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Bericht van de redactie
Sint en Piet zijn weer aangekondigd,
koning winter hopelijk kort en bondig.
De haven is klaar voor sneeuw en ijs,
ook onze bootjes zijn daarvan het bewijs.
De voorzitter treedt af na 8 jaar,
dat zal wennen zijn en raar.
De secretaris pakt deze taak op,
hoe zal hij dit vinden, deze zwarte job?
Een nieuwe taak is weggelegd,
voor een lid dat goed in taal is onderlegd.
De juiste persoon zal worden gekozen,
om onze haven er doorheen te lozen.
De redactie van dit blad,
hoopt dat u weer een mooi jaar hebt gehad.
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1

TeWarskip
Het is alweer de laatste TeWarskip van 2011. Het is ook de laatste van mijn hand.
Jullie weten het vast al dat ik, na 8 jaar dienst, de hamer overdraag aan Henk van „t Hul.
U allen moet natuurlijk wel met deze overdracht kunnen instemmen op de komende
ledenvergadering. Het bestuur en Henk zelf hebben daar reeds volledig mee ingestemd natuurlijk.
Het werk aan de Remming is immers nog helemaal niet klaar omdat er een toekomst wacht op onze
Vereniging. Ik blijf daarna een gewoon lid net als wij allen en met veel plezier.

Er is een project over, en dat betreft de eigendomsovername van de steigers van Gemeente
Zaanstad, zonder dat ik mandaat heb gekregen van het bestuur om besluiten te nemen maar ook
zonder mandaat van de leden. Dat is goed omdat het een omvangrijk project is, niet alleen in geld
maar ook in de gevolgen. Terugrapportage blijft daarom nodig en instemming van de leden ook om
stappen te zetten. Dat deel van de nabije toekomst blijf ik doen en daar gaat u nog van merken.

Zo aftredend kijk ik natuurlijk ook terug op de afgelopen 8 jaar. Vooral waren het jaren van veel
waardering voor onze Vereniging en de doelstelling van De Remming.
Wat vind ik nou het leukste aan de 8 jaar voorzitter zijn. Welnu, het aller-leukste van De Remming is
dat we met velen samenwerken om De Remming op orde te houden. We werken er samen aan en
dat is prachtig, eigenlijk nog veel leuker dan dat we een plek hebben voor de boten.
Natuurlijk het is geweldig dat we het ook betaalbaar houden voor onszelf. Maar de samenwerking aan
het in stand houden van de haven was het mooiste. Ik denk dat deze samenwerking het “goud” is van
De Remming. Er zijn ook zoveel kundige leden bijeen met ervaring, kennis, handigheid en techniek.
Natuurlijk erg goed om een schip in de vaart te houden, maar ook een onuitputtelijke bron voor De
Remming.

Wat ik vooral erg heb gewaardeerd is dat bijna iedereen mij heeft geaccepteerd als voorzitter en me
in staat heeft gesteld de voorzitter te zijn. Dat was zo heel sympathiek. Als het moeilijk was, u weet
wel wat ik bedoel, kreeg ik vooral support en vertrouwen van u. Dat vond ik geweldig en daar ben ik u
dankbaar voor.
Ik zal het in de Najaarsvergadering nog wel memoreren, maar de reden dat ik stop heeft een beetje
met de 8 jaar te maken en dat het goed is om eens te wisselen.
Het heeft echter vooral te maken met mijn andere vereniging, u weet wel de PvdA. De barre tijden
komen nu snel op ons af en ook de daarbij behorende sociale ontwrichting en afbraak van
zekerheden. Dat voelen vooral de kwetsbare mensen. Maar ook wij bootjesmensen merken dat alles
duurder wordt en dat het ook moeilijker wordt om geld uit te geven voor de boot. Ik weet wel, onze
boot is eigenlijk een luxe voor ontspanning. Echter in ons geval is het niet alleen de rekening betalen
maar zelf ook er veel aan doen om alles tiptop te houden waar ik waardering voor heb. Ook heb ik
zelf ervaren dat we elkaar met tips en advies verder kunnen helpen, wat ik echt prachtig vind.

Om wat er gebeurd met de omstandigheden van mensen heb ik besloten meer tijd te geven aan de
partij in de komende jaren. Het wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat ik me nooit meer beschikbaar
zal stellen voor een rol bij De Remming.

