te komen
praten over de voordelen van het lidmaatschap van het Watersportverbond en hoe ons
regioteam daarin iets voor ze kan betekenen. Binnenkort zullen we contact opnemen met
deze verenigingen om verder te praten over het lidmaatschap;
- Zeedoksluis
Adviezen m.b.t. de openingstijden van de Zeedoksluis in Den Helder die vooral op de
openingstijden van de horeca op Willemsoord waren geënt en niet op het heersende getij dat
de aankomst- en vertrektijden van de recreatieve zeilvaart vooral bepaalt. Dit is nog in
behandeling.
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- Brug Landsmeer
Er is bemiddeld bij de gemeente Landsmeer om onderhoud en reparatie aan een brug in een
doorgaande ontsluitende route niet gedurende het vaarseizoen uit te voeren; helaas bleek
dat vanwege veiligheidseisen niet mogelijk.
- Bruggen
Bij Schagen in het Kanaal Schagen Kolhorn en bij Geesterambacht in het Noord-Hollands
kanaal worden extra bruggen voor voetgangers en fietsers aangelegd; wij hebben gepleit
voor niet afwijkende doorvaarthoogten, openingsregimes en wachtfaciliteiten, waar men zo
bleek uit de antwoorden zeker rekening mee zal houden;
- adviezen m.b.t. de hoogwaterkering in Den Oever
De bestaande dijken ophogen of de aanwezige dammen ophogen met zo nodig een
keersluis. Daarbij is de Waddenhaven van belang voor de watersport maar ook de
doorvaartmogelijkheden naar het sluizencomplex. Het regioteam zorgt voor bekendheid van
het Watersportverbond, volgt de ontwikkelingen en spreekt in als het nodig is.
- Natura 2000
De vinger aan de Natura 2000 pols blijft onveranderd aangelegd. Voor Noord-Holland gaat
het om vijf gebieden, namelijk Wormer en Jisperveld, polder Westzaan, Ilperveld
Varkensland, Oostzanerveld en Twiske, Eilandspolder en polder Zeevang
- Regioteam Wadden
Pieter Post is toegetreden tot het regioteam Wadden, een gebied dat ook vanuit onze regio,
met name Den Helder, Texel en Den Oever bevaren wordt. Meer informatie over de
werkzaamheden van het regioteam Wadden vindt u op www.watersportverbond.nl/wadden
Regiowebsite
De regiowebsite is in de lucht. Op www.watersportverbond.nl/noord-holland vindt u alle
informatie over de regio Noord-Holland. Er staan berichten van het regioteam en er is een
link naar de website van alle aangesloten verenigingen in deze regio. Verder vindt u hier
informatie over de Staande mastroute en de openingstijden van de spoorbruggen.
2010
Er is dus veel gedaan afgelopen jaar. Komend jaar gaat het regioteam actief verder op het
ingeslagen pad. Bijvoorbeeld door de contacten met de verenigingen beter aan te halen. Zo
weten we beter wat er speelt bij de verengingen en wat u van ons verwacht.
Ook zullen we de contacten met de diverse overheden (provincie, hoogheemraadschap)
aanhalen om zo nog beter op de hoogte te blijven van alle plannen die de watersport
aangaan.
In maart vindt de volgende regiovergadering plaats. Dit is een uitgelezen moment voor uw
bestuur om andere verenigingsbestuurders te ontmoeten. Verder wordt het nieuwe werkplan
voor de regio vastgesteld. Via uw bestuur kunt u laten weten waar het regioteam zich
volgens u mee bezig zou moeten houden. Zo heeft u invloed op de zaken waar het
Watersportverbond zich mee bezig houdt.
Namens het regioteam Noord-Holland, Hedwich Kuipers, Districtsconsulent

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Verbond ziet kans in bochtafsnijding Delftse Schie
vrijdag 12 februari 2010

