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Het einde van het jaar 2010 is al weer in zicht, de
winter laat reeds erg vroeg in het seizoen van zich
spreken, waardoor er misschien leden zijn die nog
niet helemaal klaar waren met de voorbereidingen
aan de boot. Nog gauw wat antivries er in etc. Het
dekzeil er over en laat de winter dan maar komen.
Nu de haven en bootjes dan toch in ruste zijn,
hebben we met z’n allen weer even tijd voor andere
zaken. De gezelligheid thuis met familie en vrienden
rondom alle feestdagen. Op naar weer een nieuw
jaar en dus ook weer een nieuw vaarseizoen.
Ook deze wintertijd brengt ongetwijfeld weer vele
verhalen en bijzonderheden. Reden genoeg dus om
uw bevindingen en bijzondere verhalen aan het
papier toe te vertrouwen.
En u weet het, bent u zelf geen schrijver, maar wilt u
ons toch laten meegenieten van uw verhalen en
belevenissen, neem dan contact op met de redactie.
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De redactie wenst alle leden van
De Remming hele mooie en warme
kerstdagen toe en een heel goed en
vooral gezond 2011.
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TeWarskip
Het is alweer de laatste TeWarskip van het jaar 2010.
Het is daarom ook winter. Het is zelfs al wit en glad. Op De Remming is er rust en slechts een
enkeling komt er nog voor de gezelligheid of een klus.
We hebben Hans gevraagd ook deze winter weer havenmeester te zijn. Geweldig dat hij dat wilde
oppakken. Hij houdt een oogje in het “gestreken” zeil en daarbij doet hij ook nog veel klussen of
regelt het een en ander. Het gaat allemaal door en in stilte.

Er zijn naast Hans meerdere leden die veel extra doen en dat blijft zo vaak buiten beeld. Zo gaat
de Vereniging maar voort in stilte zonder veel tamtam. Zonder de inzet van de leden zou het zeer
stroef gaan. Ik ga de tientallen werkers voor De Remming niet noemen hoor, uit vrees iemand over
te slaan of buiten beeld te laten, wat een zeer akelige fout zou zijn. We kennen ze echter wel denk
ik, de leden met extra kennis, vaardigheden en werkkracht die dat en zichzelf inzetten voor de
Vereniging. Ik waardeer ze groots en met mij de leden die het weten. Het is zeker niet gewoon wat
ze allemaal doen, maar soms lijkt het wel of het vanzelfsprekend is. Dat is het niet dus vandaar nu
in deze TeWarskip breed uitgelicht dat er zeer veel waardering is voor al die stille extra werkers die
onze Vereniging zo sterk maken en hebben gemaakt.

Van de nieuwe opgang naar de brug is nog geen spoor te bekennen en ook rondom de voor ons
belangrijkste dossiers is het stil. Ik noem ze even op: de steigers die we misschien overnemen, de
ongunstige huurovereenkomsten en de huurverhoging, en onze bezwaren daartegen. Het is erg
stil geworden met die dossiers. De juriste van Gemeente Zaanstad belde me dat, i.v.m. de ernstige
bezuinigingen die zijn opgelegd aan onze Gemeente, de besprekingen werden uitgesteld. Er zou
een totaalplan gaan komen waarin de steigers, de huurverhoging, en de huurovereenkomst
gezamenlijk onderwerp van bespreking zouden worden.
Op zich staat De Remming er wel goed voor bij de Gemeente Zaanstad en is er ook met de
Havendienst een goed contact. Ik weet uit mijn andere vrijwilligerswerkzaamheden dat de
Gemeente op dit moment heel veel moeite doet om de bezuinigingstaakstelling uit Den Haag in te
vullen en het voor de inwoners van Zaanstad zo goed mogelijk te houden. Op dit moment wachten
we af tot we weer een uitnodiging ontvangen voor verder overleg over de dossiers, maar ergens in
februari ga ik er wel over bellen, want de huurverhoging voor het grotere oppervlak komt er aan en
voor die tijd is het voor De Remming goed om duidelijkheid te hebben of er een andere
huurovereenkomst kan komen waar we meer zekerheid uit kunnen halen voor de toekomst.

Het is de tijd om een beetje terug te blikken en ik kan u wel vertellen dat het voor de Vereniging,
uw bestuur en vele leden niet uitsluitend een fijn jaar is geweest. De dieptepunten kennen jullie
wel. Echter ook weer uit deze dieptepunten naar voren gekomen betrokkenheid en positieve inzet
van velen maakte heel veel goed. Zo samen uit de narigheid komen is ook een teken van onze
kracht als Vereniging met onze verschillen en overeenkomsten. Achteraf kan ik u wel schrijven, dat
ik, en ik weet ook het bestuur en betrokken leden, de steun van velen, om het beste voor
De Remming te behalen, heel erg waarderen.
Kortom, het is echt winter en de tijd om na te denken over het seizoen wat komen gaat, met weer
drukte en levendigheid op onze haven.
Uw voorzitter, Anne
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UITNODIGING
“NIEUWJAARSRECEPTIE”
ZATERDAG 8 JANUARI 2011

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

Locatie:
Adres:

Partycentrum

Lindeboom

Raadhuisstraat 57
1541 JB Koog a/d zaan

De ingang is aan de Verzetlaan.
Parkeren bij Albert Heijn en dan onder de brug doorlopen,
dan loop je tegen de ingang aan van de lindeboomschool.
Het is op de tweede etage en er is een lift aanwezig.

