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TeWarskip
Hallo leden. Wat gebeurt er toch veel in het leven. We krijgen nog steeds een nieuwe toegang
naar onze haven maar elke keer is er vertraging. Na het instorten van een gemeentelijke brugtrap
in Utrecht staat de kwaliteit en aansprakelijkheid hoog op de agenda. Dus ook onze toegang.
De havenmeester is kort geleden met ontslag gestuurd. Er komt een forse verhoging van de huur
aan die we moeten gaan betalen aan de Gemeente. En... er was een reisje naar het
Alkmaardermeer. Een zeer gezellig reisje trouwens en ik kan u wel zeggen dat de volgende keer u
zeker moet overwegen om mee te gaan.
Ook is mijn mast is naar beneden gevallen bij het strijken en hard neer gekomen op het dak van
onze leden Theo en Julia Deykers. Het deed me goed dat ze begripvol waren en het ook rot voor
mij vonden dat het was gebeurd. Wat een sterk schip hebben ze trouwens, want het was een
beste knal. Terwijl ik een paar duizend euro schade heb, heeft Theo diezelfde dag een kwast verf
gepakt en is het kale metaal gaan afdekken. Daarna heeft hij vooral veel tijd geïnvesteerd met
schuren, primeren en afschilderen. Als zoiets gebeurt dan is het wel rottig hoor, ook voor diegene
die je schade bezorgd. Wat een gedonder je dan krijgt en ook bezorgd zijn. Maar het overkomt je
(Theo en mij) dus gewoonweg. Gelukkig zijn er geen mensen gewond geraakt vinden we allebei.
Na de verhoging van de huur van ons water, wat ik u al meedeelde in de voorjaarsvergadering, zijn
Joke (de penningmeester) en ik direct aan de bel gaan trekken bij de Gemeente, mevr. Bayhan
Kiristi. Mevrouw Kiristi heeft toegezegd het te gaan uitzoeken en ook of er een aanpassing aan de
huurovereenkomst kan komen. Ze heeft het in onderzoek, jammer genoeg blijkt haar al snel dat
onze huurovereenkomst niet de beste is. Toch heb ik goede hoop dat het weer goed gaat en dat
er te praten valt, maar aan de verhoging zitten we vast want dat is de consequentie van de
overeenkomst die is gesloten.
Van Rijkswaterstaat hebben we een proces verbaal wegens lozen van toiletwater op oppervlakte
water en dat mag niet. De inspecteurs die langs kwamen waren niet ongevoelig voor de
argumenten van Jan Kooiman dat we wel beter willen maar als je geen grond hebt zoals De
Remming dan is een pijp aanbrengen niet zo simpel, nog los van het feit of het wel mag en hoe en
bij wie je moet zijn. De inspecteurs gaan informeren bij de Gemeente of en hoe en wanneer we
aangesloten kunnen worden en zullen ons rapporteren. We zijn en blijven wel in overtreding.
Natuurlijk willen we meewerken aan een zo schoon mogelijke Zaan en Voorzaan. Dat schone
water is voor ons van groot belang. Schoon water is mooi water toch zeker...
Nog even terugkomend op ons tochtje met 12 boten en 32 leden. Na de barbecue op het gastvrije
eiland beheerd door Joop van de ZZV gingen we, na gezellig kletsen bij het grote houtvuur (zo
vakkundig aangestoken door onze verenigingspyromanen Marco, Rolf en Paul), vredig slapen aan
boord. Waarbij we flink in slaap raakten door de forse kabbel die de rompen deed schudden.
En wat was de volgende ochtend ontzettend mooi! Het was windstil... met een beetje damp en een
strak Alkmaardermeer. Er waren een paar rustende ganzen op het meer en verder was het stil.
Werkelijk een prachtig beeld en zo vredig, schoon en in evenwicht.
Dat, geachte leden, is voor mij het mooiste wat er is. Ik voel dan ook waarom het leven zo fijn is
om mee te mogen maken.
Ook heb en krijg ik dan goeie hoop voor de toekomst....
De jeugd van tegenwoordig weet het nog niet (De Remming vergrijst) maar als ze het door krijgen
hoe mooi het is op het water dan komen ze vanzelf in grote getale en wordt onze Zaanstreek weer
een waterland....
Nog even n.a.v. het feit dat we geen havenmeester hebben... Wat geweldig is het dat leden klaar
staan om te helpen. Daarom vind ik De Remming nou zo top. Gewoon samen de handen uit de
mouwen steken en toch genieten.
Uw voorzitter, Anne
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Voorjaarsvergadering in het clubgebouw van
de fanfare te Koog a/d Zaan
12 april 2010
1) Opening van de vergadering.
Anne opent om 20.10 uur de vergadering.
De volgende mensen zijn met kennisgeving afwezig:
Marco Schoene; Sjouk Soer; Jan van Koomen, Hans Hofhuis, Wim Romkes
Het bestuur is verder voltallig aanwezig.
Joke Brandse is momenteel penningmeester maar neemt nog geen zitting aan de
bestuurstafel, omdat alle cijfers nog betrekking hebben op 2009.
2) Notulen van de najaarsvergadering worden goedgekeurd.
Een samenvatting van de notulen van de najaarsvergadering wordt goed gekeurd.
Henk legt uit wat er met de notulen is gebeurd en betreurt het gebeuren.
3) Ingekomen en uitgaande stukken.
In de bestuursverslagen staan de ingekomen stukken.
4) Jaarverslag van het bestuur.
Het jaarverslag wordt door Anne verwoord in alle
bestuursverslagen. Hij verwijst daarom naar het blaadje. Door het
verslag in het blaadje te publiceren zijn de leden goed op de
hoogte van het reilen en zeilen van De Remming. Anne deelt wel
mede dat de nieuwe opgang naar onze haven nog even op zich laat wachten, de
rede is ons onbekend. Ook hebben wij een brief van de gemeente binnen gekregen
omtrent de huur van ons water. Deze is met ingang van 2009 verdriedubbelt! Dit
baart ons zorgen en wij leggen ons hier ook niet bij neer. Het bestuur vraagt een
gesprek aan met de betreffende persoon en er gaat een brief uit naar de gemeente.
5) Mededelingen van de havencommissie en de technischecommissie.
Er zijn geen noemenswaardige zaken die het vermelden waard zijn. Max vraagt wat
er gebeurd met het schip dat in de dwanghaven ligt tussen Brouwer en onze haven.
Helaas is dit een zaak van de gemeente.
De technische commissie maakt bekent dat er nogal wat zaken liggen in onze
werkplaats in de Ark. Jan K. vraagt of diegene van wie de spullen zijn deze wil komen
ophalen. Als dit niet gebeurd dan zullen ze worden opgeruimd. Om beschadigingen
aan de waterinstallatie in de toekomst te voorkomen zal in de komende winter het
water worden afgesloten.
6) Vaststellen van de begroting.
De eindbalans is door Jan Z. opgesteld. Jan licht het een en ander toe en beantwoord
vragen van de leden. Dhr. Koopmeinders verzoekt of de datum kan worden
aangepast. Jan zal dit regelen. De kosten voor het huisvuil zijn enorm gestegen.
De administratie is door de kascontrolecommissie gecontroleerd en akkoord
bevonden. Jan wordt bedankt voor zijn goede werk.
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7) De haventarieven voor 2008.
Er wordt besloten om de tarieven niet aan te passen. Door zelfwerkzaamheid kunnen
wij de tarieven laag houden.
Wij houden wel de vinger aan de pols voor wat betreft de huur van het water. Dit zou
mogelijk kunnen leiden tot een verhoging van de liggelden.
Pauze
8) De evenementencommissie en redactiecommissie.
Er wordt een oproep gedaan naar de leden toe om mee te denken waar mogelijk
behoefte aan is wat betreft feestjes en evenementen. De commissie heeft weer een
vergadering gepland.
9) Kascontrolecommissie.
De kascontrolecommissie heeft alles in orde bevonden. Het bestuur wordt decharge
verleent.
Dhr. Koopmeinders legt uit dat de baten en lasten van het clubblad gespecificeerd
dienen te worden. De verhoging van de telefoonkosten komen door het internet wat
wij nu rijk zijn. Hij merkte op dat de administratie aanmerkelijk was verbetert. Met
ingang van heden is Joke Brandse de nieuwe penningmeester.
10) Ledenstop voor 2010.
De ledenstop blijft gehandhaafd.
11) Rondvraag en sluiting.
Marion Stein deelt een compliment uit aan de werkers tijdens de winter.
Dhr. Kroon vraagt hoe het zit met de afvoer van het vuile water.
Anne legt uit dat wij een proces-verbaal hebben gekregen voor het lozen op open
water. Anne heeft de desbetreffende man uitgelegd dat wij wel willen maar nog niets
kunnen zonder medewerking van de gemeente. Wij hebben nog geen boete
ontvangen. Tom de Jager vraagt of het afgedrukte havenreglement actueel is. Dit
hebben wij gewoon weer eens ter info afgedrukt. Wij zijn nog bezig met wat kleine
wijzigingen. De vraag is of er een verbod op schuren en slijpen komt. Hierdoor
ontstaat er een levendige discussie onder de leden. Wij zullen in het reglement
opnemen dat men geen overmatige overlast mag bezorgen op de haven aan de
overige ligplaatshouders. De havenmeester ziet hier op toe.
Om 10.15 uur sluit Anne de vergadering en wenst ieder een veilige thuiskomst.
Tevens onze dank aan de goede verzorging van de fanfare.
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Bestuursvergadering van de W.S.V.
“De Remming”
donderdag 8 april 2010