De Delftse Schie wordt ter hoogte van Overschie afgesneden,
waardoor de vaarweg daar veiliger wordt voor beroeps- én recreatievaart. Het
Watersportverbond wil daarnaast de straks afgesneden tak gebruiken om extra
passentenligplaatsen aan te leggen. De provincie Zuid-Holland werkt samen met een aantal andere
overheden aan de invulling van de geplande bochtafsnijding in de Delftse Schie, ter hoogte van
Overschie, waarbij de hoofdvaarweg een stuk zal verschuiven.
Veiligheid
Op dit moment zitten er twee vrijwel haakse bochten in de Schie. Met name voor
de beroepsvaart is dit een lastige en onoverzichtelijke situatie. De afsnijding zal
hierbij zorgen voor een veiliger en vlottere doorvaart van met name de
beroepsvaart, maar de vaarweg zal indirect ook een stuk veiliger worden voor de
pleziervaart.
Recreatieve kansen
Het Watersportverbond ziet bovendien kansen voor het creëren van een aantal
nieuwe passantenligplaatsen in de straks 'dode' tak. Deze ligplaatsen hebben dan
een aansluiting op een prachtig fiets- en wandelgebied. Momenteel is er vanaf
Rotterdam tot aan Delft geen enkele mogelijkheid om aan te leggen.
Landschappelijk ontwerp
Het verzoek is ingebracht op de schetsbijeenkomst van de provincie Zuid-Holland die op 4 februari
werd gehouden. Het Watersportverbond was hierbij uitgenodigd om mee te praten en mee te denken
over een landschappelijk ontwerp. De resultaten daarvan worden zoveel mogelijk meegenomen in het
e
Voorontwerp dat in het 2 kwartaal van 2010 klaar moet zijn.

Geen landelijke watersportbijdrage!
Er komt geen landelijke watersportbijdrage.
Minister Verburg van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit heeft dat onlangs besloten na overleg
met de watersportsector. “Er is geen draagvlak onder de watersporters", zo concludeert de minister.
Eerder dit jaar adviseerde de Taskforce Versterking Recreatietoervaart, onder voorzitterschap van
oud-staatssecretaris Gabor, deze bijdrage in te voeren. De opbrengst zou moeten komen in een
"Blauwfonds" waaruit maatregelen voor de watersport betaald zouden moeten worden.
Onder aanvoering van de Stichting Recreatievaart Nederland heeft de watersportersector nu het
initiatief genomen een toekomstvisie op te stellen waardoor knelpunten alsnog opgelost worden.
De sector gaat aan de slag met een Toekomstvisie Watersport 2025. Daarin wordt gekeken naar de
ambities en bijdragen van de sector die wel op draagvlak kunnen rekenen. Jaarlijks steekt Verburg
ruim 4 miljoen in het oplossen van knelpunten in de recreatievaart. Ook de provincies, gemeenten en
waterschappen dragen hun steentje bij. Daar komt voorlopig geen verandering in.
Het Waterschapsverbond is verheugt over het besluit van Verburg. Wij zijn blij dat onze duidelijke
NEE, ingegeven door de mening van onze achterban, effect heeft gehad, aldus Joop Simmers,
bestuurslid van het WatersportverboDe discussie over de financiering van watersportmogelijkheden
blijft bestaan. Op basis van de Toekomstvisie wil het verbond opnieuw in overleg met de minister.

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Speciale commissie behartigt de
motorbootbelangen
donderdag 17 december 2009

Het Watersportverbond heeft in samenwerking met een aantal actieve
motorbootliefhebbers een nieuwe commissie in het leven geroepen: de Commissie
Motorbootvaren. Hiermee wil het verbond de belangen van de motorbootvaarder beter
voor het voetlicht brengen.
De commissie zal advies uitbrengen aan de sectorcommissie Toervaren en het
verbondsbureau ten aanzien van beleids- en actieplannen ten behoeve van de
motorbootvaarders. Hiermee krijgt de voormalige ‘Klankbordgroep Motorbootvaren’ een
officiële status.
Zeven leden
Momenteel bestaat de commissie uit acht leden:
Jacques van Dijk (WSV Oude Tonge)
Jo Dohmen (persoonlijk lid)
Theo den Engelsen (WSV de Biesbosch)
Leo de Haan (WSV Swift)
Walter Linden (persoonlijk lid)
Ronald Spijkerman (WSV Giesbeek)
Cees Stuij (WSV de Biesbosch)
Ernst Westerink (WSV Kontermans)

