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de zomercolumn van het Noord-Hollands
Dagblad. Een aantal leden onder ons
hebben eindelijk “eens de krant gehaald”.
Ook onze vaste rubriek “De Pen” is weer
gevuld met een leuk verhaal en een mooie
foto op de voorkant.
Wij van de redactie hebben met zorg en
aandacht getracht weer een informatief en
goed gevuld “Bootjesblad” samen te
stellen. Dit houd echter niet in dat u vanaf
nu niets meer hoeft te doen.
Elk kwartaal is er weer kopij nodig, dus
blijf schrijven of neem contact op met de
redactie. Ook voor overige zaken
die u wilt melden over onze
unieke en gezellige haven!
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TeWarskip
Wat heb ik genoten van u. Zo gezellig en saamhorig zijn we om de haven te laten bestaan
voor passanten en de drukte voor Sail. Vooral de sfeer samen is erg goed in een periode
waar we in moeilijkheden kwamen door de havenmeester.
Het was voor velen een moeilijke situatie waar het bestuur, en dus ik ook, niet zonder
kleerscheuren zijn uitgekomen. Toch kwam daarna ook ongelofelijk fijne steun en hulp van
vele leden en begrip en waardering voor de zeer akelige en onvermijdelijke besluiten die zijn
genomen. Dan trekken we samen verder op en komt het zelfs zo goed dat we zeer gezellig
draaien, zelfs beter dan ooit. Veel waardering en betrokkenheid bij iedereen, echt super!
Daarom zijn we een Vereniging!
Zelf ben ik voor de Sail vertrokken met de Maros. Deze TeWarskip schrijf ik in Lemmer,
terwijl de regen op het kajuitdak tikt.... Eergisteren met bf 7 en uitschieters naar bf 8 voor de
wind van Den Oever naar Lemmer gevlogen! Geloof het of niet maar van golven afsurfend
liep de Maros 10.2 kt. Ook dat was een superkick, net zoals de sfeer op De Remming.
Ook voor mijn vrouw Gerda die dit heftige niet eerder meemaakte.
Alles bleef heel gelukkig en dat is op de Maros wel vaak anders, zoals velen weten en vooral
Theo en Julia of Hans die onze box graag aan een passant wilde geven... Ik moet u zeggen
hij keek me de haven bijna uit omdat ik steeds zei te vertrekken, maar dan ging er weer wat
kapot. Hoezo je afspraken nakomen!!!
Verder is het erg nat in Nederland vanuit de lucht en besluit ik om niet het Wad op te gaan
maar terug te keren naar de vertrouwde haven... Wind is oké, zon en windstilte ook,
prachtige wolken vind ik ook prima, en zelfs mag het wel een beetje koel zijn; maar regen op
vakantie vind ik, net als Gerda, helemaal niks. Dus tot straks.
Uw voorzitter Anne

**********************************************************************************
Aan de bootjesvrienden,
Met een erg triest gevoel denk ik terug aan zaterdag 28 augustus jl., toen er een brief bij ons
op de voordeurmat lag gericht aan W. Romkes en partner.
Wat ik daarin las over o.a. Ger Willemsen, maar waarbij ook anderen namen werden
genoemd, vind ik dit in en in diep triest.
Maar vooral wat ik las over mijn mederedactielid, is dit schandalig. Ik heb me er verdrietig
door gevoeld, maar ook bijzonder kwaad. Om zo over iemand te schrijven, dit kan echt NIET!
Wie het is geweest weet ik helaas niet. Ik weet wel, we hebben een vredig haventje, met fijne
bootjesvrienden. Laten we het zo houden, laten we dit niet verzieken met een gemene brief!
Laat die gene komen praten, die deze brief op zijn of haar geweten heeft/hebben.
Groetjes, jullie's Bootjesvriend Wim Romkes
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***UITNODIGING ***
Geachte leden en partners,

Het is weer zover.
Het vaarseizoen 2010 is voorbij op een enkeling na,
die blijven varen, ook al is er mist, regen of storm.

Maar dit is niet voor ons, we zijn min of meer mooi-weer-vaarders!
Wij van de evenementencommissie, willen dit seizoen toch maar eens gaan afsluiten.
Om dit toch niet ongemerkt voorbij te laten gaan, noteert u alvast in uw agenda:
datum:
tijd:
lokatie:

ZATERDAG 30 OKTOBER 2010
14.30 tot 18.00 uur
op onze eigen mooie haven

thema:

“Snert-einde”

Dan is er weer een gezellig samenzijn in de Ark
met koffie, misschien gebak of een gewoon koekje….
een klein drankje en hapje, en helemaal aan het eind
Erwtensoep met roggebrood en spek.

Nadat we allemaal de “sterke” verhalen hebben vertelt en aangehoord
wordt het om 18.00 uur weer eens tijd om naar huis te gaan.

DE EVENEMENTENCOMMISSIE

Beste leden,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de
najaarsvergadering van De Remming
op 8 november 2010 om 20.00 uur
in clubgebouw MOZAMO te Koog a/d Zaan.
Komt allen dan mis je niets!
Henk van 't Hul
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Bestuursvergadering van de W.S.V
“De Remming”
donderdag 7 oktober 2010

Aanvang:
Locatie:

20.00 uur
Havenkantoor

Aanwezig:

Anne de Jong, Joke Brandse, Henk van’t Hul, Jan Gankema, Jan Kooiman,
mevrouw Hedwich van het Watersport verbond.
Jan Zwart

Afwezig:

Opening
Anne opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen van harte welkom na een
welverdiende vakantie. Blij dat iedereen er weer is. Ook heet hij de vertegenwoordigster van
het Watersport verbond, Hedwich, van harte welkom.
Joke heeft voor deze vergadering een heerlijke appeltaart gebakken en die smaakte goed.
Mededelingen
Hedwich is vanavond aanwezig om kennis te maken met onze vereniging.
Anne doet uitgebreid verslag van onze vereniging en verteld wat wij zoal doen en ook tegen
welke problemen we aanlopen als vereniging, zoals overname van de haven en de eigen
opgang en het op diepte houden van de haven. Ook Hedwich heeft een aantal vragen voor
onze vereniging. Na ongeveer een uur keert Hedwich weer huiswaarts en gaan wij verder
met de vergadering.
Jan K. heeft excuses gekregen van dhr. Walst van de gemeente voor het uitblijven van de
eigen opgang. Wij krijgen het idee dat de gemeente de zaak wat probeert op te houden.
Mogelijk gaat dit winterseizoen het water van de haven af en gaan de douches dicht om zo
eventuele vorstschade te voorkomen. Anne en joke gaan een gesprek aan met Hans hofhuis
over het havenmeesterschap. De foto van ome Willem is weer boven tafel en hangt weer op
zijn plek.
We moeten zien of wij het verzetten van de bordjes in de boxen beter geregeld kunnen
krijgen. Te vaak wordt het vergeten om de bordjes op groen of rood te draaien.
Jan G. wil het plaatsen van een automaat op de haven voor het innen van havengeld
onderzoeken.
Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering juni 2010 worden goedgekeurd.
Binnengekomen post
Brieven van het Watersport verbond, wijzigingsformulier voor een ligplaats.
Havencommissie en Technische commissie
De havencommissie heeft op dit momnet geen punten voor de vergadering. De waterleiding
van de Ark zal worden voorzien van een warmtelint. Jan K. geeft aan dat hij er volgend
voorjaar mee wil stoppen. Wij zullen voor vervanging moeten zorgen.
Administratie
Het havengeld is dankzij Sail enorm. Verder loopt de administratie goed.
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Redactie:
Er komt voor de ledenvergadering nog een blaadje uit. Daarin staat ook de uitnodiging voor
de ledenvergadering.
Evenementen commissie
Er komt nog een afsluitende “snertmaaltijd” ter afsluiting van het seizoen.
Dat wordt 30 oktober om 14.30 uur. Ook deze uitnodiging komt in ons “Remmingwerk”.
Rondvraag
Jan G. stelt voor om een defibrillator aan te schaffen op de haven. Het bestuur is het
daarmee eens. Ook zal er een nieuwe verbandtrommel worden aangeschaft want de huidige
is niet veel meer.
Alle brandblussers op de haven zijn weer gekeurd.
Er wordt met een sollicitant voor het havenmeesterschap een afspraak gemaakt.
We overwegen om een nieuwe hydrofoor aan te schaffen daar de huidige veel gebreken
vertoont. Ook is er een kluisje aangeschaft voor het bewaren van het havengeld.

De vergadering wordt om 23.45 uur afgesloten.

Volgende vergadering op
4 november 2010
om 20.00 uur.
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NAJAARSVERGADERING
8 NOVEMBER 2010

Najaarsvergadering maandag 8 november 2010 om 20.00 uur
in clubgebouw Mozamo te Koog a/d Zaan

1) Opening van de vergadering
2) Notulen van de voorjaarsvergadering 2010
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 2011
7) De haventarieven voor 2011

Pauze
8) De evenementencommissie
9) Tijdelijk ledenstop?
10) Rondvraag en sluiting.
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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 Schoone; 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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Zo hou je teak mooi
Hoewel teak een duurzaam en resistent materiaal is tasten milieu-invloeden, zoals UV straling, water
en vuil, het hout sterk aan. Het teak wordt grijs, algen en mos dringen de structuur van het hout
binnen.
Voor het reinigen en beschermen van het teak heeft Technautic Holmenkol Woodscleaner en
Brightener een Woodprotector in het assortiment. De Woodscleaner-Brightener geeft een milde en
tegelijkertijd effectieve dieptereiniging aan een houtoppervlakte met open poriën. Het product is een
reiniger en heldermaker in één waardoor het hout een uniform, schoon oppervlakte krijgt.
Dit product kan worden toegepast als een alternatief voor teakolie. Het brengt de oorspronkelijke
natuurlijke kleur van het teakhout terug en beschermt tegen vocht, zout, algen en mos. Het product
biedt een hoge en langdurig werkende bescherming tegen UV straling en maakt het houten oppervlak
niet glad. Ook het grijs worden wordt gereduceerd.
Willen jullie meer informatie", www.technautic.nl. Stukje komt uit: Motorboot

***************************************************************************

De Pen
We maken het vaak mee, dat men zegt: “ach dat kan ik niet, of ach ik schrijf nooit enz..”.
Nou dachten wij van de redactie: “We kunnen de mensen ook met een bezoek vereren die er
tegen opzien om zelf een stukje te schrijven.
Als ze hun verhaal dan vertellen aan ons, maken wij er wel een verhaal van. Maar dat moeten
ze wel weten dan, vandaar een extra stukje in het blad. Het moet natuurlijk wel te doen zijn,
de mensen moeten niet te ver weg wonen. Wij van de redactie vinden dat we er voor moeten
zorgen dat iedereen een kans krijgt om een stukje te schrijven in het blad, met een mooie foto
van je bootje, ook al ben je geen ster in schrijven.
Velen van ons zijn niet als schrijver of dichter in de wieg gelegd, maar vaak zijn de verhalen er wel.
Schrijf dus een leuk verhaal over de vakantie van heden of verleden, of over een leuk voorval,
gebeurtenis of wat dan ook. Je maakt altijd wel wat mee, dus pen en papier of laptop bij de hand en
maak ons deelgenoot van je verhaal.