Tijd:

20.00 uur tot ca. 24.00 uur

AANMELDEN KAN VOOR 4 JANUARI
Meld even of je alleen of met partner komt. Meld je bij voorkeur per email aan!
De mensen die geen beschikking over internet hebben kunnen even bellen.
AANMELDEN VIA MAIL;
MARCO@DOENMETDOEN.NL
AANMELDEN PER TELEFOON; 06 – 21 59 29 00

******* TOT 8 JANUARI *******
De evenementencommissie
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Bestuursvergadering van de W.S.V
“De Remming”
donderdag 4 november 2010

Aanvang:
Locatie:

20.00 uur
Havenkantoor

Aanwezig:

Anne de Jong, Joke Brandse, Henk van‟t Hul, Jan Gankema, Jan Kooiman
en Jan Zwart

Opening
Anne opent de vergadering om 20.10 uur en stuurt aan op een korte vergadering.
Mededelingen
Dhr. Geerstema voelde zich aangesproken toen wij het hadden over de dubbele verzekering van
de Ark. Het blijkt dat hij er niets mee van doen had, waarvan akte. Het probleem is inmiddels wel
opgelost en het geld is teruggestort.
Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering oktober 2010 worden goedgekeurd.
Binnengekomen post
Brieven van het Watersport verbond, brief van dhr. Schouten over de verkoop van zijn boot en
het aanhouden van zijn box. Een brief van de gemeente Zaanstad over de voorbereidingen voor
de verkoop van de haven en het openbaar maken van dit besluit. Brief van dhr. P. van Komen
Purmerend, i.v.m. een wijziging.
Havencommissie en Technische commissie
Er gaat een briefje naar dhr. Schouten dat het elektra bij de box hoort en dus niet kan worden
verwijderd. Als je niets gebruikt dan kost het ook niets. Jan Gankema komt met een wijziging van
het passantengeld voor onze haven. Hier komen wij nog nader op terug. Jan Gankema zal
tijdens de ledenvergadering uitleg geven hoe men om moet gaan met de bordjes groen en rood.
Als men langer dan twee dagen de haven verlaat dan moet het bordje op groen. Gebeurd dit niet
dan mag de havenmeester de box toewijzen aan een passant. Ook is het niet toegestaan als
men de haven verlaat om de box toe te zeggen aan een kennis c.q. vriend of familie, omdat de
box toch van dat lid zou zijn.
Er is een brief binnengekomen van een bewoonster van de flat die problemen heeft met
bewoning op een schip. Wij zullen deze brief beantwoorden dat wij onze havenreglementen
naleven en dat ieder zich daaraan houdt.
We gaan „s winters maatregelen nemen tegen bevriezing van de waterleiding. Het water gaat van
de haven af en de douches gaan buiten gebruik. De waterpomp van de haven wordt vervangen
i.v.m. diverse storingen. De waterleiding naar de Ark wordt voorzien van een warmtelint.
We gaan ook een compressor aanschaffen.
De Ark is schoongemaakt door drie enthousiaste leden.
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Administratie
Joke heeft problemen met het administratieprogramma. Jan Zwart zal het systeem proberen
zoveel mogelijk aan te passen. I.v.m. de nieuwe ontwikkelingen met de gemeente wat betreft de
huur van ons water zullen mogelijk de tarieven van de boxen moeten worden aangepast.
De ledenstop moet worden aangehouden.
Redactie
“Remmingwerk” is weer verschenen en ziet er goed uit.
Evenementen commissie
De “snert”middag was een groot succes, zeker voor herhaling vatbaar.
Rondvraag
Jan Gankema stuurt een brief naar dhr. Schouten, hij blijft verantwoordelijk voor zijn
elektrameter. Henk schrijft een briefje naar de flatbewoner.

De vergadering wordt om 23.45 uur afgesloten. Wat later dan was geplant.

Volgende vergadering op 9 december 2010 om 20.00 uur
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Najaarsvergadering in clubgebouw Mozamo te
Koog a/d Zaan, 8 november 2010

