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Het vaarseizoen is al weer in volle gang.
Sommigen van ons zijn al geruime tijd
vertrokken, anderen komen al weer terug.
Het is een komen en gaan, zo ook in onze
thuishaven.
Er gebeurt van alles in De Remming. Een
prachtige eigen op-afgang, een pin-apparaat
voor het afrekenen van passantengeld en
nog vele veranderingen en vooruitgang in
de tijd zullen volgen. De tijd zal ons leren of
alle vooruitgang ook verbetering is.

Voor nummer 3 uiterlijk tot:

12 september 2011

De redactie wenst u een fantastisch vaarseizoen met weer een behouden vaart.
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TeWarskip
Het varen is weer begonnen. Motoren starten zeilen gemonteerd. Her en der nog een kwast verf of
antifouling. De eerste passanten zijn al weer langs gekomen.
Ook ik ben bijna weer klaar voor een vaarseizoen. En het weer is al zo goed geweest. Ik heb me
voorgenomen om veel te gaan genieten dit jaar van het varen en veel weekends te pakken en dat
willen denk ik alle Remmingleden. Het varen en op mooie plekjes liggen is toch naast wat sport het
doel voor ons allen.
Laatst las ik nog weer even de statuten na van De Remming en daar staat in artikel 1 het doel van
De Remming. Het bevorderen van de Watersport in de breedste zin. En met name wordt dan
genoemd het hebben van een haven als vertrek- en terugkompunt. Ik hoop echter dat u veel weg
bent uit de haven. Dat dit u lukt ondanks dat er zo vaak redenen zijn waardoor het toch niet gaat of
dat de weergoden er tegen zijn. Zoveel mogelijk reisjes en tochtjes maken en van het varen
genieten. Kortom het doel van De Remming realiseren.
Het varen op een mooi onderhouden scheepje vind ik bijzonder, omdat het zo anders is dan mijn
en uw dagelijks leven van steeds vaste grond onder de voeten en rondom huizen en gebouwen
waar we werken. Dat contrast met het gewone leven vind ik steeds weer geweldig. Het water is
een andere wereld met eigen uitdagingen en gezichtspunten.
Zeker ook verheug ik me op het georganiseerde tochtje naar het eiland in het Uitgeestermeer of
Alkmaardermeer aankomende 11 en 12 juni.
Ook wacht ik met spanning af of de brug naar onze haven zal worden aangebracht...
Het is de spanning van een nieuw seizoen en ik voel een beetje dat er mooie dingen voor ons
gaan gebeuren.
Weet u wat me ook zo opvalt. Het water is nu zo mooi helder en de lucht ook. Zou het dan toch zo
zijn dat al die maatregelen van diepriool tot co2 lage uitstoot auto's en daarbij ook wel forse
milieueisen en vervuilingpreventie en zuinige lampen gaan werken? Als dit het effect is dan is het
toch geweldig. Onze natuur die vooruit gaat en de vervuiling weer te boven komt.
Onze vereniging gaat mooie tijden tegemoet zo met die prachtige natuur.
Ik heb jullie wel eens geschreven hier in die TeWarskip dat de watersport vergrijst. Dat is zeker
waar en nog steeds denk ik dat het wel zo is. Ik dacht het komt doordat het niet betaalbaar meer is
voor jonge mensen temeer daar een huis toch ook erg nodig is en veel kost. Er is dan geen geld
meer over voor dure boten... Ook is er geen tijd en ook geen “doe het-zelf-kunde” dus tel maar op
en je krijgt vergrijzing. Maar als de natuur zo prachtig wordt en vol van planten en dierenleven dan
komen de jongeren of jonge middelbare vanzelf weer terug het water op.
Natuurlijk, varen heeft een ontspannen imago en is misschien niet wat jonge jongeren aanspreekt,
want die willen “vet snel” dus zware motoren en speedboten en platbodems. Daarop vaart wel
vaker jeugd. Het mag eigenlijk nergens en het is ook wel gevaarlijk maar ik zie dat toch als de
kweekvijver voor watersporters. Ik steek ook naar hun mijn hand op om te groeten. De uitstraling
van gebruinde relaxte watersporters is immers de beste reclame om jongeren aan te trekken.
Wat ik ook nog erg leuk vind in dit verband is dat mijn dochter van 25 interesse krijgt in varen en
water. Ik lobby om haar lid te krijgen liefst van De Remming en het lijkt te gaan lukken. Nog even
en we gaan kijken naar een opknapper, maar dan zal ik wel weer een seizoen minder gaan varen.
Wel met veel plezier dan.

“Vaarwel” en geniet.
Uw voorzitter, Anne de Jong
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Bestuursvergadering van de
W.S.V “De Remming”
donderdag 7 april 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 20.15 uur en heet iedereen van harte welkom .
Mededelingen
De nieuwe hydrofoor geeft nog problemen deze probeert men op te lossen. Lukt dit niet dan
gaat hij terug naar de firma die hem ter beschikking heeft gesteld en kost het ons niets.
De brug kwam weer aan de orde. De firma Kaay heeft een herstart gemaakt en zal er voor
zorgen dat de opgang eind mei gereed is.
Dhr. Ofman heeft een groot aantal muntjes in de elektra meter gegooid maar heeft daar door
omstandigheden geen gebruik van kunnen maken. Wij zorgen dat hij zijn geld retour krijgt.
Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering maart 2011 worden goedgekeurd.
Binnen gekomen post
Brieven van het Watersport verbond, afmelding van een lid en een aanmelding brief van een
nieuw lid..
Havencommissie en Technische commissie
Alle boxen zijn gevuld en we hebben een aantal zwerfplekken op de haven.
Er heeft zich een tweede kandidaat voor de havencommissaris aangemeld. Wij nemen
contact op met deze mijnheer om hem mede te delen dat deze functie reeds is bezet en
vragen hem of hij een andere functie binnen ons bestuur ambieert.
Administratie
Er heeft een kascontrole plaats gevonden en er is decharge verleent.
Op 7 mei komt Anja Zwart het bestuur doorlichten om te zien hoe wij onze taken binnen het
bestuur kunnen vereenvoudigen. Dit gaat gebeuren in de Ark.
Voor het wintertarief gaan we een tarief handhaven of een gedeelte van het wintertarief.
Andere tarieven worden licht aangepast.
Redactie
Joke blijft in de redactie actief. De administratie zegt zij vaarwel. Jan Zwart neemt dit weer
ter hand.
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Evenementen commissie
Er wordt in het weekeinde voor Pinksteren weer een gezellig weekeinde geregeld op het
Alkmaardermeer met alles er op en er aan. Dit wordt waarschijnlijk in het naseizoen
herhaald.
Rondvraag
Het Watersport verbond heeft binnenkort overleg met de gemeente Zaanstad.
Wij zullen een aantal vragen neerleggen bij het verbond zodat zij dat aan de orde kunnen
stellen. Het gaat dan met name over onze haven diepte en de extreme huurverhoging.
De aanpassingen van het havenreglement moeten nog definitie gemaakt worden.
Anne is uitgenodigd door Paul Koning voor een rondvaart met de havendienst.
Wij zijn jaloers.
Er wordt een gesprek aangevraagd met de gemeente, mevrouw Christi, over de koop van de
haven.
Wij willen zo proberen argumenten aan te dragen wat ons voordeel is als we de haven kopen
in plaats van te blijven huren.
De vergadering wordt om 22.45 uur afgesloten.