Walter Linden is Toertochtcoördinator én contactpersoon voor deze commissie. Zijn email
is motorboottrainingen@quicknet.nl. Momenteel is bestuurslid en
motorbootenthousiasteling Joop Simmers de waarnemend voorzitter. Hij heeft ook vanuit het
bestuur de doelgroep motorbootvaren als aandachtsgebied.
Zo optimaal mogelijk
De adviezen en suggesties van de commissie hebben als doel om het beleid en de
jaarplannen van het Watersportverbond zodanig mee te helpen richten dat de beschikbare
middelen zo goed mogelijk voor de motorbootvaarders worden benut. Het ultieme doel is dan
ook: tevreden motorbootverenigingen en tevreden motorbootvarende leden.

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Verzoek veilige vaarroute Veur Lent
gehonoreerd
woensdag 6 januari 2010

Het verzoek van het Watersportverbond om een veilige recreatievaarroute in de Waal
aan te leggen bij Nijmegen is gehonoreerd door de gemeente. Dat werd duidelijk
tijdens een informatieavond over het
voorontwerp inrichtingsplan.
Het Watersportverbond heeft in het project Ruimte
voor de Waal /nevengeul Veur Lent altijd
nadrukkelijk gepleit voor de realisatie van een
veilige Noord-Zuid recreatievaarroute bij
Lent/Nijmegen. Met succes blijkt nu.
Afgelopen 9 december heeft de gemeente
Nijmegen namelijk een informatieavond gehouden
over het voorontwerp inrichtingsplan voor het
project. Hierbij is duidelijk geworden dat het door
het Watersportverbond voorgestelde ‘veilige
fietspad’ in de plannen is opgenomen (klik op de
kaart voor een uitvergroting).
Veilig fietspad
Aanvankelijk opperde het Watersportverbond het voorstel om stroomopwaarts in de
nevengeul een sluis te bouwen, zodat de nevengeul zelf als veilige Noord-Zuid verbinding
zou fungeren. Echter, in de loop van het proces, werd deze oplossing - mede als gevolg van
de zeer hoge kosten die met de aanleg van een sluis gemoeid zijn - vervangen door het
alternatieve voorstel van het Watersportverbond, het ‘veilige fietspad’-model.
Betonde vaarroute
Hierbij wordt in de Waal aan de 'Lentzijde' een betonde vaarroute voor de recreatievaart
aangelegd. De nevengeul zelf blijft in deze variant uiteraard ook goed bereikbaar voor de
recreatievaart, en er zijn zelfs veel recreatieve voorzieningen voor de watersport in het plan
opgenomen.
Betrokken blijven
Het definitieve plan wordt in het najaar van 2010 vastgesteld, maar ondertussen blijven de
vertegenwoordigers van het Watersportverbond, Herman Janssen, Jacob Dijk en Roel
Harbers in overleg met onder andere Rijkswaterstaat, Schuttevaer en de gemeente
Nijmegen om de veilige Noord-Zuid verbinding zo goed mogelijk vorm te geven.
Voor meer informatie over het project kunt u terecht op de website van de gemeente
Nijmegen. Meer nieuws over de regio Brabant, waar de Waal onder valt, kunt u vinden op
www.watersportverbond.nl/brabant. Rivierengebiednieuws vindt u onder
www.watersportverbond.nl/rivierengebied.

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Verbond wil betere wachtsteiger bij
Goereese Sluis
vrijdag 29 januari 2010

