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Bericht van de redactie
Het nieuwe jaar is al reeds weer drie
maanden op weg. De tijd gaat veel te
snel. Even leek het onmogelijk nog
"op tijd" een Remmingwerk in elkaar te
zetten. Kopy genoeg, maar vanwege een
computercrash niet meer direct voor
handen. Dankzij techneuten zijn de
bestanden niet verloren gegaan en ligt,
ietsje later dan gepland, het 1e “bootjes“bootjesblad” nog net voor de ledenvergadering
ledenvergadering
op 11 april 2011 bij u op de mat .

Sluitingsdatum:
Inzenden van kopij
alleen per e-mail aan
jokebrandse@gmail.com

Voor nummer 1 uiterlijk tot:

Nog even gauw wat laatste handelingen
aan onze bootjes, en anders komt het
volgend jaar wel weer. Tenslotte ben je
nooit klaar met een boot. We kennen
allen ongetwijfeld het bekende
spreekwoord….

7 juni 2011

De redactie
redactie wenst u een behouden vaart
en een prachtig vaarseizoen 2011.
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TeWarskip
De temperatuur en weersomstandigheden dat we kunnen varen komen er weer aan. Het klussen
is klaar en zo niet, dan komt er toch een pauze in het werk. Er bestaan bootjesmensen die het hele
jaar varen, maar de meesten van ons houden een winterstop. De ideale tijd voor onderhoud en
soms wat grotere klussen op de kant. Ook de tijd om plannen te maken voor tochtjes in het
vaarseizoen. Ergens zo april/mei gaan we er weer op uit. Ik heb er veel zin in en kijk er naar uit net
als u allen.
In deze periode loopt de haven weer vol en in mei zijn we startklaar. De belofte van een mooi
vaarseizoen komt weer dichterbij. De Hiswa speelt er op in door nu alle nieuws te presenteren
waar we als bootjesmensen belangstelling voor hebben.
Wij van De Remming verwachten een hoop activiteiten aan de beloofde entree naar de haven. Er
ligt wel een dikke stalen balk maar verder is het raden wanneer het "echte werk" er aan gaat
gebeuren. Het zal onze vereniging wel ten goede komen en de huidige situatie verkeerd in slechte
staat. U weet wel, de kosten voor ons leven gaan omhoog, zo ook voor De Remming neemt het
kostenniveau toe. Huur, verzekering en nu ook t.a.v. vervuiling van Rijksoppervlaktewater. De
Gemeente met wie uw bestuur in onderhandeling is over het overnemen van de steigers in
eigendom is opgeschort naar een later moment waarin ook de recent aangekondigde
huurverhoging wordt meegenomen. Inmiddels zijn de steigers onttrokken aan de openbare ruimte.
Dit betekent ook dat niet iedereen meer over de steigers mag lopen zonder toestemming van de
rechthebbende. Dat is de eerste stap op de weg van verkoop aan onze vereniging.
Nogmaals, we zijn zeer geïnteresseerd maar er is nog geen overeenkomst met de Gemeente
Zaanstad. Wel wil de Gemeente verkopen aan onze vereniging. Het blijft voor ons zorgelijk of we
het kunnen betalen. Vooral als de huur van het water zo fors omhoog gaat. Ook is het van belang
wat de belasting gaat worden indien de steigers eigendom worden. De antwoorden hierop komen
ondanks de vertragingen langzaam maar zeker dichterbij.
In de statuten van onze Vereniging staat dat het doel van De Remming is de beoefening van de
watersport te bevorderen.
Dat doen we ook door het betaalbaar houden van de haven. Naar mijn idee mag het aanschaffen
van de steigers dat niet in gevaar brengen, vandaar dat we behoedzaam zijn. Echter het zal, los
van de aankoop van de steigers, niet lukken om zonder liggeldverhoging de huur van de
Gemeente te blijven opbrengen.
Het is eerder landelijk beleid dan plaatselijk trouwens. Als dit nu het enige zou zijn, dan ging het
nog, maar eerlijk gezegd is het op alle leefgebieden zo dat de kosten omhoog gaan. Het is die
optelsom wat het moeilijk voor ons allen maakt. We wachten het af maar niemand is er gerust op.
Nu ik dit schrijf is er een aardbeving en tsunami geweest in Japan, waarbij heel veel mensen zijn
omgekomen en waarbij 250.000 mensen alles kwijt zijn geraakt. Er komt nog bij dat er een
kerncentrale is ontploft met onbekende gevolgen.
U weet nog we,l bij de vorige tsunami, dat onze Vereniging een vissersboot heeft geschonken om
de mensen daar in Sri Lanka weer iets een bestaan te geven. Nog steeds vind ik het gaaf dat wij
allemaal toen dat gebaar hebben gemaakt. Ik verwacht ook dat het heeft geholpen toen. Er vaart
daar misschien nog steeds een boot rond met WSV De Remming......
Bij deze ramp, en die recent in Haïti, denk ik ook aan die mensen toen. Hoe veel beter het is om te
geven dan te ontvangen. Zo bezien is er met ons niet zo veel aan de hand toch?
In Japan hebben nu veel mensen het heel erg slecht en deskundigen beweren dat het zeker ook
5 jaar zal duren voordat er echt herstel is.
Maar voor ons is aan de orde zuinig zijn op wat we hebben, en het te waarderen is zo belangrijk! Ik
waardeer onze Vereniging er om. Naast al die narigheid en zorgen blijf ik u toch heel veel plezier
wensen in het komende seizoen op en om het water.
Uw voorzitter, Anne de Jong
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Voorjaarsvergadering 20.00 uur in
clubgebouw

11 april 2011
Mozamo Wezelstraat 17 te Koog a/d Zaan
1) Opening van de vergadering
2) Notulen van de najaarsvergadering 2010 ter goed keuring
3) Ingekomen en uitgaande stukken
4) Jaarverslag van het bestuur
5) Mededelingen van de havencommissie en de technischecommissie
6) Vaststellen van de begroting van 2011
7) De haven tarieven voor 2011

Pauze
8) De evenementen commissie
9) Kascontrole commissie
10)

Ledenstop opheffen voor 2011

11)

Rondvraag en sluiting

Als bestuur zijnde hopen wij dat u weer
in groten getale aanwezig bent.
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Ledenvergadering 8 november 2010