Volgende vergadering:
Donderdag 12 mei 2011 om 20.00 uur in de Ark
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11 april 2011
Voorjaarsvergadering in het clubgebouw
MOZAMO Koog a/d Zaan
Met kennisgeving afwezig:
Jan van Koomen, Max Steyn en Wim Romkens

1)

Opening van de vergadering
Anne opent om 20.00 uur de vergadering. Anne introduceert de nieuwe havenmeester
Gerrit van Dodewaard.

2)

Notulen van de najaarsvergadering worden goedgekeurd.
De notulen van de najaarsvergadering 2010 worden goedgekeurd.

3)

Ingekomen en uitgaande stukken
In de bestuursverslagen staan de ingekomen stukken. Er is ook een brief
vanuit de flat binnengekomen. Dit betrof lawaai op de haven i.v.m.
werkzaamheden aan boten die dicht bij de flat liggen. Dit probleem hebben we met deze
mensen besproken en is uit de wereld.

4)

Jaarverslag van het bestuur
Het jaarverslag wordt door Anne verwoord in alle bestuursverslagen. Hij
verwijst daarom naar het blaadje . Door het verslag in het blaadje te publiceren zijn de
leden goed op de hoogte van het reilen en zeilen van De Remming.

5)

Mededelingen van de havencommissie en de technische commissie
De boot van S. Soer staat te koop, dhr. Soer heeft geen tijd en kracht meer voor
zijn boot.
Redelijk veel wachtende leden hebben we kunnen voorzien van een box.
De passantentarieven gaan iets omhoog en wij willen de tarieven vereenvoudigen.
Jan Kooiman neemt afscheid als technisch commissaris. Anne spreekt hem lovend toe
en dankt hem voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging. Een mooi cadeau en een
bos bloemen voor zijn vrouw als dank voor alles. Zijn plaatsvervanger is Rolf Mulder.
Onze nieuwe opgang moet eind mei 2011 gereed zijn, volgens de berichten.

6)

Vaststellen van de begroting
Anja Zwart gaat het bestuur begeleiden om zo te komen tot een vereenvoudiging
van ons bestuursorgaan. Er komt een kluisje om het havengeld in te bewaren en
het administratieproces moet verder worden geautomatiseerd. Jan Zwart heeft
de administratie weer opgepakt en is druk bezig met het maken van een
aangepast programma voor de administratie.
Jan licht zijn begroting toe en beantwoord vragen uit de zaal. De algemene kosten
zijn dit jaar beter uitgesplitst, door de invloed van Joke. Het passantengeld is
aangepast i.v.m. de opgaande lijn van de inkomsten.
We gaan bezien of we het blaadje niet digitaal
kunnen rondsturen dit scheelt aanmerkelijk in de
kosten. De leden zullen hier over worden
geïnformeerd. De douchetarieven moeten eigenlijk
omhoog.
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7)

De haventarieven voor 2011
De tarieven hoeven niet te worden verhoogd.

Pauze
8)

De evenementencommissie en redactiecommissie
De commissie heeft weer een uitje georganiseerd naar het Alkmaardermeer met het
Pinkster weekeinde. Dit n.a.v. een bijzonder geslaagd weekeind vorig jaar. Na de
vakantie komt er nog een uitje. Blijft nog even een verassing.

9)

Kascontrole commissie
De kascontrole commissie, vertegenwoordigd door Ed Baas en Johan Ofman,
verleent decharge.
Het zou mooi zijn als er in de kascontrole commissie een deskundige zou plaats
nemen. Het is toch een complex geheel en voor een leek niet altijd even duidelijk.
Ger Willemsen stelt zich beschikbaar in de plaats van Johan Ofman.

10)

Ledenstop voor 2010
De ledenstop wordt tijdelijk opgeheven.

11)

Rondvraag en sluiting
Gert Schouten vraagt of er nog overleg is met de gemeente. Er is wel contact
maar dat levert nog geen concreet resultaat op. Er is wel een verbetering
opgetreden met de betreffende wethouders. Anne legt uit hoe de contacten zijn en
legt tevens uit wat de voor- en nadelen van de koop van de steigers zijn.
Wij willen eerst meer zekerheden van de gemeente hebben.
Ger Willemsen vraagt naar het uitbaggeren van onze haven. Daar is momenteel
nog geen duidelijkheid over.
Ed Baas vraagt hoe het staat met het internet op de haven. Hier zijn we nog mee bezig.

Om 22.00 uur sluit Anne de vergadering en
wenst ieder een veilige thuiskomst.
Tevens onze dank aan de goede verzorging.
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Bestuursvergadering van de
W.S.V “De Remming”

donderdag 12 mei 2011
Aanvang:

20.00 uur

Locatie:

Havenkantoor

Aanwezig:

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

Opening
Anne opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen van harte welkom .
Mededelingen
In de vergadering is besproken hoe wij het op de steiger komen als je in het water bent
gevallen en onwel bent geworden. Jan Gankema is namelijk bij het aanmeren van een boot
even onwel geworden en viel te water. Het bleek na kordaat optreden van enkele leden vrij
moeilijk te zijn om hem weer op de steiger te krijgen. Wij hebben daar zo geen oplossing
voor. Wel was het handig dat er een vlot aanwezig was waar hij op kon worden getrokken.
Wij zullen zien of er contact gelegd kan worden met instanties die daar verstand van hebben.
Mogelijk zullen wij de KNRM raadplegen en/of uitnodigen. Rolf gaat contact leggen.
Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering van 7 april 2011 worden goedgekeurd op een kleine
wijziging na. Rolf wordt technisch commissaris en geen havencommissaris.
Binnengekomen post
Brieven van het Watersportverbond en een aantal aanmeldingsformulieren van nieuwe leden.
Havencommissie en Technische commissie
Het pinnen op de haven is als zeer positief ontvangen. Jan Zwart en Anne de Jong hebben
reeds diverse informatie ingewonnen. De beslissing volgt in de volgende vergadering.
Administratie
Dit onderdeel is niet aan de orde gekomen daar Anja
Zwart de bestuursactiviteiten verder in kaart gaat
brengen om een en ander beter te stroomlijnen.
Anja heeft onze eerste sessie op papier gezet en daar
gaan we nu mee verder.
De vergadering wordt om 23.15 uur afgesloten.
Volgende vergadering:
Donderdag 16 juni 2011 om 20.00 uur in de Ark
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Bestuursvergadering van de
W.S.V. “De Remming”

donderdag 16 juni 2011
Locatie:

Havenkantoor

Aanvang:

20.00 uur

Aanwezig: Anne de Jong, Henk van ’t Hul, Jan Gankema, Jan Zwart, Joke Brandse
Opening
Anne opent de vergadering om 20.10 uur.
Mededelingen
Anja Zwart heeft ons via de mail een overzicht gegeven m.b.t. het vereenvoudigen van ons
bestuurssysteem en een overzicht van het takenpakket en wie daarvoor verantwoordelijk is.
Anne neemt contact op met dhr. Walts van de gemeente om te vragen wat er aan de
gladheid van onze nieuwe opgang kan worden gedaan. Tevens is ons ter ore gekomen dat
als er gebaggerd gaat worden en dat onze haven dan ook meegenomen gaat worden.
De 2 parkeerplekken aan de kant van de Hogendijk bij de William Pontbrug mogen nu langer
worden benut. Dit heeft Ger Willemsen met de gemeente weten overeen te komen. Ger was
namelijk al drie keer bekeurd op de brug.
Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering van 12 mei 2011 worden goedgekeurd.
Binnengekomen post
Brieven van het Watersportverbond, een aantal aanmeldingsformulieren van nieuwe leden,
en van botenveiling in Gorinchem.
Havencommissie en Technische commissie
Wij gaan in gesprek met de gemeente of wij onder de brug, met gebruikmaking van onze
oude ingang daar een fietsenstalling mogen maken.
Administratie
Anja is bij de vergadering aangeschoven en gaat verder met behandelen van de punten die
zijn voort gekomen uit de voorgaande sessies.
Ook wordt er een blik geworpen op de nieuwe
programmatuur voor o.a. de havenbriefjes en het
administratie programma. Jan Zwart heeft dit programma
geïnstalleerd en gemaakt.
Het nieuwe programma ziet er schitterend uit en oogt
heel professioneel

De vergadering wordt om 23.30 uur afgesloten.