Opening vergadering:
In verband met de afwezigheid van Anne de Jong opent Henk van ’t Hul als
plaatsvervangend voorzitter om 20.15 uur de vergadering, met een
“allemaal welkom op deze laatste ledenvergadering van 2010”.
Notulen vorige vergadering
De notulen van de voorjaarsvergadering 2010 worden goedgekeurd.
Binnengekomen post
ANWV heeft +/- 20 brieven ingestuurd. Geen van deze brieven is relevant voor onze leden.
Een bewoner van de torenflats aan de haven heeft ons een brief gestuurd. In deze brief
wordt de vereniging aansprakelijk gesteld voor het feit dat er in onze haven aan boord van
de boten wordt gewoond. Wij hebben hierop schriftelijk geantwoord dat het niet is toegestaan
op onze haven te wonen en dat we dat ook zullen handhaven.
De gemeente heeft ons gemeld dat ze nog steeds van plan zijn de huur van de haven
marktconform te verhogen. Waar dat uiteindelijk op uit zal draaien is nog niet bekend.
Jaarverslag van het bestuur
Een jaarverslag was als zodanig niet voor handen. Dit was mede zo omdat Anne niet
aanwezig was en hij het verslag normaal voor zijn rekening neemt.
De volgende opmerkingen zijn gemaakt door Henk:
De gemeente wil ons de haven nog steeds om niet (voor niets) verkopen. Het
bestuur is ook nog steeds van plan het te accepteren omdat we geen andere
oplossing zien.
De nieuwe opgang komt er nog steeds aan. Alleen schuift de daadwerkelijke
datum steeds op.
Voor het baggeren van de haven geeft de gemeente nog steeds niet thuis.
Er waren dit jaar uitzonderlijk veel passanten.
Havencommissie
De ledenstop blijft gehandhaafd.
Alle leden die als hulphavenmeester dienst hebben gedaan worden van harte bedankt voor
hun geweldige inzet.
Ook de leden die bereid zijn geweest hun boxboordje op het juiste moment op groen te
zetten worden daarvoor hartelijk bedankt.
In dit verband wordt er nog een keer op gewezen dat een box niet het eigendom is van een
lid aan wie de box is toegewezen. Als men van plan is langer dan twee dagen de box te
verlaten dan moet het
boordje op groen
worden gehangen. Een
lid mag zijn box niet
aan een passant of een
bekende aanbieden.
Voortaan zal de
havenmeester een
box die al twee dagen
leeg is en waarvan
het boordje op rood staat
toch aan een
eventuele passant
toewijzen.
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Technische commissie
In de winter gaat het water van de haven er af. Het moment wordt bepaald door de
vorstvoorspelling. Om bevriezingsproblemen te voorkomen worden de leidingen
leeggeblazen met een compressor. Als leden drinkwater nodig hebben dan kan dat uit de ark
worden gehaald. De waterleiding naar de ark is verwarmd d.m.v. een warmtelint en
drinkwater blijft daar dus beschikbaar. De leiding blijft afgesloten tot na de vorstperiode.
De douches zijn tijdens de wintermaanden afgesloten en dus niet beschikbaar voor gebruik.
Er werd gevraagd of het mogelijk is een wasmachine en een droger in de ark te plaatsen.
De reden waarom we dit niet doen is dat dit dan ook door iemand beheert en onderhouden
dient te worden. Ook de waterdruk is qua capaciteit niet toereikend. De algemene mening
van de vergadering was dat we er niet aan moeten beginnen.
Volgens de heer Wals (gemeente) is de loopbrug klaar. Hij wordt momenteel gecoat in de
kleur blauw. Begin deze maand wordt begonnen met de installatie!!!
De hydrofooninstallatie is niet geschikt. We gaan de mogelijkheden nog nader bekijken en
waarschijnlijk een nieuwe aanschaffen, inclusief een buffer.
Er moet in de ark weer olie worden getankt. Het verbruik was dit jaar 1200
liter.
Er is in de ark een watermeter geplaats om te kunnen berekenen hoe groot
het aandeel van de oppervlaktevervuiling is die wij veroorzaken.
In de ark is een planboord opgehangen waarop wordt aangegeven hoe de
boxen zijn bezet. Het is een hulpmiddel bij het toekennen van de boxen aan
passanten.
Jan Kooiman gaat aftreden. Een vervanger is nog niet bekend. Vrijwilligers zijn welkom.
Ook Jan bedankt alle vrijwilligers die hem het afgelopen jaar hebben bijgestaan met zijn
werkzaamheden.
Administratie
De liggelden kwamen weer ter sprake. Aangezien de gemeente nog niet heeft besloten wat
het voor ons gaat worden kunnen we nog geen besluit nemen. Voorlopig wordt er wat geld
gereserveerd om een eventuele plotselinge verhoging te kunnen opvangen. In het ergste
geval wordt de verhoging € 3,00 per vierkante meter. Het is ook mogelijk deze verhoging te
beperken door het passantentarief te verhogen.
Er ontstond nog een discussie over een extra verhoging voor het boottarief (geldt bijv. voor
leden met een zwerfplek), maar daar is geen enkele reden voor.
De voorgestelde begroting werd aangenomen.
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Evenementen
Het Alkmaar evenement was super. Er was veel animo en er was veel lof voor de
organisatie. Ook de “snertdag” was een succes. De evenementencommissie zal op deze
voet door gaan. Op naar de nieuwjaarsreceptie. Zie hiervoor de uitnodiging die is
opgenomen in het laatste Remmingwerk van 2010.
Kascommissie
Er dient weer een nieuwe kascommissie benoemd te worden.
Er zijn twee nieuwe leden nodig, omdat de vorige kascommissieleden alle drie al twee keer
de controle hebben uitgevoerd.
Aangemeld hebben zich Johan Ofman en Ed Baas. Beiden zijn met applaus geïnstalleerd.
Rondvraag
Piet Besse vraag naar de situatie betreffende de havenstickers.
De gemeente heeft gezegd hierover in december een besluit te nemen. Als besloten wordt
de havensticker te handhaven dan zullen ze in maart beschikbaar zijn.
Ed Baas vraagt naar de situatie van de havenmeester.
Er komt een gesprek met de heer Jos Walter. Er zijn nog geen afspraken gemaakt. Ook is er
nog geen andere oplossing.
Om alles met vrijwilligers te doen lijkt niet haalbaar voor een duurzame oplossing.
Er wordt nog over nagedacht.
Ook stelt Ed dat de bereikbaarheid van internet op de haven niet toereikend is.
Wij willen deze bereikbaarheid verhogen en zullen nagaan hoe dat het beste gedaan kan
worden.
Jan Zwart wijst er op dat het clubblad nu ook op internet beschikbaar is. Onze website is
wsv-de-remming.nl.
Aangezien de kosten voor het clubblad toch wel aanzienlijk zijn wordt er aan gedacht alleen
het clubblad in papiervorm te verstrekken aan leden die dat beslist willen. Er is nog geen
besluit over genomen.
Het bestuur dankt alle aanwezige leden voor hun komst. De vergadering werd gesloten om
21:30 uur.
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Bestuursvergadering van de W.S.V
“De Remming”
donderdag 9 december 2010

Locatie:
Aanvang:

Havenkantoor
20.15 uur

Aanwezig:
Afwezig:

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

Opening
Anne opent de vergadering om 20.20 uur en stuurt aan op een korte vergadering.
Mededelingen
Jan Kooiman heeft een gesprek gehad met Seissner betreffende de elektrakasten op de steigers.
Het ombouwen van de kasten is goed te doen en Henry Jansen heeft het al reeds uitgevoerd, er
zijn geen kosten aan verbonden. De automaten zijn geschikt voor één euro munten.
Wij zijn blij met deze kosteloze actie. Wij hebben van Paul van Komen een compressor te leen
gekregen waarmee we de waterleiding kunnen leegblazen. Klasse Paul.
De waterleiding naar de Ark is voorzien van een warmtelint, maar dit heeft niet mogen baten, hij
is toch bevroren. Er is naar gekeken en mogelijk zat er een contact niet goed. Dit is hersteld en
we hopen dat het nu goed gaat.
Jan Gankema heeft een briefje gestuurd naar dhr. Schouten dat de elektrameter en de sleutel bij
de box horen. De boxhouder is verantwoordelijk voor deze zaken.
Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering november 2010 worden goedgekeurd.
Binnengekomen post
Het Watersportverbond heeft onze statuten goedgekeurd, dit
hebben ze schriftelijk aan ons laten weten.
Havencommissie en Technische commissie
Er zijn nog geen mededelingen te doen over onze nieuwe
opgang. De gemeente hult zich in stilzwijgen.
Jan Gankema heeft nieuwe haventarieven voor de
passanten opgesteld en het bestuur is het daar mee eens.
Er vind een lichte verhoging plaats.
Administratie
Hierover valt momenteel niets te melden.
Redactie
Blaadje komt nog uit voor de kerst en daar zijn wij bijzonder blij mee.
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Evenementencommissie
We houden onze nieuwjaarsreceptie bij Hans Tieken in Partycentrum Lindeboom, een
uitnodiging komt in ons blaadje. We hopen op goede weersomstandigheden, zodat velen van ons
komen opdagen. Het wordt heel gezellig, net als voorgaande jaren. Even met z’n allen het jaar
doornemen met een glaasje en een hapje.
Rondvraag
Henk brengt nogmaals de absurde huurverhoging van de gemeente aan de orde.
De gemeente moet in eerste instantie aan kunnen tonen wat een marktconforme huur van onze
haven is. Dit moet ergens aan worden gestaafd. Tevens is de termijn waarop de huurverhoging
zou moeten ingaan al twee jaar verstreken. De gemeente zegt met terugwerkende kracht van
een jaar de huurverhoging in te laten gaan. Het bestuur gaat hier verder mee aan de slag en gaat
kijken welk recht wij in deze hebben. Wij achten het wel verstandig, daar de gemeente recentelijk
heeft medegedeeld dat de haven aan ons zal worden verkocht, om even af te wachten wat er
staat te gebeuren.
Wij gaan ook aan de slag om een nieuwe havenmeester te zoeken. Wij zullen een advertentie in
diverse watersportblaadjes laten zetten. Ook zal er worden gekeken of er binnen ons
ledenbestand kandidaten zijn. Die willen wij niet passeren.