Aanvang:
Locatie:

20.00 uur
Havenkantoor

Aanwezig:

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

Afwezig:

Opening
Anne opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Mededelingen
Anne en Jan G. zijn naar de regiovergadering geweest van het Watersportverbond. Het was
een gezellige maar vooral leerzame avond.
Er wordt bezien of wij het op diepte houden van de haven gemeenschappelijk kunnen
aanpakken. Hoe meer zielen hoe sterker je bent. Dit wordt nog in overweging gehouden. De
havens zijn Nauerna, De Kokernoot en De Remming.
Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering maart 2010 worden goedgekeurd.
Binnengekomen post
Een brief voor een winterligplaats. Een geboortekaartje van Sophia Martha, dochter van
Maria en Frank Meurs. Een factuur van de gemeente Zaanstad. Diverse documentatie van
het Watersportverbond.
Havencommissie en Technische commissie
Willem Anker is weer teruggekeerd op de haven. Het wonen op de boot blijft een heet
hangijzer binnen het bestuur.
De start van de nieuwe opgang is helaas nog niet gestart.
Administratie
Het blijkt dat wij een dubbele verzekering betalen voor de Ark. De premie voor de oude Ark
blijkt nog steeds door te lopen. Wij zullen dit opnemen met onze tussenpersoon die dit alles
voor ons heeft geregeld. Hij had er voor moeten zorgen dat de oude polis opgeheven had
moeten worden.
Alarmerend is het feit dat de gemeente zonder vooraankondiging de huur van de haven heeft
verdrievoudigd. Dit is voor ons een zeer zorgelijke zaak. Wij hebben al gevraagd om een
onderhoud met de betreffende wethouder of iemand anders die er over gaat.
De aanvraag voor terugvordering van de Ecotax is ingediend.
We hebben nog steeds een groot gat in de standen van de elektrameters. Wij gaan komend
jaar de elektrameters beter in de gaten houden want het gat is te groot.
De kascontrolecommissie is bij Jan Zwart geweest.
De tarieven worden niet verhoogd. Betaling van de contributie loopt goed.
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Redactie
Het blaadje was keurig op tijd en zag er goed verzorgd en gevuld uit. Complimenten voor de
maker(s).
Evenementencommissie
Er is van verscheidene kanten het verzoek gekomen om een barbecue te organiseren.
Mogelijk dat er wat nieuw bloed in de evenementencommissie moet komen. We zullen het
voortstellen.
Rondvraag
Met nog een aantal nieuwe leden wordt binnenkort een afspraak gemaakt voor een gesprek.
In onze werkplaats onder de Arak liggen diverse spullen van verschillende mensen. Graag
bekend maken bij Jan Kooiman van wie deze spullen zijn, anders verdwijnen ze in het ronde
archief.
De lantaarnpalen van steiger B zijn geschilderd.

De vergadering wordt om 23.00 uur afgesloten.

We hopen donderdag 7 mei 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 6 mei 2010

Aanvang:
Locatie:

20.00 uur
Havenkantoor

Aanwezig:
Afwezig:

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

Opening
Anne opent de vergadering om 20.15 uur en heet iedereen van harte welkom.
Mededelingen
Joke en Jan K. zijn opzoek gegaan naar de oude Ark die bij ons op de haven heeft gelegen.
Dit om de dubbele verzekering bij de Schepen Onderlinge ongedaan te maken. Wij hebben
nl een verklaring nodig vanaf wanneer de oude Ark is overgegaan in andere handen. Als wij
zo’n verklaring hebben kunnen wij de verzekeringspremie terug krijgen. Dank zij de deze
inzet zit er weer schot in de zaak.
Op de B steiger zijn aan de onderkant de elektra kasten dicht gezet. Het elektra verbruik
wordt langzaam aan inzichtelijk. Er blijkt nl dat niet alles via de meter loopt en dit gaan wij
veranderen.
Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering april 2010 worden goedgekeurd.
Binnen gekomen post
Er was geen post deze keer.
Havencommissie en Technische commissie
Alles draai zoals het hoort en er wordt voor de zomer niets meer ondernomen..
Administratie
Joke hevelt een bedrag van de lopende rekening over naar een spaarrekening.
Wij gaan vol de strijd aan met de gemeente over de nieuwe huur tarieven.
Op onze brief naar de gemeente hebben wij nog niets vernomen. We gaan tot het uiterste en
zullen alle middelen aangrijpen om ons gelijk te krijgen.
Redactie
Er komt in juni weer een blaadje, voor de leden een oproep om wat te schrijven zodat er
genoeg kopij is om weer een nieuw blaadje te maken.
Het vorige blaadje was keurig op tijd en zag er goed en gevuld uit.
Evenementen commissie
Er komen positieve reacties op het verenigingsuitje.
Rondvraag
De Kamer van Koophandel zal samen met Joke aan de orde worden gebracht zodat de
juiste personen op de lijst komen te staan.
De vergadering wordt om 22.00 uur afgesloten.
We hopen donderdag 10 juni 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 10 juni 2010

Aanvang:
Locatie:

20.00 uur
Havenkantoor

Aanwezig:

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

Opening
Anne opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen van harte welkom.
Mededelingen
De firma Van Kaik kan zijn afspraken niet nakomen daar de gemeente nog geen toestemming
geeft om de loopbrug te bouwen i.v.m. de door de gemeente opgelegde eisen. Jan Kooiman
heeft contact met de firma gehad.
Het sloopschip is gelukkig uit de strook water, tussen ons en de dekschuiten van Brouwer,
verwijderd. Hij schijnt weer te zijn terug gebracht naar de werf van Molenaar.
Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering mei 2010 worden goedgekeurd.
Binnengekomen post
Brieven van het Watersportverbond. Brief van een Duitse passant voor de aanvraag van een
overnachting. Brief van Het Kleine Rond i.v.m. een secretariaat wijziging.
Havencommissie en Technische commissie
Er is een box toegekend aan dhr. Tieken, een nieuw, lid box 70. Wij hopen dat hij een leuke
tijd zal hebben in onze haven. Willem Anker heeft inmiddels de haven verlaten. De leden zijn
geïnformeerd over het hoe en waarom. Wij vinden het jammer dat het zo ver heeft moeten
komen. Er moeten nog een aantal zaken met Willem worden afgehandeld, hierover zullen wij
hem benaderen.
De voorstellen, die door een commissie van het bestuur is gevormd, betreffende het aanpassen
van het havenreglement zijn verwerkt met dank daarvoor aan een ijverig lid. De nieuwe versie
van het reglement zal nog door alle bestuursleden worden gecontroleerd.
Administratie
De rentemeerrekening is omgezet in een spaarrekening. Het geld is nu direct opvraagbaar en
het geeft geen renteverschil.
Redactie
Er is een mail binnengekomen van dhr. Romkes met de vraag of mevrouw J. Burger-de Lege
nog lid is van de vereniging. Zij krijgt momenteel geen blaadje. De vergissing zit hem in het
feit dat zij partnerlid was en dus geen lidmaatschapgeld betaald. Wij zullen dit recht zetten,
zodat zij in het vervolg weer een Remmingwerk ontvangt.
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Evenementencommissie
Het uitje naar het Alkmaardermeer is nog steeds een prettige herinnering. Zoiets gaan we
vaker organiseren.
Rondvraag
Jan K. vraagt wat nu eigenlijk het tarief is wat wij betalen aan de Nuon en wat wij de leden en
de passanten in rekening brengen? Jan Z. zal dit bezien maar vooralsnog betalen wij wat de
Nuon ons in rekening brengt. Wij hebben hier dus geen winst op.
Joke merkt op dat de wijziging moet worden doorgegeven aan de Watersport almanak i.v.m.
de wijziging van onze havenmeester.
We discussiëren nog over wat er standaard in de tas van de havenmeester moet zitten aan
geld. Voorstel: laat ongeveer rond de € 50,-- standaard in de tas zitten en de rest geteld in een
envelop en die in de kluis stoppen. Er moet dus een kluis komen. Dit voorkomt dat men in
drukke tijden met veel geld over de steiger loopt.
Jan G. vraagt hoe nu verder met de koop van de haven, mede gezien de enorme huurverhoging. Er zit niet veel schot in. Wel is er telefonisch contact geweest met de gemeente.
Deze houden vast aan de verhoging. Het water komt niet te koop, dat hebben wij namelijk
gevraagd. Misschien is het toch verstandig om de koop van de steigers door te laten gaan
i.v.m. rechten die je dan verkrijgt. Wij wachten op de reactie op onze brief van de gemeente
en dan bepalen we wat verder te doen.
Verder wordt er langdurig gesproken hoe nu verder zonder vast havenmeester.
Er worden voorstellen gedaan om een “havenmeesterloze haven” op te richten. Wij worden
allemaal verzocht hier over na te denken en mogelijk met een voorstel te komen.
De vergadering wordt om 23.45 uur afgesloten.