Volgende vergadering op 8 september 2011 om 20.00 uur in de Ark
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De Pen
Hallo bootjesvrienden,
Ik heb de vrijmoedigheid genomen om dit keer zelf De Pen ter hand te nemen. Mijn persoontje
heeft zoveel meegemaakt, ik zou het hele blad Remmingwerk wel vol kunnen schrijven. Maar
ja, ik probeer het maar bij het A4tje te houden. Dus bij deze een stukje geschiedenis van mij.
Ik draag de naam Romkes, een naam waar ik trots op ben. Wij komen van Urk, met een enorme
vissersvloot. Vele familieleden, neven en kennissen hebben we nog op Urk.
Toen ik van school kwam, ben ik gaan varen. Het liefst had ik mijn intrek genomen op een
kotter bij mijn oom. Maar mijn vader vond dit geen goed idee, ik begreep dit ook wel, omdat mijn
opa op zee zijn graf vond. Verdronken dus. Als we op Urk komen bezoeken we nog steeds het
monument, waar hij is bijgezet. Dus het werd geen kotter, toch wou ik varen, ik was ook altijd te
vinden op de sluis. Ik ben terecht gekomen bij Bart, ik kwam als dekjongen te werken op een
sleepboot aan de Prins Hendrikkade, ik zat op de “Time is Money”. We vervoerden over het
water veel woonarken, overal naar toe. Zo hebben we een prachtige ark naar de Vecht
gebracht, deze was van Ageeth Scherphuis. En een hele grote weggebracht naar IJmuiden,
voor de
commandotroepen in
Willemstad.
Na zo’n 5 jaar had ik
het wel gezien. Ik was wel
zo ver gekomen dat
ik bij deze firma veel
geleerd had over
varen, en dat ik nu zelf ook
vaarde, en geen
dekjongen meer was.
Zo ben ik gekomen
op een buinschip, ook wel
zandhaas genoemd.
We haalde het zand bij
Muiden vandaan
waar de grootste
zandzuiger lag van
Europa, dit zand brachten
we overal naar toe.
Het zand werd opgezogen
vanaf de bodem, en
zo het schip ingespoten.
Op plaats van bestemming werd het er weer uitgezogen, en over het land elders werd het
opgespoten. We maakten lange dagen, eigenlijk te lang dan nodig was. Maar ja, je verdiende
toen nog erg goed, dat is nu wel anders.
Toch ben ik hier ook weer vertrokken, ik wou toch wat meer zien dan enkel ons landje. Even
wat verder weg dan het IJsselmeer, of Leiden en omstreken. Ik wou wel eens de Rijn op,
richting Basel of zo. Zo heb ik gesolliciteerd bij de VT in Rotterdam, met een behoorlijke vloot
van tankers. Via deze firma kon ik terecht bij Pieter Bon, dit was een dochtermaatschappij van
de VT te Rotterdam. Ik kwam als schipper/motordrijver hier aan de bak. Een prachtige tijd
gehad hier. Zondags naar boord, de volgende dag om 03.00 uur uit de veren. En dan was het
22 uur op, 6 uur af en dat ging dan een week, of 14 dagen lang door. En dan was je weer net 2
dagen thuis, en dan begon het weer opnieuw. Ik moet daar niet meer aan denken maar ik heb
er geen spijt van gehad, ik heb een machtige tijd hier gehad. Overal geweest, de Rijn op,
richting Duitsland, Basel. In de vakantietijd voer ik hier alleen, nam mijn vriendin mee, wat nu
mijn vrouw is. En een vaarbewijs?, dat had je niet, dat had de rederij. Je voer gewoon. Toch
kwam er een tijd dat ik kiezen moest tussen het “skip” en mijn vriendin. Ja, het is toch het
vrouwtje geworden. Een jaar later zijn we getrouwd, we konden al gauw een huis kopen. Ik had
immers goed kunnen sparen, uitgaan deed ik nooit, geen tijd voor gehad. Varen dat was alles
voor me. Maar toen veranderde ineens alles voor me, ik moest iets anders gaan doen!
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Gekozen om hetzelfde beroep als mijn vader te gaan uitoefenen. Ik ben op een klein
timmerbedrijf opgeleid als timmerman. Dit heb ik een paar jaar met veel plezier kunnen doen.
Maar toen kwamen de rugklachten, 6 Hernia-operaties gehad. Toch altijd optimistisch gebleven,
ben weer omgeschoold op de Grafische MTS, en voltooit tot Grafisch Vormgever/tekenaar. Dit
was altijd al een hobby van me. Maar van je hobby je werk maken is me erg tegen gevallen, ik
heb 5 jaar zitten tekenen voor o.a.: Wereldmilieudag, Henny Huisman, Holland International,
Levis, ING,Loreal enz. Uiteindelijk ben ik toch weer teruggekeerd in het timmervak, waar ik licht
werk doe, 6 uurtjes per week. Meer mag niet. Maar ik heb werk zat hoor, ik zit al zo’n 24 jaar als
vrijwilliger in het ZMC. En ik doe al zo’n 30 jaar pastoraal werk, s’ avonds zit ik achter de
pastorale site. Dan praat ik met mensen die het niet meer zien zitten, wat is dat een dankbaar
werk.
Maar dan nog even dit. We hebben zo’n lekker
bootje, en wat zijn we er blij mee, eigenlijk te weinig
pk’s maar ach, ik hoef geen 22 uur meer op, we
doen het rustig aan. We zijn dolblij met het haventje
waar we liggen, alweer sinds 2002 “De Remming”.
Dit was mijn bijdrage voor de “Pen”. Groetjes,
jullie’s bootjesvriend, Wim Romkes.

Hallo Bootjesvrienden.
Even een berichtje van mij zelf, de meesten van jullie weten wel dat ik last heb van de rug. En
dat ik al zo´n 6 keer geopereerd ben van een Hernia. Ik ben een poosje terug alweer voor
onderzoek naar het ziekenhuis geweest. Na weer opnieuw last te hebben van de rug en het
linker been. Af en toe is de linker kant weg, dat is dan schrikken, als je niet kunt afstappen van
je fiets. Een aantal keren hierdoor al gevallen. En als je dan hoort van de chirurg, er is niets
meer aan te doen, en hij je geen enkele garantie meer kan geven omdat het te riskant word,
dan schrik je toch, maar dit heb ik wel altijd geweten. Hier hebben de doktoren het wel meer
over gehad. Ik slik weer pijnstillers en nog wat andere medicijnen. Ik vond dat jullie dit even
moesten weten. Loopt er nu af en toe iemand over de steigertjes met een stok en wat mank,
dan ben ik dat. Maar we gaan niet zitten treuren, het mooie weer komt er weer aan. We gaan
toch weer lekker varen van het jaar. We moeten maar blijven vooruit zien en positief blijven.