De vergadering wordt om 23.00 uur afgesloten. Wat later dan was gepland.
Volgende vergadering op donderdag 10 februari 2011 om 20.00 uur in de Ark.

We zien elkaar op de Nieuwjaarsborrel
bij Hans Tieken in
Partycentrum Lindeboom.
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Uit Uw hemel
zonder grenzen
Uit Uw hemel zonder grenzen,
komt Gij tastend aan het licht.
Met een naam en een gezicht,
even weerloos als wij mensen.
Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt.
Onnaspeurbaar als de wind,
die voorbij gaat in de bomen.

Als een vuur zijt Gij verschenen,
als een ster gaat Gij ons voor.
In den vreemde wijst uw spoor,
in de dood zijt Gij verdwenen.

Als een bron zijt Gij begraven,
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn,
ooit nog vrede hier op aarde?

Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees.
Als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.

Wim Romkes

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

Havenmeester
Begin 2011 wordt er een advertentie geplaatst in het blad
Schuttevaer voor de functie van havenmeester.
Even afwachten wat voor reacties hierop komen en door wie.
Tevens wordt er een oproep gedaan naar de leden.
Zijn er onder onze leden kandidaten die er wat voor voelen om havenmeester
of “vervangend” havenmeester te zijn?
Vindt je het leuk om op deze manier bij de haven betrokken te zijn, meldt je
gerust aan bij het bestuur.
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De Pen
Beste Mensen,
Hier een stukje van Paul en Rietje van Komen. Wij zijn de trotse bezitters van een Gillissenvlet van
13.28 meter lang en 4 meter breed, genaamd “Maria”. We hebben deze vlet als casco gekocht en zelf
ingetimmerd.
Paul is geboren op een tjalk en komt uit een schippersfamilie. We hebben in het begin van ons
huwelijk samen gevaren op verschillende schepen.
Toen er kinderen kwamen zijn we op een woonark gaan wonen in Zaandam. Eerst op de Hemmes en
later aan de Braakdijk. Paul is toen bij baggeraars gaan slepen.
We wonen nu sinds 8 jaar in een appartement op de Justpier en hebben uitzicht op de jachthaven.
Wij zijn deze zomer in de richting van Maastricht gevaren. In Den Bosch zijn we met een rondvaart
bootje onder Den Bosch doorgevaren op de Binnen Dieze. Een leuke ervaring.
Vervolgens zijn we naar de familie in Maasbracht gevaren. Daar kregen we te horen, dat een zoon van
Paul z’n oudste broer was overvaren op de Maas. Hoewel ze onder het schip hebben gezeten hebben
ze het gelukkig kunnen navertellen. Helaas is hun hondje er wel bij omgekomen.
De boot is later gelicht en bleek totaallos.
Wij hebben in Maasbracht veel familie op de boot gehad en zijn vervolgens weer bij hun thuis
geweest. Dit was erg gezellig, want ja je ziet elkaar ook niet zo vaak.
Van Maasbracht zijn we naar Maastricht gevaren, waar we 5 nachten hebben gelegen.
We zijn daar met een grote rondvaartboot naar de Sint Pieter gevaren en hebben daar de mergelgrotten
bezocht. Heel interessant.
Het was in Limburg flink warm. Het was er wel 3 graden warmer dan in Noord-Holland.
Op de terugweg zijn we naar Alphen a/d Rijn gevaren en het was de bedoeling om vandaar naar
Katwijk aan Zee te gaan. Het weer werd echter zo slecht, dat we terug zijn gegaan naar onze eigen
gezellige jachthaven.
We zijn later nog wel een weekje Noord-Holland in geweest. We vinden het heerlijk op de boot en
kijken dan ook al weer uit naar volgend jaar.
Groetjes Paul en Rietje van Komen.
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12 FLESSEN WHISKY
Ik had twaalf flessen whisky in mijn vooronder en mijn vrouw zei mij
de inhoud van iedere fles leeg te gieten in de gootsteen.
Ik antwoordde dat ik mij van deze onplezierige taak zou kwijten.
Ik trok de kurk uit de eerste fles en goot de inhoud in
gootsteen, met uitzondering van EEN glas, dat ik opdronk.
Ik trok de kurk uit de tweede fles en goot de inhoud in de gootsteen,
met uitzondering van EEN glas, dat ik opdronk.
Ik ontkurkte de derde fles en goot het fijne vocht in de
gootsteen, met uitzondering van EEN glas, dat ik opdronk.
Ik wriemelde de kurk van de vierde gootsteen en
goot de fles in het glas, dat ik opdronk.
Ik trok de fles van de kurk van de volgende en dronk
de gootsteen leeg en gooide de rest in het glas.
Ik trok de gootsteen uit het volgende glas en schonk
de kurk in de fles.
Ik trok de volgende kurk uit mijn keel, schonk de
gootsteen in het glas en dronk de fles.
Toen kurkte ik de gootsteen uit het glas en fleste de glazen en
dronk de schonk. Toen schonk ik een steen uit de goot en fleste de kurk.
Vervolgens keelde ik de fles en schurkte de goot in de kurk.
Toen ik alles leeggegoten had, hield ik met EEN hand de boot op
koers en telde met de andere hand de glazen, de gootsteen,
de flessen en kurken en kwam tot 39…
Om zeker te zijn telde ik ze nogmaals en het waren er 74 en toen
de boot weer voorbij kwam, heb ik ze opnieuw geteld en tenslotte heb ik
alle boten, kurken en flessen, glazen en gootstenen geteld met uitzondering
van EEN glas, dat ik opdronk.
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Reactie gevraagd !!!!
Ca. 2 jaar geleden werden wij benaderd door een meneer die
ons telefoonnummer van “iemand” van de vereniging had
gekregen.
Hij wilde heel graag ons bijbootje kopen.
Na wat heen en weer gepraat zijn wij een bedrag
overeengekomen. Hij zou dit zo spoedig mogelijk regelen.
Inmiddels is het bijbootje “verdwenen” evenals het geld!
Wij hebben namelijk nooit meer iets van deze meneer
vernomen.