Met heel veel fijne herinneringen groet ik u vanuit de TeWarskip,
“Vaarwel” en geniet.
Uw voorzitter, Anne de Jong
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UITNODIGING
************************************************

Beste leden,
Hierbij nodigen wij jullie uit voor de
najaarsvergadering
van
“De Remming “
op
28 november 2011
om 20.00 uur
in clubgebouw
MOZAMO
te Koog a/d Zaan.

Komt allen dan mis je niets!
Henk van 't Hul
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NAJAARSVERGADERING
28 NOVEMBER 2011
Najaarsvergadering maandag 28 november 2011 om 20.00 uur
in clubgebouw Mozamo te Koog a/d Zaan

1) Opening van de vergadering
2) Notulen van de voorjaarsvergadering 2011
ter goedkeuring
3) Ingekomen en uitgaande stukken
4) Jaarverslag van het bestuur
5) Mededelingen van de havencommissie en de technische commissie
6) Vaststellen van de begroting van 2012
7) De haventarieven voor 2012

Pauze
8) De evenementencommissie
9) Tijdelijke ledenstop
10) Rondvraag en sluiting.

Het bestuur draagt een nieuwe voorzitter voor
i.v.m. het vertrek van Anne de Jong.
Voorgedragen wordt de huidige secretaris Henk van ’t Hul.
Tevens dient er een nieuwe secretaris te worden benoemd. Het
bestuur draagt een nieuwe kandidaat voor dhr. Jos Kroon.

Komt allen en laat uw betrokkenheid met de club zien.
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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 15 september 2011

Aanvang

20.00 uur

Locatie

Havenkantoor

Aanwezig
Afwezig

Anne de Jong, Henk van’t Hul, Jan Gankema, Jan Zwart.
Rolf Mulder i.v.m. vakantie

Opening
Anne opent de vergadering om 20.30 uur.
Mededelingen
De milieukast wordt een verplichting om die op de haven te hebben. Deze is bestemt voor
bilgwater en mogelijk andere milieu onvriendelijke stoffen. Als we deze niet hebben krijgen
wij een boete.
Er zijn een aantal mogelijkheden die door het bestuur worden onderzocht en gekozen zal
worden voor een goedkope oplossing.
De rioolaansluiting op het gemeenteriool is een verplichting vanuit de gemeente. Anne zal
een brief opstellen waarin wij de gemeente sommeren ons zo’n aansluiting aan te bieden.
Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering juni 2011 worden bij afwezigheid goedgekeurd. De
notulen waren niet verspreid. Foutje van de secretaris.
Binnengekomen post
Er zijn vier nieuwe aanmeldingen binnen gekomen voor lidmaatschap en ligplaats.
Er zijn twee opzegging binnengekomen van A. Dekker-de Jager en M. Volkerijk.
Diverse correspondentie van het Watersportverbond.
Havencommissie en Technische commissie
Alle tussenstanden van de elektrameters zijn opgenomen. Er is
mogelijk een meter defect, dit zal worden nagezien. Er dient naar
de ANWB een wijziging te worden doorgegeven i.v.m. wisseling
van havenmeester.
Bij het Watersportverbond dient ons telefoonnummer te worden
gewijzigd.
Jan Gankema heeft de nieuwe vlag van Zaanstad reeds in zijn
bezit.
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Administratie
Jan Zwart is na zijn vakantie weer begonnen met zijn administratie. Anja heeft een grote
inbreng in het vereenvoudigen van het systeem. Zij is nog steeds bezig op de achtergrond
om het bij De Remming eenvoudiger te maken binnen het bestuur. Binnenkort zal er weer
een sessie worden gehouden waarbij het voltallige bestuur aanwezig zal zijn.
Redactie en evenementen commissie
Het krantje komt later uit dan gepland, daar er momenteel te weinig nieuws was
binnengekomen. Dit is begrijpelijk, omdat velen van ons op vakantie zijn geweest.
Rondvraag
Nog geen actie met de verkoop van onze haven. Het blijft stil aan de kant van de gemeente.
Deze komen met een voorstel waarop wij moeten reageren.
Binnen het bestuur is afgesproken dat Anne, ook na zijn aftreden als voorzitter, de contacten
met de gemeente blijft onderhouden, daar hij goede contacten heeft binnen de gemeente. Hij
legt verantwoording af aan het bestuur en is niet beslissingsbevoegd.