Groetjes, jullie´s bootjesvriend, Wim Romkes
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Bezorging Remmingwerk

Op het formulier “gegevenscontrole leden WSV De
Remming” is een plekje ingeruimd waar leden kunnen
melden hoe ze het clubblad willen ontvangen: digitaal of
fysiek in handen. Dat laatste gebeurde dan op onze haven
door ons gewaardeerd superduo Joke Brandse en
Hans Hofhuis (waarnemend havenmeester) en de rest door
de Steijntjes. Fam. Flens in Oostzaan wilde overigens
graag doorgiftestation zijn voor hun dorpsgenoten.
Zij vinden het kennelijk eveneens leuk werk.
Wij vanzelfsprekend ook, en die bezorging van ons zeer
lezenswaardige en fraaie blad gaat ons dus zeer ter harte. Ik vind het prettig om op mijn
Piaggio-brommertje de Zaanstreek te doorkruisen om mensen blij te maken met het
ledenblad.
Wist u dat ik al “tig” jaren ook clubbladbezorger ben bij de TVA (Tennisvereniging
Assendelft). Deze club heeft tegenwoordig zo’n 500 leden en de bezorging van hun
communicatieblad is per wijk (gelukkig!) via aldaar wonende leden geregeld. De wijk waar ik
woon heeft 49 adressen. Dat was voor ons een klein uurtje stappen. Daarnaast regelde ik
ook het krantje voor de 35 in deelgemeente wonende leden en adverteerders. Vóór
digitalisering had ik dus 49 plaatselijke en 35 interlokale adressen te behappen. Maar na
enquêtering bleek bijna de helft (29 resp. 14 leden/adverteerders het tennisblad best digitaal
te willen lezen, en dat scheelt een slok op een borrel. Nou, ik houd van happen en een
borreltje, maar dan moet ik daarna niet op mijn brommertje de Zaanstreek onveilig maken.
Nee mensen, ik schrijf nu flauwekulligheden, aliteraire rubbish, gewoon onzin. Feit is wel dat
ik tegenwoordig voor de tennisclub véél minder tijd kwijt ben dan voorheen. En tijd… ik heb
zes levens tekort!
Zeker, voor postbode spelen vind ik een prachthobby,
maar ik vind zoveel dingen leuk:
computeren, 3-D-kaarten maken, e-mailen, genieten van
mijn kleinkind, lezen, ochtendkrant bezorgen (sta om
04.15 uur op), orgel/piano spelen, sporten, sudoku’s
invullen, TV-docu’s volgen, slapen en nog vele andere
aandacht vragende activiteiten (bij slapen krijgen mijn
hersenen verwerkingsaandacht ha ha).
Gerards adagium is “alles kost tijd” en daar heeft hij
helemaal gelijk in! Ja, alles kost tijd, DUS…
als er onder onze Remmingers leden zijn die in de toekomst graag via de website
www.deremming.nl van Remmingwerk willen genieten… dan scheelt dat de club bijna € 1,40
portokosten per postadres en voor de familie Steijn benzine en…. kostbare tijd!
Wij zijn benieuwd.
Fam. Steijn, juni 2011.
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Nieuwe loopbrug

Vrijdag, 4 juni 2011

Na al die jaren dan toch eindelijk een eigen
op-afgang naar onze haven.
Sinds vrijdag 4 juni 2011 is de loopbrug een feit. De
verdere afwerking van het geheel laat nog even op
zich wachten, maar hij is er!!!
De plek waar nu de fietsen staan zal nog worden
aangepast aan de nieuwe situatie.
Er zijn al voorstellen geopperd om van deze
fietsenstalling een gezellig terrasje met tafels en
stoelen te maken en de fietsen op een andere, nog
nieuw te creëren, plek te stallen. Bijvoorbeeld de
box naast de loopbrug laten vervallen en hiervan een nieuwe fietsenstalling maken. Of het blijft zoals
de situatie nu is. Mocht u andere ideeën of leuke voorstellen hebben, dan kunt u deze natuurlijk altijd
melden bij een van de bestuursleden.
Mocht u geïnteresseerd zijn in de originele foto’s, deze zijn verkrijgbaar bij de havenmeester.
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Kabeltjeskrant
Anekdotes uit een zeilersleven opgetekend door Chris Kabel