Op de gezellige bijeenkomst van zaterdag 30 oktober 2010 wat
navraag gedaan en er werd ons verzekerd dat deze meneer
wel lid is van onze vereniging.
Vandaar dus onze oproep om een reactie van deze meneer (of
iemand anders van de vereniging die weet wie dit is).
Het gaat om een luttel bedrag maar als je ons kunt vinden om
de verkoop rond te maken kun je ons ook vinden om de
betaling te regelen, toch?
We hebben lang genoeg geduld gehad, we zouden een en
ander nu graag op korte termijn geregeld hebben, anders zijn
wij genoodzaakt aangifte van diefstal te doen.
Naam, telefoonnummer etc. zijn bij redactie bekend.
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Kabeltjeskrant
Anekdotes uit een zeilersleven opgetekend door Chris Kabel

Sail Bremerhaven
In een van mijn vroegere afleveringen vertelde ik u, dat wij met onze tjalk deel
namen aan Sail 700; dat was het eerste in 1975 door “Amsterdam”
georganiseerde Sail. Dat eerste Sail werd georganiseerd als onderdeel van de
feestelijke herdenking van 700 jaar Stad Amsterdam. Omdat het evenement een
groot succes was, werd besloten dit om de vijf jaar te herhalen. Zo kwam er Sail 1980, vervolgens
1985 etc. U weet dat waarschijnlijk wel. De basis van het succes lag ( en ligt) vooral in de formule:
een Sail wordt nog een groter succes als je naast de windjammers ook kleinere klassieke
zeilschepen mee laat doen. Tegenwoordig noemen wij dat: Varend erfgoed.
Deze succesformule trok ook de aandacht van het buitenland. Zo zocht Bremerhaven in 1985
contact met Amsterdam. Men ging bij het comité mee lopen en keek de boel af. Er ontstond een
vorm van samenwerking, die er in resulteerde, dat Bremerhaven besloot in 1986 zelf een Sail te
organiseren. Bremerhaven is na Hamburg de grootste haven van Duitsland. Via “Amsterdam”
werden Nederlandse platbodems uitgenodigd in 1986 naar Bremerhaven te komen. Kosten noch
moeite werden gespaard om dat doel te bereiken. De deelnemende schepen werden vrijgesteld
van havengeld voor alle havens onderweg. Voorts werd in elke havenplaats een evenement
georganiseerd. Een charterschip werd ingehuurd en fungeerde als het moederschip van de vloot.
De schipper daarvan kreeg de leiding over de vloot.
Omdat wij al enige jaren op het Nederlandse en Duitse wad vaarden, besloten wij met onze tjalk
mee te doen. Er waren met ons nog circa vijftig platbodem schippers die er ook zo overdachten,
zodat een leuke vloot geformeerd kon worden.
Zo vertrokken half juli 1986 zo´n vijftig schepen vanuit Amsterdam naar Bremerhaven. De totale
reisduur was gesteld op heen en terug in vier weken. Het vertrek had een officieel tintje. Op het Y,
voor het Centraal Station, werden wij via scheepsgetoeter en waterfonteinen van de
brandweerboot, door de burgemeesters van Amsterdam en Bremerhaven uitgezwaaid. De
bedoeling was de tocht zoveel mogelijk zeilend te maken via het Nederlandse en Duitse
waddengebied. Dat ging soms hele dagen goed. Op andere dagen lukte dat minder. Omdat wij
aan een strak vaarschema vast zaten werd soms de motor gebruikt. Als groep kwamen wij alles
tegen wat je maar in zo´n tocht mee kan maken. Zo hadden wij te maken met: droogvallen,
vastlopen, krabbende ankers, in donker varen, weigerende motoren, enige dagen zware
Noordwesten wind, man overboord, gebroken mast of giek, te korte landvasten bij vallend water
etc. Maar ook prachtige zeiltochten, vechten tegen de elementen, geweldige onderlinge
kameraadschap en het allerbelangrijkste: mooie gezellige feesten. Wij bleven met ons schip
verschoond van pech en hadden een fantastische reis.
Aan de vloot was ook een groep zeeverkenners toegevoegd. Zij verleenden hand en
spandiensten. Op ons schip waren er twee ingekwartierd. Het bleken perfecte jongens te zijn, die
van wanten wisten. Binnen een paar dagen waren onze vooroordelen tegen “padvinders” als
sneeuw voor de zon verdwenen. Die jongens konden zeilen, schipperen, landvasten beleggen en
zelfs touw splitsen. Daarnaast hadden zij geleerd om de schipper te gehoorzamen. Zij waren
uiteraard ook eigenwijs maar je kunt niet alles hebben!
Na een inspannende tocht kwamen wij na tien dagen in Bremerhaven aan. Wij werden als groep
groots onthaald Ook in Bremerhaven was het Sail een groot succes. In navolging van Amsterdam
wordt daar nu ook om de vijf jaar een Sail georganiseerd.
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Een terugblik op 2010
Alweer een jaar voorbij, weer een jaar ouder, en zo
ongelooflijk vlug, veel te vlug. Terugdenkend zijn er een paar dingen gebeurd die we graag
willen vergeten. Gelukkig staan we daar boven en is “De Remming” weer zoals het moet zijn.
We hebben een zomer gehad met alles er op en er aan. Hittegolven en regenbuien waren
ons deel. We hebben veel gelachen, maar we hebben ook weer afscheid moeten nemen,
van leden die ons ontvallen zijn.
We lagen laatst in Amersfoort, heel gezellig, veel te gezellig. We hadden visite gekregen van
een passant, hij woonde ergens in de buurt. Hij liep al met een slok op een beetje onvast op
de steiger. We maakten een praatje en hij dronk graag een biertje mee, na een paar uurtjes
en te veel biertjes ging hij op de fiets naar huis. Althans hij probeerde dat, maar die fiets
wilde een andere richting op. Toevallig kwam er een politieagent langs die aan hem vroeg
waar hij naar toe ging. Hij antwoordde dat hij naar een les ging over alcoholmisbruik. [
Toen de agent vroeg waar dat dan wel was midden in de nacht, zei hij, dat zijn vrouw die les
gaf als hij thuis kwam. Ach ja, dingen gebeuren nu eenmaal in het leven.
Wij liggen nu in Volendam bij zeilmaker Jan Schokker. www.Zeilmakerijschokker.nl
(Webcam aanklikken en je hebt een schitterend overzicht van de haven). Overvallen door de
winter die ons in zijn ijzige greep houdt. Het dorp is nu heel erg gezellig, de dijk hebben ze
versierd ter ere van mijn komst met kerstbomen, en „s avonds steken ze de verlichting aan,
zodat ik veilig aan boord kan komen.
Volendam is geweldig voor zijn passanten, maar geloof me, ik had liever in onze eigen
haven gelegen.
De wereldproblemen die we altijd oplosten blijven nu liggen. De feestdagen komen er aan,
dus nemen we de tijd, om er eens extra over na te denken, wat er volgend jaar op ons bordje
komt.
Tijd is tijdloos als je van je tijd een droom van een tijd kunt maken.
Als kind wilden we zo snel mogelijk groot worden en als we volwassen zijn verlangen we
terug naar het kind zijn. We maken ons zorgen over de toekomst en vergeten intussen in de
tijd van nu te leven. We willen in de kortste tijd veel tijd hebben, maar gunnen ons de tijd niet
om er blij mee te zijn. Toch kan de tijd tijdloos zijn als we van onze tijd een droom van een
tijd maken. Ik ga in ieder geval proberen mijn tijd goed in te delen, want de tijd van nu is mijn
enige tijd.
5 december, sinterklaasfeest voor velen, maar als je ouder
wordt dan gaan dat soort feesten aan je voorbij. De kinderen
gaan hun eigen gang, de kleinkinderen gaan met hun
vriendjes weg, en hun ouders gaan gezamenlijk het feest
vieren met vrienden.
2010 zit er bijna op, ik hoop dat u tevreden terug kan kijken,
dat u een fijne vakantie hebt gehad, dat dit jaar niet te moeilijk
voor u was. Mocht dat wel zo wezen dan hoop ik dat er voor u
betere tijden aanbreken. Volgend jaar wordt het gegarandeerd
beter. Ik weet het zeker!
Fijne kerstdagen en een heel gelukkig 2011.
Mijn beste wensen kom ik u persoonlijk (overhandigen) op de
Nieuwjaarsreceptie.
Ger Willemsen
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Wat weten we eigenlijk?
Wat weten we eigenlijk 4e kwartaal 2010
De antwoorden van het 3de kwartaal nr.3:
1. De snelheid van het balletje is 230 km per uur; 2. De vader van de moderne geneeskunde;
3. De vrijmetselarij; 4. Het waren mannen; 5. 50 jaar; 6. Slurfrob; 7. Bij zijn vijand te raden gaan; 8. 1912; 9. 430
km; 10. Ennio Morricone; 11. Water; 12. Een geheime racistische organisatie; 13. Isabelle Huper; 14. De vriend
van de wijsheid; 15. Dallas.