De volgende vergadering is op 25 oktober 2011 om 20.00 uur.
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Bestuursvergadering van de
W.S.V “De Remming”
dinsdag 25 oktober 2011

Aanvang

20.00 uur

Locatie

Havenkantoor

Aanwezig

Anne de Jong, Henk van ’t Hul, Jan Gankema,
Jan Zwart, Rolf Mulder

Opening
Anne opent de vergadering om 20.30 uur.
Mededelingen
Het bestuur is bijzonder content met onze nieuwe havenmeester, deze heeft zich bijzonder
goed geprofileerd op de haven.
Rolf adviseert een goede Wifi verbinding op de haven te maken. Jan Zwart was daar ook al
eerder over begonnen. Rolf z’n zoon wil dit klusje voor weinig uitvoeren. Het bestuur gaat
hiermee akkoord.
Als er boten te koop liggen in onze haven dan mogen aspirant-kopers niet zonder eigenaar van
de boot op onze steigers komen. Dit moet altijd onder begeleiding van de eigenaar of eventueel
van de havenmeester.
Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergaderingen juni en september 2011 worden goedgekeurd.
Binnengekomen post
Er zijn drie nieuwe aanmeldingen binnen gekomen voor lidmaatschap en ligplaats.
Diverse correspondentie van het Watersport Verbond.
Havencommissie en Technische commissie
Er komt een probleem met de handleuning van de C steiger. Die is slecht en dient te worden
vervangen. Momenteel zijn wij nog geen eigenaar van de haven en valt deze leuning nog onder
de gemeente. We zullen polsen bij de gemeente of hier nog wat aan gedaan gaat worden
anders zullen wij het zelf oppakken.
In week 43 gaan alle haspels eraf en wordt het water afgesloten.
Er is een milieukast aangeschaft voor het eventuele bilgwater. Dit is een verplichting van de
gemeente i.v.m. het milieu.
Administratie
Het bestuur stelt voor volgend jaar nog geen verhoging van de contributie en het liggeld in te
voeren. De verhoging zit er de komende jaren wel aan te komen, daar onze contributie van het
watersportverbond met € 2 omhoog is gegaan.
Wij zullen nogmaals de leden vragen om “Remmingwerk” via de mail te willen ontvangen, dat
scheelt een heleboel geld.
Jan heeft een telefoonabonnement opgezegd dat overbodig bleek te zijn.
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De huidige secretaris wordt voorgedragen als voorzitter, na goedkeuring van de leden.
De taak van secretaris dient dus na het vertrek van Anne te worden ingevuld. Het bestuur heeft
al diverse leden hierover benaderd en er is een mogelijke kandidaat.
Onze computer wordt gevuld met aanvullende gegevens, zodat hij gebruiksvriendelijker wordt.
Anja wordt de volgende vergadering weer uitgenodigd om de werkzaamheden van het bestuur
eenvoudiger te maken. Zij is daar nog druk mee bezig en dit waarderen wij bijzonder.
Redactie en evenementen commissie
De snertdag, ter afsluiting van het vaarseizoen, was weer een groot succes. De opkomst was
enorm.
De voorbereidingen voor de Nieuwjaarsborrel zijn alweer in volle gang.
Rondvraag
Wij willen een bod doen op een klein bootje voor in onze haven zodat de havenmeester indien
nodig zich over het water kan verplaatsen. Mogelijk ook om hulp te bieden bij eventueel
sleepwerk.

De volgende vergadering is op
7 november 2011 om 20.00 uur in de Ark
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UITNODIGING
Beste Leden,

Namens alle leden en iedereen die de vereniging een warm hart
toedragen, wensen wij u hele fijne Kerstdagen en een geweldig
nieuw jaar toe.
De

nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op

7 januari 2012
We geven iedereen de gelegenheid om elkaar een heel goed jaar toe te
wensen, en uiteraard doen we dat onder het genot van een hapje en een
drankje.