Dubbeltje
Toen wij zevenenveertig jaar geleden onze tjalk kochten hadden wij daar
eigenlijk geen geld voor. Met geleend geld werden wij eigenaar. Het gevolg was,
dat wij onderhoud- en reparatiekosten ook niet konden betalen. Wij wilden voor
een dubbeltje op de eerste rij zitten.
Dat betekende, dat als er onderhoud gepleegd diende te worden of als er iets
kapot ging, wij altijd probeerden alles in de oorspronkelijk staat terug te
“repareren”. Niet wat oud is slopen en dan tegelijkertijd verbouwen maar terug naar de basis. Dat
was (en is) het goedkoopste.
Die wijsheid geldt ook voor een schip. Dan voorkom je ook, dat je vrouw de hulp inroept van het
programma: “Help, mijn man is klusser”. Dat programma waarbij mannen (het zijn altijd mannen!!!)
zonder veel geld, ambitieuzer zijn dan de inhoud van hun portemonnee.
Nu terug naar onze boot zo’n vijftig jaar geleden. In onze tjalk stond toen al een museale motor.
Het was een 1 cilinder gloeikop Kromhoutmotor uit 1928 van 14PK. Voordat de motor gestart kon
worden moest de kop met een propaanbrander tien minuten heet gestookt worden. Daarna kon
dan de motor met de hand, via een groot vliegwiel gestart worden. De motor liep op elke vloeistof
waarin het woord olie voorkwam: gasolie, peterolie, smeerolie, verlopen olie etc. U gelooft het
waarschijnlijk niet maar ook op: carboleum! Het stonk en walmde dan als de pest maar dat was
vroeger gelukkig geen probleem. De motor was goedkoop in gebruik, was eenvoudig en daardoor
ook goedkoop in onderhoud. U begrijpt: Een motor naar ons hart.
Na wat jaren varen kregen wij problemen met ons roer. Het is een “aangehangen” roer, circa
tweehonderd kilo zwaar en gemaakt van hout. De besturing hiervan gaat via een helmstok van vijf
meter. Omdat de helmstok zo lang is loopt deze via een soort rail op het dek. De naam hiervan is
draai-over-boord. In vroegere jaren kwam dit systeem veel voor. Momenteel varen er waarschijnlijk
nog maar enkele schepen met dit systeem.
Het hout van ons roer was rot en moest vervangen worden. Ook hier gold toen voor ons: het
goedkoopste is restaureren, zoveel mogelijk in oude staat terug brengen. Via een kennis werd bij
een buitentakel van een fabriek het roer opgehesen en neergelegd op ons schip.
Toen naar huis. Via de Hanenpadsloot over de Gouw naar de M.L Kingweg. Daar aangekomen
hebben wij het roer over de weg en het plantsoen gesleept naar onze garage. Daar werden
verrotte delen vervangen, de vingerlingen opgeknapt, geschilderd en gelakt en daarna via dezelfde
route weer terug naar het schip.
Alles zoveel mogelijk in oude staat terugbrengen werd ons motto voor de tjalk. Ook toen wij het
later financieel veel beter hadden bleef ons motto ongewijzigd. In grote lijnen is daardoor ons schip
ongewijzigd gebleven. Geen nieuwigheden zoals een kopschroef. Dekkleden van katoen, geteerde
luiken. Varen en zeilen zoals het altijd ging en nog steeds gaat. Geen hokjes op het dek om te
schuilen voor regen en wind maar gewoon buiten staan.
Wij begrijpen best, dat u als lezer, veelal varend in moderne schepen ontzettend moe wordt van dit
gepraat. In deze tijd van welvaart en verdere vooruitgang is dit misschien een meewarig standpunt.
Maar, net zoals je oude bomen niet moet verplaatsen, moet je oude schippers maar hun gang
laten gaan. Het sterft vanzelf uit!
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“REIS DOOR EUROPA”
Nadat het al een paar dagen mooi en warm weer was,
ben ik vertrokken op 27 maart 2011.
Ik had al een paar dagen eerder afscheid genomen
van mijn vrienden op de haven, dus ik kon rustig ’s
morgens de touwtjes los gooien.
De eerste stop is Vianen, de grote sluis draait nog niet
op zondag, dus voor de sluis aangelegd en overnacht.
De reis is verder gegaan naar Maastricht, daar een
paar dagen blijven liggen en onder andere lekker
gegeten bij een vriendin van me, die heeft een bistro,’t Orgelke genaamd in de Tongerse straat. Via
Luik, Namen en Dinant naar de Franse grens gegaan.
In Namen was de steiger nog niet gereed, dus dan mag je langs de kant liggen, het was nog steeds
mooi weer, dus ik dacht ik draai een wasje tijdens het varen, helaas, op de omvormer deed de
wasmachine het niet, dan maar via het aggregaat, maar dat pakte verkeerd uit, eerst ging het goed
maar tijdens de spoelgang deed de wasmachine het niet meer, alles uit en het stonk naar een
elektriciteitsbrandje… oh oh… In Dinant aangelegd, ook hier nog geen steiger, dus langs de kant,
maar wel stroom (geen water nog..) en de wasmachine leeg gehaald, stond natuurlijk vol water, de
was met de hand uitgewrongen en opgehangen.
Waarschijnlijk heeft het aggregaat een iets te hoge spanning afgegeven, toen de wasmachine zich
vulde met water en is daardoor verbrand, om dat te voorkomen had ik ook de boiler aangezet, maar
tijdens het varen wordt de boiler ook verwarmd door het koelwater van de motor, dus die was al erg
gauw op temperatuur en is uitgeschakeld.
’s Avonds wilde ik een maaltijd warm maken in de magnetron…ook stuk, deed niets meer, hoe heb ik
het nou dacht ik, dat is ook wel erg toevallig, de magnetron heeft een tiptoets-bediening en kan dus
ook niet tegen een te hoge spanning, meteen ook maar even de kachel gecontroleerd, en ja hoor
…ook stuk!!!
Enfin, om een lang verhaal kort te maken, alles is gelukkig onder garantie verholpen, alleen de
magnetron heb ik daar ter plekke ingeruild voor een exemplaar met ouderwetse draaiknoppen, die kan
daar wel tegen…
Een grote pluim voor de geweldige service van Kabola in Vianen en Expert de Graaf in Wormerveer
(Zaanbocht).
Bij de Franse grens een vignet gekocht, 30 dagen voor € 128,00, en Frankrijk binnen gevaren, heerlijk
gevoel om daar weer te varen (toen nog wel!).
In Verdun heb ik een aantal dagen gelegen, bij mijn
laatste bezoek aan Frankrijk heb ik niet de
gelegenheid gehad om deze stad eens goed te
bekijken, met o.a. zijn oorlogsmemorials.
Via Toul naar Nancy gevaren, vlak voor Nancy, het
was toen 27 april, zegt de sluismeester tegen me
dat ik tot Nancy kan varen en niet verder, o zeg ik,
waarom niet, nou zegt hij er is een “accident”, blijkt
dat er een dwars-onderdoorgang onder het kanaal is
ingestort, en deze heeft het kanaal laten leeglopen
tussen twee sluizen in, of dat gekomen is doordat
een te diep geladen spits er tegenaan gevaren is of
slecht onderhoud, weet ik niet maar ik heb het wel
van dichtbij bekeken en dat ziet er heel raar uit. Wat een rommel ligt er dan blijkbaar op de bodem…
Tja, wat is wijsheid, volgens de sluismeester duurde de reparatie zeker tot 16 mei en misschien wel
langer, dus toen maar besloten om via Metz en de Saar te varen en uiteindelijk weer op het MarneRijn kanaal te komen.
Dus weer terug naar de Moezel en door naar Metz. De havenmeester van Metz had me nog even
geattendeerd op het feit dat 1 mei alles dicht is in Frankrijk, dat is een nationale feestdag, dus geen
probleem. Metz is een mooie stad met een ongelofelijk mooie kathedraal, het schip is 42 meter hoog,
je weet niet wat je ziet, zo mooi, hoe hebben ze dat vroeger in hemelsnaam kunnen bouwen, ik heb
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begrepen dat zoiets wel ruim honderd jaar
kan duren, dus de architect en een heleboel
vaklui hebben de kerk nooit afgezien, niet voor te stellen…
De volgende dag vertrokken naar Thionville, bij de sluis in Metz aangekomen zegt de sluismeester dat
er greve is, geen idee wat dat is maar ik kan niet verder dan de volgende sluis, dus maar weer terug
naar Metz en daar gevraagd wat greve is, blijkt dat het “staken’ betekent, de VNF, die de Franse
waterwegen in beheer heeft, zeg maar een soort Rijkswaterstaat, is Overheid, en die willen de VNF
privatiseren, het gevolg is dat ongeveer de helft van het personeel moet verdwijnen, en dat pikken ze
niet.
Gelukkig was na 2 dagen de staking (tijdelijk) over en kon ik weer door, de besprekingen zouden op
12 mei weer plaats hebben en dan zou het mogelijk weer tot staken komen, dus ik dacht, wegwezen
uit Frankrijk…ik wilde nog steden en andere dingen bekijken, zoals het maken van de Smart in
Sarregeumines, maar helaas, een andere keer dan maar.
De Saar is trouwens een prachtige rivier om te bevaren, lijkt erg veel op de Maas tussen Namen en de
Franse grens, schitterend, dat het nog niet zo bekend is bij het bootjesvolk blijkt wel uit het feit dat er
(nog) geen kaart van is, zelfs niet op mijn plotter (navionics)!
Na Saarbrucken begint het kanaal de Houillere de la Sarre, en meteen weer een spitsenmaat sluis,
weer even wat anders dan de sluizen op de Moezel en de Saar, krijg hier een afstandbediening voor
de volgende sluizen.
Intussen is mijn vignet verlopen, ik had berekend dat 30 dagen genoeg zou zijn om van Givet (Franse
grens) naar Strasbourg te varen, maar door de stremming en het staken ben ik over die dertig dagen
heen gegaan, en jawel hoor bij sluis 27 een strakke ambtenaar, hij bekijkt het vignet en vraagt naar
mijn vignet, ik wijs het aan, ik denk nog je kijkt er naar…,
ja zegt hij dat is verlopen, ik zeg dat komt door al die
toestanden, (gelukkig spreken ze daar allemaal een
beetje Duits, zo kon ik me tenminste een beetje duidelijk
maken), had hij niets mee te maken, dus ik roep om de
chef, die krijg ik later aan de telefoon, maar die verstond
geen Duits, haha, de floeperd, dus betalen maar, voor 3
dagen weer even € 67,00, duur rondje Frankrijk op die
manier.
Hierna ben ik doorgevaren en kom op een stuk kanaal
terecht wat nog met de hand bediend wordt, wel
elektrisch maar er rijdt een sluiswachter met je mee, om
12 uur zegt hij dat hij ons, we waren met 2 boten, in de
sluis laat en omhoog stuurt, gaat lunchen, en dan om 13 uur weer terug is, goed zeggen wij, wel
aardig dat hij ons in ieder geval omhoog stuurt, we kunnen anders niet van het schip af. Het
gemiddelde verval bedraagt voor al die sluizen 2,65 mtr.
Uiteindelijk weer op het Marne kanaal gekomen en richting Strasbourg
gevaren, onderweg kom je nog door 2 tunnels, één van 470 en de
volgende van 2.306 meter lang, daarna heb je een hellend vlak, je gaat
dan in een soort badkuip en zakt dan 44 meter schuin omlaag, heel leuk
om dat een keer mee te maken.
Op 13 mei Strasbourg bereikt, wilde nog door de stad varen, maar dat
kan niet wegens werkzaamheden, jammer, hier 2 dagen gebleven, op
een soort eiland midden in de stad is een oud stadsdeel genaamd “la
petite France” en bestaat voor een groot deel uit vakwerkhuizen, met een
onvoorstelbare hoeveelheid aan restaurants in kleine en nauwe straatjes, enorm gezellig, heb daar
ook heerlijk gegeten onder een enorme plataan op het buitenterras.