Wel even nakijken hé.

Dan nu de volgende 15 van: Wat

weten we eigenlijk

1.In welk jaar deed de kleurentelevisie haar intrede?
2.De polosport komt uit?
3.Wat betekent V.N.?
4.Waar ligt Bali?
5.Aan wie danken we het getal pi?
6.Wat betekent R.A.F.?
7.Wie riep de Volksrepubliek China uit?
8.Wat is de voorloper van de piano?
9.Wat is Rembrands beroemste werk?
10.Waar ligt de stad Fez?
11.Hebben zeehonden oorschelpen?
12.Wie schreef Das Kapital?
13.Voor welke koning werkte Leonardo da Vinci?
14.Waar ligt het Baikalmeer?
15.Wat is de voorloper van de Hobo?

Nou dat was het weer, ik hoop dat jullie er een
beetje uit kunnen komen.
Groetjes jullie's bootjesvriend,
Wim Romkes
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Bouw 2e Coentunnel
Capaciteit creëren
Iedere dag maken ruim honderdduizend automobilisten gebruik van
de Coentunnel. En dat is te veel voor dit snelweggedeelte, waar het tracé overgaat van drie rijstroken
naar een tweebaansweg. Knooppunt Coenplein, oftewel ‘de flessenhals’, hoort dan ook al jaren thuis
in de Nederlandse file top 10. Een probleem dat, wanneer er niets aan gedaan wordt, steeds meer
stagnaties zal opleveren op de gehele Amsterdamse ring en de toeleidende wegen. De oplossing?
Capaciteit creëren. Een uitbreiding van het het aantal rijstroken, inclusief de aanleg van een Tweede
Coentunnel met wisselstroken tussen de A8 en de A10, moet de veilige doorstroming van het verkeer
weer op gang brengen.