We gaan nu eerst vakantie vieren en dan komen wij op 2 september 2010 weer bij
elkaar, mocht de toestand dit vereisen dan zullen wij tussentijds nog overleg hebben.
Allemaal een fijne vakantie
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Lief & Leed
Een inmiddels vaste 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.
Het doet een mens zo goed, om het gevoel te hebben niet vergeten te worden. Ik spreek uit eigen
ervaring. Langs deze weg willen we de leden die de afgelopen maanden te maken hebben gehad met
gezondheidsproblemen een hart onder de riem streken en heel veel sterkte toewensen.

Vriendelijke groet, Wim Romkes

Het kleine
Wat simpele dingen:
een bloemknop, een lied,
’t geluid van de branding,
het ruisen van ’t riet.
Wat simpele vreugden:
de lach van een kind,
een strakblauwe hemel,
een vlag in de wind.
Wat simpele schoonheden:
een schelp op het strand,
een slootje vol kroos,
en een wilg aan de kant.
Wat kleine gebaren:
een handdruk, een groet,
’t zijn gaven waarin ik
Gods liefde ontmoet.
Wim Romkes, een gedichtje uit mijn pastorale werk.
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Kopy(n) van Steijn. Dichterlijke vrijheid.

Op stel en sprong, ja op de valreep, kwam er toch nog iets uit mijn “lappie” tevoorschijn om
naar de redactie van Remmingwerk te sturen.
Ja, wat een handig ding is zo’n laptop toch! Ik heb hem cadeau gekregen. Mijn baas TMG,
(ik ben krantenbezorger) schreef een wedstrijd uit. Degene die steeds zelf in de
vakantieperiode voor vervanging zorgde zodat de depothoudster er geen bemoeienis mee
had, kon een laptop winnen. Er waren landelijk 10 laptops ter beschikking gesteld. Laat ik
nou een van de gelukkigen zijn! Wat was dat een verrassing! Ik gebruik nu vrijwel uitsluitend
dit lieve “lappie”; de oude computer, die beneden staat, schakel ik alleen nog in voor
Sibelius (muziekprogramma) en spelletjes.
Heeft u trouwens Dagblad Zaanstreek? Dan zult gelezen hebben dat Akersloot nu geen
kettingpont meer heeft maar een vrij varende pont.
Volgens het krantenbericht van 26 mei is per 1 juni j.l. na 132 jaar! het pontje vervangen
door een vrij varend exemplaar. Dat is toch heel wat veiliger. In september van het vorig jaar
voeren wij er ook langs. Die ketting zie je amper; het oranje zwaailicht attendeert je gelukkig
dat je wachten moet. Toch was er laatst door een binnenvaartschip schade ontstaan: de
ketting stond strak terwijl hij op de grond had moeten liggen! Wellicht heeft dat de
“upgrading” bespoedigd!
Volgens het artikel dateert de eerste oeververbinding bij Akersloot van 1635. De huidige is
vanaf 1878 in bedrijf. Al die jaren een en dezelfde, dus sterke pont, en gerund door de
eigenaar van het café ’t Pontje, want dat bleek een voorwaarde: wie het café beheerde
moest ook het pontje in de vaart houden. Het bleek vaak een schip van bijleg, hoewel het de
laatste 10 jaar beter ging. Ook natuurlijk door het ontwikkelen van de pontjesroute. Pont en
café zijn nu door het Hoogheemraadschap NH Noorderkwartier, de nieuwe beheerder, niet
meer van elkaar afhankelijk. Het oude pontje
verdwijnt overigens niet uit beeld, want men is
van plan er een drijvend terras van te maken
bij café De Woude.
Over De Woude gesproken, het eerder
genoemde Hoogheemraadschap wilde de
tarieven van het pontje aldaar bijna
verdubbelen en de basisschooljeugd niet
meer gratis overzetten. Daar hebben de
bewoners een stokje voor gestoken. Hun
protest heeft effect gesorteerd.
Marion Steijn
P.S.1:

Ik zie erg uit naar het komende verenigingsblad, want er heeft vast wel iemand iets
geschreven over de tocht naar het Uitgeestermeer in het Pinksterweekend. Helaas konden
Gerard en ik daar niet bij zijn, want Maxim en Danielle genoten van onze Brutos, ergens in
Overijssel richting Kampen. (Daar zouden we het roer overnemen.) We hadden bovendien
op beide dagen verplichtingen. Hopelijk is dit uitstapje bevallen en is het voor herhaling
vatbaar.
P.S.2:

Omdat wij ten tijde van de verschijningsdatum van Remmingwerk met vakantie zijn,
zal Joke Brandse de bezorging regelen. Ik ben heel blij met zo’n kanjer.
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Kabeltjeskrant
Anekdotes uit een zeilersleven opgetekend door Chris Kabel

Groot water
Zoals ik u in vorige afleveringen vertelde zwierven mijn vrienden en ik met onze
grote B.M.’s een aantal jaren zeilend rond. Ons vaargebied was Noord- en ZuidHolland. Maar op een gegeven moment wil je verder. Friesland lokte ons.
Om daar te komen moest je echter (met een BM ) het IJsselmeer oversteken. Wij
wilden een proef nemen. Wij besloten met drie boten een Pinkstertocht te maken over het
IJsselmeer naar Volendam via Marken. Op luilak-zaterdag gingen wij in de loop van de middag
zeilend naar de Oranjesluizen. Wij overnachtten in Durgerdam. De volgende morgen hezen wij met
kloppende harten de zeilen en voeren genietend langs de IJdoorn het grote water op. Wij hadden
een bakstag windje kracht 4/5. Na een paar uur lagen wij voor Marken. Marken was toen nog een
echt eiland. Wij konden daardoor onder Marken door over de Gouwzee naar Volendam. Tegen de
middag kwamen wij daar aan. Wij zochten en vonden een goede ligplaats in de haven.
Wij keken onze ogen uit want wij waren nog nooit in Volendam geweest. In die tijd had je alleen
maar een fiets en kwam je meestal niet verder dan Purmerend. Een groot deel van de bevolking
liep nog in klederdracht. In de haven lagen nog circa twintig botters -kwakken genaamd- waar
nog zeilend mee gevist werd. Die nacht sliepen wij in de haven van Volendam. Het was net alsof
wij in het buitenland waren. De volgende morgen zijn wij naar Edam gegaan. Wij zijn naar binnen
geschut en voeren richting Purmerend waar wij in de loop van de middag arriveerden. De volgende
morgen (het was derde Pinksterdag) nog even naar de veemarkt -een bokkie kopen- en daarna
snel richting Zaan.
Wij vonden onze proef geslaagd en besloten met de zomervakantie naar Friesland te gaan. In die
tijd had je echter maar twee weken vakantie. Oversteken heen en terug zou echter veel tijd kosten.
Wij vonden daar wat op. We konden met de veerboot van Amsterdam naar Kampen. Het was in de
tijd dat er nog geen Flevopolders en dijken in het IJsselmeer waren aangelegd. Onze boten
werden in het vrachtruim geladen en voor we het wisten waren wij in Kampen. De boten werden
pardoes uit het ruim in de IJssel gedropt. Wij schrokken ons rot want het stroomde er als de pest.
Heelhuids voeren wij uiteindelijk een eindje de IJssel op richting Kampereiland. We zeilden daarna
door de Kop van Overijssel richten Friesland, via de Belter- en Beulakkerwiede.
Het ging fantastisch maar zoals altijd: het noodlot sloeg toe. Circa 15 km voor Lemmer lagen we
met harde wind kruisend voor een brug te wachten. Bij een rukwind brak de mast van de BM van
mijn vriend. Wroetend en slepend zijn wij naar Lemmer gegaan. Gelukkig heb je daar de
mastenmakerij Van der Neut. Zij waren bereid met voorrang een nieuwe mast te maken. Het kostte
ons echter vier kostbare vakantiedagen. De droom om op de Friese meren te zeilen viel in
scherven. We moesten eigenlijk meteen al terug. Wij besloten dan ook om vanuit Lemmer met de
veerboot terug naar Amsterdam te gaan.
Op de avond voor de afvaart lagen wij naast een groot scherp jacht. Het was het eigendom van
een man met veel geld. Hij was zelf niet aan boord maar liet dat over aan een betaalde kracht.
Hij vertelde ons, dat hij de volgende dag absoluut in Amsterdam moest zijn. Omdat er nogal zwaar
weer verwacht werd zag hij dat alleen niet zitten. Hij vroeg aan mijn vriend en mij of wij als
bemanning mee wilden. Hij bood ons ook nog geld aan! Vooral dat laatste zagen wij wel zitten.
Onze vrouwen keken echter wel bedenkelijk. Zij moesten dan alleen de boten naar de veerboot
brengen en verschepen naar Amsterdam. Wij hadden echter erge leuke en lieve vrouwen (dat zijn
ze nog) en wij dachten: die worden wel geholpen. En zo is het ook gegaan.
Na een schitterende zeiltocht op dat grote jacht waren wij eerder dan de veerboot in Amsterdam
met aan boord: onze vrouwen en de boten.
U begrijpt, dat wij toen heel wat hebben afgezoend!!!
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Een onverwachte tocht!!!