17

Inmiddels was mijn vignet alweer 2 dagen verlopen, maar
niemand heeft meer iets gecontroleerd…gelukkig!
Op 14 mei de Rijn af gegaan, richting Mainz.
Onderweg zijn er veel motorbotenclubs, die een mooie
haven hebben en goede overnachtings- mogelijkheden,
meestal met een gezellig clubhuis waar je tegen een
schappelijke prijs heerlijk (en veel!) kunt eten!
Daar te horen gekregen dat het wel erg laag water is op
de Rijn en dat er daarom niet
veel pleziervaart is, ik ben een
van de weinigen, zo niet de
eerste die hun haven aandoet.
Het stuk na sluis Iffezheim,
verval ruim 10 meter, loopt de
stroom op naar ongeveer 8
km/h, haha, gaan met die
banaan (9 km door het water en
17 over de grond) nou dat schiet
op hoor…
In Speyer het Techniek museum
en de Dom bezocht, met vele
vliegtuigen en motoren, erg
interessant…is trouwens een
heel erg mooie en gezellige stad.
In Worms de stad en de Dom bezocht, beginnen de kerkklokken te slaan als ik onder aan de toren sta,
dus ik ga de kerk binnen om te kijken of daar iets gaande is, begint daar een soort dienst met
ondersteuning van een heus legerorkest, wat een enorm mooie akoestiek is dat, geweldig.
Op 19 mei bereik ik Mainz en de monding van de Main, de Main begint hier met 0 te tellen.
Vlak voor Mainz kan je een zogenoemde oude arm van de Rijn invaren, er is daar een camping met
aanlegplaats, helaas niet genoeg water voor mij, ankeren was ook geen optie, ik liep steevast aan de
grond, om de hoek is ook een jachthaven, maar ook daar geen plaats voor mij, ik ben te groot! Ga
maar naar de winterhaven aan de overkant, ook daar niet genoeg water, nu kom ik toch eindelijk in de
problemen met dat te lage water…
Dan maar de Main op naar de eerste sluis, sluis Kostheim km/r 3.20, en daar vragen of ik aan de
remming mag overnachten, geen probleem, heerlijk…ik was het wel een beetje zat, het weer sloeg
ook om, gelukkig bleef het droog maar het waaide wel stevig, dus ergens in buurt is een bui
gevallen…
Tot zover mijn reis naar de Zwarte Zee.
De weergoden zijn mij goed gezind, in Nederland, bij Panheel, heb ik een vreselijke regenbui gehad,
verder nog eentje in Frankrijk toen ik uit Lutzelburg vertrok, verder alleen ’s nachts, dus daar had ik
geen last van, ik vaar nog steeds zonder de buiskap, dus dat wil wat zeggen…
Totalen tot nu toe:
1336 km,
201 sluizen, waarvan 8 met de hand gedraaid moesten worden,
5 tunnels, de langste 2306 meter,
1 hellend vlak, +/- 45 meter onder 45 graden. (plan incliné de Arzvillers).
Gebruikte waterkaarten:
Digitaal van Navionics, Europese binnenwateren,
ANWB kaart I Vechtplassen,
ANWB kaart Grote Rivieren Midden,
ANWB kaart Grote Rivieren Oost,
Vaarkaart Brabantse wateren, Zuid Willemsvaart,
ANWB kaart M, Limburgse Maas
Navicarte canal de l’est,
Navicarte canal Marne au Rhin,
Der Rhein 1 von Rheinfelden bis Koblenz, van Wolfgang Banzhaf
Toen ik bij Schengen de grens overging, stopte mijn digitale kaart van Navionics, ook op de Saar had
ik geen kaart, pas na Saarbrucken weer beeld en tevens weer een papieren kaart.

Hans Hofhuis
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Wat weten we eigenlijk?
Wat weten we eigenlijk 2e kwartaal 2011
De antwoorden van het 1de kwartaal 2011 nr.1:
1. Senegal. 2. 6 poten. 3. H2O. 4. Eufraat en Tigris. 5. 28 jaar. 6. Buenos Aires. 7.Geoges Lucas.
8. 1948. 9. Eieren van de Steur. 10. Sequoia”s. 11. De Mount Everest. 12. Nederlander.
13. De Moeder. 14. De Arend. 15. 5 miljard jaar.
Dit waren de antwoorden weer. Ook bij deze even de antwoorden van de Getallenreeks. 25 (+2, +3,
+4, +5, +6)/60 (+2, +6, +10, +14, +18)/11 (-2, -3, -4, -5, -6).
Moeilijk hé. Wel even nakijken, doen hoor.
Dan nu de volgende 15 van: Wat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

weten we eigenlijk

Een jachtluipaard kan sprongen maken van ……meter.
Het mannetje van de Orka weegt?
Wie wordt de Zonnekoning genoemd?
Wie heeft de fabel “De vos en de raaf” geschreven?
Waar bevindt de bekende zeemeermin op de steen zich?
De Himalaya is een?
Het langste Metronet is dat van?
Hoe werden de bouwers van de Toren van Babel gestraft?
In welke stad ligt Madurodam?
Wat was de naam van de Egyptische letters?
Wie heeft de Mona Lisa geschilderd?
Welk dier krast?
Wie heeft de reus Goliath gedood, en hoe?
Wie heeft de beroemde Odyssee geschreven?
Met welk voorwerp wordt in het voetbal een waarschuwing gegeven?

Dan nu geen gereken, maar een Spreekwoord Mix.
Welke vier spreekwoorden of gezegdes vinden jullie hier?





mooie
appels
ook
met

prijst
avond
dag
azijn

zijn
wel
zuur je
de
de vang
geen vliegen

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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Lozingsverbod voor
passagiersschepen van start
vrijdag 18 maart 2011

Vanaf 1 januari 2012 mogen hotel- en passagiersschepen voor meer dan 50
passagiers geen huishoudelijk afvalwater meer lozen. Dit in het kader van het
Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV). Hiermee wordt de scheve verhouding, dat dit
alleen voor pleziervaart geldig is, opgeheven.
Doorn in het oog recreatievaart
In 2009 werd voor de pleziervaart al het
lozingenverbod voor huishoudelijk
afvalwater, waaronder toiletwater (zwart
water) van kracht. Omdat het
lozingenverbod vanaf dat moment alleen
voor de pleziervaart geldig was en niet
voor de andere vormen van scheepvaart,
werd dit door vele toervaarders en bezitters
van plezierjachten zeer begrijpelijk als
‘oneerlijk’ ervaren.
Lozingsverbod
Als gevolg van het in werking treden van het SAV per 2012 mogen specifieke hotelschepen
vanaf 31 december 2011 geen huishoudelijk afvalwater meer overboord lozen. Het gaat om
hotelschepen met meer dan 50 slaapplaatsen, en om andere passagiersschepen die zijn
toegelaten voor het vervoer van meer dan 50 passagiers.
Vuilwatertank of zuiveringsinstallatie
Anders dan bij de recreatievaart, die NIET verplicht is een vuilwatertank aan boord te
hebben, betekent voor de genoemde passagiersschepen dat zij met ingang van 1 januari
2012 ófwel voorzien moeten zijn van vuilwatertanks ófwel van zuiveringsinstallaties.
Bij het gebruik van vuilwatertanks moet het opgevangen vuilwater aan de wal afgegeven
worden, net als bij de pleziervaart ook gebeurt. Bij een zuiveringsinstallatie mag het
gezuiverde water worden geloosd worden. Het slib moet worden afgegeven aan de wal.
Knelpunten
Net als bij de recreatievaart kunnen de knelpunten optreden bij deze afgifte aan de wal. Het
SAV bepaalt dat de zogenoemde verdragsluitende staten een adequaat netwerk van
ontvangstinrichtingen moeten verzorgen. Rijkswaterstaat en het Centraal Bureau voor de
Rijn- en Binnenvaart (CBRB) onderzoeken daarom in hoeverre de huidige voorzieningen
voldoen.