Wie geïnteresseerd is in de bouw en aanleg van diverse kunstwerken, bijvoorbeeld
van de 2e coentunnel kan dit eens van dichtbij gaan bekijken.
Mocht u dit eens willen zien geef u dan op bij:
Jan Gankema, tel.nr 0229-216355 of mail naar b.gankema@planet.nl
Met de volgende vermelding:
- met hoeveel personen komt u
- telefoon nrs. en/of emailadres van elke deelnemer
Het programma is ongeveer als volgt:
- In de middag vertrekken met een bus vanaf Zaandam omstreeks 13.00 uur.
- Een rondrit bij de bouw van de tunnel en de kunstwerken.
- Daarna naar het informatiecentrum om daar uitleg te krijgen hoe de bouw
verloopt en hoe alles gaat worden.
Dit is een particulier initiatief. De kosten bedragen ca € 10,00 per persoon.
Degene die zich reeds hebben opgegeven hoeven dit niet nogmaals te doen,
enkel doorgeven als u met meerdere personen komt, dit i.v.m. de ruimte in de bus.
Met vriendelijke groet,
Jan Gankema

Laatste nieuws
In het Zuid-Hollandse Barendrecht ligt al bijna vijftig jaar een bouwdok. Op dit moment
worden daar de elementen van de Tweede Coentunnel gemaakt. De tunnel bestaande uit vier
elementen van ruim 178 meter lang die straks via de Noordzee naar Amsterdam worden
gevaren.

http://www.coentunnelcompany.nl/nl/splash
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Een beregoed kerstkado
Vastbesloten zichzelf voor Kerstmis een mooi en vooral dik boek cadeau te doen, ging ze
met de roltrap naar de derde verdieping van het geheel in rood en groen opgetuigde
warenhuis. Achter de afdeling met volgeladen schappen speelgoed bevond zich de
boekenafdeling.
Met moeite baande ze zich een weg door een menigte vermoeide ouders met onmetelijk
energieke of verwend jengelende kinderen.
Plotseling botste ze tegen een jochie van nauwelijks vijf jaar op, dat onverhoeds haar pad
kruiste, terwijl hij met man en macht probeerde een reusachtige pluche pandabeer op te
tillen. Het knaapje verloor zijn evenwicht en trok de beer in zijn val mee. Hij verdween geheel
uit het zicht onder de grote wollige vacht, een gedempt maar duidelijk gehuil was het enige
spoor van de dierenvriend.
Haastig trok ze het onmogelijke grote beest weg. "Het spijt me", zei ze, terwijl ze met haar
zakdoek zijn tranen droogde. Vreselijk dom van me. Kijk, de beer is ook boos op me. Zie je
wel. Het kind keek eerst verwonderd naar haar en toen naar de zwijgende beer.
"De beer is niet boos op jou,"antwoordde het kind, nog wat nasimmend. "Hij is verdrietig,
want hij heeft geen vriendjes. Ik wou hem mee naar huis nemen. Om voor hem te zorgen,
begrijp je." Het wantrouwen in zijn grote ogen was onmiskenbaar. Die domme volwassene
zou het wel weer niet begrijpen.
Maar ze begreep het kennelijk wel, ze knielde bij hem neer en ging even helemaal in zijn
wereldje op.

Van enige afstand bleef een man geboeid staan kijken. Hij had haar onmiddellijk herkend,
ook al was het vijf jaar geleden dat hij haar had ontmoet op een avondcursus communicatie.
Ze zaten daar altijd naast elkaar, hadden samen veel gelachen en gepraat. Een keer waren
ze naar een film geweest, een met hun beider lievelingsacteurs: Meryl Streep en Robert de
Niro. Die waren, vonden ze allebei, in staat met hun ogen meer duidelijk te maken dan ooit in
woorden was uit te drukken. Woorden, hadden ze toen geconstateerd, schoten bijna altijd te
kort bij communicatie tussen mensen. Een week later was de cursus afgelopen, daarna had
hij haar nooit meer gezien. Hij had niet op tijd de juiste woorden kunnen vinden.

Intussen was de jongen samen met zijn haastig toegeschoten moeder al weer in de massa
meegezogen. "Zorg je voor mijn beer?" riep hij nog en zij knikte gedachteloos terwijl ze hem
met een blik van spijt nastaarde. Toen ze opkeek zag ze de glimlachende man.
Een flits van herkenning trok over haar gezicht en ze liep naar hem toe.
"Robert de Niro, hé?" Hij lachte. "Vlak Meryl Streep niet uit." Hoe gaat het met je? vroeg ze.
Hij maakte een "zo-zo'gebaar. En met jou? Druk, je weet hoe het gaat. Het was even stil.
Wat doe je met de kerst? vroeg hij. Ze haalde haar schouders op. Gezellig in bed met een
boek. Hij bleef naar haar kijken. Zij wilde wat zeggen, maar wist niet goed wat. Ik moet alleen
het boek nog kopen, ginnegapte ze maar. Het is bijna sluitingstijd. O jeetje, dan moet ik
opschieten. Leuk je weer eens gezien te hebben.
Ze maakte een onzeker gebaar, leek even te twijfelen maar liep haastig weg. Terwijl hij haar
nakeek verwenste hij zichzelf. Hoe vaak had hij niet in zichzelf gerepeteerd wat hij wou
zeggen als hij nog eens de kans kreeg, haar weer eens zou ontmoeten, maar opnieuw
schoten hem de woorden tekort.
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In een opwelling pakte hij de grote panda. Terwijl hij bij de kassa
stond zochten zijn ogen de afdeling af. Ze was nergens te zien.
"Het is wel de bedoeling dat u ook betaalt, als u bij de kassa
gaat staan”, zei de juffrouw ongeduldig. Haastig griste hij een
paar bankbiljetten uit zijn zak, rekende ongeduldig af, verbeet
zichzelf bij een aantal onhandige inpakpogingen van een
duidelijk vermoeide verkoopster en liep daarna zo snel als de
drukte het toeliet naar de boekenafdeling, de beer onhandig
mee. Ze was al weg.
Vastberaden wrong hij zich weer door de mensenmassa op de
speelgoedafdeling en holde zo goed en zo kwaad als het ging
de roltrappen af; het grote beest beschermend in zijn armen
geklemd. Hij bleef bijna steken in de draaideur. Buiten regende
het nog steeds. Trams krijste over de rails, auto's spetterden
over het natte asfalt. Ze was nergens te zien.
"Heb jij die beer gekocht?" zei een zachte stem verwonderd achter hem. Hij slikte,
struikelende over zijn woorden en duwde de beer pardoes in haar armen. "Alsjeblieft, je
vriend."Waarom?” vroeg ze verbouwereerd. “Kerstmis is geen feest om alleen te vieren”,
antwoordde hij.
Ze keek hem een tijd lang zwijgend aan, haar hoofd geleund op de kop van het wollige
beest. Ineens zag hij de uitnodigende pretlichtjes in haar ogen twinkelen en hoorde hij haar
heel lief, met een klein stemmetje zeggen: “Denk jij dat een kerstboom genoeg licht geeft
voor twee mensen...en een beer?” “Meer dan genoeg”, fluisterde hij, “misschien zelfs teveel.”