Eigenlijk vrij plotseling besloot de evenementen commissie een
vaartocht met barbecue te organiseren. Vanuit de leden kwam
ons vaak ter oren dat een barbecue en ook een vaartocht toch
wel als heel leuk werd ervaren.
Dus wat doe je dan als commissie: je regelt het meteen maar
alle twee.
Het moest wel op korte termijn termijn gebeuren, anders was
iedereen alweer op vakantie.
Nu wisten we wel dat er al veel leden andere afspraken hadden,
maar we hebben toch de gok gewaagd en het Pinksterweekend uitgekozen om gezellig weg te gaan
met wie er maar mee wilde gaan...
Uiteindelijk zijn we met 12 boten op zaterdagmorgen 22 mei om 8.30 uur in konvooi vertrokken naar
het Alkmaardermeer.
Het was heerlijk weer, beetje winderig, maar wel zonnig en het was fantastisch varen over de Zaan
naar de uiteindelijke bestemming.
Marco had vooraf geregeld dat we met z'n allen een plekkie hadden aan de steigers van de
zustervereniging de Zaanlandsche Zeil Vereniging. En wat een ontvangst stond ons te wachten!
Zo vriendelijk en behulpzaam waren de gastheren Joop en zijn maat. Echt geweldig. We werden als
vorsten ontvangen, geholpen bij het aanmeren en eigenlijk mochten we alles wat we maar wilden, als
we maar geen troep maakten en alles weer netjes achter lieten. De hondjes mochten mee, niets was
een probleem.
Er was een pracht strak grasveld, waar we later die dag onze
barbecue hielden. We hadden de party tenten mee van de
Remming. Jammer dat de stokken nogal door elkaar waren
geraakt. Vele leden (lees : mannelijke leden) stonden
interessant te kijken naar de berg stokken. Veel kregen ze
echter niet voor elkaar. Gelukkig was daar onze redder in
nood: Rob Brugman. Hij wist precies hoe en wat te doen,
was een rots in de branding en gedroeg zich als een echte
kapitein. We konden uiteindelijk dus heerlijk uit de wind van
de barbecue genieten.
Deze was voortreffelijk voorbereid door slager Groot, echt
super, met deftig zilveren (plastic) bestek en mooie bordjes
(plastic maar dat was echt niet te zien). Heerlijk vlees, zalige sausjes en lekkere salades. Helemaal
goed, echt niets op aan te merken.
We bleken ook een meester-barbecue in ons midden te hebben. Wisten we niet van te voren, maar
hebben wel schandalig misbruik gemaakt van hem. Vergeet zijn naam nooit als er weer een barbecue
geregeld moet worden bij De Remming: Jan van Komen (jawel, de zoon van Paul en Rietje).
Hij weet het nog niet, maar hij wordt de voorzitter van de barbecue-commissie van De Remming!!!
Voordat we mochten aanvallen op het eten, moest er eerst natuurlijk nog iets sportiefs gedaan
worden: Zeilen op een echte wedstrijd Skutsje! Wat een belevenis!.
Twee bemanningsleden konden vijftien Remming leden per tocht gemakkelijk in toom houden en zelfs
aan het werk zetten. Zeilen hijsen, overstag gaan, Ed aan het roer, (bijna) iedereen was aan het werk.
Wat een ervaring, strak blauwe lucht en die bollende zeilen en gaan met die banaan over het
Alkmaardermeer. Super. Zo super, dat sommige leden ook de tweede keer weer mee gingen, we
kregen ze niet van boord.
Heel goed bedacht en geregeld door Marco. Zelfs Hilda Willemsen, die eigenlijk heel bang is voor
zeilen, heeft zich kranig gehouden en gedroeg zich na een half uur zelfs als een stoere matroos (wel
met een reddingsvest aan, maar ja je kan niet in in keer van alle angst bevrijd zijn...)
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Er waren totaal 32 mensen mee, waarvan 3 kinderen. Ook
zij hebben genoten van het weekendje.
Het was leuk te zien hoe jong en oud allemaal genoten van
dezelfde dingen, ieder op zijn eigen manier.
Na de barbecue werd er natuurlijk nog een vuurtje gestookt
in de speciaal daarvoor geplaatste vuurkorf. Deze staat
standaard op het grasveld van de ZZV en iedereen mag
daar gebruik van maken. Nou, dat hebben we gedaan. We
weten het wel natuurlijk, dat mannen van vuurtje-stoken
houden, maar het fanatisme hierin is toch altijd weer
verrassend....
Dikke stokken werden gezocht, zodat we lang van het vuur konden genieten en zodat het ook lekker
groot zou worden. Om het een beetje snel voor elkaar te krijgen werd er brandgel gebruikt en
lampenolie, want geduld hebben is natuurlijk onmogelijk bij het maken van een vuur.......
En het werd een mooi vuur! We hebben er gezellig rondom gezeten en lekker zitten kletsen.
Later ging iedereen naar bed. Het werd uiteindelijk toch te koud.
De volgende morgen was het praktisch windstil. Een prachtige zonsopgang, verstild meer en wat een
rust. Zo mooi...... Echt genieten.
Langzamerhand werd iedereen wakker. Er werd
koffie gezet, hondjes werden uitgelaten en werd
er nagepraat bij elkaar.
Om half elf vertrokken we naar De Woude, maar
niet voordat we Joop heel hartelijk bedankt
hadden voor de gastvrijheid. Hij heeft het zelf ook
heel leuk gevonden dat wij een bezoek aan hen
gebracht hadden. Hij vond het fantastisch dat
alles weer zo netjes werd achter gelaten door ons
en ook dat wij het zo mooi vonden op 'zijn' eiland.
Daar genoot hij echt van. We zijn een volgende
keer weer van harte welkom. Ed en Els Hiemstra
waren geweldig met het afvoeren van al het afval.
Best een berg vuilniszakken afval (dat krijg met
zo'n uitgebreide barbecue) hebben zij als
vanzelfsprekend meegenomen en voor afvoer
gezorgd. Zo heeft iedereen dit weekend zijn steentje bijgedragen. Eigenlijk ging alles als vanzelf.
Iedereen pakte een klusje op, zoals we eigenlijk op de Remming ook gewend zijn.
Bij De Woude aangekomen, zijn we gedubbeld aan gaan leggen. Ze weten daar wel dat wij geweest
zijn! Er was een heerlijk bakkie koffie met appeltaart of een warme wafel met cranberry compote met
slagroom. Super lekker. Een heerlijk zonnetje, wat een straf om daar te (mogen) zitten.
Tegen half twee vertrokken we richting Zaandam. Sommigen van ons gingen een andere kant op, de
rest ging weer naar de thuishaven onze
eigen Remming.
Barbecue schoonmaken, party tenten
opruimen, alles
terug in de auto's en ark. Alsof we niet
weg geweest
zijn. Maaaaar.... wij weten wel beter.
Volgend jaar weer en dan met meer???
De evenementen commissie
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Renovatie Grote Sluis in Spaarndam
De Grote Sluis in Spaarndam wordt gerenoveerd. Bij de gekozen
uitvoeringsmethode worden de nieuwe sluishoofden aan de
buitenzijden van de huidige sluishoofden gebouwd. De sluis
wordt hierdoor langer. De sluiskolk wordt versmald om de zoutindringing te verminderen. De
brug wordt gerenoveerd. In januari 2009 is de aannemer gestart met de werkzaamheden.