Neem gerust contact op met de redactie en vertel je verhaal, dan zorgen wij
dat dit op papier komt.
Hartelijke groeten van de redactie.

“Alle zeilen bijzetten”
(je uiterste best doen)
10

Kabeltjeskrant
Anekdotes uit een zeilersleven opgetekend door Chris Kabel

Zaandammer boot
Op Koninginnedag van dit jaar was er een bootdienst van de NACO tussen
Amsterdam en Zaandam. De boot vertrok van de Prins Hendrikkade en bracht
de passagiers naar hartje Amsterdam. Er was redelijk veel belangstelling voor
deze handige manier van reizen.
Dat deed mij denken aan vroeger toen de Zaandammer boot nog voer. Dat was een vrij grote
salonboot, die elk uur een dienst met Amsterdam onderhield. De boot vertrok van een steiger aan
de Nicolaasstraat. Dat was eigenlijk op dezelfde plek van de huidige steiger naast het Zaantheater.
Dat is ongeveer vijftig meter verwijderd van onze jachthaven De Remming.
De boot meerde onderweg ook af op het Vissershop aan de nu nog bestaande steiger aan de
Esdoornlaan. De Zaandammer boot was een begrip en had over klandizie niet te klagen. In veertig
minuten werd je naar Amsterdam gebracht. De boot meerde af aan De Ruyterkade achter het
Centraal Station.
Het was een veilige en gezellige manier van reizen. Op een gegeven moment, toen ik tien jaar oud
was, mocht ik logeren bij een oom en tante in Amsterdam. Mijn moeder zette mij in mijn eentje op
de boot met de boodschap: ”…niet over de reling hangen en gehoorzaam zijn …” In Amsterdam
werd ik opgewacht door oom. Zo eenvoudig was dat.
Toen ik vlak na de oorlog in de zomer van 1945 ging werken werd ik jongste bediende bij een
bank. Zo heette dat vroeger. Je begon in wezen als boodschappenjongen. Een van mijn taken was
om driemaal per week geld weg te brengen naar de hoofdkas in Amsterdam. Ik vervoerde soms
wel honderdduizend gulden in een simpel koffertje. In die zomer reden er haast nog geen treinen.
Als je geluk had kon je met een veewagen mee. Ik was dus aangewezen op de Zaandammer boot.
Mijn baas vond dat ook veiliger. Hij zei: ”als ze je beroven dan kunnen ze op die boot toch niet
wegkomen met dat geld, veiliger is er niet”.
Bijzonder was het echter met de Zaandammer kermis. Dat was altijd ergens in augustus. De
Zaandammer kermis was altijd erg populair. Duizenden Amsterdammers kwamen dan met de boot
naar Zaandam. Dat was een bezienswaardigheid. Als ze uitstapten lag de boot helemaal scheef. Ik
denk dat zoiets tegenwoordig niet meer kan. Als jongelui nu uitgaan, dan drinken ze eerst in en
komen half lam op de plaats van bestemming Je moet er niet aan denken, dat er dan duizenden
op een boot naar Zaandam komen. De boot zou van ellende omslaan.
Op de boot kon je eten en drinken kopen. Er werd ook met drinken gevent. Luidkeels kwam dan
een ober zijn waar aanprijzen. De uitdrukking: ”koffie, thee, bier, limonade en ansichtkaarten van
de boot” was een gevleugeld gezegde in Zaandam.
Er was ook een bootdienst van Amsterdam via de Zaan naar Alkmaar. Dat was de roemruchte
Alkmaar Packet. Die stopte overal langs de Zaan. Legendarisch was de halte in Zaandijk. Als het
vertrektijd was dan riep de Zaandijker kaartjesverkoper het volgende:
“Sain er nag Saendaiker waiven of maiden die saiken, schaiten of pissen moeten?
Het is bai vaive en de skoit gaet vertrekken”.
U moet dit gezegde hardop lezen. Het is dan net of die Saendaiker nog leeft.
Het is zo puur saens.
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Wat weten we eigenlijk?
e

De antwoorden van 2 kwartaal 2010, nr. 2:

1. Hollywood. 2. Het wijfje. 3. 100 graden. 4. Olijfje. 5. Santa’s little helper. 6.Tetris.
7. De Kraterpijp van vulkanen. 8. Ja. 9.Zuidpool. 10. Alie Baba.11. Mexico. 12. Ja.
13. Milka. 14. Zijn haar. 15. De Panda.
Zo dat waren de antwoorden weer, het stelde niet veel voor hé.
Daarom maken we het wat moeilijker. Daar komen ze dan.

Wat weten we eigenlijk 3e kwartaal 2010
1. Welke snelheid kan het balletje bereiken bij een partijtje squash? 230
km/u, 130 km/u of 30 km/u.
2. Wie was Hippocrates? De vader van de moderne geneeskunde, De
vader van de Chinese geneeskunde, of de uitvinder van de tv.
3. Wat symboliseren de Bijbel, de passer en de winkelhaak? De maffia,
De vrijmetselarij, of de getuigen van Jehova.
4. Wat was er speciaal aan de actrices uit de tijd van Shakespeare?
5. Hoe oud kan een chimpansee worden? 20 jaar, 50 jaar of 70 jaar.
6. Welke van deze dieren bestaat werkelijk? Sturfrob, Neusrob, of de
Duikerrob.
7. Wat betekent de uitdrukking "bij de duivel te blecht gaan"?
8. In welk jaar is de Titanic gezonken? 1906, 1912, 1933.
9. De Pyreneeen zijn een bergketen die zich uitstrekt over: 110 km,
220 km, of 430 km.
10. Wie schreef de muziek van de film Önce upon a time in the west"?
11. Aan welke natuurlijke hulpbron is er een schrijnend gebrek in het
Nabije Oosten? petroleum, koper of water.
12. Wat is de Ku Klux Klan? een sekte, een secessionistische groep, of
een geheime rasistische organisatie.
13. Welke van deze vrouwen is niet Amerikaans? Nicole Kidman, Michelle
Pfeiffer, Isabelle Hupert.
14. Wat betekenen de Griekse woorden "philos en "sophia"waaruit het
woord filosofie is afgeleid?
15. In welke stad werd John Fitzgerald Kennedy vermoord? Dallas, New
York, of Chicago.

Nou ik vind dat ik m’n best wel heb gedaan, nu jullie nog.
Ik zeg: “doe je best!”
Groetjes jullie's bootjesvriend, Wim Romkes
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Brutos belevenissen
Elke keer weer vind ik het een uitdaging
(persoonlijk eufemisme voor
Ramp, ha,ha,ha) om iets voor
Remmingwerk te schrijven.
De deadline is al een dag verstreken, maar
wellicht lukt de plaatsing
nog. O,O,O, die bijna niet te nemen HOGE
drempel! Echt, in gedachten
kan ik in prachtige volzinnen hele boeiende
verslagen maken. Maar hebt
U dat ook?: zodra je daarvan een woord op
papier wil zetten, is alle fraaie
woordkeus weg en strijden je gedachten om met voorrang te mogen worden opgeschreven.
Zelfs als ik een dictafoon inspreek ben ik die taalvaardigheid kwijt en komt alles in flarden
en in chaotische volgorde op de band. De innerlijke belevingswereld wordt als het ware door
een ondoordringbaar vlies afgeschermd van de fysieke wereld, zowel in het spreken als bij
de projectie op papier. En als er dan uiteindelijk wat gepubliceerd wordt dan is daar een
heftige taalworsteling en vele malen „bezinking/bezinning„ en correctie aan vooraf gegaan.
Nu heb ik daar geen tijd voor, dus als ik iets zou willen veranderen, dan kan dat niet meer.
Over onze vakanties zal ik kort zijn dit keer. Wij gaan altijd in voor- en najaar varen om de
drukte bij sluizen en bruggen te mijden. Zeker nu we een bootje hebben dat met een
kruiplijn van 2.60 meter voor ons doen aan de hoge kant is.
De laatste twee weken van juni bleven we vrij dicht bij huis: Weesp, waarbij we vlak voor
vertrek, van een gewaardeerd Remminglid de tip kregen om gewoon via het AmsterdamRijnkanaal te varen. “Met ons dobberbootje????”vroeg ik. “Ja,” zei hij. ”Op zondag is er
weinig beroepsvaart en je bespaart tijd, sluisgeld en brandstof.” Nou, wij waren hem
dankbaar. Hij had gelijk, het ging prima, al was het voor de eerste keer best spannend.
Gedurende 4 dagen hebben we in Weesp aan het groene walletje gelegen.
Varen betekent bij ons fietsen, dus besteedden we één van de dagen aan een tocht op de
„iron‟ pony langs de Vecht naar Utrecht. „s Avonds gingen we terug met de trein, tot
Abcoude, en hebben daar richting Weesp
het Gein langs ge-velocipeddeld. Ook
hebben we het Muiderslot eindelijk eens
bezocht!
Daarna naar Hilversum, aan het eind van
het Hilversums kanaal. Wat een
gemoedelijke en rustige
watersportvereniging! We zouden na een
week weer teruggaan naar (springplank)
Weesp, maar we lagen zo comfortabel in
de “Sporthaven”, en het Gooi bood zoveel
natuurschoon en leuke bezienswaardigheden…..Tsja, toen moesten we de 10e dag in één
ruk naar huis. Langs de Vecht een prachtige tocht, maar nu hadden we toch wel haast.
Want we hadden ‟s middags verplichtingen. Dus: brutaalweg al vanaf Nigtevecht het
Amsterdam – Rijnkanaal genomen. Wel lekker, we kregen zo‟n groot rivier-cruissemonster
dreigend achter ons aan. Dan voel je je toch wel klein hoor. Maar dat was de enige
bijzonderheid. Goed stuurboordwal gehouden. We waren gauw thuis. Een verslag van de
najaarsvakantie volgt heel misschien nog in het volgende krantje.
Iets anders wil ik graag nog kwijt. Wat hebben er in de dinsdag editie van Dagblad
Zaanstreek leuke artikelen gestaan over onze “Remmingers”. In de rubriek “Bootjesvolk”
werd dan een Remminglid gefotografeerd en een interview afgenomen. Zo kom je nog eens
wat aan de weet over je clubgenoten. Hartstikke leuk!
Gerard en Marion Steijn, oktober 2010
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De Pen
Beste Bootjesmensen
Hier een krabbel van de familie Scholtens de troste eigenaars van de boot ‘Hou af’.
Deze is in 1976 gemaakt in Kudelstaart bij jachtwerf Kempers, het is een motorboot type
kempala 10 meter lang en 3.20 breed en liggen in box 33 aan De Remming.
Van De Remming zijn we nu 9 jaar lid en dit bevalt uitstekend.
‘Hou af’ is onze tweede boot, wij zijn met z`n tweeën begonnen met een kleine bakdek
kruiser van ongeveer 7 meter, de ‘Kaik oit’ genaamd.
Nadat we gezinsuitbreiding kregen werd de boot voor de vakanties toch wel iets te klein.
We mochten toen de boot van m’n schoonouders lenen, maar kregen wel de boodschap
mee, volgend jaar kopen jullie maar zelf een grotere boot. Zo gezegd, zo gedaan.
‘Kaik oit’ verkocht en ‘Hou af ‘ aangeschaft.
Deze boot is al 22 jaar in ons bezit en heeft ruimte genoeg voor de twee andere kinderen
die nog volgden.