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Vaarroute App verkrijgbaar voor de
Randmeren!
vrijdag 25 maart 2011

De eerste App voor op de Randmeren is ontwikkeld door AbelLife in opdracht van
Havenkring Randmeren en Nort Flevoland. De App geeft informatie over bijvoorbeeld
het landschap, de dieren die er voorkomen, architectuur, watermanagement,
geschiedenis en cultuur. Hierdoor wordt varen op de Randmeren een bijzondere
belevenis.
App ‘Randmeren en meer…’
Basisgedachte is de toerist het gebied beter te laten beleven en ontdekken. AbelLife vertelt
graag de minder bekende verhalen waardoor de informatie vaak onverwacht en verrassend
is. Zoals tips over het onbewoonde eiland met BBQ-plek, het hippe strandpaviljoen en „Drijf
in bioscoop‟. Filmpjes laten zien hoe het er, bijvoorbeeld vroeger op die plek aan toe ging.
Geografische kaart
De geografische kaart van de regio is de basis van de App “Randmeren en meer….”. Tijdens
het varen beweegt de kaart mee. Symbolen markeren de bezienswaardigheden en geven de
aanwezige informatie in tekst, beeld, audio en zelfs video. De informatie verschijnt alleen als
je er om vraagt.
Downloaden
De digitale vaarroute is
vanaf nu als App voor
de iPhone te
downloaden via iTunes
of www.Abellife.nl.
Binnenkort ook voor
Android en de
Blackberry. De App
kost €3,99 en werkt
100% offline, er zijn
daardoor geen
bijkomende
telecomkosten.
De Randmeren
De Randmeren vormen
het grootste
ononderbroken
vaargebied van
Nederland. De
Randmeren vormen een verbinding tussen het oude en nieuwe land van Flevoland, de
Veluwe en ‟t Gooi en Eemland. Ook hebben de Randmeren tal van eilanden die uitstekend
voor dagrecreatie in aanmerking komen. Een tocht over de Randmeren biedt dagelijks een
fantastisch en vernieuwend decor. Over dit vaargebied zijn tal van unieke verhalen te
vertellen maar er zijn ook veel bijzondere tips en bezienswaardigheden. En deze zijn
allemaal terug te vinden in de App „Randmeren en meer…‟.
Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Rijkswaterstaat verantwoordelijk
voor SafeSeaNet
vrijdag 25 maart 2011

Rijkswaterstaat wordt verantwoordelijk voor de uitwisseling van
scheepvaartinformatie via het systeem SafeSeaNet. Daarnaast gaat Rijkswaterstaat
het beheer doen van de informatie via RIS, die het verkeers- en vervoersmanagement
voor de binnenvaart ondersteunt in de Europese Unie.

Minister van Infrastructuur & Milieu Schultz van Haegen heeft hierover onlangs het besluit
ondertekend.
SafeSeaNet
Het systeem dat zorgt voor de uitwisseling van maritieme informatie, SafeSeaNet, is enkele
jaren geleden opgezet door de Europese Commissie in samenwerking met de lidstaten en
heeft zich in de loop van de tijd verder ontwikkeld op basis van nieuwe Europese richtlijnen.
In die richtlijnen wordt per lidstaat de functie van een nationale bevoegde autoriteit
onderkend, de NCA: National Competent Authority. Rijkswaterstaat is nu aangewezen als
‘National Competent Authority’ en is daarmee verantwoordelijk voor de nationale coördinatie
van het berichtenverkeer tussen het Europese en nationale deel van SafeSeaNet en het
beheer van het nationale SafeSeaNet systeem.
River Informatie Services (RIS)
River Information Services (RIS) is het dienstenpakket dat het mogelijk maakt om informatie
te delen met en over de binnenvaart; het ondersteunt daarmee het verkeers- en
vervoersmanagement voor de binnenvaart in de Europese Unie.
ScheepvaartVerkeersCentrum
De uitvoering van het besluit ligt bij het ScheepvaartVerkeersCentrum (SVC) van
Rijkswaterstaat en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010.
Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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In noodsituaties: wie moet de
hulpverlener bellen?
donderdag 7 april 2011

De ambulancedienst adviseert bezitters van een mobiele telefoon gebruik te maken
van de ICE-code tijdens noodgevallen. Dit is een notering in je contactenlijst voor
personen die gebeld moeten worden bij nood. Dit maakt het zoekwerk van
de ambulancedienst gemakkelijker.

In Case of Emergency
ICE is een in 2005 gestart initiatief om bezitters van een mobiele telefoon ertoe te bewegen
telefoonnummers onder de naam ICE op te slaan. Zo weten hulpverleners direct met wie ze
contact moeten nemen. Dit geldt in gevallen als iemand ernstig gewond is en er niet met het
slachtoffer gecommuniceerd kan worden of met het achterhalen van essentiële medische
informatie.

Wat houdt dit voor jou in?
Creëer in je GSM een adres met de naam ICE. Onder deze naam sla je het telefoonnummer
op van de persoon die bereikt moet worden in geval van nood. Zo weten o.a. de politie, de
ambulanciers en de de dokter wie ze moeten bellen. Indien je verschillende nummers wil
opslaan, maak dan gebruik van de namen ICE1, ICE2, ICE3 etc.
Het is gemakkelijk te realiseren, kost niets en kan zeker een verschil maken als het snel
moet gaan. Maak dus nu een ICE-adres op je mobiel!

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Zendmast Trintelhaven blijft
stoorzender
vrijdag 13 mei 2011

Al jaren zijn er klachten over schade aan apparatuur aan boord van schepen die een
bezoek brengen aan Trintelhaven, gelegen aan de dijk Enkhuizen-Lelystad. De
beschuldigende vinger wordt daarbij gewezen naar de zendmast op deze haven. Ook
afgelopen jaar waren er opnieuw klachten.
Het Watersportverbond is daarover in overleg
met de autoriteiten en hoort graag recente
positieve en negatieve ervaringen van
watersporters, die deze haven bezochten.
Regelmatig klachten
Het ‘dossier zendmast Trintelhaven’ is dik.
Een aantal jaren geleden waren er
regelmatig klachten; schippers meldden
schade aan navigatie- of
communicatieapparatuur, er was soms
sprake van vreemde verschijnselen of
geluiden aan boord en soms was er ook
persoonlijk letsel als metalen onderdelen of
stagen plotseling heet werden.
Door de verhalen die de ronde deden, gingen steeds meer schepen Trintelhaven - om
begrijpelijke redenen - mijden. Daarmee ging een aantrekkelijk vaardoel op het IJsselmeer
verloren.
Maatregelen
Op basis van de klachten zijn indertijd maatregelen genomen om de overlast te beperken. Zo
is de zender afgeschermd en zijn er borden geplaatst waarbij schepen gewaarschuwd
werden voor de mogelijke risico’s. Daardoor werd het lange tijd betrekkelijk stil.
Overlast voorkomen
Vorig jaar was het echter opnieuw mis, toen de watersportvereniging Lelystad met haar
openingstocht naar Trintelhaven ging. Voor het Watersportverbond de aanleiding om
opnieuw met de autoriteiten om de tafel te gaan. Doel is om de overlast te voorkomen, zodat
schepen weer veilig gebruik kunnen maken van Trintelhaven.
Ervaringen van bezoekers
Ten behoeve van het overleg met de overheden hoort het Watersportverbond graag meer
recente positieve en negatieve ervaringen van schippers die Trintelhaven bezochten. Zij
kunnen contact opnemen met Frank Jibben, bij voorkeur per e-mail via
frank.jibben@watersportverbond.nl of anders telefonisch via 030-7513703.