Locatie: Mozamo
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig: Henk van ’t Hul, Jan Gankema, Joke Brandse, Jan Zwart en Jan Kooiman
Afgemeld wegens ziekte: Anne de Jong
Opening
Henk van ’t Hul als plaatsvervangend voorzitter opent om 20.15 uur de vergadering, met een “allemaal
welkom op deze laatste ledenvergadering van 2010”.
Notulen vorige vergadering
De notulen van de voorjaarsvergadering 2010 worden goedgekeurd.
Binnen gekomen 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 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 (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 werkelijke 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 bedank voor hun inzet.
Ook de leden die bereid zijn geweest hun boxboordje op het juiste moment op groen te zetten worden
daarvoor 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.
Technische commissie
In de winter gaat het water van de haven er af. Het moment wordt bepaald door de vorst voorspelling.
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 en drinkwater blijft daar dus beschikbaar. De leiding blijft gesloten tot de vorstvrije periode.
De douches zijn tijdens de wintermaanden niet beschikbaar i.v.m. vochtproblemen.
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Er werd gevraagd of het mogelijk is een wasmachine en een droger
in de ark te plaatsen.
De reden waarom we het niet doen is omdat er niet echt ruimte voor
is en vooral omdat dan ook het beheer geregeld moet worden. De
waterdruk is er ook te laag voor. 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 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 heft 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 passanten tarief te verhogen.
Er ontstond nog een discussie over een extra verhoging voor het boottarief(geldt b.v.sd voor
“zwervers”), maar daar is geen enkele reden voor.
De voorgestelde begroting werd aangenomen.
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 evenementen commissie zal op deze voet door gaan. Op naar de
nieuwjaarsreceptie.
Kascommissie
Er is weer een nieuwe kascommissie nodig.
Er zijn twee nieuwe leden nodig omdat de vorige kascommissie leden het 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
havenstickers 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.
De vergadering werd gesloten om 21:30 uur
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Bestuursvergadering van de
W.S.V “De Remming”

woensdag 26 januari 2011
Aanvang:

20.30 uur

Locatie:

Havenkantoor

Aanwezig:

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

Opening
Anne opent de vergadering om 20.30 uur de vergadering heet Rolf van harte welkom.
Voor de vergadering komt Hans Hofhuis met een aantal mededelingen betreffende de
haven. Hans vindt de elektra verhoging niet akkoord.
Er moet een kleine brandblusser komen in de werkplaats i.v.m. eventuele brandbare stoffen.
Iemand heeft gemaild naar de secretaris maar deze mail is niet ontvangen. Hans wil beter
geïnformeerd worden betreffende zijn vervanging. Bij vertrek van Hans dient de financiële
zaken te worden overgedragen.
Mededelingen
De advertentie in Schuttevaer gaat geplaatst worden.
De werkplaats in de Ark gaat op slot daar er de laatste tijd spullen lagen opgeslagen die er
niet thuis horen. Als iemand op de haven een klusje heeft dan kan hij de sleutel halen bij de
havenmeester of bij het bestuur.
Anne blijft tot het najaar als voorzitter bij het bestuur. Het bestuur juicht dit toe.
Daar Joke afziet van de administratie zal Jan Zwart deze taak weer op zich nemen met
ondersteuning. Het boekhoud programma wordt door Jan aangepast en zal in de toekomst
veel eenvoudiger te bedienen zijn.
De website is aangepast.
Wij hebben nog geen bericht van de gemeente betreffende onze opgang.
Er is wel gestart maar het ligt nu weer stil. Het wachten is op de aluminium trap. Hier is
vertraging opgetreden.
Harry heeft geconstateerd dat alle aardlek schakelaars defect waren op de C steiger. Hij
heet Seisner er toe kunnen bewegen om tegen een sterk gereduceerd tarief er nieuwe
aardlekschakelaars konden worden aangeschaft.
Wij hebben veel gereedschap van Frans Dudok overgenomen. Hiervoor onze dank. Paul
Komen heeft zich bereid verklaard het havenmeesterschap , tot er een nieuwe
havenmeester is, op zich te nemen. Dit wordt opgenomen met Hans Hofhuis. We gaan met
zijn allen een oplossing bedenken voor de mogelijke legionella besmetting.
Alle overige punten zijn niet aan de orde geweest.

Volgende vergadering:
Donderdag 14 februari 2011 om 20.00 uur in de Ark
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Bestuursvergadering van de W.S.V
“De Remming”

dinsdag 14 februari 2011

Aanvang:

20.15 uur

Locatie:

Havenkantoor

Aanwezig:

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

Opening
Anne opent de vergadering om 20.20 uur en deze ingelaste vergadering is vanwege de hoge huur
van ons water.
Mededelingen
Op de middensteiger wordt nog hard gewerkt om de elektra automaten om te zetten naar de euro
door een team medewerkers onder leiding van Harry.
Joke geeft aan dat zij stopt met de administratie vanwege omstandigheden.
Dit wordt door het bestuur als een schok ervaren daar wij bijzonder in onze sas waren met onze
nieuwe administrateur. Wij zullen nu op zoek moeten naar een vervanger/ster. Dit zal geen
gemakkelijke opdracht worden. Als er niets anders op zit dan moeten wij misschien zelfs de
administratie uit handen gaan geven maar dat zal veel geld gaan kosten en daar zijn wij niet zo
voor.
Anne gaat ook het bestuur verlaten en ook daar moet een invulling voor komen.
Jan Kooiman heeft in de ledenvergadering al aangegeven dat hij ermee gaat stoppen .
Al met al vertrekken er drie mensen uit het bestuur en dat is niet niks. Gelukkig ronden zij hun taak
zoals het hoort af en geeft dat gelukkig geen soulaas.
We gaan een beroep doen op onze leden om het bestuur weer voltallig te krijgen.
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De werkplaats in de Ark wordt niet gebruikt zoals wij het hebben bedoeld.
Er worden gevaarlijke stoffen neer gezet, zoals verf en buitenboord motoren, dit is absoluut niet de
bedoeling. Ook wordt er geschuurd waardoor al ons materieel en materiaal onder het stof komt te
zitten.
Wij gaan hier streng op toezien en als de spullen niet worden verwijderd dan zullen ze door ons uit
de Ark worden gezet alvorens er natuurlijk een waarschuwing vooraf wordt gegeven.
Het is jammer dat we deze maatregelen moeten nemen maar helaas worden wij hiertoe
gedwongen.
Natuurlijk mag er wat worden gesleuteld aan onderdelen van onze bootjes maar dat zijn wel
gewoon kleine reparaties en het is absoluut niet toegestaan om met brandbare stoffen onder in de
Ark te werken.
Het gevaar dat de Ark dan zou lopen is groot en daar zijn wij niet voor verzekerd.
Wij hopen dat een ieder van ons daar rekening mee houd.
Het zou toch te gek voor woorden zijn dat wij de werkplaats zouden moeten sluiten.
We gaan deze maand nog een advertentie in een aantal watersport bladen zetten om zo aan een
nieuwe jachthavenmeester te komen.
Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering december 2010 worden goedgekeurd.
Deze ingelaste vergadering wordt beëindigd en 14 februari zien wij elkaar weer.