We hebben in de loop der jaren Nederland menig maal doorkruist, op de
Waddeneilanden na.
Ook zijn we een keer door België gevaren, wij wilden wel eens het hellend vlak van
Ronquières meemaken, wat toch wel een hele beleving was.

Wij zijn de laatste jaren meer in de buurt, de weekeinden naar het Alkmaarder meer naar het
eiland van de Z.O waar we al 26 jaar lid van zijn. Dit eiland is een prachtig stukje natuur,
waar je als kind nog echt ouderwets kan spelen en de watersport in de ruimste zin kunt
beoefenen.

De vakanties brengen we de laatste 3 jaar
door in de jachthaven van Katwijk aan Zee op
verzoek van onze jongste, hij is 14 en heeft
daar dan ook al veel bootvrienden die daar ook
elk jaar weer zijn.
Zolang hij het nog maar naar zijn zin heeft is
onze vakantie ook goed, wij kunnen nog lang
genoeg genieten van het varen.

Groetjes familie Scholtens
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N.H. Dagblad dinsdag 20 juli 2010

Bootjesliefhebbers zijn er in alle soorten en maten. Watersportvereniging De Remming in Zaandam is
daar een sprekend voorbeeld van. Kruisers, zeilboten en andere vaartuigen liggen er broederlijk bijeen. Al
die eigenaren delen een gemeenschappelijke passie. In een aantal afleveringen komen ze aan het woord.

Schipper Jan Zwart op zijn schip de Jan Steen.

FOTO JOLANDA HOOGENDOORN

’Het is mijn ziel en zaligheid’

Jan Zwart bouwde boot met romp van beton
door peter roggeveen

In de haven van Watersportvereniging
De Remming in Zaandam
is de boot van Jan Zwart
een buitenbeentje. Het
is niet alleen een fors schip
met zijn lengte van 16,5 meter
en een gewicht van 25 ton
inclusief ballast, veel opmerkelijker
is dat hij het schip eigenhandig
heeft gebouwd.
Nog een bijzonderheid: het vaartuig
is niet van hout, staal of polyester,
maar heeft een betonnen romp.
,,In 1972 ben ik begonnen met
bouwen op De Hemmes en in 1976
is de boot te water gegaan. Daarna
duurde het nog wel een jaar of vijf
voor ik er echt mee kon zeilen. Alles
heb ik zelf gemaakt. Ook de masten
en de zeilen. “Hij omschrijft zichzelf
eufemistisch als “best een handige
man”. Hij wist wat hij deed, legt hij uit.
“Ik werkte als scheepsbouwer bij de
Zaanlandsche Scheepsbouw Mij. in
Zaandam tot het faillissement in 1972.
Ik weet dus hoe een schip in elkaar zit.
De reden om voor de romp te kiezen
voor beton werd vooral ingegeven

Paspoort
Naam eigenaar: Jan Zwart
Naam boot: Jan Steen
Type boot: motorzeiler
Lengte: 16,5 meter
door praktische motieven. “Ik had
destijds geen geld. Voor materiaal
als hout of staal heb je kapitaal
nodig. Dus koos ik voor beton. Dat
is heel goedkoop, makkelijk te bewerken en te repareren. Bovendien
isoleert het prima”. Voor de goede
orde: de boot van Zwart is geen
lompe betonnen bak, maar opgebouwd uit voorspandraad waar
overheen gaas is gespannen. Dat
gaas werd vervolgens bestreken
met een speciaal cement dat hij
als een stukadoor vakkundig uitSmeerde. Hij schat de betonlaag
op zo’n 2,5 tot 3 cm. dik. De twee
vijftien meter lange houten masten
maakte hij eigenhandig in de huiskamer . Dat geldt ook voor de 120
vierkante meter zeil. “Daarmee is
hij eigenlijk ondertuigd, want 120 m2
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is niet zoveel voor deze boot.
Na jaren van zeilen op het IJsselmeer, volgden zeereizen naar
Engeland, Zweden, Noorwegen,
Frankrijk en België. “Dat was te doen
met 4 weken. Wil je verder weg dan
kost dat meer tijd”. Die tijd nam hij in
de zomer van 2002 ruimschoots.
Met zijn vrouw en 3 kinderen trok hij
er een jaar tussenuit, de Atlantische
Oceaan over naar de Cariben.
Dertien maanden later arriveerde de
boot weer in Zaandam. “Een geweldige reis. Zou ik wel weer willen
doen, maar daar is veel geld voor
nodig. Bovendien loopt de hypotheek
op je huis gewoon door”. Wat de Jan
Steen voor hem betekent? De boot is
een deel van ons leven. Het is mijn ziel
en zaligheid en betekent bijna meer
dan mijn huis”. De naam van het schip
is een combinatie van zijn voornaam,
het beton en het huishouden van de
e
17 -eeuwse schilder.
Inmiddels vaart Jan Zwart rond de
Engelse zuidkust, een trip van
zes weken.

N.H. Dagblad dinsdag 3 augustus 2010
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N.H. Dagblad dinsdag 10 augustus 2010
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N.H. Dagblad dinsdag 17 augustus 2010
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N.H. Dagblad dinsdag 24 augustus 2010

Bootjesliefhebbers zijn er in alle soorten en maten. Watersportvereniging De Remming in Zaandam is daar een sprekend voorbeeld van. Kruisers,
zeilboten en andere vaartuigen liggen er broederlijk bijeen. Al die eigenaren delen een gemeenschappelijke passie. In een aantal afleveringen komen
ze aan het woord.

Marco Schoone: “Het onderhoud kost veel tijd en bakken geld.”

FOTO JOLANDA HOOGENDOORN

Marco Schoone leerde de theorie van het zeilen uit boekjes

Onthaasten in een fraai zeeschouwtje uit 1976
door peter roggeveen

Paspoort

Zaandam – Een zeeschouwtje.
Een stalen schip met een teakhouten
Eigenaar: Marco Schoone
opbouw. Dat was wat Marco Schoone
Naam boot:Zaanse Schoone
wilde hebben. Het robuuste schip met
Type boot: Zeeschouwtje
e
het uiterlijk van een 19 -eeuws
Lengte:
9,20 meter
Zuiderzeevissersbootje sprak hem
direct aan.
van wal. Ondanks het gebrek aan
ervaring is het goed gegaan.”
Als fervent sloeproeier en medeHet naambord Zaanse Schoone is
organisator van de Slag om de Zaan,
afkomstig van zijn eigen, inmiddels
het jaarlijkse evenement met sloepen,
verkochte roeisloep. “Ik heb het
maakte hij kennis met een zeeschouwtje
naambord eraf gesloopt en mijn
dat meevoer als volgboot. Hij nam zich
boot omgedoopt. Ik krijg er veel
voor om bij Sail 2005 zelf mee te varen
reacties op en heb veel uit te leggen
in de parade van schepen, met z’n eigen
in haventjes. De zeeschouw van
zeeschouw. In 2003 was het zo ver. Via
Schoone, een platbodem, stamt uit
een advertentie kwam hij op het spoor
1976, heeft zwaarden, een mast, een
van zijn droom in het dorp Kraggenburg
giek, en een diepgang van 80 cm.
in de Noordoostpolder. “Ik had nog nooit
“De theorie van het zeilen heb ik uit
een meter gevaren. Met een kennis heb
boekjes geleerd.”
ik de boot opgehaald en zijn we op de
De boot weegt 9 ton en als grote
motor via Lelystad en het IJsselmeer
jongen vond ik varen op de Wadden
naar Zaandam gevaren.” Zijn allereerste
een uitdaging.” Groot is de 36-jarige
echte vaartocht als schipper vond kort
Schoone met een lengte van 2.09
daarna plaats naar Terschelling.
meter zeker. Zijn filosofie is eenvoudig
Raadgevingen om eerst zeilervaring
en helder. “Lekker rommelen op het
op te doen op de Zaan sloeg hij in de
water. Zeker geen wedstrijdzeilen.
wind. “Ik ging met twee vrienden,
Het werk in de boot moet minimaal
maar werd voor gek versleten. We
zijn. De boot is voor mij een stuk
hebben de zeilen gehesen en staken
onthaasten. Lekker rustig aan”.
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“Koop een boot en werk je dood”, is een
gevleugelde uitdrukking onder eigenaren
van boten. “Daar is geen woord van gelogen.
Heel veel schilderen. Qua onderhoud heb ik
het nog niet onder controle. Het kost veel tijd
en bakken met geld.” Een keer in de 2 jaar
gaat het schip 4 weken uit het water bij Zeilvereniging De Onderlinge. Dat betekent flink
aanpoten met schuren en schilderen. Toch
noemt Schoone zichzelf geen fanatieke klusser.
“Ik vind het wel goed zoals het nu gaat. Het is
een hobby en varen gaat voor het klussen.
Het moet geen werkboot worden.” Inmiddels
heeft hij het zeilen aardig onder de knie.
De afgelopen jaren deed hij een rondje randmeren koerste hij naar Friesland en bezocht de
Waddeneilanden Texel, Vlieland en Terschelling.
“Als ik vaar heb ik geen haast. Ik zie wel waar de
wind me brengt.” Favoriet bij hem is ook een
weekendje Alkmaardermeer.
“Aanmeren bij het eilandje van de Onderlinge,
eten bij een restaurantje op De Woude. Lekker
om de hoek en toch een heel andere wereld.”
De Zaankanter is lovend over zijn geboortestreek.
“Met een boot realiseer je je hoe mooi de
Zaanstreek is. Dat leer je waarderen als je over
de Zaan vaart.”

N.H. Dagblad dinsdag 31 augustus 2010

Bootjesliefhebbers zijn er in alle soorten en maten. Watersportvereniging De Remming in Zaandam is daar een sprekend voorbeeld van. Kruisers,
zeilboten en andere vaartuigen liggen er broederlijk bijeen. Al die eigenaren delen een gemeenschappelijke passie. In een aantal afleveringen komen
ze aan het woord.