In een brief aan het Natuur- en Recreatieschap Haringvliet (GZH) pleit het
Watersportverbond, Regio Delta Noord, voor verbetering van de wachtsteigers aan
beide zijden van de Goereese sluis bij Stellendam.
Met de brief wil Regio Delta Noord van het Watersportverbond de
recreatie- en wachtvoorzieningen bij de Goereese sluis wederom
onder de aandacht brengen. Om het watergebied Haringvliet,
Hollandsch Diep en Krammer-Volkerak aantrekkelijker te maken
voor de recreatievaart is het immers van groot belang dat de
toegang tot dit gebied via de Goereese zeesluis op een veilige en
goede manier mogelijk is.
Daarbij moet meer aandacht uitgaan naar de voorzieningen ten
behoeve van de recreatievaart. Het ontbreekt bij de sluis aan
goede wachtsteigers op een niveau dat past bij dit vaargebied.
Het aantrekkelijk maken van dit watergebied voor de watersport begint met een toegangspoort die
veilig is en met afmeermogelijkheden van goede kwaliteit, aldus het Watersportverbond in de brief.
Wachtsteigers
Bij de Goereese sluis zijn de voorzieningen echter momenteel van een bedenkelijk niveau, zeker in
vergelijking met de kwaliteit van de voorzieningen in de rest van het Deltagebied. Een belangrijke
wens die het Watersportverbond al vele jaren uitspreekt, betreft dan ook goede wachtsteigers aan
beide zijden van de Goereese sluis, geschikt voor zeegaande jachten. Nu komt het er vaak op neer
dat de recreatievaart gedwongen is om langere tijd rond te varen totdat geschut kan worden. Dit is
vervelend, maar leidt bovendien tot onveilige situaties.
Binnen- en buitenzijde
Aan de binnenzijde is het probleem het grootst. In feite ontbreekt een wachtsteiger daar helemaal: de
steiger vlak voor de sluisingang aan de rechterkant is veel te laag. Een schip kan daar absoluut niet
afmeren. Daarbij komt dat de steiger er onverzorgd uitziet en daarom niet uitnodigt tot aanleggen (zie
foto).
Aan de zeekant ligt weliswaar een robuuste en stevige wachtsteiger, maar deze heeft het grote nadeel
dat je daar moeilijk van je boot kunt afstappen om bijvoorbeeld even de benen te strekken (iets wat de
bemanning na een lange zeetocht graag zou willen).
Symposium
Op 1 juli 2009 organiseerde het Natuur- en Recreatieschap Haringvliet (GZH) het symposium “Zicht
op Haringvliet, Hollandsch Diep, Krammer - Volkerak”. In een aantal presentaties werd het belang van
het Haringvliet, Hollandsch Diep, Krammer-Volkerak als aaneengesloten watergebied vanuit
verschillende gezichtshoeken geschetst.
Intentieverklarinig en uitvoering
Het symposium werd afgesloten met een intentieverklaring om dit unieke vaargebied tot een
waterrecreatie-en watersportgebied „a la Grevelingen‟ te maken. Concrete plannen kwamen nog niet
ter sprake maar de opgerichte stuurgroep is nu bezig met het opstellen van een
”Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme” voor dit gebied en het instellen van een
uitvoeringsorganisatie.
Hou www.watersportverbond.nl/deltanoord in de gaten voor het laatste nieuws!

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Watersportverbond tegen afsluiting
Gerelingsplas
maandag 1 februari 2010

De Gerelingsplas bij Roermond wordt, na een krachtig pleidooi van het
Watersportverbond, behouden voor de recreatievaart. Dat maakte de gemeente
Roermond bekend.
In oktober 2009 heeft het Watersportverbond
in een reactie op de startnotitie nadrukkelijk
gepleit voor het openhouden van de
Gerelingsplas voor de recreatievaart. Volgens
regioteamlid Ap Joosten vervult de
Gerelingsplas, naast de Zuidplas en
Oolderplas, om verschillende redenen een
zeer belangrijke rol voor de pleziervaart in de
regio. Het standpunt van het
Watersportverbond is begin december 2009
door hem nog eens benadrukt in een
werkatelier georganiseerd door de
projecteigenaar Ballast Nedam.
Succes
Dit pleidooi heeft succes gehad. Onlangs werd namelijk bekend dat de
Milieueffectrapportage-commissie van de gemeente Roermond de aanbevelingen van het
Watersportverbond heeft gehonoreerd. In navolging van het advies van het
Watersportverbond geeft de commissie aan dat de plassen binnen het ontgrindingsgebied
van de Lus van Linne niet (helemaal) mogen worden afgesloten.
MER (milieueffectrapportage)
Ballast Nedam heeft nu van de gemeente Roermond de opdracht gekregen een
milieueffectrapportage te maken. Nadat de gemeente in februari 2010 de richtlijnen heeft
vastgesteld, kan Ballast Nedam aan de slag met de MER. In de tussentijd zal het regioteam
Limburg als vaste deelnemer aan het overleg de zaak goed volgen.
Over het project Lus van Linne vindt u meer informatie op www.lusvanlinne.nl. Kijk voor meer
informatie over de Gerelingseplas en andere vaargebieden in Limburg op
www.watersportverbond.nl/limburg.