Geschiedenis
In 1896 is in Spaarndam op de plaats van de toenmalige sluis (1803), de huidige Grote Sluis
gebouwd. De gemeente Haarlem wilde het Spaarne toegankelijk maken voor zeeschepen.
Hiervoor was een grotere sluis nodig.
In de periode tussen 1896 en nu is er veel verbouwd aan de sluis. Rond 1957 is op het
bovenhoofd de huidige brug gebouwd en is de sluiskolk aangepast. In 1986 is het
benedenhoofd gerenoveerd.

Onderzoek
In 2004 en 2005 heeft Rijnland onderzoek verricht naar de onderhoudstoestand van de Grote
Sluis in Spaarndam. Hieruit kwam een groot aantal gebreken naar voren. Een grootschalige
renovatie bleek noodzakelijk. Ook zijn de wensen van de gebruikers van de
sluis geïnventariseerd. Een deel daarvan kan met de renovatie worden gerealiseerd.

Werkzaamheden
Rijnland gaat onder andere de volgende werkzaamheden uitvoeren:
vernieuwen van de elektrische installatie;
vernieuwen van de bewegingswerken van de sluisdeuren en de brug;
vernieuwen van de sluisdeuren;
renoveren van de brug;
bouw van een nieuw sluiskantoor aan de oostzijde van de
sluiskolk, nabij de brug;
geheel vervangen van de sluishoofden;
vervangen van de remmingwerken en aanleg van
wachtplaatsen voor de scheepvaart.

Zoutindringing
Het water in het Noordzeekanaal bevat aanzienlijk meer
zout dan het water in Rijnlands boezem. Het schutten van
schepen draagt flink bij aan de verzilting van het
Rijnlandse boezemstelsel. Dat is slecht voor de
waterkwaliteit. Tussen 10 en 20 procent van de zoutvracht
op Rijnlands boezemstelsel komt binnen via de sluis. Bij de
renovatie neemt Rijnland maatregelen om de zoutindringing te beperken. Dit is een onderdeel
van het Rijnlandse beleid voor verziltingsbestrijding.

Vermindering doorvaarbreedte
Vanaf 17 april 2010 tot 31 januari 2011 is de doorvaarbreedte tussen de sluishoofden versmald
van 12,00 m tot 9,50 m. Hierdoor neemt de schutcapaciteit iets af.

Planning
Start werkzaamheden januari 2009.
Februari 2009 tot 19 oktober 2009: doorvaartbreedte sluis versmald tot 9,50 meter.
19 oktober 2009 tot 17 april 2010: volledige stremming scheepvaart.
17 april 2010 tot 31 januari 2011: doorvaartbreedte sluis versmald tot 9,50 meter.
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De Pen
Lotgenoten
Hoe is het allemaal zo gekomen? Waarom zit ik nu al een jaar aan een grote betonnen zeilboot
te werken zonder maar een ogenblik op het water te zijn geweest? Is het allemaal voorbestemd?
Kun je het noodlot niet ontkomen?
Eén noodlot in elk geval niet. Daar hebben we echter allemaal last van.
Het is zo dat het zeewater in mijn bloed zit. Ik vind het heerlijk om op zee te zijn. Mijn familie van
vaders kant waren vissers. De familie van mijn moeders kant echter helemaal niet. Mijn moeder was
zelfs panisch bang op het water, zelfs een golfje in een sloot deed haar verstijven. Mijn vader moest
beloven nooit naar zee te gaan anders kon hij een relatie wel vergeten. Terwijl andere familie leden
als schipper op vissersboten leefden, of in dienst waren van onze Marine, werkte mijn vader zijn hele
leven in de vissershaven van IJmuiden, voornamelijk met het uitrusten van de vissersboten.
Wat doet zoonlief? Hij bouwde op 12-jarige leeftijd zijn eerste boot, een zeekano. Hij voer daarmee
langs de kust van Noord-Holland zonder dat moederlief het wist. Ze zou er terplekke in zijn gebleven
als ze het zou hebben gehoord.
Het was ook niet zomaar een kano. Het zou de
rest van mijn leven gaan beïnvloeden. Mijn
vader had een zeekano gehad. Zijn vader had
hem gebouwd. Opa was natuurlijk een visser
maar ook een “handyman” eerste klas.
Winkels waar je even wat lijm kon kopen
waren er niet. Dat maakte niet uit, want geld
was er ook niet! Hij bouwde de kano van alles
wat hij maar kon gebruiken en eventueel op
het strand had gevonden.
Toen ik 12 jaar werd en naar de MULO ging
mocht ik een cadeau kiezen. Wat koos ik? Ik
wilde hout om een zeekano te kunnen
bouwen. Ik overvroeg de mogelijkheden van
mijn ouders. Maar na enig overleg werd het
toch toegestaan. Ik moest echter wel werken volgens een tekening. Geen probleem, er werd ook een
tekening gekocht voor de bouw van een zeilkano. Echter, ik vond die tekening bij lange na niet
voldoen aan mijn wensen. Dus ik veranderde de tekening naar eigen inzicht. Er moest namelijk een
V-bodem in. “Met zo’n platte bodem kun je toch niet naar zee”!
Op de tekening stond ook dat er 10mm koperwijks vurenhout moest worden gebruikt. Weet iemand
wat dat is? Nou, de houtleverancier van die tijd ook niet. Ten einde raad hebben mijn vader en de
houtbaas onderling afgesproken om te beweren dat ze het hadden gevonden en zo werd er gewoon
een paar mooie knoestloze planken geleverd van koperwijks vurenhout. Ik bouwde mijn kano die
vervolgens door 1 man niet was te tillen.
Ik ben in die tijd ook van IJmuiden voor de wind uit naar Zaandam gevaren, de sluis door geweest tot
halverwege de Zaan en toen weer naar huis. Ja, dat viel wel even tegen, want dat moest tegen de
wind in. De golven op het Noordzeekanaal waren zo hoog dat de kano voortdurend in de golven stak.
Ik denk dat ik toen de spierballen heb gekweekt waar ik nog de rest van mijn leven plezier van heb
gehad. Mijn drang naar het water was echter ontluikt. Ik moest ook naar zee. De kano was echter niet
te tillen en om op zee te komen moest ik dus door de sluizen van IJmuiden. Het is me ook een aantal
malen gelukt, door gewoon vlak voor het sluiten van de deuren de sluis in te varen. Ik ben zelfs twee
keer door de grote sluis gevaren.
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Maar goed dat was het begin. Na de MULO moest er worden gekozen. Gaan we werken of verder
leren. Hoezo, verder leren, en wat dan wel. Hier heeft het (nood)lot zeker gewerkt. Het hoofd van de
school vond dat ik verder moest leren. Waar bemoeide die vent zich mee? Hij vond dat ik naar de
HTS moest. Maar het schooljaar was al afgelopen en zeker de inschrijving op een hogere school.
Maar het hoofd wist me er toch nog op persoonlijke voorspraak in te loodsen. Er was echter alleen
plaats in de scheepsbouwopleiding. Nou had ik zelf al een kano gebouwd dus dat was geen
probleem. Het was het laatste jaar dat de overgang van de MULO naar de HTS mogelijk was.
De resultaten van die MULO klanten waren namelijk zo slecht dat ze er mee zijn gestopt. Over
Noodlot gesproken.
4 jaar later studeerde ik af. Het werd echter geen cum laude omdat mijn ’mens en maatschappij’
slechts een 6je werd. Met mens en maatschappij heb ik nog steeds problemen, dat was dus toen al
duidelijk.
Ik was op mijn 19e al afgestudeerd scheepsbouwer. De weg naar een zeeleven was dus eigenlijk
afgesloten. De rest van mijn voorlopig levensverhaal zal ik jullie besparen. Ik geloof dat ik al ver over
mijn taks ben wat betreft het aantal woorden voor De Pen.

Even snel een overzicht van de rest. Ik ben nu 68 jaar. Ik heb nog een Juno (houten zeilboot naar
Van der Stadt) gebouwd, een eigen ontworpen motorboot voor mijn vader, een schouwtje en
natuurlijk mijn huidige boot de Jan Steen. Ik ben nu getrouwd met Anja en heb drie kinderen die de
meeste van jullie wel kennen, Niels, Mieke en Gale. We hebben met de Jan Steen een onvergetelijke
Atlantische reis gemaakt. Tot slot wil ik over die reis nog een stukje meeleveren. Ik hoop dat ik dit jaar
nog aan het varen kom.
Jan Zwart.
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Wat weten we eigenlijk
e

De antwoorden van 1 kwartaal 2010, nr. 1
1.Nee, 2.Nee, 3.Een gevangenis, 4.Madrid, 5.1, 6.1000 kilogram, 7.Christofel Columbus, 8.Sancho
Panza, 9.Vierkant, !0.Een catamaran, 11.Een cartoonist, 12.Ja, 13.De ezel, 14,Hugo Claus, 15. Wol.