Hans Hofhuis heeft het prima voor elkaar op zijn schip “Marlien”

Foto Jolanda Hoogendoorn

Bevaren Zwarte Zee doel voor komende tijd

Alle mogelijke comfort aan boord
door peter roggeveen

Zaandam – Een schip met alle
mogelijke comfort aan boord, compleet
met ruime zithoek, eethoek, royale
slaapkamer, fraaie keuken en een zee
aan bergruimte. Helemaal uitgerust
voor een toekomstige wereldreis.
Hans Hofhuis heeft het prima voor
elkaar. De koning te rijk op zijn schip
Marlien, dat zijn naam dankt aan
samenstelling van de namen van zijn
dochters Martine en Evelien. “Ik had
een ander schip, een motorjacht, maar
die bood te weinig comfort. Te kort en
te smal. Ik wilde meer ruimte, want ik
verblijf het grootste deel van het jaar op
de boot.” Hij kocht zijn schip, gebouwd
in 1982, in 2004 via een makelaar in
Loosdrecht. “Ik was al een paar keer
naar een boot gaan kijken, maar dat
was het net niet. Toen ik weer eens in
Loosdrecht kwam, zal ik dit schip. Was
net binnengekomen. Het stond me
direct aan. Voordeel was bovendien
dat ik mijn oude boot kon inruilen.”
De verhuizing van het ene naar het
andere schip nam een hele dag in beslag. “Dat lijkt veel, maar vergeet niet
dat je alle hoekjes en gaatjes benut om
spullen zo efficiënt mogelijk op te bergen.”
Dat Hofhuis iets met varen heeft,
is niet verwonderlijk. Als kind wilde
hij graag kapitein worden. Altijd was
hij op het water bezig. Zijn jongens-

Paspoort
Eigenaar:
Naam boot:
Type boot:
Lengte:

Hans Hofhuis
Marlien
Lowland trawler
13,5 meter

droom is echter nooit uitgekomen.
Hij werkte 40 jaar bij de Hoogovens
in IJmuiden en geniet nu van zijn
prepensioen. “Het varen heb ik mezelf eigen gemaakt. Het begon in
1980 met een zeilboot. Daarna kwam
er een kajuitzeiljacht voor op het
IJsselmeer. Vervolgens kwam er
een groter zeiljacht voor op de
Noordzee en weer later stapte ik
over op een motorjacht. Het werd
steeds iets groter en iets luxer.”
Zijn huidige boot doet denken aan
een varend huis met een gewicht
van 20 ton, voorzien van een teak
interieur, dubbel glas, centrale verwarming, een wasmachine, TV en
elektrische kookplaat. “Ik zat bij
Hoogovens in de techniek en dat
komt me goed van pas. Zo heb ik zelf
centrale verwarming aangelegd. Ik ben
van alle gemakken voorzien. Gas heb
ik niet aan boord. Alles gaat elektrisch
met een aggregaat.” Sinds zijn aankoop
in2004 heeft Hofhuis een paar flinke
trips gemaakt. Zo zwierf hij enkele
keren door Nederland, toerde door
België en maakte hij vorig jaar
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een lange reis van bijna 6 maanden via
de Moezel naar de Franse Epinal in de
Vogezen. “Dan ben je wel even bezig, want
je passeert bijna 600 sluizen. Ook kom je met
de boot in kaarsrechte tunnels terecht van
zo’n 5 km lengte. Mensen staan raar te kijken
als je dat vertelt. Vaar je bijna een uur door een
tunnel. Een hele belevenis. Aan het eind zie je
dan een klein lichtje.”Dit jaar was hij ruim 3
maanden weg, via de Rijn tot aan de Poolse
grens. “De terugreis maakte ik via Groningen,
maar dat is me niet goed bevallen. Heel veel
bruggen kom je tegen en dat loopt aardig in
de papieren.” Als alles volgens plan verloopt,
steekt Hofhuis volgend jaar van wal voor een
reis die wel eens een paar jaar in beslag kan
nemen. “De Zwarte Zee is het doel. Een forse
reis waarbij je verschillende zeeën tegenkomt,
zoals de Adriatische, Ionische en Egeïsche Zee.
Ook wil ik de eilanden Sicilië, Corsica, Sardinië
en Elba aandoen.”Het moet er maar eens van
komen, vindt hij. “Ik heb de tijd en ben gezond.
“Selfsupporting staat bij Hofhuis hoog in het
vaandel. Met een watertank van duizend liter
en een dieseltank van tweeduizend liter
moet dat lukken. Bovendien wordt de ‘kelder’
volgestouwd met proviand. Zelfs een broodbakmachine ontbreekt niet. “Ik heb in Frankrijk een
duikcursus gevolgd en een duikuitrusting gekocht.
Mocht er rotzooi in de schroef komen, kan ik dat
er zelf uithalen.”

N.H. Dagblad dinsdag 7 september 2010

Bootjesliefhebbers zijn er in alle soorten en maten. Watersportvereniging De Remming in Zaandam is daar een sprekend voorbeeld van. Kruisers,
zeilboten en andere vaartuigen liggen er broederlijk bijeen. Al die eigenaren delen een gemeenschappelijke passie. In een aantal afleveringen komen
ze aan het woord.

‘Cor heeft
een
bloedhekel
aan files’
Cor en Jo Reijinga zal je met hun Gemini niet buiten Nederland aantreffen.

Foto Jolanda Hoogendoorn

door peter roggeveen

Zaandam – Over de landsgrenzen
zal je Cor Reijinga niet varend aantreffen. “Mij te ver. Nederland is zo
mooi. Veel water, mooie ligplaatsen.
Ik kan overal komen. Waarom dan
naar het buitenland.”
Twaalf jaar geleden kocht Cor zijn
schip bij een scheepsmakelaar in
Giethoorn. Zijn vrouw Jo had zo
haar bedenkingen. “Het was niet
mijn ding. Ik wilde een caravan om te
gaan reizen.” Autorijden is echter niet
de hobby van Cor en aan files heeft hij
helemaal een bloedhekel. Jo legde zich
erbij neer. “Het is uiteindelijk een boot
geworden. Wie ben ik om hem tegen te
houden?” Ze bekent niet zo’n held te
zijn op het water. Dat wordt onmiddellijk
gecorrigeerd door Cor. “Dat was in het
begin, maar nu doet ze alles. Ze stuurt,
praat met sluiswachters en gooit de
boot vast.”
Voor de aanschaf van de Zalmschouw
was Cor een fervent visser op de Noordzee. Met z’n door tweehonderd pk aangedreven boot van 6,5 meter trok hij er
met grote regelmaat op uit om kabeljauw
en platvis te vissen. “Het vissen ging ook
’s winters door. Trok je een overlevingspak aan. Een hartoperatie maakte een
einde aan het vissen.”
Cor, opgegroeid in de havenbuurt van
Zaandam, raakte al vroeg in de ban van
het water. “Als kind was ik al aan de Zaan
te vinden. Mijn vader had een vlot van
koekblikken gemaakt.

Paspoort
Eigenaar: Cor en Jo Reijinga
Naam boot: Gemini
Type boot: Motor Zalmschouw
Lengte:
9.80 meter
Geen behoefte aan buitenland.
‘Nederland is mooi zat.’
Boot van alle gemakken
voorzien.
Daarmee gingen
we de Zaan op. Later werd het een oude
roeiboot waarmee we het veld introkken
om rietsigaren te plukken.”
Eenmaal getrouwd had hij jarenlang
een stacaravan in Enkhuizen bij een
haventje. Natuurlijk hoorde daar ook
een bootje bij om een dagje rond te
toeren.

Rechterhanden
Zijn huidige schip, genoemd naar
het sterrenbeeld Tweelingen omdat
beiden in juni jarig zijn, heeft in de
loop der jaren de nodige veranderingen
ondergaan. Oud-aannemer Cor
beschikt over twee rechterhanden.
Zo verbouwde hij de kajuit rigoureus,
zette er een royale keuken, bouwde er
een kachel in en voorzag het interieur
van allerlei kasten en een parketvloer.
Jo wijst in het rond. “De ramen kwamen
overal vandaan. Opgespoord via
internet. Zo rommel je maar wat aan.
Ach, het is zijn hobby.”
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Varen met een bijna tien meter lang
schip is volgens Cor geen lastige
bezigheid. De 52 pk dieselmotor doet
het werk. “Varen? Nooit problemen mee
gehad. ’t Gaat vanzelf. Sommigen leren
het echter nooit. Die denken dat er een
rem opzit.”Aan boord een marifoon,
gps en een elektronisch kompas. Meer heb
je niet nodig, aldus de schipper.
Met een diepgang van slechts 90 cm. leent
het schip zich uitstekend om de Waddenzee
op te gaan en zich te laten droogvallen op
de zandplaten. Maar dat ziet Jo helemaal
niet zitten. “Mij niet gezien. Als hij dat
wil doet-ie het maar alleen.
Favoriete routes van het stel zijn de Randmeren en Friesland. Elk jaar zijn ze ook in
Lemmer te vinden tijdens de traditionele
Lemsterweek. Cor: “Lemmer is iets speciaals.
Mijn vader is er geboren. Friesland is een
prachtig watersportgebied. Goede voorzieningen.
Echt schitterend. De afgelopen zomer zijn we
8 weken weggeweest.”
Wat betreft het onderhoud wordt niets aan het
toeval overgelaten. Cor is een van de 35 leden
van Het Kleine Rond, een club die over een eigen
werf beschikt achter de voormalige koekfabriek
Vicomte aan de Westzanerdijk.
“We hebben daar een complete werf met een
smederij en timmerwerkplaats.
We kunnen daar alles zelf doen. In de winter
gaat de boot de loods in en ga ik lekker
schilderen en rotzooien.”

N.H. Dagblad dinsdag 14 september 2010

Bootjesliefhebbers zijn er in alle soorten en maten. Watersportvereniging De Remming in Zaandam is daar een sprekend voorbeeld van. Kruisers,
zeilboten en andere vaartuigen liggen er broederlijk bijeen. Al die eigenaren delen een gemeenschappelijke passie. In een aantal afleveringen komen
ze aan het woord.

Rene van Soest en Joke Brandse op de “Maartje”.

Foto Jolanda Hoogendoorn

Boot met elegant spits toelopend kontje
door peter roggeveen

Zaandam – Een spitsgat rondspant,
ofwel een boot met elegant spits
toelopend kontje. Een fraaie kotter,
gebouwd in 1982 in Drachten naar
een ontwerp van botenbouwer
Veenje.
René van Soest wilde als jochie graag
sleepbootkapitein worden. ”Ik had iets met
water. Leerde zwemmen in de Zaan met
van die bandjes om en zwom dan met mijn
oudere broer vanaf de Prins Hendrikkade
naar de overkant, richting het zwembad op
de kop van het Pont-eiland.”