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Verbond zet in op verbetering Goois
vaarwegennet
maandag 8 februari 2010

Het Watersportverbond heeft samen met andere watersportorganisaties de handen ineen geslagen
om het netwerk van kleine vaarwegen ten oosten van de Vecht, tussen Loosdrecht en Naarden, te
verbeteren voor de recreatievaart (kleine motorboten en sloepen).
De kern van dit netwerk wordt gevormd door de „s-Gravelandse Vaart. Deze route maakt deel uit van
het landelijk toervaartnet (BRTN). Vanwege de zeer beperkte bediening van de sluizen, het plaatsen
van een stuw en de aanwezigheid van te lage bruggen wordt de recreatievaart op deze vaarweg
ernstig belemmerd. In het nu opgestarte project, genaamd 'Vaart in de Vaart' wordt beoogd hier de
belemmeringen voor kleine motorboten en sloepen op te heffen.

Gouden Eeuw
De „s-Gravelandse Vaart is een historische vaarweg, die in het
verleden werd gebruikt om turf en zand naar Amsterdam te vervoeren.
Stadsvuil werd vanuit Amsterdam weer teruggevaren. Langs de vaart
werden in de Gouden Eeuw talrijke buitenplaatsen aangelegd. Mede
hierdoor is de vaart een heel aantrekkelijke vaarweg.
Noord-Zuid. Ook in breder verband is het opknappen van de
‟s-Gravelandse Vaart van belang. Rijksbeleid is om de recreatievaart
zoveel mogelijk van het Amsterdam-Rijnkanaal te weren, waardoor die
schepen veel meer gebruik moeten gaan maken van de toch al druk bevaren Vecht. Voor de kleine
recreatievaart wordt de ‟s-Gravelandse Vaart een aantrekkelijk alternatief als noord-zuidverbinding.

Lussen en rondjes
Het netwerk rondom de ‟s-Gravelandse Vaart maakt het mogelijk lussen en rondjes te varen. Via de
Karnemelksloot worden de Loosdrechtse Plassen met Naarden Vesting en via de Vecht bij fort
Uitermeer met Weesp verbonden. De vaarroute staat niet op zichzelf; zij geeft aansluiting op
recreatieve routes en steunpunten voor wandelen en fietsen. De aantrekkelijkheid voor de
waterrecreant zal hierdoor aanmerkelijk verbeteren.
Naast deze doorgaande route zijn in het netwerk opgenomen:
De verbinding met het Gooimeer bij Naarden (hiervoor zijn reeds gelden gereserveerd)
De verbinding van het kasteel Sypesteijn met de ‟s-Gravelandse Vaart
De verbinding van het Wijde Blik met de Loosdrechtse Plassen via een kanaal door de
Loenderveense Plas voor boten met staande mast. Het vaarareaal van de plassen wordt
hiermee vergroot en daarmee ook de aantrekkelijkheid.
Het terugbrengen van water in de kern van Nederhorst den Berg (“Nieuwe Vecht”)
De Gooise Vaart naar Hilversum
De watersportorganisaties hebben met de commissie die Gedeputeerste Staten adviseert over het
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) afgesproken, om op korte termijn een Wensbeeld uit te
werken. Hierin worden deze vaarten in samenhang pgenomen. In de commissie zijn verschillende
overheden en belangenorganisaties vertegenwoordigd.
In het Wensbeeld zal aandacht worden besteed aan de kosten, de procedures en de samenhang met
natuur en cultuurhistorische aspecten.