We kijken ze wel even na hé.
Dan nu de volgende 15 van:

Wat weten we eigenlijk

1. Waar worden de Oscars toegekend
2. Wie leidt een kudde olifanten
3. Op welke temperatuur kookt water
4. Hoe heet de vrouw van Popeye
5. Hoe heet de hond van de Simpsons
6. In welk spel moet men lijnen vormen met blokken
7. Wat veegt de Kleine Prins
8. Zijn witte hemden verboden bij tafeltennis
9. Waar leven de Pinguïns hoofdzakelijk
10. Wie daagt de 40 rovers uit
11. Wat is de grootste stad ter wereld
12. Is de koekoek een trekvogel
13. Wie maakt reclame met een paarse koe
14. Waarin schuilde de kracht van Samson
15. Welk dier vormt het symbool van het WWF

Zo dit waren ze weer, dit moet een makkie voor jullie zijn.
Volgende keer gaan we het wat moeilijker doen.
Groetjes jullie"s bootjesvriend, Wim Romkes

Doordenkertjes:
Als je een keus moet maken en je doet het niet,
dan is dat op zich al een keus.

Geld lijkt op vet. Van beide is er genoeg, maar altijd op de verkeerde plaats.
Een echte vriend is iemand die tijdens je leven zegt wat anderen na je dood vertellen.
De natuur is een wonder: een miljoen jaar geleden wist nog niemand dat de mensen een bril zouden
dragen en toch staan onze oren op de goede plaats.

Marion Steijn
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“Huwelijksschuitje”
Op

Hemelvaartsdag 13 mei kwamen havenmeester Willem
Anker en redactielid Joke Brandse bij het schip de Tiejo op
de Remming. Joke vroeg mij, schipper van de Tiejo, of ik een
verhaaltje wilde schrijven voor het verenigingsblad
Remmingwerk. Zo gevraagd, zo gedaan!

Het was Willem ter ore gekomen dat de Tiejo enkele weken
ervoor met vlaggetjes en ballonnen feestelijk werd versierd.
Willem wou hier meer van weten en ging op onderzoek uit. Zo kwam hij er achter dat Henk
en José vanuit de boot gingen trouwen!

En inderdaad, op een prachtige zonnige dag op 23 april maakte de Tiejo met familie en
aanhang zich los van de steiger, uitgezwaaid door een druk fotograferende havenmeester.
Na het schutten in de Wilhelminasluis voer de Tiejo van Zaandam over de Zaan naar het
oude raadhuis in Zaandijk.

Hoewel het schip gecertificeerd is voor maximaal 6 personen, zaten er maar liefst 12
personen in de kuip! De boeg verhief zich vervaarlijk uit het water. De zelflozende kuip kwam
net niet onder water.

En zo voeren we naar de steiger van het
prachtige 18eeeuws raadhuis met zijn mooie
interieurs. Hier verwelkomde de
trouwambtenaar ons. Met behulp van maar
liefst
4 getuigen (Jan en Heleen, broer en
tweelingzus van Henk, Bart en Saskia, zoon en
dochter van José) werden Henk en José in de
echt verbonden!

Ja, en nu willen jullie zeker weten hoe Henk en
José elkaar ontmoet hebben? Nou, het zit zo: Henk kende José al van heel lang geleden,
zo‟n 35 jaar geleden. Maar helaas viste Henk toen achter het net. José was al voorzien. In
de loop van de jaren verwaterde het wederzijdse contact. In
die tijd kreeg José 2 kinderen die nu al volwassen zijn en
zelfstandig wonen. Henk bleef een verstokte vrijgezel.
Enkele jaren geleden hoorde Henk via via, dat José al jaren
gescheiden is. Het duurde even voordat Henk contact met
José zocht. Ze ontmoetten elkaar opnieuw. En ja hoor, ze
hapte, het klikte en het begon…….
Ze kochten een bootje, gebouwd naar een voorbeeld van
een “opduwer” en varen door het hele land. Met het petje
op het hoofd, de neus in de wind en „t vaarbewijs in de
hand ontpopte José zich tot een prima schippersvrouw en
Henk tot een trotse kapitein!
Zo, nu zijn jullie deelgenoot van ons verhaal……
En we hopen nog lang en gelukkig te varen en te leven!
Henk & José
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Hier een schrijven over het gezellige weekend
met De Remming.
Pinksterweekend met De Remming naar
het eiland op het Alkmaardermeer.
Om 8.00 uur ‘s morgens melden we ons
in de kantine, daar koffie gedronken en
even met de deelnemers gesproken en al
snel daarna, het was denk ik 8.30 uur,
naar de boot gegaan. De motor gestart en
de bemanning gewekt.
Met ik denk 12 schepen vertrokken
richting sluis en daarna op weg naar het
Alkmaardermeer. Onder het varen
Chinese thee en een heerlijk ontbijt
gekregen (leek wel vaderdag)!!! Bij
aankomst op het eiland van de Zaanse Zeilvereniging gewacht tot alle clubleden hadden
aangemeerd (zij waren een stuk groter dan mijn im tam) en een plek naast de Jennie
ingenomen. Na jaren weer eens een tent opgezet, lukte met moeite want deze was niet
compleet.
Op het grasveld was het al snel een gezellige boel, met hapjes en natuurlijk BIER!!! ‘s Middags
een verrassing ondergaan, zeilen op een echte tweemaster. Heel gaaf!!! en een leuke ervaring
voor ons allemaal, ook voor mijn mihoentjes was het een hele belevenis, maar een motorboot
bevalt ze toch beter.
De BBQ was helemaal top, zeker dankzij de
goede zorg van onze topkok Jan. geweldig
gedaan jongen!! Daarna was het nog heerlijk na
genieten en dank ik de organisatie voor deze
heerlijke avond. Gelukkig ging de wind ’s avonds
na tienen wat liggen zodat mijn kleine bootje wat
rustiger tegen de Jennie lag op te rijen, hihi Joke
dacht daar anders over en ging met René ergens
anders liggen. De volgende dag, na weer een
heerlijk ontbijt, zijn we om 10.30 uur naar de
Woude gegaan en daar gezellig koffie gedronken
met een appelgebak, heeeerlijk!!! We zaten
gezellig aan de waterkant en ook daar was het
oergezellig. Na enige tijd zijn we vertrokken richting Noordzeekanaal en nog een gezellige
dagtocht door de grachten van Amsterdam gemaakt. Dat kan alleen als je de kleinste boot
van het gezelschap bent haha.

Met vriendelijke groet,
Willem en Athea
en natuurlijk de vriendin van alle mannen MEI YEE
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Hallo leden

Bij de opruiming van de kelder/ werkplaats onder in de Ark zijn we verschillende spullen
tegengekomen waarvan bij ons de eigenaar niet bekend is.
Zit u ergens mee omhoog en wilt u dat zolang even een plekje geven dan willen wij u altijd,
indien mogelijk, daarin proberen tegemoet te komen maar geef dan eerst even een belletje aan
mij en vergeet bij toestemming niet u naam er op te zetten.
De kelder/werkplaats mag niet een plek worden van:
“ Ik weet niet wat ik er mee moet dus ik leg het daar maar neer,
misschien kan iemand het nog gebruiken”.
De bedoeling is goed maar dit eindigt dan in een wanordelijk zooitje.
Meldt de eigenaar zich niet dan worden bij de volgende opruiming in het najaar van
2010 de spullen verwijderd en brengt het dan nog wat op dan gaat dat geld in de
koekjespot van de Ark.

Hartelijke groet,
Jan Kooiman
Telefoon: 0299-401823 / 06-22940131
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Vissen op de oceaan met de Jan Steen
(geschreven door Anja)