Maartje
Kapitein is-ie nooit geworden, wel schipper
op een kotter. Joke groeide op op een
boerderij en noemt zich een echt buitenmens.
Maartje is de naam van de kotter, genoemd
naar de moeder van René. “Ze was gek van
water, woonde aan de Prins Hendrikstraat
in Zaandam en werd vrijwel aan de Zaan
geboren.” Sinds 2004 zijn ze eigenaar van
het schip. Daarvoor hadden ze een klein
polyester bootje, een Seabird. “Namen we
een tentje en koelbox mee en gingen we
een weekendje kamperen.”
Joke hand aanvankelijk niks met varen.
Als wedstrijdzwemster lag ze uitsluitend
in het water. Maar de kampeertochtjes

Paspoort
Eigenaar: René van Soest en
Joke Brandse
Naam boot: “Maartje”
Type boot: Veenje kotter
Lengte:
9.80 meter
Kotter met spits toelopend kontje.
‘Het mooie van een boot is
touwtjes losgooien en gaan’
veranderden haar kijk. Helemaal toen ze
stalen kotter aan de wal zagen liggen.
Ze waren het snel eens. “Wat een leuk
model. Echt iets voor ons. Dichterbij
gekomen bleek er op een klein bordje
de tekst ´Te Koop´te staan. Wij op de
boot klimmen en naar binnen gluren.
Zag er binnen prachtig uit. Als bij toeval bleek de verkoper een kleinzoon
van hun buurvrouw te zijn. Na een
proefvaart naar het Alkmaardermeer
werd de zaak snel beklonken. “Je moet
het samen eens zijn over de koop van
zo’n boot. Anders wordt het niks”, klinkt
het eensgezind.

Waterkaarten
Na een stevige opknapbeurt van de
buitenkant van het schip werden de
jaren daarna steevast de vakanties
aan boord doorgebracht, varend door
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de Nederlandse wateren. “Deze zomer
zijn we voor het eerst 6 weken weggeweest, via de Vecht, de Lek en de IJssel.”
Aan boord alleen een stapel waterkaarten.
Geen gps. We houden het simpel en willen
alles zelf graag uitpuzzelen. We varen hooguit zo’n 4 tot 5uurtjes per dag. We hebben
ook fietsen aan boord waarmee we de omgeving van de havens verkennen.”
Voorzichtig wordt al vooruit gekeken naar
verdere bestemmingen, zoals België Frankrijk,
Duitsland en Polen. Binnen is het goed toeven
met een royale stuurhut met zithoek, een
aparte keuken en een ruime slaapkamer in
de punt. “Varen is voor ons vooral onthaasten.
Bij windkracht zes gaan we echt het IJsselmeer
niet opzoeken.” Als het even kan trekken ze erop
uit. “Doen we vrijdag boodschappen, proppen de
koelkast vol en starten de motor. Een weekendje
weg voelt als een week vakantie.”
De kotter met het spits toelopende kontje is
gemaakt in een serie van slechts dertig stuks.
Helemaal bijzonder is dat Maartje de eerste en
enige was die in 1982 werd gebouwd met een
kajuitopbouw van teak. Dat was echter dermate
bewerkelijk dat de bouwer besloot de overige
29 stuks uit te rusten met een stalen kajuit.
“Het is een uniek schip in zijn soort, nog helemaal in originele staat met de mast voor het
steunzeil dat dient voor stabilisatie.”

Het vlagprotocol van Nederland is ook wel informatief. Als je het leuk vind
is het ook wel een aardig stukje voor Remmingwerk. Bootjes en vlaggetjes
is toch wel iets wat bij elkaar hoort. Waar en wanneer de vlaggetjes gehesen
worden daar is ook wel een aanbeveling voor. Gebaseerd op de traditie van
Marine en Koopvaardij en in het kielzog daarvan de Recreatievaart.

De Nederlandse vlag
De Nederlandse vlag is een officieel symbool van ons land. Het is een symbool van eenheid
en van onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden.
Omdat het een officieel symbool is, moet je daar met respect mee omgaan. Er is een speciaal
vlagprotocol waarin staat wat je wel en niet mag met de Nederlandse vlag. Een etiquette dus.
Nou raakt de meeste etiquette in de vergetelheid, vandaar deze opfriscursus.

Het hijsen en neerlaten van de vlag
De vlag mag vanaf zonsopgang gehesen worden. Voor
zonsondergang moet de vlag neergelaten zijn. Dit geldt voor alle
vlaggen.
De vlag halfstok hangen is een teken van rouw. De vlaggenmast of
stok moet lang genoeg zijn dat de vlag de grond niet raakt als het
halfstok hangt. De vlag mag ook het verkeer niet hinderen of
ergens tegen aan kunnen waaien. Een vlag hangt halfstok als het midden van de vlag (dus het
midden van de witte baan) halverwege de mast of stok hangt.
Als je de vlag halfstok gaat hangen, dan moet je de vlag eerst helemaal in top hijsen.
Vervolgens laat je de vlag langzaam halfstok zakken. Bij het binnenhalen van de vlag, laat je
de vlag eerst langzaam naar de top gaan en haal je het vervolgens langzaam naar beneden.
Vindt er een officiële herdenking plaats die afgesloten wordt met het Wilhelmus, dan wordt
de vlag na het Wilhelmus in de top gehesen. De vlag bij particulieren blijft halfstok hangen tot
zonsondergang.

Wanneer mag de vlag uit?
De officiële vlagdagen gelden voor alle rijksgebouwen. Particulieren en private bedrijven
wordt geadviseerd om dit te volgen.
De vlag mag echter ook uit als er iets te vieren is dat niet schadelijk is voor het symbool wat
de vlag is. Denk aan examen gehaald, geboorte van een kind etc.
De officiële vlagdagen zijn als volgt:
31 januari (of 1 februari) de verjaardag van Koningin Beatrix
10 april (of 11 april) de verjaardag van prinses Ariane
27 april (of 28 april) de verjaardag van prins Willem-Alexander
30 april (of 29 april) Koninginnedag
4 mei dodenherdenking
5 mei Bevrijdingsdag
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17 mei (of 18 mei) verjaardag prinses Maxima
26 juni (of 27 juni) verjaardag prinses Alexia
15 augustus (of 16 augustus) formeel einde van de
2e wereldoorlog door capitulatie van Japan
3e dinsdag van september alleen in Den Haag, dat is op
Prinsjesdag
7 december (of 8 december) verjaardag prinses Amalia
15 december (of 16 december) koninkrijksdag
De data tussen haakjes gelden als de eigenlijke dag op een zondag of op een erkende
christelijke feestdag valt.
De oranje wimpel mag alleen gebruikt worden bij de verjaardagen die genoemd zijn en op
Koninginnedag.

Bij mij gaat de vlag uit op 1 mei omdat de strijd daar gevoerd was om de Werkende klasse het recht te
geven op vrije tijd....dus menselijke arbeid. Tijd om lekker te varen dus....
Hierbij nog een link naar WSV Het Koggeschip met de precieze vlagregels
http://www.wsvhetkoggeschip.nl/vlaggen.html
Zij hebben het zelfs op de website. Etiquette op protocol is een aanbeveling en geen wet in
Nederland. Maar in het buitenland is een schip varende onder Nederlandse vlag, ook een plezierjacht,
een stukje Nederland waar een inwoner of beambte van een ander land niet zomaar mag opstappen
ook al lig je in de buitenlandse haven. Natuurlijk bij smokkel of geweld en dergelijke is dat wel mogelijk
maar je bevindt je dan op vreemd "grondgebied" vandaar ook die vlag op het schip. Er zijn landen en
havens die het wel eisen, anders veel trammelant.