Complex proces
De watersportorganisaties willen in maart een eerste versie van het Wensbeeld gereed hebben.
Verder lopen er contacten met: het gewest Gooi en Vechtstreek, de gemeente Wijdemeren, ANWB,
Plassenschap Loosdrecht, “Samen Sterk”, Waternet, Natuurmonumenten en de Hollandse Waterlinie.
Ook de ILG-commissie blijft nauw bij het proces betrokken. Alleen al uit deze respectabele lijst, die
alleen nog maar langer wordt, moge blijken dat het om een complex proces gaat.
De voor dit project samenwerkende watersportorganisaties zijn: HISWA-vereniging, RECRON,
Watersportverbond, Kanobonden (NKB en TKBN) en de Koninklijke Sportvisserij Nederland. Zij zijn de
initiatiefnemers.
Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Verbond ondersteunt De Marrekrite
met 5.000 euro
zaterdag 13 februari 2010
Het Watersportverbond heeft gisteren een cheque van €5.000,- aangeboden aan De
Marrekrite. Het verbond ondersteunt hiermee de uitgangspunten van dit
recreatieschap.
De Marrekrite is een samenwerkingsverband tussen de
provincie Fryslân en 20 gemeenten in Fryslân. Het doel
is om een goede balans te vinden tussen recreatie op en
om het Friese water, het landschap en de natuur. Dit is
ook een belangrijk doel van het Watersportverbond.
Met de schenking van 5.000 euro hoopt het verbond bij
te dragen aan de realisering ervan.
De cheque van het Watersportverbond werd door
regiovertegenwoordiger Fryslan Jan Sikma aangeboden
aan mw. Jannewietske de Vries, gedeputeerde provincie Fryslan en dagelijks bestuurslid van
de Marrekrite. Aansluitend gaven de aanwezige bestuursleden van het Watersportverbond nog
het goede voorbeeld door een Marrekrite-vlaggetje aan te schaffen: met de aankoop van zo'n
vlaggetje kunnen alle watersporters een bijdrage leveren aan de doelstelling van de
Marrekrite.
Het Watersportverbond neem met de
schenking een traditie over van de Noord
Nederlandse Watersport Bond (in 2004 met
KNWV gefuseerd tot het
Watersportverbond), die elk jaar per lid 1
gulden aan de Marrekrite schonk.
Naast de 355 aanlegplaatsen die de
Marrekrite aanlegt, zorgen het recreatieschap
voor afvalverwijdering (containers en
zwerfvuil), maaiwerk, baggerwerkzaamheden
voor de bereikbaarheid van de steigers en
onderhoudt het diverse voorzieningen voor
surfers en kanoërs. Kijk voor informatie over het recreatieschap op www.marrekrite.nl. Meer
informatie over het werk van het Watersportverbond in Fryslan vindt u op
www.watersportverbond.nl/fryslan.

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.

32

Bezwaren verbond over
spitssluiting gegrond

dinsdag 23 februari 2010

Afgelopen voorjaar heeft de Provincie Zuid-Holland een ruime spitssluiting ingevoerd
voor een aantal bruggen in het Rijn-Schiekanaal en voor de Koudekerksebrug. Dankzij
bezwaren van het Watersportverbond en WSV Doeshaven zijn deze besluiten
ingetrokken.
De provincie werkt nu aan een nieuw bedieningsbesluit waar het Watersportverbond bij
betrokken wordt. Het verbond is blij met deze ontwikkelingen, en gaat ervan uit dat de
provincie Zuid-Holland het verbond in het vervolg eerder bij wijzigingen in onder andere
bedieningstijden zal betrekken.
Spitssluiting
In het voorjaar van 2009 werd het Watersportverbond verrast door een brief van de provincie
Zuid-Holland waarin de provincie een aantal nieuwe
bedieningsbesluiten communiceerde. Deze
besluiten waren inmiddels al ingevoerd. Voor de
Koudekerkse brug en de bruggen in het RijnSchiekanaal betekende dit dat er een spitssluiting
ingevoerd was van 6.45-9.30 en van 15.30 tot
18.30 uur. Meeliften van pleziervaart met de
beroepsvaart was niet toegestaan.
Bezwaren gegrond
Zowel het Watersportverbond als WSV Doeshaven
tekenden bezwaar aan en werden op de hoorzitting
eind augustus door de bezwarencommissie in het
gelijk gesteld. De provincie Zuid-Holland heeft het advies van de bezwarencommissie nu
opgevolgd en heeft de bedieningsbesluiten van vorig jaar ingetrokken.
Nieuw bedieningsbesluit
De provincie werkt wel aan een nieuw bedieningsbesluit. Hier zijn het Watersportverbond en
WSV Doeshaven bij betrokken. Er zal wel een spitssluiting komen, maar deze zal korter zijn
dan afgelopen jaar. Ambtelijk is toegezegd dat de pleziervaart mee mag liften met de
beroepsvaart en dat het bedieningsregime voor de Koudekerksebrug in de zomermaanden
versoepeld zal worden. Over een paar jaar, als de Maximabrug in de westijke rondweg van
Alphen aan den Rijn gereed is, wordt de spitssluiting voor de Koudekerkse brug helemaal
ingetrokken.