Volgende vergadering op
donderdag 10 maart 2011 om 20.00 uur in de Ark
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wees altijd jezelf,
er zijn al anderen genoeg.
Wanneer je niet kunt worden wat je wilt,
wordt het tijd te waarderen wat je bent.
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Bestuursvergadering van de
W.S.V “De Remming”

donderdag 10 maart 2011
Aanvang:

20.00 uur

Locatie:

Havenkantoor

Aanwezig:Anne de Jong, Joke Brandse, Henk van’t Hul, Jan Gankema, Jan Kooiman, Jan
Zwart.
Opening
Anne opent de vergadering om 20.35 uur en heet iedereen van harte welkom .
Mededelingen
Er is een brief binnen gekomen van de flatbewoner. Zij klagen over de geluidsoverlast van
jachten bij ons in de haven waar op geklust wordt. Volgens zegge van s’morgens vroeg tot
s’avonds acht uur. Dit is begrijpelijk maar er mag geklust worden op de haven. Per 1 april
moet dit over zijn en mag er geen geluid overlast plaatsvinden op de haven. Henk zal de
brief beantwoorden het bestuur zal zien of er een mogelijkheid is dat men toch kan klussen
zonder overlast voor de flat te veroorzaken.
De drinkwaterhaspels hangen weer.
Joke en Jan Z. krijgen het verslag van februari toe gestuurd.
De havenstickers zijn nog niet door de gemeente gedrukt en als dat zo is dan zal ieder
individueel een sticker moeten halen want ze kunnen niet meer als vereniging worden
opgehaald. Een afvaardiging van het bestuur heeft met dhr. Soer gesproken over zijn boot.
Het blijkt dat de boot gaat worden verkocht. Er is een
foute nota gekomen van Sita de afval ophaler dit is
gesignaleerd door Hans en dit wordt hersteld. Ook is
er een nieuw contract opgesteld dat gunstiger is voor
de Remming.
Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering februari 2011
worden goedgekeurd.
Binnen gekomen post
Brieven van het Watersport verbond, brief van de flat
een KPN brief ter info en reclame voor de Turfroute.
Havencommissie en Technische commissie
Geen nieuws over de brug helaas. Verder geen
bijzonderheden.
Administratie
De administratie is door Joke bijna in z'n geheel weer overgedragen aan Jan Zwart.
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Redactie
Dit loopt en voor de voorjaarsvergadering komt er nog een blaadje uit.
Evenementen commissie
Het succes van vorig jaar gaat worden herhaald en de commissie komt binnenkort bij elkaar
om plannen te maken.
Rondvraag
De wachtlijst geeft momenteel ruimte om weer wat wachtende op de lijst toe te laten. Tijdens
de ledenvergadering zal de ledenstop tijdelijk worden opgeheven.
Er komt een afscheid receptie voor Hans als dank voor zijn uitstekende optreden als
havenmeester op 26 maart 2011 vanaf een uur of vier s’middags.
Wij gaan op zoek naar een secretaris voor in het bestuur. Gegadigden kunnen zich opgeven
bij het bestuur.
De vergadering wordt om 21.45 uur afgesloten.

Volgende vergadering op
7 april 2011 om 20.00 uur

Na de vergadering geeft Anja Zwart-Meerding een presentatie om het administratieve deel
van De Remming beter op elkaar af te stemmen.
De presentatie is duidelijk en er komen nog vervolg-gesprekken om het programma te
verbeteren, zodat het minder tijd kost en het “leuker” wordt voor diegene die er mee moeten
omgaan. Het bestuur is enthousiast.
*********************************************************************************************************

Wind beter voorspeld
Windstoten in de kustgebieden en ruime binnenwateren
worden voortaan door het KNMI gemeld als de
windsnelheid in vlaggen meer dan 10 knopen boven de
gemiddelde windsnelheid uitkomt. Daarmee komt het
KNMI tegemoet aan wensen uit de maritieme sector
Windwaarschuwingen voor de gemiddelde windsnelheid in
de kustdistricten en ruime binnenwateren worden gegeven
vanaf 6 Beaufort en voor Noordzee vanaf 7 Bft.
Vanaf windkracht 9 wordt niet meer apart gewaarschuwd
voor windstoten.
Stukje uit Motorboot.
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De huurverhoging m.b.t. het water in
onze haven
06-02-2011
Dit onderwerp is ook al aan de orde geweest op de najaars-ledenvergadering 2010. Het bestuur
heeft, namens Jan Gankema en Jan Kooiman, de huurverhoging ook naar voren gebracht op de
jaarvergadering van het weekblad Schuttevaer, afdeling Zaanstreek 29-01-2011 te Assendelft.
Alles nog even op een rijtje
Er is onbegrip bij “ WSV De Remming” i.v.m een abnormale huurverhoging voor het nieuwe
gedeelte van het gehuurde wateroppervlak ten Noorden van de D steiger (gedeelte tussen
steiger D en flatgebouw Hoge Horn).
Voor de huur van dit gedeelte zijnde 1260 m² wateroppervlak werd vanaf het jaar 2001 t/m 2009
€ 1.620 per jaar betaald.
Nu voor de jaren 2010 en zo ook weer 2011, wordt de vereniging voor € 4.851 per jaar
aangeslagen, wat een huurverhoging van ruim 199 % inhoud.
Dit komt voor ons als kleine vereniging van bootjesmensen schokkend over, zeker omdat het
huurcontract slechts een 5 jaarlijkse “ Markt Conforme” huurverhoging toestaat.
•

De vereniging is begonnen op 11 januari 2001 voor het nieuwe stuk water van Ca 1260
m² te huren, hier de berekening van het verschil met 2010.

De huurprijs is in 2010 verhoogd naar
De huurprijs was fl. 3.572,00 (oftewel) jaarlijks vanaf 2001 tot 2009
Dit is in 1 jaar tijd een verhoging van
Oftewel een verhoging met ruim 199%!!!!!!

€ 4.851,00
“ 1.620,90
----------------€ 3.230,10
==========

•

Deze berekening betreft het tweede gedeelte (het oude gedeelte dus) wat de vereniging
ook huurt. Deze huur is volgens ons gewoon geïndexeerd verhoogd, maar dit 5-jaarlijkse
contract verloopt in januari 2012. Dus houd je vast, hierover kunnen we ook wel wat
meer verwachten.

•

De huurprijs van dit gedeelte water, met een oppervlakte van 6.605 m², dus 5x zo groot
als het nieuwe gedeelte, is als volgt:

Dit is geworden in 2010
De huurprijs was fl. 11.560,00 (oftewel) jaarlijks vanaf 1995 tot 2010
Dit is in 1jaar tijd een verhoging van

€ 6.399,67
“ 5.445,70
----------------€
953,97
==========

Oftewel een verhoging van 17%!! Dit is ook al veel, maar wel heel wat redelijker dan het
1e gedeelte. De verhoging van dit laatstgenoemde gedeelte komt onherroepelijk begin
2012!
Jan Kooiman
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Een loopplank voor de hond

Veel scheepshonden vinden het heerlijk om vanaf het zwemplateau een duik in het water te
nemen.
Voor baasjes aan boord is het hijsen van dat natte, zware beest echter een minder plezierige
bezigheid. Er is een speciale loopplank in de handel.
Door de kleine hellingshoek kan de viervoeter op eigen kracht aan boord of op de kant
komen. De plank kan een gewicht van maximaal 50 kg dragen en is voorzien van een profiel
met gaten en reliëfranden, die de hond veel grip bieden.
Via www.vanhest4pets.nl te bestellen.