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Verruiming openingstijden brug en
sluizen Vecht
dinsdag 3 mei 2011

De gemeente Dalfsen en Ommen en het Waterschap Groot Salland verruimen in de
maanden juni, juli en augustus 2011 de openingstijden voor de recreatievaart op de
Vecht. Hiermee worden de recreatieve mogelijkheden op en rond de Vecht aanzienlijk
vergroot.
Dit besluit werd vrijdagmiddag door
bestuurders, wethouders en
andere genodigden feestelijk
gevierd bij de sluis in Vilsteren.
Met het openen van de sluis
konden de bootjes die lagen te
wachten hun tocht afmaken en
samen met de genodigden bij
Hotel Mooirivier het glas heffen op
de verruiming van de
openingstijden van de brug en
stuwen.
Nieuwe kansen
De verruiming van de
openingstijden is niet alleen goed
nieuws voor de pleziervaarders en toeristen. Ook voor de ondernemers in het Vechtdal biedt
het kansen. Wethouder Von Martels van Dalfsen onderstreept het belang "We willen graag
meer met de Vecht als vaarbestemming doen. Dit is weer een stap in de goede richting".
Wethouder Lagas van Ommen vult aan: "Het onderstreept de gastvrijheid van het Vechtdal.
De toerist op het water krijgt vrijheid om zelf zijn tijd in te delen en te bepalen wanneer hij of
zij wil komen en gaan". Met een knipoog voegt ze eraan toe: "Kan me niet voorstellen dat de
boten nu eerder vertrekken. Hopelijk biedt de verruiming een langere ligtijd van de boten in
Ommen en Dalfsen."
Verruiming openingstijden
De nieuwe openingstijden van de brug en stuwen in juni t/m augustus zijn dagelijks van
08.30 – 18.30 uur (middagpauze van 12.00-13.00 uur). Voorheen kon in deze periode op
zondag alleen in konvooi en op vaste tijden de brug en stuwen worden gepasseerd. Dit jaar
geldt als een proefperiode. Op basis van de ervaringen nemen de gemeente en waterschap
later het besluit om de verruimde openingstijden al dan niet voort te zetten.
Ruimte voor de Vecht
Het besluit om de openingstijden van de brug en stuwen te verruimen past goed binnen het
programma Ruimte voor de Vecht. Het programma Ruimte voor de Vecht is een
samenwerkingsverband tussen Provincie Overijssel, de Vechtdalgemeenten, waterschappen
en andere maatschappelijke instellingen. Zij werken samen om de Vecht veilig te houden en
het wonen, werken en recreëren in het Vechtdal nog aantrekkelijker te maken. Eén van de
doelen van Ruimte voor de Vecht is het vergroten van de recreatie mogelijkheden op en rond
de Vecht.
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Passanten dit jaar weer welkom in
de Hargervaart
maandag 30 mei 2011

Op 12 mei heeft de gemeenteraad van de gemeente Bergen besloten de exploitatie van
de Hargervaart te gunnen aan Watersportvereniging Hargervaart. Hierdoor kunnen
leden en passanten ook dit jaar weer gebruik blijven maken van deze unieke
aanlegplek
.

Foto: W.S.V. Hargervaart

Historie
Nadat eind 2009 alle voorzieningen in de Noord-Hollandse Hargervaart waren
weggehaald, hebben de vaste liggers van de Hargervaart de handen ineen geslagen.
Watersportvereniging Hargervaart (www.hargervaart.org) werd opgericht. Deze vereniging
exploiteert nu de haven en int de toeristenbelasting. De leden van de vereniging kunnen een
ligplaats voor het hele seizoen huren. Passanten betalen gewoon per nacht.
In de Hondsbossche Vaart mag niet meer worden afgemeerd. Het waterschap zal hier op
controleren.
Voorzieningen
Inmiddels is er in de Hargervaart weer een watervoorziening, wordt het vuil opgehaald en
worden binnenkort sanitaire units geplaatst. Ook worden er nog andere klussen uitgevoerd
om het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Zo wordt het gras regelmatig gemaaid en
zullen de schelpenpaden nog uitgevlakt worden.
Lees eerdere berichten over de Hargervaart:
3-6-2010 Wat gebeurt er ondertussen in de Hargervaart?
17-3-2010 Verbond pleit voor aanlegsteigers in Hargervaart
Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Regioteam Rivierengebied
maakt bezwaar
woensdag 15 juni 2011

Het regioteam rivierengebied heeft deze week bezwaar gemaakt tegen de plannen van
de gemeente Deventer om de Veenoordskolk bij Deventer te verondiepen en ook af te
sluiten voor de watersport. Het Watersportverbond adviseert in haar brief
Rijkswaterstaat om de vergunningverlening terug te draaien.
Geliefde recreatieplek
De gemeente Deventer heeft Rijkswaterstaat verzocht een vergunning af te geven voor
afsluiting van de Veenoordskolk. In een brief aan Rijkswaterstaat en ook aan de gemeente
Deventer geeft het Watersportverbond de redenen aan waarom de Veenoordskolk open
moet blijven. Ten eerste is de Veenoordskolk een zeer geliefde recreatieplek voor de
pleziervaarder in het gebied van de IJssel, maar ook voor de passant toervaarder! Afsluiting
zou de recreatieve waarde van het gebied zeer nadelig beïnvloeden.
Aantasting veiligheid
Verder leidt afsluiting van de kolk voor de recreatievaart voor te gevaarlijke situaties op de
IJssel. Want op dit stuk van de IJssel is
dan geen enkele ‘vluchthaven’ meer
voor de recreatievaarder. Een derde
negatief effect van de voorgenomen
afsluiting is het verlies van veilig
oefenwater voor de waterscouts. De
waterscouts maken al sinds
mensenheugenis gebruik van het veilige
water van de Veenoordskolk om
watersport lessen en ook
watersportactiviteiten te houden. Deze
veilige manier van watersporten zou
door afsluiting niet meer mogelijk zijn.
Wordt vervolgd.
Foto: Google

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
Rolf Mulder
e-mail: ms.swift@kpnplanet.nl

Bertus Aafjeshof 99
1628 VL Hoorn

Tel.
Mob.

0229-264413
06-41513761

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

Merckenrif 115
1531 MP Wormer

Mob.

06-21592900

Havenmeester
Gerrit van Dodewaard

P/a Badhuisweg 2 rood
1506 PA Zaandam

Mob.
Mob.

06-18880154
06-20073252

Redactieadres

jokebrandse@gmail.com

Website internet

www.wsv-de-remming.nl
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