Anne de Jong

Vlag van de Provincie Noord-Holland

Vlag van de Gemeente Zaanstad
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Dekt de Vlag de Lading wel?
Over vlaggen-etiquette
Wie rondkijkt in onze jachthavens, of op een toervaart, ziet de meest ongelooflijke vlaggenvoering.
Vlaggen van Duvel of Shell die hoog in de mast wapperen, met daaronder een doodshoofd met
gekruiste beenderen, die waarschijnlijk de vrijheid op het jacht moeten symboliseren.
Reden genoeg voor de Raad van Bestuur om de regels betreffende vlagetiquette en vlagvoering voor
leden en clubs aangesloten bij onze Federatie op punt te zetten.
Aan dit voorstel ging enig opzoekingwerk vooraf, in Nederlandse, Bitse, Franse en Belgische boeken
rond scheepvaart en yachting.
We beperken ons tot de aspecten die, volgens ons, van belang zijn voor de leden van de VPF, dus
niet het deel over persoonlijke vlaggen van vorstelijke personen of de standaards van militaire
bevelhebbers en dgl., evenmin als de sein- en wedstrijdvlaggen.
Waar er eenvormigheid is met de algemeen geldende regels wordt dit aspect gewoon vernoemd.
Waar er verschillende visies zijn, worden deze naast elkaar geplaatst, met het VPF-voorstel "italic"
gedrukt.
Deze regels blijven richtlijnen, het zijn uiteraard geen afdwingbare wetten. De enige vlaggen die
wettelijk verplicht zijn, zijn de nationaliteitsvlag, en op de Belgische binnenwateren, de rode vlag met
wit vierkant (alhoewel ik niemand ken die bij overtreding hiervoor ooit bekeurd werd).
Vlagtypes:
- Wimpels: zijn over het algemeen driehoekig in een verhouding 1-3 en langer.
- Wakers en vleugels: deze hebben geen andere betekenis dan het aangeven van de
windrichting, op scherpe jachten zijn ze rechthoekig, op rond- en platbodemjachten lang en
smal, dit zijn de enige vlaggen die boven de verenigingsstandaard of de landsvlag mogen
worden gevoerd.
- Vlaggen: zijn rechthoekig in de verhouding 2 (hijs en breedte) tot 3 (diepte of lengte).
Vlagvoering aan boord van jachten:
- Natievlag: wordt bepaald door de nationaliteit van de eigenaar van het jacht, enkel de
officiële Belgische driekleur wordt aanvaard, de Europese vlag wordt ook aanvaard, mits
aanduiding van de nationaliteit door een kleinere inzet van de Belgische kleuren, alle
andere vlaggen kunnen voor een pleziervaartuig niet worden aanvaard als natievlag. Deze
nationaliteitsvlag moet worden geplaatst op het achterschip, aan een vlaggenstok,
geplaatst op het hek van het schip, in de lijn van kiel en stevens (indien deze plaats wegens
de bouw van het schip niet mogelijk is, mag de vlaggenstok iets naar stuurboord worden
verplaatst). Rond- en platbodemjachten hebben de vlaggenstok op het aangehangen roer.
De nationaliteitsvlag mag nooit aan het achterstag gevoerd worden.
Als indicatie voor de afmetingen van de nationaliteitsvlag wordt gesteld dat de hijs ten
minste 6% moet bedragen van de lengte van het pleziervaartuig.
De nationaliteitsvlag wordt gevoerd van 8.00 's morgens tot zonsondergang, of tot 21.00
indien de zon later ondergaat, dit geld ook voor de beleefdheidsvlag.
Natie- en beleefdheidsvlag wordt enkel gehesen als de kapitein aan boord is.
-Clubvlaggen: mogen enkel worden gevoerd door de leden van deze club. Normaal zijn
clubvlaggen driehoekig, met uitzondering voor de bestuursleden. Ze worden in top gevoerd,
op de steven, of aan bakboord.
-Clubvlaggen van bestuursleden: volgens de Nederlandse standaard; voorzitter en
erevoorzitter rechthoekig, ondervoorzitter - rechthoekig en één bal aan de hijszijde, overige
bestuursleden - rechthoekig en twee ballen aan de hijszijde, ereleden, rechthoekig met
insnijding. Volgens de Britse en Franse standaard (ook in een publicatie van VVW
overgenomen), voorzitter en erevoorzitter rechthoekig, secretaris met één bal,
schatbewaarder met twee ballen, overige bestuursleden een gewone wimpel. Voor VPF is
het voorstel: alle bestuursleden zonder onderscheid een rechthoekige vlag, mogelijk met
een insnijding voor voorzitter en/of erevoorzitter.
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Voor het gebruik van clubvlaggen geldt dat aan boord slechts één clubvlag mag gevoerd
worden, ook als men lid zou zijn van meerdere clubs, in dit laatste geval is het gebruik dat we in
onze thuiswateren de standaard van de oudste club voeren, of van onze thuishaven.
Bezoeken we andere wateren en zijn we ook lid van een vereniging in die streek dan
voeren we deze vlag.
- Federatievlaggen: twee uitvoeringen: rechthoekig voor ereleden, bestuursleden of namens
het bestuur optredende personen (mogelijk uit te breiden tot voorzitters van de aangesloten
clubs). Driehoekige wimpel voor alle andere leden. Ze worden op dezelfde plaats gevoerd
als de clubvlaggen, de clubvlag hangt altijd boven de federatievlag, of indien beide aan
bakboord worden gevoerd het verste naar buiten. Waar een bestuurslid van de federatie
(rechthoekige vlag) gewoon lid is van zijn/haar club (wimpel) is dit omgekeerd.
Afmeting van de hijs van club en federatievlaggen is bij voorkeur groter dan 2% van de
scheepslengte.
- Eigenaarsvlag: deze is rechthoekig en heeft dezelfde hijslengte als een clubvlag. Het is
een persoonlijke vlag met bijvoorbeeld een embleem, dat op de eigenaar betrekking heeft,
bij het varen te voeren in top van de grootste mast, liggen we stil in het stuurboordwant of
onder
de stuurboordzaling als aanduiding dat de eigenaar aan boord is en bereid om
bezoek te ontvangen. Wil hij geen bezoek dan hijst hij ter plaatse een klein blauw vlaggetje.
- Beleefdheidsvlag: dit is een kleine natievlag van het land dat we bezoeken en die in het
stuurboordwant of onder de stuurboordzaling wordt gehesen, zodra we de territoriale
wateren van dat land binnenvaren, deze vlag mag ook worden gevoerd wanneer zich een
buitenlandse gast aan boord bevindt.
-Andere vlaggen: commerciële of politieke vlaggen zijn niet toegestaan, evenmin als
vlaggen met een reclameboodschap. Uitzondering wordt gemaakt voor "promotie
binnenvaart", "Greenpeace", en dergelijke. Deze worden aan bakboord gehesen, maar
altijd lager of meer naar de binnenzijde van het schip dan de club en/of federatievlaggen.
- Gemeenschaps-, provincie- of stadsvlaggen: kunnen aan stuurboord worden gehesen
naar analogie van de beleefdheidsvlag. Als gemeenschapsvlag wordt enkel de officiële vlag
van de Vlaamse gemeenschap (met de gestileerde leeuw) en de heraldische leeuw (geel
met zwarte leeuw en rode tong/klauwen) aanvaard.
Vlaggen op ons clubterrein:
Het voeren van vlaggen op of nabij de clubaccommodatie of in de
jachthaven, moet bij voorkeur plaatsvinden aan een vlaggenmast,
voorzien van een ra en gaffel, waarbij de nationale vlag aan de gaffel, en
waar van toepassing de club- of federatiestandaard vanuit de hoger
staande masttop, en de natievlaggen van alle buitenlandse bezoekende
jachten aan de ten opzichte van de gaffel dwars geplaatste ra gevoerd
moeten worden. Aangeraden ook een Europese vlag hier bij te voegen,
daar men niet altijd alle vlaggen in voorraad heeft.
Andere vlaggen, zoals gemeenschaps-, provincie- of stadsvlaggen
worden aan een aparte vlaggenmast gehesen. Commerciële- reclameen politieke vlaggen horen niet thuis op een clubterrein.
Erevlaggen, zoals bvb. Blauwe wimpel of een andere erkenning van een bijzonder feit komen aan
een aparte mast, deze mag nooit hoger zijn dan de natie- of club- en federatievlaggen.
Vlaamse Pleziervaart Federatie
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Vakantietocht naar Berlijn
Op 5 april 2010 was het dan zover, trossen los en op weg naar Berlijn. Als je binnendoor naar Berlijn wilt, kun je dit
op 2 manieren bereiken, n.l. via Groningen of via de Rijn. Ik heb besloten om via de Rijn te gaan en terug via
Groningen. Eerst ben ik, via het AR kanaal naar Vianen gevaren, daar zetelt tegenwoordig de firma Kabola, daar heb
ik mijn cv-ketel laten schoonmaken. De volgende dag vertrokken richting de Rijn, via de Lek, Neder Rijn en
Pannerdensch kanaal de Rijn op om in Wesel een paar dagen later te overnachten. De volgende dag, een zondag,
besloot ik om door de sluis Friedrichsfeld te gaan, om het Wesel-Datteln kanaal op te gaan, ik denk het zal nu wel
niet zo druk zijn, nou dat viel erg tegen, om 11.30 uur heb ik me bij de sluis gemeld en „s avonds om 21.15 uur werd
ik eindelijk geschut, ruim 9 uur gewacht! Ik had me een paar keer gemeld over de marifoon om te horen of ze me niet
vergeten waren, dat had ik waarschijnlijk beter niet kunnen doen, want ik denk dat ik daardoor zo lang heb moeten
wachten. Gelukkig was boven de sluis een haventje naast de WSA, (zoiets als Rijkswaterstaat), en heb daar
overnacht.
Bij het plaatsje Dorsten heb ik een dag of vier gelegen om de was te doen. Ik had gebeld naar de havenmeester of ik
de wasmachine kon gebruiken, doch de wasmachine was stuk, maar als
ik even geduld had stond er over een uurtje een nieuwe, ik dacht nog ik
versta het zeker verkeerd, dus nog maar eens expliciet gevraagd, maar
het klopte, ik lag een goed uurtje en daar kwam de nieuwe machine en de
havenmeester, ik was zeer vereerd en heb natuurlijk geholpen om de
machine te installeren, en als dank mocht ik de machine uitproberen met
mijn wasgoed, gratis en voor niets met als resultaat een zeer schone was,
ha ha.
De volgende dag verder gevaren naar het Dortmund-Ems kanaal en daar
stuurboord uit gegaan naar Henrichenburg om daar de oude scheepslift te
bekijken, hier zijn we twee dagen gebleven. Vervolgens weer terug het
DEK op richting Mittelland kanaal, onderweg overnacht in Waltrop en „s
avonds gebarbecued. Volgende halte was Munster, daar kun je gratis in
de stad aanleggen, geen voorzieningen maar wel mooi in een doodlopend stuk water. De volgende dag het
Mittelland kanaal bereikt en na 4 km overnacht in Alte Fahrt Hoerstel, dat Alte Fahrt slaat op een oude, niet meer
gebruikte, zijarm van het Mittelland kanaal.
Uiteindelijk op 25 april het aquaduct in Minden bereikt, hier blijf ik 2 dagen liggen. Op 28 april bereik ik Missburg, een
buitenwijk van Hannover, hier heb ik weer een wasbeurt gepland, wat blijkt, ze hebben het washok afgebroken en
gaan een nieuwe bouwen, maar de wasmachine en droger zijn nog niet aangesloten, waarop een lid zegt, wacht
maar even en gaat de wasmachine naar buiten slepen en sluit hem aan op de nog bestaande water toe- en
afvoerleiding en met een verlengsnoer draait de wasmachine weer in de open lucht en ik kon de was doen, (twee
stuks), geweldig zulke acties… Verder doorvarend ben ik in Wolfsburg gekomen, hier worden de VW , Audi En Seat
gefabriceerd, er is een groot complex ingericht voor bezoekers, het heet: Autostadt en je kunt er de hele dag
doorbrengen met (oude) auto‟s bekijken en een rondrit door een gedeelte van de fabriek, ook is er een testbaan waar
je voor 25 euro een paar keer met een VW Touareg of een Tiguana over heen mag rijden, door bijv. een grote
rioolpijp, een echte trap op en af, een schuine helling enz. Je begrijpt dat heb ik dus ook gedaan in de Tiguana (met
automatische versnellingsbak) wat een auto…geweldig! Verder door op het Mittelland kanaal heb ik aangelegd aan
walkant van het kanaal, er zijn veel van dat soort aanlegplaatsen, gezamenlijk voor de beroepsvaart en altijd een 50
meter voor de pleziervaart, bij het plaatsje Calvorde. Nou dat is nog erg in de stijl van het oude Oost-Duitsland, veel
onverharde wegen en als ze wel verhard zijn is dat bestraat met kinderhoofdjes, ik zal niet zeggen dat de mensen
daar in armoe leven, maar die indruk geeft het wel. Helaas weinig Trabantjes, meer allemaal moderne auto‟s voor
gammele huizen, de heilig koe is ook daar dus duidelijk aanwezig…
Op 4 mei heb ik het aquaduct over de Elbe gepasseerd, die is bijna één kilometer lang, daarna kom je in sluis
Hohenwarte en zak je 19,6 meter naar beneden, gelukkig aan drijvende bolders. Het vaarwater hier heet nu Havel.
De volgende dag lag er rijp op het dek, het is kennelijk erg koud geweest vannacht! In jachthaven Genthin weer een
was gedraaid.
Op 6 mei vertrokken uit Genthin richting Brandenburg, het was die dag erg koud en regenachtig, niet leuk dus. In
Brandenburg aangelegd voor 5 dagen, ik ga met de trein een weekendje naar Haarlem om de verjaardagen van mijn
beide dochters te vieren, (en uiteraard een cadeautje te geven, ha,ha!) Het liggeld in Brandenburg is voor 1 nacht 1
euro, voor twee nachten 90 cent voor drie 80 cent en dan stopt het , jammer want ik zeg tegen de havenmeester, dan
blijf ik 10 nachten en lig voor niks, maar helaas die vlieger ging niet op…
Op 11 mei in jachthaven Potsdam aangelegd, hier blijf ik 4 nachten liggen om o.a. het kasteel Sanssouci en Potsdam