Doorgaande vaarroute Delft langdurig
dicht vanwege tunnel

In verband met de bouw van een spoortunnel wordt de Westsingel in Delft gedurende
langere tijd afgesloten voor alle vaarverkeer. Er is een alternatieve vaarroute, maar
uitsluitend voor schepen met een kruiphoogte van minder dan 1,68 meter.
De Westsingel in Delft is een belangrijke doorgaande vaarroute, die ter hoogte van het
Bolwerk in Delft door de toekomstige spoortunnel wordt doorkruist. Om de tunnel door het
water te kunnen bouwen, moet de Westsingel worden afgesloten.
De werkzaamheden bij het Bolwerk starten begin 2011 en nemen minimaal drie jaar in
beslag. Gedurende de hele periode is de Westsingel afgesloten voor doorgaand
vaarverkeer. De te bouwen spoortunnel krijgt een lengte van 2300 meter.
Watersporters, havens, ligplaatshouders en andere belanghebbende zijn geïnformeerd over
de afsluiting van de Westsingel.
Op de website www.spoorzonedelft.nl is een kaartje opgenomen met een mogelijke
alternatieve vaarroute voor kleinere pleziervaartuigen.
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De Pen
Hallo, met Marco Schoone. Spreek ik met Cees van Leeuwen? Ja, daar spreek je mee.
Mijn tante is een buurvrouw van u geweest en heeft mij verteld dat u ook een platbodem heeft. Oh, ben jij die
lange zoon van Bep. Jazeker, dat ben ik. Ik heb een zeeschouw gekocht en moet die over twee weken
ophalen, alleen ik kan niet zeilen. Aan u de vraag of u met mij de boot vanuit Kraggenburg (Noord-oost polder)
naar Zaandam zou willen zeilen. Nou, dat moet ik even met Rie overleggen.
Al snel krijg ik het verlossende woord en Cees zegt, dan neem ik Rie ook mee. Ik ga natuurlijk akkoord.
Het is de laatste zaterdag van oktober 2003 en ik haal Cees en Rie op. Mijn vader brengt ons naar
Kraggenburg en mijn vrouw en dochter (toen net 4 geworden) zijn ook mee als bemanning.
Om 10.00 uur varen we, na een korte instructie van de oud eigenaar, uit richting Lelystad. Het weer is zonnig
en er staat een windkracht 3-4 uit het noordoosten. De ketelbrug nog niet onderdoor en ik maak voor het eerst
kennis met de woeligheid van het IJsselmeer. Ik krijg er steeds meer zin in om zeil te zetten, maar Cees zegt
dat we beter eerst even aan het schip kunnen wennen en dat we beter op de motor naar Lelystad kunnen
gaan.
Na een frisse nacht in de Marinahaven van Lelystad maken we
ons op voor het stuk Lelystad-Zaandam. Het weer nog mooier
dan de dag daarvoor en de wind 3-4 noordoost in de rug, doet
Cees besluiten om zeil te zetten. Voor het eerst ga ik met mijn
eigen schip zeilen.
Rie aan het roer en ik bij Cees in de leer. De Oranjesluis komt
sneller dan verwacht en de zeilen worden in de kom bij
Durgerdam gestreken. Ik krijg van Cees een cursus Oudhollands
op platbodems met een "oer Saens" accent. We gaan de boel
opdirrekuh (opdirken), weet je gelijk waar dat vandaan komt als
die vrouwen weer eens voor de spiegel staan! mooi maken dus
(mooi opdoeken van het zeil waar met de dirk (=kraanlijn) het spul
omhoog wordt gezet. Op de machine zetten we onze tocht voort
richting Zaandam. Mijn allereerste vaartocht zit er op.
Het voorjaar breekt aan en ik ga het schip eens lekker bij
“De Onderlinge” in de 4 wekenperiode schilderen. Ik spreek hier
met de stuurman van roeisloep “De 7 dollen” af dat ik voor ze mee
vaar als volgschip tijdens de beruchte Harlingen-Terschellingrace.
Mijn tweede vaartocht staat op het programma, alleen nu zonder
Cees en Rie van Leeuwen. In hun plaats neem ik een neef en een
kennis mee die zeker van aanpakken weten, maar echter niets
van varen en al helemaal niets van zeilen. Afgelopen winter heb ik
mijzelf bijgeschoold met een vaarbewijs en de theorie over varen met platbodems. Bij deze reis ben ik dus de
"man met ervaring", al is het maar theoretisch. Bij het wegvaren op de woensdag voor Hemelvaart vanuit de
haven, verklaren een aantal mensen mij voor gek. Teksten als “man ga toch eerst eens lekker oefenen op het
Alkmaardermeer” stonden niet op zichzelf. Eigenwijs als ik ben, vertrouw ik op mijn diesel, mijn nieuwe
kaarten en vooral op mijzelf. Ach, die boot is gebouwd voor de Zuiderzee, dus daar zal het niet aan liggen en
met de theorie van hoe minder de vaart - hoe minder de schade, voel ik mij gesterkt.
Eenmaal door de Oranjesluis heb ik met mijn koers richting Enkhuizen de wind pal tegen, dus doorstomen
maar op die diesel. Een nachtje Enkhuizen en een gezellige kroeg doet de Hemelvaartochtend ontluiken met
een mist! Een mist in mijn hoofd we te verstaan. Het weer is prachtig en bij het uitvaren hijs ik de botterfok.
Fok bij met de motor zet ik koers naar de sluis bij Kornwerderzand. Zeil weer naar beneden, sluis door en op
naar Harlingen. Wederom de fok bij, want dat liep toch wel lekker. Vandaag ontdek ik wel dat het nog een
lastig klusje is dat zeil hijsen en laten vallen. We komen begin van de avond Harlingen binnen en tot mijn
schrik ligt het aan beide oevers 3 tot 4 dik, allemaal met de neus richting zee.
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Ik zie een gaatje en weel uiterst behendig mijn schip op
de stroom tussen het Tupperware (sorry hoor, niets
persoonlijks) te draaien en af te meren.
Mijn neef en kennis staan te kijken en zijn onder de
indruk, maar nog niet zo zeer als ik dat van mijzelf ben.
Ach, hoe minder de vaart, hoe minder de schade, blijkt
toch een waardevolle les.
Op vrijdag vaar ik tijdens de race achter de “7 Dollen” aan
en de grap is al snel gemaakt. “Hé Marco, heb jij die
dames mee als volgboot of red je het zelf?”.
Eenmaal Terschelling binnen gaat de jutter op tafel en
een mooi weekend kan beginnen.
Zondag met windkracht 5 hijs ik met moeite de fok en het grootzeil op zee. We knallen met stroom mee met
een noodgang richting Kornwerderzand. Met de pittige wind gooi ik voor de sluis het zeil naar beneden, maar
dat begint als een idioot te klapperen en ik zie niets meer voor me. Mijn neef en maat binden het spul snel
vast en er is weer rust aan boord. Eenmaal door de sluis is het zonnetje goed doorgebroken en kan ik met
wind in de rug voor het "lappie" zeilen. Grootzeil over stuurboord en de botterfok over bakboord uitgeboomd.
Voor het eerst zeilen met de motor uit en Enkhuizen doemt rustig op. Eenmaal in de haven kom ik naast een
prachtige Lemmeraak en de schipper vraagt waar ik vandaan kom. Ik doe mijn verhaal in geuren en kleuren
en vertel hem dat ik het zeil zetten en vallen wel erg lastig en zwaar vind. De schipper hoort mij aan en geeft
me een waardevolle tip. Ga de volgende keer bij het hijsen en strijken met je kop tegen de wind in, dan heeft
de wind geen grip op je doek! Ik bedank voor de les en drink er nog een jutter op.
Ik ga met de trein naar huis en besluit om het volgend weekend de boot terug te zeilen naar Zaandam.
Met deze tocht heb ik veel geleerd en vooral van mijn fouten. Ook heb ik met deze tocht een toon gezet en
ben niet bang voor het open water. Het schip kan het en ik kan het ook.
Marco Schoone van Zeeschouw “De Zaanse Schoone”.
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Schuttevaer jaarvergadering
afdeling Zaanstreek