Tijdens deze overtocht hebben we eindelijk succes
met vissen. We vangen de ene dorado na de andere.
Zelfs behoorlijke grote, 80 cm. We worden steeds
meer bedreven in het vangen en verwerken. De vis
wordt binnengehaald. Ik vind het zielig om te zien
hoe de vis voor zijn leven vecht. Het is een
prachtige goudgele vis met kleine blauwe vlekjes en
een hele aparte kleur lichtblauwe vinnen. Zo gauw
de vis binnengehaald wordt en in het gangboord ligt
verdwijnt de gele kleur en wordt hij grijs. Hij blijft
doorvechten. Een donkere handdoek over zijn kop
maakt hem rustig. Gale zit er op haar knietjes bij.
Terwijl ze hem zachtjes over zijn lijffie aait, praat
ze op een geruststellende toon tegen hem. Rustig maar, rustig maar. Of het
helpt weet ik niet maar de vis ligt stil. Een beetje Bacardi in zijn kieuwen en hij
is snel uit zijn lijden verlost. Het is wel een kunst om de Bacardi op een
slingerend schip in zijn kieuwen te krijgen. Maar na een aantal keren verspilde
kostelijke Bacardi, hebben we het volgende er op gevonden.
Een injectiespuitje biedt uitkomst, op een feilloze manier injecteert Niels
precies de goede hoeveelheid op de juiste plaats. Daarna wordt de vis
schoongemaakt en gefileerd. Dit mag, sinds de eerste
keer dat Jan vis schoongemaakt heeft, niet meer in
mijn kombuis. Deze stonk nog een week lang naar vis.
En de volgende ochtend greep ik in een slijmerige
vissenkop, terwijl ik de afwas deed. Dus dan maar op
het achterdek. De eerste keer liet hij ze nog een tijd
in een emmer staan, maar na een dag begint dat toch
wel te meuren. Dus voortaan meteen schoonmaken.
Eerst gebeurde dat op het achterdek. Maar na een
aantal vissen waande we ons op een vissersschip. Niet
goed voor het zeeziektegevoel.
Dus het vis schoonmaken werd verbannen naar het
voordek. Dit was de taak van Jan en Gale assisteerde hem hierbij. Goede
voorbereiding voor haar studie diergeneeskunde, want ze wil graag dierenarts
worden. Ze spoelt alles schoon in het water, en wil precies weten wat er in de vis
zit. Het is een leuk gezicht. Pa en jongste dochter zittend op het voordek,
beiden toegewijd met de vis bezig. Gale natuurlijk wel netjes aangelijnd en met
reddingsvest.
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Vervolgens is het mijn taak om er wat van te brouwen. Tot nu toe dankzij mijn
uitgebreide viskookboeken, heb ik er iedere keer wat anders van kunnen maken.
Gestoofd met tomatenpuree en kaas, met uien en citroen, gebakken, kibbeling,
noem maar op. Zelfs de kinderen eten vis. En vinden het lekker. Het vissen en de
maaltijden zijn een welkome afwisseling en brengen een beetje leven in de
brouwerij. Naarmate we harder gaan varen vangen we grotere vissen. Onze dikke
lijn is al tijdens de vorige grote trip over boord gegaan. Dus we hebben nu alleen
een nylon lijn, daar moeten we
niet te grote vissen aan krijgen.
Na drie keer een monster aan
onze lijn te hebben
gekregen zijn we door ons
ijzerdraad en aas heen. We
hebben inmiddels ook een touw
met lijn uitstaan, eigenlijk voor
Gale om mee te vissen. Hier
hebben we onze grootste
dorado aan gevangen. Maar het
ijzerdraadje is geknikt en dat
maakt luchtbelletjes en dat zou
de vis afschrikken. Zo vangen
we de laatste dagen dus geen vis meer. Mieke en ik zijn er niet rouwig om. Pasta
is ook lekker. Als aas zijn de kleine kunstinktvisjes het meest gewild. We hebben
ook zelfgemaakt aas van verschillende kleuren spinakerdoek, dat werkt ook maar
de inktvisjes blijven favoriet. Een keer vangen we trouwens een Scabbard Fish.
Dit is een lange dunne zilveren vis, de vorm van een barracuda. Hij heeft scherpe
tandjes allemaal naar binnengericht, zo van eenmaal vast dan kom je niet meer
los. In het vissershandboek staat dat je hem met ijzerdraad moet vangen anders
bijt hij je lijn door. Makkelijk, zo te zien aan zijn tanden. Hij had zich
losgewurmd van de haak maar raakte uiteindelijk verstrikt in de lijn. Hij was al
dood voordat we hem ingehaald hadden. Hij komt normaal voor aan de kust op
een diepte van 100 meter boven zandgronden. Wat doet zo’n beest midden op de
oceaan kilometers diep? Hij smaakt wel, maar zit vol graat. Zelfs graten aan de
buitenkant. Volgende keer wordt het dus aas!

Wij van de “Jan Steen”
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Wat zegt de wet?
De Wet pleziervaartuigen, de Nederlandse versie van de Europese richtlijn, zegt in artikel 3 lid 2
het volgende:
Artikel 3
Pleziervaartuigen voldoen aan de in bijlage I van de richtlijn opgenomen essentiële
veiligheidseisen met betrekking tot ontwerp en bouw.
De bedoelde richtlijn is Richtlijn 94/25/EG van het Europese Parlement en de Raad van Ministers,
die van kracht is sinds 16 juni 1994. In bijlage I artikel 5.8 wordt het volgende gezegd over
essentiële veiligheidseisen met betrekking tot het ontwerp en de bouw van pleziervaartuigen:
5. Eisen met betrekking tot de inrichting
Het voorkomen van lozing
Vaartuigen moeten zo gebouwd zijn dat verontreinigde stoffen (olie, brandstof, enz.) niet per
ongeluk overboord kunnen raken.
Vaartuigen waarin toiletten zijn aangebracht, dienen te beschikken over:
a)
reservoirs,
b)
installaties waarin tijdelijk reservoirs kunnen worden aangebracht in zones of voor
gebruiksdoeleinden waar de lozing van menselijk afval aan beperkingen is onderworpen.
Bovendien moeten door de romp aangelegde afvoerbuizen zijn voorzien van afsluitbare
kleppen.
Kort gezegd komt het erop neer dat vaartuigen moeten beschikken over:
- Een reservoir om vuilwater op te vangen,
Of
- Een ruimte om een (tijdelijk) reservoir te plaatsen op plaatsen waar een lozingsverbod
heerst.
Dit geldt voor pleziervaartuigen van 2,5 tot 24 meter die vanaf 1997 nieuw, dat wil zeggen
voor het eerst, op de Europese markt gebracht worden.
Verder moeten de door de romp aangelegde afvoerbuizen zijn voorzien van afsluitbare kleppen en
dienen uiteraard alle mogelijke maatregelen te worden getroffen om de veiligheid en de stabiliteit
van het schip niet in gevaar te brengen.

Havenstickers
Er zijn dit seizoen tot ieders verbazing toch havenstickers.
Dus mocht u alsnog een sticker willen hebben,
tot 27 juli 2010 zijn deze nog verkrijgbaar bij de dienstdoende
havenmeester voor een gereduceerde prijs van € 27,85.
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Verbond pleit voor
aanlegsteigers in Hargervaart
woensdag 17 maart 2010

Het Watersportverbond heeft per brief bij de gemeente Bergen aangedrongen op het
plaatsen van nieuwe aanlegsteigers in de Hargervaart.
Onlangs werd het Watersportverbond door
enkele verontruste leden opmerkzaam
gemaakt op het sluiten van de
passantenhaven aan de Hargervaart bij Groet
in de gemeente Bergen. Omdat dit een
populaire aanlegplek is onder onze leden, is
het regioteam Noord-Holland
Watersportverbond direct gaan uitzoeken wat
er aan de hand is.
Het blijkt dat de steigers in het najaar van
2009 zijn verwijderd door het
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier. De steigers waren in slechte staat en er was mogelijk gevaar voor
verwonding van de gebruikers ervan. Het is niet toegestaan om aan de bestaande
beschoeiing aan te leggen.
In overleg tussen de gemeente Bergen en het hoogheemraadschap is overeengekomen dat
de gemeente zou voorzien in nieuwe voorzieningen en ook de exploitatie hiervan zou gaan
uitvoeren.
Nu het vaarseizoen nadert lijkt er echter nog geen zicht op nieuwe steigers. Het
Watersportverbond heeft daarom per brief bij de gemeente aangedrongen om zo spoedig
mogelijk de benodigde voorzieningen te plaatsen (steigers, toilet/douchegelegenheid). Hou
www.watersportverbond.nl/noord-holland in de gaten voor het laatste nieuws!

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Rijnlandsluis per 17 april weer open
dinsdag 20 april 2010
Na een half jaar stremming is per 17 april de Rijnlandsluis in Spaarndam weer open
gegaan voor het vaarverkeer. Het Watersportverbond heeft ervoor gezorgd dat de
stremming maar zes maanden duurde.
Jaar gestremd
In oktober 2009 is begonnen met de grondige renovatie
van de sluis. Het Hoogheemraadschap van Rijnland
wilde de sluis hiervoor in eerste instantie een heel jaar
stremmen voor al het vaarverkeer. Het
Watersportverbond heeft hier destijds bezwaar tegen
aangetekend. De leden van de watersportverenigingen
in Haarlem zouden ernstig in hun bewegingsvrijheid
worden beperkt.
Daarnaast maakt de Rijnlandsluis (of grote sluis) ook nog eens deel uit van de westelijke
Staande Mastroute. Deze kan niet zomaar gestremd worden. Uiteindelijk is met de
verschillende partijen overeengekomen het werkproces aan te passen en de sluis een half
jaar, zoveel mogelijk buiten het vaarseizoen, te stremmen.
Nog niet klaar
Een deel van de werkzaamheden is nu afgerond waardoor de sluis weer open is. De sluis is
smaller en langer gemaakt. Ook is er een tussendeur gemaakt zodat er met weinig boten in
een kleinere sluis geschut kan worden, om de zoutinlaat te verminderen.
De werkzaamheden zullen pas in 2011 afgerond worden. Zo ligt er komende maand nog een
noodbrug over de sluis. Deze wordt wel bediend voor de scheepvaart. Ook zullen er nog
wachtplaatsen gemaakt worden.
Kolksluis
De naastgelegen Kolksluis (lees 'Verbond pleit succesvol voor openen Kolksluis') was het
afgelopen halfjaar het alternatief voor kleinere boten. Ook als de grote sluis weer in werking
is, zal de Kolksluis door vrijwilligers bediend blijven worden. Deze schutting duurt wat
langer, maar is toeristisch gezien veel leuker. De kolksluis heeft wel een beperkte
doorvaarthoogte van 3,50 meter.