te bekijken. Sanssouci is beslist de moeite waard om te bekijken, schitterend aangelegde tuinen, prachtig, wat een
weelde vroeger.
Op 17 mei heb ik Berlijn bereikt, en vaar nu op de Spree, ook hier kun je weer gratis liggen, zij het dat het overdag
erg druk is met rondvaart boten, maar „s avonds is het heerlijk rustig, van hieruit heb ik Berlijn bekeken, o.a.
checkpoint Charlie, de Brandenburger tor, Gedachtnis Kirche, een gedeelte van de Berlijnse muur enz. Je kunt dat
alles heel goed met de metro doen, voor 6 euro koop je een dagkaart, dus dat is niet duur…
Op 19 mei weer vertrokken uit Berlijn om de meren verder op te bevaren, maar het weer zit niet mee, het is koud, nat
miezerig weer, en ik besluit om zo snel mogelijk een plaatsje te vinden, dat wordt uiteindelijk een schitterend mooi
plekje achter een eiland, het insel der jugend, via een brug kom je op het eiland, op de weg vlak voor de brug is een
“walk of fame”, met namen als Audry Hepburn, Herman van Veen, Frank de Boer, Stephen Hawkins enz.
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De volgende dag tot het plaatsje Erkner gekomen en houd hier halt aan weer een schitterend mooi plekje…dit is het
keerpunt van de reis, de volgende dag weer terug naar Berlijn. Op 24 mei ben ik van de Spree weer de Havel op
gegaan en in Spandau overnacht, ook weer een mooi (en gratis) plekje, „s avonds een enorme onweersbui met hagel
over me heen gehad, „s morgens was wel het schip schoongewassen ha ha.
De volgende dag in Oranienburg aangelegd, ook weer een mooi gratis plekje aan de rand van het stadje, hier heb ik
2 nachten gelegen om de was te doen en het voormalige concentratiekamp Sachsenhausen te bekijken. Hier was ik
erg van onder de indruk, wat daar gebeurt is tart alle verbeelding, ik kon even geen Duitser meer zien, het liefst had
ik mijn schip opgepakt en hier in de Zaan gelegd….
Op 27 mei heb ik het Finow kanaal bereikt, dit is een niet meer in gebruik zijnd stuk vaarwater door de beroepsvaart,
met 12 sluizen, welke nog met de hand bediend worden, zelfs sluisdeuren die je met een lange stok moet dichtduwen
en open trekken. Iik vroeg aan de sluismeester of dat geen zwaar werk was, waarop hij zij: “kom het maar proberen”,
en verdraaid het ging reuze soepel. In dit kanaal heb ik 2 overnachtingen gehad, de laatste was in Eberswalde, hier
ben ik 2 nachten gebleven en ben met de fiets naar de verderop gelegen scheepslift gefietst. Ook hier weer een
mooie gratis aanlegplaats bijna in het centrum van het stadje met een aansluiting voor walstroom en water…
Op 30 mei het kanaal verder afgevaren en de scheepslift in, 36 meter omhoog weer het Oder-Havel kanaal op,
richting Obere-Havel wasserstrasse.
Onderweg nog even de Werbellin see opgegaan, hier moet je door 2 sluizen welke automatisch zijn gemaakt, zoals
je veel in Frankrijk ziet, het zou erg mooi moeten zijn op die see, maar het weer was spelbreker, koud, de hele dag
miezerig en dus ben ik niet helemaal doorgevaren tot het eind, maar redelijk snel al voor anker gegaan.
Het water is daar ongelofelijk helder, je ziet je eigen anker liggen op ruim 5 meter diepte…
De automatische sluizen doen het goed en het gaat erg rustig, op mijn route naar Swerin krijg ik er nog veel meer
van dat soort, dus deze kennismaking was geslaagd!
Het Obere-Havel heb ik op 1 juni bereikt en op 2 juni heb ik aangelegd bij Gasthaus zur Fahre, als je daar „s avonds
eet hoef je geen liggeld te betalen, daar dus heerlijk gegeten en ook heerlijk overnacht, „s avonds nog even een
wandelingetje door een klein bos, kom ik een afrastering van kippengaas tegen, met een gat er in, ik sta zo nog even
te kijken en zie uit mijn linker ooghoek wat bewegen. Komen er 6 everzwijnen aan, pappa voorop, dan drie kleintjes,
moeder en nog een kleintje als laatste en allemaal in ganzenpas achter elkaar aan. Ik denk: “als ze mij zien en ze
komen op me af dan trek ik het gat dicht”. Maar gelukkig, ze zien en ruiken mij niet, ze lopen bovenwinds van mij.
Even verderop, ik hou ze in de gaten, zij ze benedenwinds en ruiken mij en stoppen, en tot mijn schrik zie ik dat het
hekwerk daar helemaal weg is…. Gelukkig bleef pappa staan en ben ik heel langzaam en voorzichtig van ze
weggelopen, zo vlug mogelijk het bos weer uit, phoe phoe, je weet het maar nooit met beesten in het wild en jongen
bij zich…
De volgende dag op de Stolpsee voor anker gegaan, de tocht
door de Havel is zo overweldigend mooi, dat doet alle slechte,
koude en natte dagen vergeten, het is niet onder woorden te
brengen wat een mooi vaarwater dat is…
De volgende dag, 4 juni, Furstenberg bereikt, hier moet ik
wachten op de sluis, deze is het afgelopen half jaar gerenoveerd
en wordt a.s. zondag 6 juni feestelijk heropend!
Hier weer een concentratiekamp bezocht, n.l. Ravensbruck. Dit
was een vrouwenkamp, ook hier zijn weer afschuwelijke dingen
gebeurt. Furstenberg ligt aan de Schwedtsee, de as van de
verbrande lijken is hier gewoon in het meer gestort…!
Nadat de sluis „s middags (13.00 uur) feestelijk heropend is
kunnen we er door, nou ja we… er liggen wel 30 boten en bootjes
te wachten!!! Uiteindelijk kon ik er om 15.30 uur doorheen en ga
vervolgens een paar kilometer verder de Roblinsee op en daar
voor anker, ik was het zat, het weer was geweldig en warm, en heb daar heerlijk gezwommen, temp. van het water
ongeveer 20,8 graden… heerlijk!
Op 8 juni bereikte ik, via de kleine Muritzsee het plaatsje Malchow in de Malchowersee, hier aangelegd voor de nacht
midden in het stadje, wilde eigenlijk alleen maar boodschappen doen, maar lag daar heerlijk.
10 juni lag ik aan een steiger, die net zo lang als de boot is, in het Muritz-Elde kanaal, een schitterend mooi plekje,
gratis met picknicktafel en een mooi grasveldje. „s Avonds zag ik een bever zwemmen langs de oever, en ik had net
daarvoor zelf gezwommen, brrrr een beetje griezelig vond ik het….
Op 11 juni ben ik in Swerin aangekomen, heb daar in jachthaven Mecklenburger Staatstheater gelegen, wie zo‟n
naam voor een jachthaven bedenkt verdient een ereprijs…haha, afijn een schitterende jachthaven met wasmachine
en droger, dus hier weer de was gedaan en twee dagen blijven liggen, om het kasteel en de stad te bezichtigen.
Het kasteel huisveste de vroegere Oost Duitse regering, na de “wende” worden veel kastelen en markante gebouwen
en woningen opgeknapt en dat is goed te zien. Er moet nog erg veel worden opgeknapt trouwens.
Om Swerin te bereiken moet je door het Storkanaal, je komt dan in de Sweriner innensee, en dat loopt dood, hier
moest ik dus weer terug door het Storkanaal naar de Muritz-Elde kanaal.
Op 14 juni bereikte ik het dorpje Eldena, met de gelijknamige jachthaven, hier ben ik twee dagen blijven liggen, ik
wilde het kasteel Ludwigslust zien, de versierselen zijn van papier maché gemaakt die met goudverf beschilderd zijn,
werkelijk fantastisch mooi. De reden was gewoon geldgebrek, ja ja, de adel heeft daar vroeger ook last van gehad…
Later hoorde ik dat het kasteel in Swerin ook zulke versierselen heeft.
Via Domitz ben ik de Elbe afgegaan, ik was van plan om naar Hamburg te gaan en dan verder via Ottendorf naar
Bremerhaven, maar in het kanaal na Ottendorf is een lage vaste brug, 2.70 m. Als ik alles klap ben ik volgens de
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papieren 2,65 m. hoog, als het water ietsje hoger staat kan ik er niet onder door en moet ik via de Noorzee om
Cuxhaven heen of terug, stroomopwaarts de Elbe op, het alternatief is het Elbe-Seitenkanaal, de weersvooruitzichten
waren niet zo geweldig, harde wind uit het NW, dus het is het laatste geworden.
Het Elbe-Seitenkanaal is niet echt spannend, behalve dan een scheepslift (38 meter omhoog) en sluis Uelzen (23
meter omhoog), deze sluis heeft spaarbekkens, het water wordt daar in gepompt, met leeglopen, en met vollopen
van de sluis er weer uitgepompt, ze hebben zo dus praktisch geen waterverlies en het gaat allemaal erg rustig, geen
wild stromend water de kolk in en dat is wel erg prettig.
Na het Seiten kanaal weer het Mittelland kanaal op richting Hannover en later Minden.
Bij sluis Anderten heb ik een vreselijke ervaring gehad, ik voer de sluis in achter een rondvaartboot, de kolk is 190 m.
lang. De bovenste deur zakt voorover in het water weg, dus niet zoals gebruikelijk twee deuren, ver achter mij vaart
een vrachtschip, op de sluis is een feest aan de gang en ik lig te wachten op dat binnenschip, dacht ik…. Ik zie achter
mij dat er een ballon met een naamkaartje in de kolk drijft, de deur is nog niet omhoog en het vrachtschip komt
dichterbij. Ik denk: “dat is toch ook sneu voor dat kind” en ik haal die ballon er wel even uit met mijn pikhaak, zo
gezegd zo gedaan. Ik geef die ballon een slinger de lucht in en kijk nog even naar de feestende mensen. Tegelijk zie
ik dat de deur omhoog is gekomen en ik ren naar mijn schip, ongeveer 15 meter, en zie dat het al een beetje scheef
ligt! Ik probeer het touw los te maken maar dat lukt niet meer en hol naar binnen om een mes te pakken. Binnen
gekomen hoor ik flessen omvallen en de ontbijtboel vliegt op de grond, bord in stukken, terwijl ik het mes pak hoor ik
KNAL en de landvast is geknapt…. Gelukkig maar, want het water was al een meter gezakt en dat gaat nog bijna 14
m. door… Later bleek dat het vrachtschip in de andere kolk is geschut, waarom weet ik niet, want hij kon er makkelijk
bij. Na de sluis heb ik alles weer opgeruimd, geïnspecteerd en gecontroleerd maar geen schade aan mijn schip,
alleen een ontbijtbordje stuk en een ongelofelijke schrik. Ik heb die nacht slecht geslapen, iedere keer dacht ik wat er
had kunnen gebeuren als dat touw niet was gebroken of pas veel later……… brrrr. Ik moet toch wel een heel lief
engeltje op mijn schouder hebben zitten. Veel later heb ik de breeksterkte van die landvast opgezocht, die is 3500
kg…
Op 22 juni ben ik via Minden de Weser afgegaan richting Kuste kanaal. Onderweg nog een eenvoudige jachthaven
annex camping aangedaan, daar rekende men € 3 per hoofd en eigenlijk was ik te groot voor de steiger, maar wel
een heel aangenaam prijsje voor een overnachting, het water was gratis en kwam uit een bron.
Twee dagen later kwam ik in Bremen aan, daar ben ik weer 2 dagen blijven liggen om de stad te bezoeken en de
was te doen uiteraard. Je ligt hier aan drijvende steigers, het verval is hier bijna 5 meter. De havenmeester zet d.m.v.
een zogenaamde SEPP-KEY een bedrag op de elektrameter en bij vertrek reken hij met je af wat je gebruikt hebt, ik
moest voor een was- en droogbeurt en 3 kW verbruik € 5,50 afrekenen, niet echt duur, dus heb ik maar een flinke
fooi gegeven.
Op 26 juni via de Hunte Oldenburg bereikt, hier zou ik diesel kunnen krijgen, dit zou gebeuren met een tankauto,
maar bij nader inzien durfde de pomphouder dat toch niet aan, ook niet om een 200 litervat te brengen, wat hij zelf
opperde, allemaal vanwege eventuele milieu problemen. Daardoor ben ik wel een dag langer onnodig blijven liggen.
De Hunte gaat over in het Kuste kanaal, dit kanaal loopt door een oud veengebied en dat is te merken ook, het lijkt
wel of je door een sloot met ossenstaartsoep vaart, wat bruin is dat water zeg. Aan het eind, vlak voordat je de Ems
opvaart, ligt het plaatsje Dorpen. Hier heb ik de nacht doorgebracht.
De volgende dag de Ems opgevaren richting de Dollard, na de sluis Herbrum wordt de Ems een getijdenrivier. Ik ben
ongeveer één uur voor hoogwater de sluis doorgevaren, dus lekker
met het afgaand tij naar Delfzijl: om 11.30 uur uit Dorpen
vertrokken, om 15.20 de sluis Herbrum gepasseerd en om 20.45
uur in Delfzijl aangekomen, de stroom was op z‟n hoogst +/- 10
km/h, de afgelegde weg +/- 88 km.
De volgende dag weer terug door de sluis om te tanken bij
Watersportvereniging Neptunis, hierna weer door de sluis naar
binnen.
De volgende dag naar Groningen en besloten om door Groningen
heen te varen, nou dat doe ik dus NOOIT meer, wat een
onvriendelijke bediening van de bruggen daar, eerst vragen ze of
je er ECHT niet door kan en dan als ze de brug bedienen
schreeuwen ze naar je dat als ik zo in Friesland zou varen, ik de ramen
moest klappen. De spoorbrug wordt niet door de stad bedient maar door de NS en die heeft geen marifoon, dus extra
lange wachttijden….uiteindelijk ben ik boven sluis Gaarkeuken gaan overnachten, heerlijk rustig.
De volgende dag Sneek bereikt, hier aangelegd in de Bothniakade en ‟s avonds heerlijk gegeten bij een bistro
genaamd het Vaticaan.
De tocht vervolgt via Makkum, Stavoren, Ossenzijl, Ketelmeer (geankerd), Elburg en Almere en op 10 juli in
Zaandam geëindigd.
Totalen van deze tocht:
Aantal kilometers:
Aantal liters diesel:
+/Aantal vaaruren:
Gemiddeld verbruik:
Aantal sluizen:
Grootste verval,(sluis Uelzen)