Kort verslag van Jan Gankema en Jan kooiman, beiden aanwezig op de
vergadering, gehouden in het Wapen van Assendelft op 29 januari 2011

•

Havenmeester Peter ter Meulen kon niet aanwezig zijn, maar heeft zijn punten op schrift
gezet. Deze brief is door de voorzitter Nico Post voorgelezen.
Belangrijkste punten in die brief waren voor ons dat er een vuilwaterafvoerpomp op de
Prins Hendrikkade geïnstalleerd wordt. Of dat ook voor de recreatievaart bedoeld is werd
niet duidelijk gezegd.

•

De stickers m.b.t. havengeld moeten besteld worden via het internet en afgehaald
worden op de sluis. Hoe dat precies gaat gaan we op de sluis vragen. Collectief zou
weer het mooiste zijn. (eigen reactie)

•

Vervoer over het water via De Zaan is met 1 miljoen ton afgenomen.

•

Recreatievaart is toegenomen.

•

Er worden nieuwe ligplaatsen gecreëerd voor de recreatievaart aan zuid/west kant van
de Wormerveerse bocht.

•

De heer Ch. Nielen, Projectmanager Provincie Noord-Holland, geeft voorlichting over de
nieuw te bouwen Wilhelminasluis. De nieuwe afmetingen worden 156 x 14 x 4.7 mtr.
De drempeldiepte wordt zo veel dieper om het schutproces te bespoedigen (vlugger vol
of leeglopen van de kolk). Bouwperiode 2012-2014. Kosten € 33,2 miljoen, eigenaar
Provincie Noord Holland. Waterbeheerder van de Zaan is de Gemeente Zaanstad.
Tevens toont de heer Nielen een mooie film over de Zaanstreek uit de jaren ‘50.

•

Tijdens de rondvraag breng ik de abnormale huurverhoging ter sprake. Dit kwam bij
voorzitter Nico Post niet zo vreemd over, omdat hij zelf als directeur van de scheepswerf
Brouwer ook al met de zelfde absurde verhoging voor de ligplaats van hun dekschuiten
ten oosten van onze haven geconfronteerd is. Ook Brouwer heeft tegengas gegeven bij
de Gemeente Zaanstad afd. Grondzaken, maar tot nu toe nog geen resultaat geboekt.

Hartelijke groet,
Jan Kooiman
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Kabeltjeskrant
Anekdotes uit een zeilersleven opgetekend door Chris Kabel

Bak bokking
In vroegere jaren kon je in Zaandam nooit zo maar iets lekkers op straat kopen.
Hoogstens een ijsje bij een ijsboer of een harinkje bij een viskar. Patat, kroketten,
frikadellen en berehap etc. moesten nog worden uitgevonden.
Totdat een visboer, vlak na de oorlogsjaren, op het idee kwam warm gebakken
vis op straat te verkopen. Hij had een kraam naast de Papenpadsluis in de
Westzijde. De enige vis die hij warm gebakken verkocht was harde of wel gebakken bokking.
Op een zondagavond wandelde ik, terugkomend van een meisje, door de Westzijde naar huis.
Al in de verte rook ik de vislucht. Dat was een sensatie.
Ik kocht zo’n vette bokking en heerlijk smikkelend stond ik bij de sluis toen mijn opa toevalligerwijs
langs liep. Ook hij kon de verleiding niet weerstaan en kocht een vissie! Hij was van 1869 en had
zoiets nog nooit meegemaakt. Nu was onze “kinderhand” gauw gevuld want gebakken bokking
was toen vooral de vis voor armoedzaaiers. Tegenwoordig heb je zoveel keus (en geld) dat je
jezelf wel tweemaal bedenkt voor je een gebakken bokking koopt. Het is nu echt iets voor de
liefhebber.
Uiteraard verkocht deze visboer ook haring en zure bommen. Met deze handel ventte vroeger ook
een vrouwelijke haringboer(in) door Zaandam. Zij deed dat samen met haar man, die achter de
handkar liep. Zij was een opvallende verschijning. Haar naam was Marie Kruit. Haar naam sprak je
op zijn Zaans uit. Dat betekent: de klemtoon leggen op de eerste twee letters, namelijk MArie Kroit.
Zij was een korte gezette vrouw met een wit gesteven schort. Het bijzondere aan haar was echter
haar stem. Die was zo krachtig, dat je twee straten verder kon horen, dat de haringboer in aantocht
was.
Over vis gesproken. Tweemaal per jaar aten wij stoofaal. Alleen bij bijzondere gebeurtenissen,
zoals een verjaardag. Stoofaal was altijd al duur. Wij aten aal alleen op zondag want dan had je
alle tijd om er lekker van te genieten. Zaterdags werd de vis besteld bij Aris Prins en Zoon. Beiden
stonden met een viskar bij de Wilhelminasluis/hoek Prins Hendrikkade.
Zondagsmorgens kon je dan de aal gaan halen bij hen thuis op de Prins Hendrikstraat. Ik zie Aris
nog op klompen en zwart gebreide sokken de vis uit een schuurtje halen. Het was voor ons een
plechtige gebeurtenis.
Gerookte paling was nog duurder. Dat aten wij eenmaal per jaar. Uiteraard was dat met de
Zaandammer kermis. De goedkoopste kraam werd uitgezocht en net als stoofaal aten wij de paling
met ontzag op. Wij aten onze vingers er haast bij op.
Andere vis die wij aten was schelvis. Gestoofd met een sausje van margarine en wat azijn.
Tegenwoordig geef je die vis aan de kat. Kabeljauw was er uiteraard ook al, maar dat was voor
“raike loi”,zei mijn moeder.
Omdat ik een visliefhebber was, probeerde ik als kind zelf vis in de Voorzaan te vangen. Ik was
niet zo’n ster dus kwam ik hoogstens met brasem thuis. Als je die goed doorbakt dan is het te eten,
maar dan moet je wel op de graten letten. Brasems zijn echte gratenpakhuizen.
Tegenwoordig ga ik naar de markt of naar de visboer en heb keus uit de lekkerste vissoorten.
Zelden neem ik een bak bokking mee.
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Het is wel een beetje aan de late kant maar door
ziekenhuis geloop en een operatie aan mijn linker oog
is alles een beetje verlaat. Ik wil niet zeggen overtijd
want dan wordt het weer dubbelzinnig begrepen en
daar kan ik niet goed tegen!!
Via Antwerpen - Gent - Brugge. Vanaf Brugge richting
Belse kust, met het “Kanaal van Plassendale” vaar je
achter de Belse duinen langs richting Veurne. In het
stadje Veurne kan je heel goed liggen zowel wild als in
de jachthaven ( jachthaven nog steeds gratis) Omdat het gratis was zijn we daar een paar
dagen!! blijven liggen ( allee zulle ge moet op den kleintjes letten hé als ge van het kapitaal
van de staat mot leve!!!)
Op de fiets zijn we naar De Panne gereden en daar hebben
we een dagrit van 2 x 80 km ( heen en terug)met de
“Kusttram” langs de kust gemaakt. Dit was ondanks dat ik
toch met den Belgen gewend ben!!een prachtige dag het is
ongelofelijk maar voor 5 euro per persoon koop je een
dagkaart en je mag de hele dag gebruik maken van de
“Kusttram” uit en instappen het maakt niets uit. Deze foto is
gemaakt uit de tram, je rijdt echt hele stukken langs de
kust, ik heb het gevraagd, maar de weer omstandigheden
moeten wel extreem slecht zijn wil deze tram niet rijden dit
is echt heel anders als Pro Rail bij ons. Van Veurne zijn we via de “IJzer” naar Diksmuide en
Ieper gevaren, smal en ondiep +- 1,50 maar goed te bevaren.