U bent van harte welkom
vanaf 20.00 uur tot ca. 24.00 uur bij:

Partycentrum Lindeboom
Raadhuisstraat 57
1541 JB Koog a/d Zaan

Tot ziens op 7 januari a.s.
De evenementencommissie

De ingang is aan de Verzetlaan.
Parkeren bij Albert Heijn en dan onder de brug doorlopen,
dan loop je tegen de ingang aan van de lindeboomschool.
Het is op de tweede etage en er is een lift aanwezig.
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ZILT(e) avonturen in Kroatië
Het kleinste bootje in onze geliefde haven maakt verre tochten.
Laat ik me eerste maar eens fatsoenlijk voorstellen. Mijn naam is Gert Schouten
en ben sinds 3 jaar lid van de Remming. Eerst met een zwarte stalen tweemaster
en sinds dit jaar met een polyester tweemastertje. ZILT ligt in box 54 er wordt
voornamelijk gebruikt voor korte weekend tripjes en een enkel tussendoor-weekje
maar in de zomer maakt ze mooie verre tochten.
En weet je wat? We mogen altijd mee. “We” zijn mijn vrouw, onze 2 dochters (10
en 14) en scheepshond Jikke en de verre bestemming was dit jaar Kroatië.
Onze manier van varen is sinds
jaar en dag kamperen met de
boot voor de tent. We maken
korte of langere dagtochten,
zoeken baaitjes, stadjes, stille plekjes om te luieren, snorkelen,
broodje te eten of strandjes te bezoeken. Zo hebben we een aantal
jaren Corsica verkend en nu al een paar jaar Kroatië.
Kroatië is een waar zeileldorado met ontelbare eilanden, van groot en
bewoond, tot klein en volkomen verlaten. Van dicht begroeid tot kale
steenvlakten, van toeristisch tot onontdekt. Kroatië is relatief makkelijk
te bevaren. Het klimaat is gematigd, ´s zomers lekker warm maar niet
te warm en het waait er over het algemeen niet te hard (met
uitzonderingen……….).
Er is nauwelijks getijverschil en dus stroomt het ook nauwelijks. Alles is op zicht te varen en om heel eerlijk te zijn
gebruik ik niet eerst officiële zeekaarten. Meeste eilanden zijn rotsachtig en lopen steil af in zee, er zijn geen of
nauwelijks ondiepten. Het is wel eens lastig om te ankeren omdat de bodem rotsachtig is (met kans dat het anker
bekneld raakt) maar het vooral overal erg diep dus een flinke ankerlijn is een voorwaarde.
ZILT is klein en heeft maar een diepgang van 30cm met opgehaald zwaard. We kunnen het bootje dus bijna op het
strand zetten, voor een anker, achter knopen we haar aan een rots vast. Simpel allemaal.
De wind kan soms wel eens gemeen opsteken. In sommige streken gebeurt dat op vaste tijdstippen maar er zijn ook
winden die enige dagen kunnen doorstaan zoals de Bura of Jugo. Die waaien uit de bergen hard door (tot 8Bf) met
dikke uitschieters/valwinden. Wij hebben 1 dag zo´n Bura over ons heen gehad maar zonder vervelende gevolgen. We
werden van te voren door lokale mensen gewaarschuwd.
Het is even een
in de buurt van
da´s toch een
onvergelijkbaar
(noorden)
een beetje saai
We zoeken altijd
gebrek. Kroatië
campings (daar
tot kleine
variant. We
zee met ZILT in
zwemmen en hup op pad. Geweldig!

eindje rijden maar dan heb je ook wat. Dit jaar zijn we
Split (tweede grootste stad van Kroatië) geweest en
kleine 1800km. De wegen in Kroatië zijn
goed. Er loopt een soort Route du Solei van Zagreb
helemaal naar Dubrovnic (uiterste zuiden). Alhoewel
maar betere wegen kennen wij niet
een camping direct aan zee en daaraan is geen
is echt een kampeer land met voor elk wat wils. Grote
AutoCamp genoemd) met animatie, zwembaden etc),
gemoedelijke campings. Wij kiezen voor de laatste
stonden dit jaar oa op aan camping op 3 meter van
het zicht aan morning. ´s morgens even naar toe

Kroaten zijn vriendelijk maar ook een beetje gesloten.
Ze zullen niet gauw zelf een praatje beginnen maar ze spreken
goed Engels en als je een beetje je best doet komen ze wel los.
Kroatië is nog redelijke betaalbaar, maken meer dat uitstekende
koffie (0,80euro……), brood en ijs.
Supermarkten beperkt maar er alles te krijgen wat nodig is.