2408
1100
338
3,25 ltr./uur
95
23 meter

Schip:
Lengte:
Breedte:
Diepgang:
Gewicht:
DVH:

Hans Hofhuis, “Marlien”
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Lowland Trawler
13,50 meter
4,20 meter
1,20 meter
20 Ton
3,00 meter

Wachtplaats Schipholdraaibrug
officieel in gebruik
dinsdag 17 augustus 2010

Op 16 augustus is de nieuwe wachtplaats bij de Schipholdraaibrug in de Oostelijke
Ringvaart in gebruik genomen. Dit is het laatste project in een serie van wachtplaatsen
die de provincie Noord-Holland het afgelopen jaar gerealiseerd heeft.
Door op een knop te drukken werd de aanlegsteiger met wachtende zeilboten op de Staande
Mastroute door de heer J. (Jaap) Bond, gedeputeerde Provincie Noord-Holland (op de foto
links) en de heer M.J.. (Michel) Bezuijen, wethouder RO, Mobiliteit en Sport in de Gemeente
Haarlemmermeer (op de foto rechts) officieel met een confetti donderslag geopend.
Staande Mastroute overleg
Het Watersportverbond klaagt al jaren over het ontbreken van goede en veilige
wachtplaatsen bij bruggen. Bij het Staande
Mastroute-overleg, waar vaarweg- en
brugbeheerders om de tafel zitten met
belangenorganisaties, heeft het
Watersportverbond regelmatig aangedrongen op
het realiseren van wachtplaatsen.
Beroepsvaart en pleziervaart
De provincie heeft zowel het Watersportverbond
als de Koninklijke Schuttevaer betrokken bij het
ontwerp van de wachtplaatsen, zodat er een zo
veilig mogelijke plek voor zowel de beroepsvaart
als de pleziervaart gemaakt kon worden. De
pleziervaart en beroepsvaart hebben gescheiden wachtplaatsen die elk geschikt zijn voor de
doelgroep.
Belangrijk
Goede wachtplaatsen zijn belangrijk. Vooral bij bruggen die zo hoog zijn dat een deel van
het scheepvaartverkeer er onder door kan varen. Het is gevaarlijk om voor de brug rondjes
te blijven varen als er doorgaand verkeer is. Bovendien is het uitzicht bij bruggen vaak
slecht.
Tevreden
Het Watersportverbond is dan ook erg tevreden met de
wachtplaatsen. Er zijn nu wachtplaatsen gerealiseerd
bij de Aalsmeerderbrug, de Cruquiusbrug, de
Westfrieschesluis, de Kogepolderbrug en de
Schipholdraaibrug.

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Aansluiting Noord-Hollands
Groetkanaal–Langereis?
vrijdag 27 augustus 2010

De Noord-Hollandse gemeente Niedorp onderzoekt de mogelijkheid voor een sluis aan
de zuidzijde van het Groetkanaal, zodat dit aansluit op de Langereis. Zo zou een
doorgaande vaarroute mogelijk worden gemaakt.
Doodlopend
Het Groetkanaal loopt nu nog dood aan de zuidkant. Er is wel een kano overdraagplaats,
maar verdere doorgaande scheepvaart is onmogelijk. Het Watersportverbond is dan ook
verheugd dat de gemeente de mogelijkheid van een zelfbedieningssluis gaat onderzoeken.
Rondje varen
Daardoor zou het mogelijk zijn om een rondje te varen via het Groetkanaal, de Langereis, de
Westerlangereis, het Kanaal Omval en weer naar het Groetkanaal. Deze tocht, voor de
kleine recreatievaart, gaat door plaatsen als Langereis, Oude en Nieuwe Niedorp en Winkel.
Zo zijn er voordelen voor de plaatselijke horeca, maar zijn er ook mogelijkheden voor
verhuurders van sloepen en fluisterboten.
Brief
Leden van het regioteam Noord-Holland hebben samen met dhr. Den Hollander van de
gemeente Niedorp ter plaatse bekeken wat de mogelijkheden zijn. Het Watersportverbond
heeft een ondersteuningsbrief naar de gemeente Niedorp gestuurd. We hopen hiermee het
onderzoek positief te beïnvloeden.
Kijk voor meer informatie op www.watersportverbond.nl/noord-holland

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Vakanties en dagtochten met
kajuitjacht populair
donderdag 16 september 2010

In 2009 hebben 670.000 bootvakanties in binnen- en buitenland plaatsgevonden. Uit
vervolgonderzoek is gebleken dat 2010 een lichte stijging laat zien van het aantal
verhuurde boten in Nederland. Bootvakanties worden dus steeds populairder.
Dit blijkt uit onderzoek van NBTC-NIPO Research in opdracht van de HISWA Vereniging
naar bootvakanties van Nederlanders op kajuitjachten.
Friesland populairst
Ongeveer 86 procent van de Nederlanders gaat op bootvakantie met hun eigen boot. 14
procent wordt doorgebracht op een gehuurde of geleende jacht of als opvarende. Veel van
de bootvakanties vinden plaats in Nederland met Friesland als populairste plek. Hierna
volgens Noord-Holland. Zuid-Holland en Zeeland als een goede bestemming voor je
bootvakantie. Een opmerkelijk feitje is dat Nederlanders op een bootvakantie met een
gehuurd jacht langer op vakantie gaan dan met een eigen jacht, namelijk meer dan acht
dagen.
Totale bestedingen: ruim 125 miljoen
In 2009 heeft de gemiddelde
kajuitjachtbezitters 132 euro uitgegeven aan
horeca, boodschappen en vaarkosten. Dit
bedrag is bijna twee keer zo hoog als het
bedrag van de gemiddelde kampeerder. Op
huurjachten of geleende boten ligt het bedrag
zelfs nog hoger en wordt er zo’n 216 euro
uitgegeven per persoon.
Ook worden er elk jaar een miljoen
dagtochten in Nederland ondernomen met
een eigen of een geleende boot. Al deze bestedingen komen hiermee op 127,5 miljoen euro
in 2009.
Seizoen 2010 gunstiger
De HISWA Vereniging heeft een aanvullend onderzoek gedaan onder de Jachtverhuurders.
Hieruit is gebleken dat het seizoen tot nu toe iets beter verloopt dan het seizoen 2009. Er is
een lichte stijging te zien van het aantal verhuurde boten in Nederland. De onderzochte
bedrijven merken een stabiele omzet waarbij er wel meer sprake is van last minute
boekingen. Ook de jachthavens signaleren meer bezoeken van huurjachten dan in 2009.

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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