Het is voor ons ongelofelijk maar iedere dag om 20.00 uur
wordt vanaf 24-07-1929!! in de stad Ieper met een plechtige
ceremonie”Last Post” gehouden. 54.896 vermiste soldaten
van de 1’en de 2’wereldoorlog worden hier nog steeds tot
vandaag herdacht.
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Van hier zijn we Noord Frankrijk gaan bezoeken, zij waren ook weer heel blij met ons!!
St Omer het Broek in Waterland van ons, maar dan in Frankrijk, ze verbouwen hier net zo
veel bloemkool als in West Friesland.
Vervolgens via de steden Douai – Valenciennes - Mons
naar het Canal du Centre.
Strepy Thieu de moderne liftsluis van Belgie. 16.800 ton
weegt de sluisbak en in een tijd van 6 minuten word je in
deze sluisbak 73 meter omhoog gehesen, echt een
belevenis. Ook maakt het hele kolossale bouwwerk een
behoorlijke indruk op je, tevens is de machinekamer en
een duidelijke foto reportage van de bouw met uitleg in
een ruime expositie ruimte op de sluis te bekijken.
Op het kruispunt van het Centrum Canal en het Kanaal Charleroi-Brussel nemen we
afscheid van onze vrienden waarmee we vanaf Douai opgevaren zijn. Zij gaan via Brussel
terug en wij gaan richting Charleroi en de Sambre.
.
Op de Sambre aangekomen varen we ongeveer 4 km
de Sambre op tot aan het plaatsje Marchiene au Pont.
Daar is een mooie recreatie steiger vlakbij de Metro
naar Charleroi
Na dit bezoek zijn we nog doorgevaren tot aan Thuin
van veel binnenvaartschepen ( meestal spitsen)
omdat de sluizen geen grotere maat kunnen schutten,
is dit de thuishaven, dus altijd gezellig in dat kleine
café aan de haven
Na Thuin liggend aan de Hoge Sambre (Haute Sambre) hebben we de steven gekeerd voor
weer aan de terugreis te beginnen.
Bij Namen kwamen we weer op de Maas, in Luik 5 dagen in de jachthaven blijven liggen
voor familie van Mady te bezoeken en een mooie fietstocht langs het riviertje
“ Ourthe” te maken. De bekende zondagmarkt langs de Maas in Luik, verliest aan glorie door
te veel buitenlandse handelaren met goedkope nieuwe kleding, dit is wel jammer. Maar toch
het gebraden kippetje was nog heel lekker!!
Na Luik nog een klein stukje Albertkanaal om vervolgens over stuurboord bij Lanaken de
Zuid Willemsvaart te nemen. De Zuid Willemsvaart was vroeger niet mijn favoriet, maar nu
met die nieuwe sluizen en centrale bediening is het heel mooi varen, ook voor pleziervaart.
Na 185 bedrijfsuren en 1318 afgelegde kilometers in een periode van10 mooie vaarvakantie
weken , landen we 19 September 2010 weer in Zaandam.
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Wat weten we eigenlijk?
Wat weten we eigenlijk 1e kwartaal 2011
De antwoorden van het 4de kwartaal nr.4:

1. In welk jaar deed de kleurentelevisie haar intrede?, in 1928; 2. Het verre Oosten; 3. Verenigde
Naties; 4. Indonesie; 5. Archimedes; 6. Royal Air Force; 7. Mao Zedong; 8. De Klavecimbel; 9. De
Nachtwacht; 10. Marokko; 11. Zeehonden hebben oorschelpen; 12. Karl Marx; 13. Frans I; 14.
Siberie; 15. De Bombarde
Wel even nakijken, doen hoor.
Dan nu de volgende 15 van: Wat

weten we eigenlijk

1.

Van welk land is Dakar de hoofdstad?

2.

Hoeveel poten heeft een insect?

3.

Wat is de chemische samenstelling van water?

4.

Welke twee rivieren stromen door Irak?

5.

Hoe lang is Robinson Crusoe op zijn eiland gebleven?

6.

Wat is de hoofdstad van Argentinie?

7.

Wie heeft de science-fiction film “Star Wars”gemaakt?

8.

Uit welk jaar dateert de Verklaring van de Rechten van de mens?

9.

Wat is kaviaar?

10. Welke bomen zijn de hoogste ter wereld?
11. Wat is de hoogste berg ter wereld?
12. Welke nationaliteit had de schilder Van Gogh?
13. Wie was het familiehoofd bij de Kelten?
14. Welk dier was het embleem van Napoleon?
15. Hoe oud is de zon?

Nu dan nog even dit: Getallenreeks.
Maak de onderstaande drie getallenreeksen af. Dit kan door optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen.
5 - 7 - 10 - 14 - 19 - …
10 - 12 - 18 - 28 - 42 - …
31 - 29 - 26 - 22 - 17 - …
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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Gaat u in 2011 met uw boot varen in
het buitenland
donderdag 23 december 2010