Dit artikel is afkomstig van de website van het
Watersportverbond.
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Willemsvaart: 50 % korting op het
Belgische vignet
dinsdag 4 mei 2010

Vandaag start officieel de campagne “De Willemsroute, het verleidelijke alternatief voor de
recreatievaart”. Onderdeel hiervan zijn kortingsacties in Belgische en Nederlandse
gemeenten aan de route én een korting van 50% op het Belgisch waterwegenvignet.
Op de website www.dewillemsroute.eu is alle informatie te vinden over de kortingsacties. Als u de
vragenlijst daar invult (± 5 minuten) invult en uzelf registreert, ontvangt u maar liefst 50% korting op
het Belgische vaarwegenvignet (t.w.v. € 25,00). Ook krijgt u dan toegang tot de vele kortingen
langs de Willemsroute op o.a. attracties, overnachtingen, aanlegplaatsen, horeca en nog véél
meer.
Bij de vragenlijst wordt gevraagd naar de ATIS-code van uw marifoon. Schepen langer dan 7
meter zijn in België verplicht een marifoon te hebben. Mocht u geen marifoon hebben, dan kunt u
uw e-mailadres daar invullen.
Verleidelijk alternatief
De campagne heeft als doel de recreatietoervaarders te verleiden om van ’s-Hertogenbosch en
Roermond, via de Zuid-Willemsvaart, door België en kanaal Wessem-Nederweert naar Maastricht
te varen en vice versa. Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan het Julianakanaal (Limburg)
en de sluizen waardoor de vaartijd daar langer wordt. De Willemsroute is met kleinere sluizen en
toeristische gelegenheden een verleidelijk alternatief.
Aantrekkelijk
De Willemsroute is een rustige route met kleine sluizen en veel afmeermogelijkheden. Er liggen tal
van toeristische attracties en horecagelegenheden langs de route en door de lage oevers is er een
goed uitzicht op de prachtige omgeving. Dit maakt de vaarweg voor de recreatievaart zeer
aantrekkelijk.
Veilig
Tot en met medio 2015 werkt Rijkswaterstaat aan het
Julianakanaal en de daarin liggende sluizen van
Maasbracht, Born en Heel. “Het is veiliger en
plezieriger om voor De Willemsroute te kiezen”, aldus
Jean Buschgens, projectleider bij Rijkswaterstaat. “Je
komt er minder grote schepen van de beroepsvaart
tegen, er zijn kleinere sluizen en door de
werkzaamheden zullen de te verwachte vaartijden op
het Julianakanaal langer zijn. De Willemsroute is
daarom een uitstekend alternatief”.
Samenwerking
De Willemsroute is een grensoverschrijdend initiatief van Rijkswaterstaat, Toerisme Limburg (B),
provincie Limburg, Watersportverbond, nv de Scheepvaart, Schuttevaer, Promotie Binnenvaart
Vlaanderen, de gemeenten langs de route en Universiteit Twente.

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Voordelig te gast bij 120 aangesloten
verenigingen
woensdag 2 juni 2010
In 2010 staan bij ruim 120 verenigingen de poorten gastvrij open voor
passanten die lid zijn van het Watersportverbond. Al deze verenigingen doen
mee aan de gastvrijheidsregeling 2010.
Bezoekt u één van de verenigingshavens uit
de Gastvrijheidsregeling dan krijgt u, op
vertoon van uw Ledenpas 2010, een
gastvrije ontvangst. Dat kan korting op het
liggeld zijn, één of meer gratis
overnachtingen, maar er zijn ook andere
vormen van gastvrijheid.
U kunt de nieuwe gastvrijheidsregeling 2010
(inclusief update mei) vinden op de website
van het Watersportverbond onder Producten
-> Gastvrijheidsregeling 2010. U kunt de deelnemers aan de gastvrijheidsregeling
ook herkennen aan de speciale Welkom-poster (rechtsboven).
Voorwaarden
Sommige verenigingen bieden gastvrijheid aan alle leden van de bij het
Watersportverbond aangesloten verenigingen. Andere verenigingen bieden
gastvrijheid op basis van wederkerigheid, dus alleen aan leden van verenigingen die
ook meedoen met de gastvrijheid. Maar niet alle verenigingen kunnen meedoen; er
zijn immers ook verenigingen die simpelweg geen zeggenschap hebben over de
tarieven in de haven of geen clubhuis hebben.
Nieuwsbrief
Deze aankondiging over de gastvrijheidsregeling 2010 verscheen in al in de
ledennieuwsbrief van april. Wilt u ook als eerste op de hoogte worden gebracht van
de voordelen van het lidmaatschap van het Watersportverbond?
Abonneert u zich dan nu op de maandelijkse nieuwsbrief, exclusief

(Op uw ledenpas vindt u het
lidmaatschapsnummer dat nodig is voor het
registreren!)
voor onze leden!

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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1e gedeelte vaarverbinding EricaTer Apel geopend
vrijdag 18 juni 2010
De eerste fase van de vaarverbinding tussen Erica en Ter Apel is op 11 juni 2010
officieel geopend. Het regioteam Groningen/Drenthe heeft in de voorbereidingsfase de
ontwerpers van de provincie Drenthe kunnen adviseren over diverse vaarrecreatieve
aspekten van de vaarverbinding.
Met schallende scheepshoorn verrichtten gedeputeerde Munniksma, wethouder HouwingHaisma en waterschapsbestuurder Van der Wal de doorgang voor het recreatieverkeer. Bij
de opening waren leden van het regioteam Groningen-Drenthe vertegenwoordigd, net als
Bert Kuiper, vice-voorzitter van het Watersportverbond. Hij feliciteerde bij het
openingsceremonieel de initiatiefnemers met het
bereikte resultaat.
1e fase: Moderniseren
Eind 2007 is gestart met de uitvoering van de
eerste fase van Ter Apel tot en met het
Veenparkkanaal bij Barger-Compascuum.
Dammen zijn vervangen door bruggen en de
bestaande bruggen op het traject zijn
gerenoveerd, gemoderniseerd en
geëlektrificeerd. Daarnaast zijn twee historische
sluizen uit 1890 in ere hersteld, is er 14 km aan
oeverbescherming aangebracht en ruim 40.000
m³ bagger uit het kanaal verwijderd. De kosten voor de afgeronde werkzaamheden zijn circa
13 miljoen euro.
2e fase: Nieuw te graven
Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding van de tweede fase van het Veenpark bij
Barger-Compascuum naar de Bladderswijk bij Erica. Het tracé is een grotendeels nieuw te
graven kanaal door het Oosterbos en de Hondsrug. Hierdoor ontstaat een uniek kanaal met
voorzieningen voor afmeren, wandelen, fietsen, sportvissen en kleine watersport. De kosten
voor de tweede fase worden geraamd op 21 miljoen euro. Naar verwachting wordt de totale
vaarverbinding in 2013 geopend voor de recreatievaart, waarna een echt rondje Drenthe
mogelijk zal zijn.
Kijk voor meer informatie over dit project op www.erica-terapel.nl. Meer informatie over het
regioteam vindt u op www.watersportverbond.nl/groningen-drenthe. Bekijk een filmpje van
RTV Drenthe over het project op hun Youtube-kanaal.
Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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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.
Mob.

075-6145870
06-28506261

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

Boeterslaan 36
1834 GR St.Pancras

Tel.
Mob.

072-5642866
06-10039820

Penningmeester Joke Brandse
e-mail: j.brandse@chello.nl

Prins Hendrikstraat 96
1501 AV Zaandam

Tel.
Mob.

075-6159115
06-13403343

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

Systeembeheerder Jan Zwart
e-mail: zwartjan@upcmail.nl

Dodonaeuslaan 324
1504 KC Zaandam

Tel.
Mob.

075-6707479
06-46383936

Evenementencommissie
Marco Schoone
e-mail: marco@doenmetdoen.nl

Merckenrif 115
1531 MP Wormer

Mob.

06-21592900

Havenmeester

P/a Badhuisweg 2 rood
1506 PA Zaandam

Mob.

06-18880154

Redactieadres

j.brandse@chello.nl
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