Hartelijke groeten,
Fam. G. Schouten
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Deadline “Remmingwerk” 14 november…
Dat klinkt spannend. Je behoort immers voor die datum iets voor ons
clubblad in te leveren, als je dat tenminste af en toe zou willen doen.
Nou, ik heb gelukkig wat gevonden; het is dus niet van mijn hand. Het is
een verhaal dat ik in
“De Sluis”(een contactblad van de Odulphusparochie in Assendelft) las.
Ik vind het een wijs verhaal.
Groetjes, Marion Steijn.

Een Hindoestaanse priesteres leverde onderstaand Hindoestaans verhaal,
waarvan de herkomst onbekend is.

“ROOD”, zei de eerste.
Een meester ging eens met zeven leerlingen een ochtendwandeling maken, terwijl de dauw nog
over het land lag. Na enige tijd brak de zon door. De dauwdruppels schitterden dat het een lieve
lust was. Bij een grote dauwdruppel liet de meester halthouden. Hij schaarde de leerlingen zo
rondom de druppel dat de zon erop bleef schijnen en vroeg toen:
“Welke kleur heeft de druppel?”
“Rood”, zei de eerste.
“Oranje”, zei de tweede.
“Geel”, zei de derde.
“Groen”, zei de vierde.
“Blauw”, zei de vijfde.
“Paars”, zei de zesde.
En de zevende zei: “Violet”.

Ze stonden verbaasd over de verschillen. Omdat ze er allemaal zeker van waren dat ze het goed
zagen, kregen ze bijna ruzie.
Toen liet de meester heb enkele keren van plaats verwisselen. En heel langzaam drong het tot
de leerlingen door, dat zij – ondanks de verschillen van hun waarnemingen – toch allemaal de
waarheid hadden gesproken. En de meester sprak: “Hoe je de waarheid ziet hangt af van de
plaats die je in het leven inneemt. Net zoals jullie zoeven een deel van het licht hebben gevonden
en dat voor de volle waarheid aanzagen. Laat jullie medepelgrims in volle vrijheid hun eigen weg
bewandelen, hun eigen plaats innemen en hun eigen deel van het licht waarnemen. Jullie
hebben alle waarheden nodig, want alle tezamen vormen zij het werkelijke licht, de volle
waarheid.
Totdat jezelf een van de groten bent geworden en de zeven kleuren in een kunt waarnemen, zul
je bij iedere “ontdekking”, bij iedere “wedergeboorte”een ander standpunt innemen en de
waarheid op een andere manier zien. Wees daarom niet alleen tolerant – want dat is slechts det
dulden van een andere mening – maar wees zelfs blij dat er andere meningen zijn.
Zolang je zelf nog niet het volle licht kunt zien, heb je medemensen nodig om de volle waarheid
te leren kennen”.
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De Pen
Zeebenen??? Nee, niet echt.
Een aantal jaren geleden leerde ik Anne kennen, een liefhebber van bootjes en eigenaar van de
Maros, een zeiljacht van 26 foot.
Mijn ervaring met bootjes bestond uit een aantal overtochten naar Texel en Terschelling en een keer
met een sloep naar het Alkmaardermeer. Dobberend in die sloep op het Alkmaardermeer werd ik al
snel niet lekker, misselijk, zeeziek dus. Zelfs op een luchtbed dobberen ging niet geheel gladjes.
Toen Anne mij vol vuur vertelde over zijn boot, het opstapper zijn bij andere zeilers, en tochten die
hij heeft gemaakt op de Noordzee, kreeg ik het stiekem behoorlijk benauwd.
U begrijpt natuurlijk dat het er van moest komen: ons eerste tochtje samen.
Via het Noordzeekanaal en IJmuiden, de Noordzee op. Het was een prachtige dag, heerlijk zonnig
voorjaarsweer, windkracht 0 (nul). Kortom perfect voor dat allereerste romantische vaartochtje.
Omdat ik totaal onbekend was met het zeilen, had Anne al besloten dat we dat deze keer nog niet
zouden doen. Gewoon gezellig samen weg, zonder teveel gedoe met al die touwen.
Op het Noordzeekanaal ging het best goed, ik had weinig last, bleef lekker buiten zitten en genoot
van de omgeving. Nadat we de sluizen door waren was het in één keer over. Acuut werd ik zeeziek,
sloeg groen uit en hing spontaan over de reling. Niet om naar de vissen te kijken, maar om ze te
voeren om het zo maar te noemen. En echt waar, niet gelogen, ik had mijn make-up kunnen
opbrengen in het spiegelgladde zeeoppervlak.
Zo rimpelloos is de Noordzee zelden. Ik was verbijsterd, werkelijk waar, ik wist niet dat dit mogelijk
was, zo snel zeeziek worden.
Nog nooit heb ik Anne eerder zo sip zien kijken.... “Nou, ik denk dat we maar weer terug gaan”, zei
hij, en gooide het roer weer om. Terug door de sluizen was de zeeziekte over. Ook weer zo'n
bijzondere ervaring, dat geloof je pas als je het zelf meegemaakt hebt.
Ik kan u gelukkig vertellen dat het varen
steeds een beetje beter ging. Eerst moest ik
vooral buiten blijven zitten in de kuip, in de
frisse lucht. Later kon ik onder het varen door
heel snel naar het toilet en weer terug naar
buiten. Dat was al een hele opluchting. Nog
later kon ik koffie zetten onderweg of waar
we dan ook maar trek in hadden. Nog weer
later heb ik een windkracht 8 meegemaakt
op het IJsselmeer, en ook dat ging prima.
Wat een sensatie was dat! Wel heel
spannend en ik hoef het ook niet elke zomer
mee te maken, maar wat was dat gaaf.
Het zeilen gaat ook al redelijk en deze winter
wil ik mijn vaarbewijs gaan halen.
Met volle overtuiging kan ik nu zeggen : Zeebenen, ja hoor, die heb ik!!!