Gaat u in 2011 met uw boot varen in het buitenland? Douanebeambten in het
buitenland willen dan weten of het schip waarmee u vaart uw eigendom is. Heeft u
hiervoor geen bewijs?
Dat is niet zo gek, omdat in Nederland voor de meeste
categorieën pleziervaartuigen geen registratieplicht bestaat.
Daarom ontbreekt vaak een eigendomsverklaring. Het is
daarom bij een bezoek aan het buitenland raadzaam en in
sommige landen zelfs verplicht een Internationaal Certificaat
Pleziervaartuig (ICP) mee te nemen.
Eigendomsbewijs
Het ICP is een officieus eigendomsbewijs dat in de praktijk
uitstekend voldoet. In vrijwel heel Europa wordt het document
geaccepteerd als identiteitsbewijs van de boot. Het ICP bevat
de gegevens van de eigenaar en een beschrijving van het
schip. Het document is in het Nederlands, Engels en Frans
gesteld. Ook de inventaris zoals marifoon en de motor staat
erop. U kunt daarmee aantonen dat de apparatuur bij het
schip hoort. Het ICP is op alle Europese binnen- en
kustwateren geldig. Bekijk onze website voor meer informatie over het aanvragen van een
ICP.
Internationaal vaarbewijs
De meeste Europese landen hebben daarnaast met elkaar afgesproken (resolutie 40
UN/ECE/Sc 3) dat bezoekende watersporters voor zeil- en motorboten een Internationaal
Vaarbewijs, het Internationaal Certificaat van Competentie (ICC), moeten hebben. Het is
zelfs vaak zo dat ook al bent u in Nederland niet vaarbewijsplichtig, u in het buitenland wel
om een ICC wordt gevraagd als u daar met een pleziervaartuig vaart. Het ICC wordt vanaf 1
januari 2010 afgegeven door VAMEX. Voor meer informatie en het aanvragen van een ICC
kunt u kijken op www.vamex.nl.
Op onze website vindt u een handig overzicht van de benodigde bootpapieren in het
buitenland

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.

21

Herstel verkoop gebruikte
jachten
vrijdag 21 januari 2011

Het vierde kwartaal van 2010 toont een duidelijk herstel op de markt voor
gebruikte jachten. Er zijn 24% meer jachten verkocht ten opzichte van hetzelfde
kwartaal een jaar eerder. De omzet over het vierde kwartaal ligt 38% hoger.
Dit blijkt uit de verzamelde verkoopcijfers van de jacht- en scheepsmakelaars
aangesloten bij HISWA Vereniging. “Het begin van 2010 was niet goed, maar
gedurende het jaar hebben we de achterstand ingelopen. Dat hebben we vooral te
danken aan een sterk laatste kwartaal. Daardoor behaalden de HISWA Makelaars
over 2010 een totale jaaromzet die vergelijkbaar is met een jaar eerder”, aldus Ties
van Os, voorzitter bedrijfsgroep HISWA Makelaars. “Op basis van de opwaartse
trend van afgelopen maanden denken we nu een serieus herstel van de markt te
zien.”
In het vierde kwartaal steeg niet alleen de omzet. De cijfers tonen ook een forse
toename in het aantal verkochte jachten. Over het hele jaar verkochten de HISWA
Makelaars 503 jachten. Een vergelijking van het vierde kwartaal met hetzelfde
kwartaal een jaar daarvoor laat een stijging van 24% zien.
Michaël Steenhoff, bedrijfsgroepmanager van HISWA
Vereniging: “Met een gemiddelde verkoopprijs van
111.500 euro bemiddelen de HISWA Makelaars vooral bij
de verkoop van jachten in het midden- en het hogere
segment. Dankzij de verkoopcijfers die zij ter beschikking
stellen, hebben we een zeer helder beeld van de
werkelijke ontwikkelingen in dat deel van de markt. De
cijfers hebben geen betrekking op de zogenaamde
onderkant van de markt en al helemaal niet op het
superjachtsegment.”
Bron: HISWA vereniging

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Waar blijft uw ledenpas?

maandag 31 januari 2011

In de afgelopen jaren kreeg u in de eerste maanden van het jaar een nieuwe
ledenpas van het Watersportverbond. Dit jaar blijft uw deurmat leeg. Waarom?

Vorig jaar hebben wij uit kostenbesparingen
besloten de pas uit 2010 ook in 2011 geldig te
laten zijn . Dit stond vermeld in de
begeleidende brief. De eerste zinnen waren
"Alstublieft! Hierbij ontvangt u de ledenpas
van het Watersportverbond. De ledenpas is
in ieder geval twee jaar geldig. Alleen
startlicentiehouders krijgen volgend jaar een
nieuwe pas toegestuurd."

Omdat in 2010 de productie van de passen door de Nationale Sportpas niet naar
onze tevredenheid was, hebben wij in de loop van 2010 de overeenkomst met deze
partij opgezegd. Sindsdien krijgen nieuwe leden - en ook de startlicentiehouders een brief met daarin een papieren uitknipexemplaar van de Ledenpas van het
verbond.
Bent u uw ledenpas kwijt? Dan kunt u een nieuwe aanvragen bij de
ledenadministratie van het Watersportverbond. Vermeld altijd uw lidnummer en/of
naam, postcode en huisnummer!

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Verbond is voor leren varen
op het water

vrijdag 25 februari 2011

Leren varen in de praktijk is volgens het verbond beter voor de veiligheid op
het water dan een verplicht vaarbewijs voor iedereen. “Het huidige vaarbewijs
gaat voorbij aan de praktijk, en daarom is het Watersportverbond tegen een
algehele verplichting”, aldus Joop Simmers bestuurslid Communicatie &
Marketing.
Dit antwoord gaf Simmers, eigenaar van het motorschip Simmer, in de rubriek
‘Praatpaal’ in het digitale magazine iKampioen van deze maand op de stelling
‘Iedereen in een motorvaartuig op het water moet een vaarbewijs hebben’.
Gedrag, kennis en omgang
“Dat een verplicht vaarbewijs zou bijdragen aan de veiligheid op het water is
onbewezen. Het varen op een drukke vaarweg met beroepsvaart vraagt een andere
kennis van de regelgeving dan het varen met een
kleine zeilboot op een rustige plas,” zo verduidelijkt
Simmers zijn bijdrage aan de iKampioen. Het
verbond vindt daarom niet alleen de kennis van de
regels belangrijk, zoals die nu getoetst worden voor
het behalen van een Vaarbewijs, maar ook gedrag,
kennis van je schip en het omgaan met de
vaaromstandigheden.
Huidige opleidingsaanbod meer omarmen
Simmers: “We vinden het daarom veel belangrijker
dat de watersportsector en de overheid het huidige opleidingsaanbod meer
omarmen, zodat alle watersporters, binnen hun eigen keuze van vaargebied en soort
vaartuig, een optimale vaarkennis kunnen vergaren.” Binnen de CWO-lijn Motorboot
is ook het praktijkvaren op een juiste manier geborgd. “Het huidige Klein Vaarbewijs
gaat daar nu aan voorbij”, besluit Simmers.
Twitter mee!
Ben je het eens of oneens met onze stelling? Twitter met ons mee! Gebruik
#vaarbewijsjaofnee in je tweet en kom in de Twitter-banner op de homepage of kijk
mee op http://twitter.com/#search?q=%23vaarbewijsjaofnee.