Dit was ons Kerstverhaal weer.

Wij van de redactie wensen jullie
fijne Kerstdagen,
en een
Voorspoedig Nieuwjaar!
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Evaluatie zomerinformatietour
afvalwaterinzameling
dinsdag 30 november 2010

Sinds 1 januari 2009 geldt het lozingsverbod: je mag geen vuil(toilet)water meer lozen
op het oppervlaktewater. In juli is door een team van ambtenaren en vrijwilligers,
onder andere van het Watersportverbond, informatie over vuilwaterinzameling
verstrekt aan watersporters.
Dit was een gezamenlijke actie van de
Provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân,
de Marrekrite en het Watersportverbond.
Namens het Watersportverbond heeft Jan
de Jong, lid van het Regioteam Fryslân,
hieraan meegewerkt. Het team is hiervoor
met een vaartuig van de provincie Fryslân
gedurende twee weken langs de vele
ligplaatsen gegaan. Doel van deze actie
was om het draagvlak voor het
lozingsverbod te vergroten door het
verstrekken van informatie over de reden
en het doel van de Vuilwaterinzameling.
900 boten bezocht
Ongeveer 900 boten werden bezocht. Over het algemeen werd gemerkt dat het persoonlijk
aanspreken van de watersporters een goed middel bleek om aandacht te vragen voor de
maatregel en ook leidt tot meer wederzijds begrip. Van de bezochte boten had ongeveer
éénderde een vuilwatertank, éénderde had een droog of chemisch toilet of was met een tank
aan het voorbereiden en éénderde loosde nog rechtstreeks op oppervlaktewater.
Smoezen top 3
Jan de Jong: "De redenen om nog rechtstreeks te lozen liepen nogal uiteen, van de
genoemde redenen zou je een leuke 'smoezen top tien' kunnen samenstellen." Als meest
genoemde redenen werden genoemd:
- ”Ganzen en eenden poepen het hele jaar door in het water. Dan kan dat kleine beetje van
mij er ook wel bij”
- ”Vrachtschepen lozen ook rechtstreeks. Daar wordt ook niets aan gedaan”
- ”Urine is steriel en doet daarom geen kwaad”.
Ter harte
Bij een aantal boten met een volle vuilwatertank is ter plekke de tank leeg gezogen door een
vacuümafzuigsysteem aan boord van het provinciale vaartuig. Problemen bij boten met een
ingebouwde tank en problemen bij het leegpompen van de vuilwatertank zijn
geïnventariseerd en worden ter harte genomen.
De actie had een puur informatief karakter en werd door de bezochte watersporters zeer
gewaardeerd. De intentie is om de actie in 2011 te herhalen.
Meer informatie over Vuilwaterinzameling: www.vuilwater.info.
Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Watersportverbond wil betere
bediening spoorbrug
dinsdag 23 november 2010
Het Watersportverbond is bijna dagelijks in de weer om de tijden van sluizen en bruggen zo gunstig
mogelijk uit te laten pakken voor de watersporter. Veel bedieningsschema’s zijn opgesteld in nauw
overleg met andere weg- en watergebruikers en zijn maatwerk voor de situatie ter plaatse. Helaas
worden bedieningstijden steeds meer beperkt. Het wegverkeer en ook de intensiteit van gebruik
van het spoor, worden steeds drukker en zeker in spitsperiodes wordt een brugopening als
hinderlijk ervaren.
Spoorbrug over de Vecht bij Weesp
Het Watersportverbond heeft bezwaar gemaakt tegen het
voorstel van Prorail voor de openingstijden in 2011 van de
spoorbrug over de Vecht bij Weesp. In goed overleg tussen
alle partijen, waaronder het Watersportverbond, is
gesproken over een ‘groene golf bediening’, waarbij de
watersporter na aanmelding maximaal 30 minuten zou
moeten wachten. In het definitieve voorstel ging Prorail
toch uit van een wachttijd van maximaal 60 minuten. In
een brief aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft het
Watersportverbond daar tegen bezwaar gemaakt.
Baanhoekbrug bij Dordrecht
Voor zeilers van en naar Gorkum zijn de Baanhoekbrug en de brug in de A27 over de
Merwede twee belangrijke bottlenecks. De spaarzame openingstijden moeten beter op
elkaar afgestemd worden. Met een beperkt aantal extra openingen van de Baanhoekbrug
zou al een hele verbetering bereikt kunnen gaan worden.
Spoorbrug van Harinxmakanaal bij Leeuwarden
Ook de openingstijden van de twee spoorbruggen over het van
Harinxmakanaal bij Leeuwarden kunnen beter op elkaar afgestemd
worden. Nu wordt één van de twee op zondag tussen de middag
niet bediend. Ook hier leidt een beperkt aantal extra openingen tot
een veel betere doorstroming.
Het Watersportverbond doet een beroep op Prorail om de
bedieningstijden van deze laatste twee bruggen te verbeteren.

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Verbond wil snel wachtsteiger
Elburgerbrug
donderdag 25 november 2010

Al jaren pleit het Watersportverbond voor het realiseren van een wachtsteiger bij de
Elburgerbrug, op de grens van het Veluwemeer en het Drontermeer.

Met name aan de westkant van de brug is geen enkele mogelijk voor pleziervaartuigen om
even af te meren, als de brug niet bediend wordt. In recent overleg met de provincie
Flevoland heeft het Watersportverbond aangedrongen op spoedige realisering ervan. Door
de provincie is toegezegd alles in het werk te stellen de gevraagde wachtsteiger voor het
vaarseizoen 2011 aan te leggen.

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
06-41486020

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

Website internet

www.wsv-de-remming.nl
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