Gerda Apeldoorn

15

De Pen
reactie op :

Zeebenen??? Nee echt niet.
Een aantal jaren geleden leerde ik Gerda kennen, Een echte landrot en een liefhebber van vaste
grond onder de voeten die zelfs in een auto bij wat meer bochten en bijvoorbeeld iets lezen al snel
niet lekker werd... Ik dacht wel wat een geweldige vrouw is dat, maar o jee hoe moet het met mijn
andere liefde, namelijk varen en avonturen beleven. Ik kreeg advies van bootjesmensen om het
rustig aan te pakken en de tijd te nemen om te wennen.
Hoe rustig moet je te werk gaan. Windkracht 0 is toch wel erg rustig zou je denken. Maar dat bleek
toch niet zo.
Hoe zit het eigenlijk met zeeziekte, en dus ik ging er eens op studeren. Er is een deel bekend en dat
is dat mensen met een goed ontwikkeld evenwichtsorgaan gevoeliger zijn voor zeeziekte en een
tweede element is spanningen.
Een gevoelig evenwicht heb je wel of niet, dus daar doe je niet veel aan. Aan de spanning kun je
wel wat doen door gewenning en vertrouwen in de boot, uitrusting en bemanning. Als dat
vertrouwen er is daalt de spanning en daalt ook de gevoeligheid voor zeeziekte wat.
Ook gewoon vaker het water op gaan en zelf sturen helpt, want dan is er meer controle over het
schip. Gevaren worden of zelf varen is ook een element.
Zelf heb ik na een vaartocht eerder aan land even wat last van zeeziekte, omdat de bewegingen
ineens stoppen. Dus een soort landziekte met geschommel in m'n hoofd tot uren erna. Ook
natuurlijk reisziektetabletje innemen werkt preventief. Alles went, dus ook een schommelend bootje,
dat bleek in de loop van de tijd.
Gerda wilde graag tegen de zeeziekte ingaan en met me mee, en wel hoor, het gaat goed.
Er komen steeds meer situaties waarin zeeziekte of onbekendheid en spanning geen negatieve rol
spelen.
Maar er gebeurt nog iets en dat is dat het hele wilde voor mij niet meer zo prettig is. Ik ben echt
meer een mooi-weer-vaarder geworden en ik ga het liefste voor de wind en met golven vechten hoef
ik niet meer zo. Dus een kwestie van naar elkaar toegroeien, zo blijkt.
Als je varen leuk vindt en graag doet dan komen de zeebenen geleidelijk vanzelf. Ik beleef nu het
varen en de avonduren samen met Gerda in de kuip. Heel erg fijn.