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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HAVENREGLEMENT
W.S.V. 'De Remming'
Te Zaandam
1. Algemeen
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5.

1.6

1.7

De haven wordt door de W.S.V. 'De Remming' namens het bestuur van deze vereniging beheerd door de
Havencommissie. De havencommissaris en de havenmeester zijn lid van de Havencommissie.
De bepalingen van dit Havenreglement zijn van toepassing op alle gebruikers en bezoekers van de haven.
De haven is uitsluitend bestemd voor pleziervaartuigen.
Alle gebruikers en bezoekers van de haven dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de
havencommissaris c.q. de havenmeester, of bij hun afwezigheid, van hun plaatsvervanger(s).
Voor vaste ligplaatshouders kan het niet opvolgen van die aanwijzingen leiden tot sancties die het bestuur in
overleg met de Havencommissie bepaalt. Passanten die deze aanwijzingen niet opvolgen, kunnen door de
havencommissaris, of bij diens afwezigheid door de havenmeester of zijn plaatsvervanger, het verdere
verblijf in de haven worden ontzegd.
Gebruikers en bezoekers van de haven vrijwaren de vereniging, het bestuur en degenen die namens het
bestuur optreden, tegen alle vorderingen tot vergoeding van schade die mocht ontstaan uit het gebruik van de
haven.
Eigenaren van vaartuigen die gebruik maken van de haven, dienen een verzekering tegen wettelijke
aansprakelijkheid voor hun vaartuig te hebben afgesloten. Op verzoek van de havencommissaris of bij diens
afwezigheid, de havenmeester, dient het desbetreffende bewijs van verzekering te worden getoond.
Schade toegebracht aan de haven, met inbegrip van steigers, voorzieningen en andere havenattributen, wordt
op de veroorzaker verhaald, tenzij het bestuur anders beslist.

2. Toewijzing en gebruik van ligplaatsen
2.1
2.2

2.3
2.4

2.5

Toewijzing van vaste ligplaatsen voor leden geschiedt namens het bestuur door de Havencommissie op basis
van een reglement dat door het bestuur is vastgesteld.
Namens de Havencommissie wijst de havenmeester passanten een ligplaats aan voor een bepaalde periode.
Alleen aan passanten die lid zijn van een bij het K.N.W.V. aangesloten watersportvereniging kan een tijdelijke
ligplaats worden geboden.
Onderverhuren, dan wel om niet in gebruik geven van een ligplaats aan derden is niet toegestaan.
Vaste ligplaatshouders en diegenen aan wie voor een langere periode een ligplaats is toegewezen, zijn
verplicht een tijdelijke afwezigheid van hun vaartuig uit de haven van 2 nachten of langer (bijvoorbeeld bij
vakantie of een lang weekeinde) vooraf te melden aan de havenmeester. Dit kan mondeling of schriftelijk.
Voor aan passanten toegewezen tijdelijke ligplaatsen - al dan niet ingenomen - is een vergoeding
verschuldigd welke wordt berekend op basis van het passantentarief dat door de Algemene Vergadering is
vastgesteld, zulks met inachtneming van het bepaalde in art. 3.1 t/m 3.4 van het 'Reglement voor de
berekening van de liggelden'.
Passanten ontvangen bij betaling van hun liggeld van de havenmeester een bewijs van betaling. Dit bewijs
dient op eerste verzoek van de havencommissaris of van de havenmeester of diens vervanger te worden
getoond.
2.6 De havencommissaris of bij diens afwezigheid, de havenmeester, is bevoegd vaartuigen een
passantenligplaats te weigeren.