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Watersportverbond presenteert
Toekomstvisie
woensdag 2 maart 2011

Het Watersportverbond, Hiswa Vereniging, ANWB , Sportvisserij Nederland en SRN
hebben gisteren tijdens de opening de Toekomstvisie Waterrecreatie 2025
gepresenteerd aan staatsecretaris Bleker tijdens de opening van de Hiswa Boat show
in Amsterdam.
Toekomstvisie nu klaar
In 2009 heeft het Watersportverbond, zoals onze leden ons aangaven, NEE gezegd tegen de
toen door de commissie Gabor voorgestelde Vaarbijdrage. We zijn daarna niet blijven
afwachten maar hebben, gezamenlijk met andere organisaties uit de sector, het voortouw
genomen binnen de Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) om te komen tot een
Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 waarin de ambities van de waterrecreatiesector zijn
verwoord.
Ambities
Enkele van deze ambities zijn bijvoorbeeld dat waterrecreatie er voor iedereen zou moeten
zijn, dat ze laagdrempelig en betaalbaar blijft, dat de vaargebieden goed bereikbaar blijven en
in goede verbinding met elkaar staan en dat we ons inspannen om nieuw vaarwater te laten
ontwikkelen. Verder vindt het Verbond belangrijk dat waterrecreatie als opstap naar
watersporten op Olympisch niveau mogelijk dient te zijn.
Samenwerking
We willen deze ambities gaan realiseren samen met onze partners binnen het op te richten
samenwerkingsverband , maar hiervoor zoeken we ook het overleg door middel van een
publiekprivate samenwerking met vertegenwoordigers van o.a. de gemeenten, provincies,
ministeries en waterschappen. In het op te richten overlegorgaan “ Nederland
Waterrecreatieland ” zal bijvoorbeeld het initiëren van nieuwe projecten op de agenda
moeten komen.
Kennis met elkaar delen
Vanuit de genoemde samenwerkingsverbanden wordt ook gedacht aan het opstellen van een
plan voor het oprichten van een Europees Center of Excellence; dit centrum zal niet alleen
kunnen zorgen voor een kennisbundeling binnen de sector maar zal tevens een brugfunctie
kunnen vervullen tussen watertechnologische ontwikkelingen en watersportrecreatie.
Financiering
De financiering van de waterrecreatie is een complex vraagstuk. Gedurende het ontwikkelen
van deze Toekomstvisie 2025 zijn diverse oplossingsrichtingen in kaart gebracht. Het
Watersportverbond is van mening dat – met de kennis van nu – er geen draagvlak is bij haar
leden voor een financiële bijdrage om een landelijk fonds op te richten. Dit fonds zou zich met
name moeten richten op nieuwe projecten ter verbetering van het vaarwegennet en de daarbij
behorende voorzieningen .
Het Watersportverbond laat de ruimte aan Hiswa Vereniging, ANWB en Sportvisserij
Nederland om de mogelijkheden van een financiële bijdrage vanuit de sector nader te
verkennen.
Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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De 22e Friese Elfstedenweek
gaat 25 juli van start

woensdag 2 maart 2011

Maandag 25 juli gaat de 22e Elfstedenweek te water van start. Deze tocht wordt
gemaakt door zo’n 250 kano´s en 150 zeil- en motorboten en sloepen. De Friese
Elfstedenweek wordt sinds 1946 om de drie jaar georganiseerd door
Watersportvereniging "De Meeuwen" te Leeuwarden.
Het startschot zal rond negen uur ‘s ochtends gegeven worden door de Commissaris
der Koningin de heer J. Jorritsma. Voor deze gelegenheid wordt het kanon van het
Fries Statenjacht de "Friso" afgeschoten.
Startpunt
Zo’n 250 kano´s en 150 zeil- en motorboten en sloepen doen mee in de week van 25
t/m 30 juli. Op de dagen voor de start (23 en 24 juli) nemen alle deelnemers ligplaats
achter de Prinsentuin te Leeuwarden, waar de start en ook de finish (30 juli)
plaatsvinden. Afhankelijk van de doorvaarthoogte van de boten kan er gekozen
worden uit verschillende routes naar de volgende etappeplaats.
Provincie Fryslân en activiteiten
Tijdens de week worden de elf Friese
steden bezocht en in 6 daarvan wordt
overnacht. Ondertussen kan je genieten
van de prachtige meren, kanalen en
vaarten, welke de provincie Fryslân te
bieden heeft. In elke overnachtingplaats
worden diverse activiteiten voor de
deelnemers georganiseerd.

De trajecten
Maandag 25 juli:
Dinsdag 26 juli:
Woensdag 27 juli:
Donderdag 28 juli:
Vrijdag 29 juli
Zaterdag 30 juli:

van Leeuwarden via Sneek naar IJlst.
van IJlst via Sloten naar Hindeloopen en Stavoren.
van Stavoren via Workum naar Bolsward.
van Bolsward via Harlingen naar Franeker.
van Franeker naar Dokkum.
van Dokkum naar finishplaats Leeuwarden.

Voor uitgebreide informatie over de routes zie de folder en de website
www.wvdemeeuwen.nl.

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Bruggen Noord-Hollandse
kanalen worden vervangen

vrijdag 11 maart 2011
Vanaf dit voorjaar zullen een aantal bruggen in het kanaal Schagen-Kolhorn en
Kanaal Alkmaar-Kolhorn worden vervangen. Het Watersportverbond is
vroegtijdig met de provincie Noord-Holland gaan praten om overlast voor de
watersport zoveel mogelijk te
beperken.
Korte stremmingen
Er zal in ieder geval een vrije
doorvaart van vijf of zes meter zijn.
Dit zou breed genoeg moeten zijn
voor de passerende pleziervaart.
Er zullen incidentele stremmingen
(maximaal 2 uur tijdens het
vaarseizoen en maximaal 4 uur
buiten het seizoen) komen. Deze
zullen op strategische plaatsen
langs het Kanaal worden
gecommuniceerd, zodat watersporters een ligplaats kunnen zoeken om de
stremming af te wachten. Dit hoeft niet aan de wachtplaats bij de brug, waar verder
geen voorzieningen zijn. Indien bovenstaande niet mogelijk blijkt te zijn zal er worden
gecommuniceerd, zodat er in konvooi zonder oponthoud door alle in aanbouw zijnde
bruggen kan worden gevaren. In de weekenden zal niet worden gewerkt en zal de
doorvaart worden vrijgehouden.
Veiligheid en communicatie
Het Watersportverbond heeft aangedrongen op een goede doorvaartmarkering
(vanwege de geplande middenpeilers) en het op de goede hoogte aanbrengen van
de geleidestrippen op die middenpeilers. Daarnaast hamert het watersportverbond
op een goede communicatie naar de vaarweggebruiker. Zij moeten op tijd en op
strategische plaatsen worden gewaarschuwd.
Afstemming belangrijk
Een goede afstemming van de werkzaamheden is belangrijk om te voorkomen dat
watersporters in dit vaargebied ingesloten raken door de stremmingen. De provincie
heeft aangegeven dit op te zullen nemen met de aannemer. Bovendien zal het
Watersportverbond ook nog inspreken tijdens de inloopavond reconstructie SmuigelVerlaat (onder andere Rolpaalbrug).

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 Jan Zwart
e-mail: zwartjan@upcmail.nl

Dodonaeuslaan 324
1504 KC Zaandam

Tel.
Mob.

075-6707479
06-46383936

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

Het Kruiwerk 27
1622 GE Hoorn

Tel.
Mob.

0229-216355
06-53171629

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

De Wijzend 2
1474 PA Oosthuizen

Tel.
Mob.

0299-401823
06-22940131

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

jokebrandse@gmail.com

Website internet

www.wsv-de-remming.nl
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