Anne de Jong
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“REIS DOOR EUROPA” (vervolg)
De Main is een mooie rivier, niet al te druk met
vrachtschepen, en goed betond.
Verschillende keren boven aan de remming van een
sluis overnacht, de meeste sluizen hebben twee kolken.
Eén keer heb ik zelfs in het sluiskanaal zelf overnacht,
omdat deze kolk vanwege werkzaamheden toch niet werd gebruikt. Dit was wel ietsjes vreemd,
de kolk stond vol water, en ik dacht: als die sluismeester vannacht de kolk laat leeglopen ben ik
de pineut!!! Maar alles is goed gegaan. Er kwam nog wel een Hollands vrachtschip voorbij, die
schutte in de kolk ernaast, en die riep naar mij dat je toch niet in het sluiskanaal kan overnachten!
“Nou ik wel”, zei ik, en hij lachen…
Op 25 mei Aschaffenburg bereikt, hier besluit ik een paar dagen te blijven liggen. Hier een auto
gehuurd om naar Haarlem te gaan, voor de verjaardagen van mijn twee dochters.
Op 7 juni Miltenberg bereikt, een zeer mooi stadje om te bezichtigen. Hier heb ik kennis gemaakt
met Dennis, een 70-jarige Amerikaan uit Denemarken in een 25-voets zeilboot die er niet uitziet
(Dennis zelf trouwens ook niet), hij maakt echter wel dezelfde reis als ik.
Hij vaart weer weg van de kaai, want zegt hij, “er zijn ratten, ik ga verderop voor anker liggen…”
Okay zeg ik, we komen elkaar vast wel weer een keer tegen. (Ik heb geen rat gezien hoor.)
De sluizen op de Main zijn zeer groot, kamers van 300 mtr. lang en 12 mtr. breed.
In de meeste van deze sluizen ben ik alleen geschut, de valhoogte varieert van 3,5 tot 7 mtr.
Het aanroepen van de sluizen gaat ook zeer goed
via de marifoon, geen enkel probleem.
Ook valt het me op dat het erg rustig is voor wat
betreft andere motorboten, weinig motorjachten,
zeker niet uit Holland! Wat je wel wat meer
tegenkomt, en zeker in de weekenden, zijn de snelle
speedboten, een heel enkele keer met een
waterskier erachter.
Op 13 juni heb ik aangelegd bij motorbootclub
Ansbach in Mainstockheim, een schitterend idyllisch
gelegen haventje met een campingplaats erbij,
welke alleen door de leden gebruikt kan worden, het clubhuis is een oud veerhuis wat zij gekocht
hebben en in eigen beheer hebben opgeknapt, geweldig zoals dat er nu uitziet.
Aan de kant waar de Main naar beneden stroomt is aan het huis een zogenaamde KEIL
gebouwd, dat is een soort wig van grote rotsblokken. Deze zijn in een puntvorm op elkaar
gemetseld en diende vroeger voor het splijten van het kruipijs, het ijs zou anders het huis van zijn
fundering drukken. De waterstand is soms nog steeds erg hoog, maar echt strenge winters zijn er
gelukkig niet meer. Het leuke van deze vereniging is ook dat je bij het aanmelden een klein plat
flesje witte wijn krijgt. Wijn uit de streek als welkom, erg leuk en nog heerlijk ook.
In Sweinfurt heb ik aan de kade gelegen, dat kostte € 10,00 voor helemaal niets, geen stroom,
water, wc of douche. Echt schandalig en heb dat ook tegen de vrouw gezegd die het geld kwam
halen, (zij huurt dit gedeelte van de gemeente). De gemeente bepaald jaarlijks de huur en omdat
er niet zoveel boten komen moet de prijs omhoog.
De laatste paar dagen is het weer een beetje ingezakt, mag ook wel, de bossen hebben water
nodig en het was ook wel heel erg warm.
In het plaatsje Eltmann heb ik aan een betonnen kaai gelegen van 10 meter lang, heerlijk rustig,
het stadje is een beetje aan het uitsterven, zoals ook zo velen in Frankrijk, de jeugd trekt naar de