3. Veiligheid, het voorkomen van milieuoverlast en hinder
3.1
3.2
3.3

3.4

Gebruikers en bezoekers van de haven zijn verplicht ervoor zorg te dragen dat de grootst mogelijke veiligheid
in acht wordt genomen.
In geval van storm, brand of enig ander onheil, is een ieder die in de haven aanwezig is verplicht hulp te
verlenen aan pleziervaartuigen en/of personen die in gevaar verkeren.
Gebruikers die verantwoordelijk zijn voor een in de haven afgemeerd vaartuig dienen ervoor zorg te dragen
dat hun vaartuig veilig en deugdelijk is afgemeerd, zulks ter beoordeling door de havenmeester.
De havencommissaris dan wel de havenmeester is bevoegd, voor rekening van de eigenaar van het vaartuig
c.q. de gebruiker die voor het vaartuig verantwoordelijk is, zonder diens voorkennis in tekortkomingen te
voorzien.
Begeleiders van kinderen dienen ervoor te zorgen dat deze niet aan andere boten of havenattributen komen
en door hun gedrag of spel geen overlast of hinder opleveren voor andere gebruikers van de haven.
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3.5

Het is in de haven niet toegestaan:
a. las- en slijpwerkzaamheden in de open buitenlucht te verrichten;
b. met (boots)haken op jachten te duwen of te trekken op plaatsen die daarvoor niet geschikt zijn, zoals
romp, opbouw, railing en wanten);
c. de vaartuigen zonder toestemming van de havenmeester af te meren aan vaartuigen van anderen;
d. rondhouten, landvasten of andere voorwerpen in de haven of op de steiger zo te bewerken of achter te
laten, dat dit voor andere vaartuigen of hun opvarenden hinderlijk kan zijn of de passage bemoeilijkt;
e. vuilnis, olie, of met olie verontreinigd water in de haven te deponeren of te lozen, alsook daarmee steigers
te verontreinigen;
f. grofvuil, bouwafval en chemisch afval (afgewerkte olie, verfresten, oplosmiddelen, kapotte accu's ed.) in
de containers bestemd voor huishoudafval op de haven te deponeren: voor chemisch afval is een aparte
container beschikbaar; grofvuil en bouwafval dient men zelf af te voeren;
g. op de steigers open vuur te ontsteken of te barbecueën;
h. op de steigers huisdieren los te laten lopen of aldaar hun behoefte te laten doen;
i. de rust in de haven te verstoren;
j. zonder toestemming van het bestuur aan steigers en meerpalen e.d. iets spijkervast aan te brengen.

4. Het gebruik van aanwezige voorzieningen
4.1

4.2

4.3

Vaste ligplaatshouders en passanten kunnen gebruik maken van de walstroomvoorziening (uit de daarvoor
bestemde kastjes met muntautomaten: 230 Volt wisselstroom, 6 Amp. gezekerd) alsmede van de
mogelijkheid tot het verkrijgen van leidingwater (eveneens uit de daarvoor bestemde kastjes met
muntautomaat en slang). Munten zijn te koop bij de havenmeester.
Elektrische snoeren, voorzien van goedgekeurde 'Euro-stekkers', dienen zoveel mogelijk tussen de
steigerdelen of onder de steigers te worden weggewerkt en geen gevaar op te leveren voor andere gebruikers
en bezoekers. Elektrische aansluitingen die naar het oordeel van de havencommissaris of van de
havenmeester onveilig zijn dan wel overlast bezorgen, dienen op hun last te worden verwijderd.
Na gebruik dient de waterslang weer naar behoren te worden opgeschoten aan de kraanpaal.
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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
e-mail: j.brandse@chello.nl

Prins Hendrikstraat 96
1501 AV Zaandam

Tel.
Mob.

075-6159115
06-13403343

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

Dodonaeuslaan 324
1504 KC Zaandam

Tel.
Mob.

075-6707479
06-46383936

Havencommissaris Jan Gankema
e-mail: b.gankema@planet.nl

Het Kruiwerk 27
1622 GE Hoorn

Tel.
Mob.

0229-216355
06-53171629

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

De Wijzend 2
1474 PA Oosthuizen

Tel.
Mob.

0299-401823
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@doenmetdoen.nl

Merckenrif 115
1531 MP Wormer

Mob.

06-21592900

Redactieadres

j.brandse@chello.nl
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