grote stad en de ouderen blijven achter, waardoor de plaatselijke middenstand het niet meer kan
bolwerken en langzaam verdwijnt, heel jammer…
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Hier kom ik ook Dennis weer tegen, ik ga bij hem
langs en hij draait een sigaretje en stopt er nog
iets bij, kijkt mij aan en vraagt: “rook je ook een
jointje mee?” Ha ha, ik niet dank je…
De volgende morgen varen we allebei tegelijk weg
richting Bamberg. In Bamberg vind ik een mooie
aanlegplaats bij en motorbootclub en Dennis vaart
door.
Bamberg is ook een erg mooie stad met een grote
kerk (dom) op een heuveltop gebouwd.
Van hieruit heb je een fantastisch gezicht op de
stad, geweldig mooi. Vlak voor Bamberg eindigt
de bevaarbare Main bij kmr.384 en begint het Main-Donau-Kanaal (MDK) met kmr.00. Op de
Mian ben ik ongeveer 140 meter gestegen, verder op het MDK ga ik nog eens 175 meter
omhoog, om bij kmr.102 op het scheidingspand te komen, dit is 406 meter boven de zeespiegel,
hierna ga ik alleen nog maar bergafwaarts tot aan de Zwarte Zee.
Dit scheidingspand was voor mij een keuzemoment om definitief door te gaan of toch nog terug
te gaan, al naar gelang hoe ik me voelde op dat moment. Echter pas toen ik de Donau al had
bereikt dacht ik ineens aan dat moment, ik ben dus met een heel goed gevoel daar voorbij
gevaren, dan zit het wel goed, “ik ga door…..”
In het MDK zijn de sluizen wel erg hoog, er zijn er 3 van 24,60 meter, de rest is 10, 12, 17 en 19
meter hoog, evengoed nog gigantjes…
Voor de sluis Bamberg moet ik even wachten en daar komt op een zeker moment iets aanvaren
wat op een vlot lijkt, het komt steeds dichterbij en gaat tenslotte achter mij liggen.
Ik was even naar boven gelopen om de sluis te bekijken, bij mijn schip aangekomen komt mij een
man tegemoet en stelt zich voor als Andreas
Gabriel. Het vlot is inmiddels een soort
catamaran geworden. Andreas heeft van twee
kajaks een catamaran gemaakt met twee kleine
mastjes erop, waaraan een optimistzeiltje hangt,
en voor een kleine fok, hij is van plan om een
rondje Europa te varen, dus vanuit SleeswijkHolstein,dat is noord Duitsland aan de
Noordzee, de Donau af te varen naar de Zwarte
Zee en dan door de Bosporus naar
Griekenland, om Italië heen en langs de Franse
en Spaanse kust, straat van Gibraltar over de
Atlantische oceaan weer naar huis te varen,
zowaar een hele (hachelijke?) onderneming in een kajak wel te verstaan!
Hij heeft er een jaar voor uit getrokken, of zo langer als het duurt zegt hij… Elke dag zet hij zijn
tentje ergens op, want op de boot slapen is er niet bij! Toiletteren doe hij “om de hoek”, ha ha…
De spreuk op zijn schip is: “Varen voor goede gedachten”, (uit het Engels vertaald…)
Uiteindelijk is Andreas met mij opgevaren tot aan Passau, hier ben ik een paar dagen blijven
liggen en hij is na twee dagen doorgevaren, ik denk dat ik hem later wel weer eens tegen kom.
Op 22 juni om 15.00 uur „s middags de Donau opgevaren, met een heerlijk stroompje mee…
Vlak daarna aangelegd voor de nacht in Kapfelberg, daar heb ik Dennis weer ontmoet, hij
navigeert trouwens op Google Earth…ook Andreas heeft geen navigatiekaarten, alleen een GPS,
ongelofelijk hoe dat straks moet op de middellandse zee…
Dennis is de volgende morgen heel vroeg weggevaren, en ontloopt op die manier het
havengeld… Ik ben hem nog niet weer tegengekomen, hij had dat niet hoeven doen, het
havengeld had hij van mij wel kunnen krijgen. Ik heb hem al eens een pakje shag gegeven, maar
hij stond erop dat hij er voor betaalde, alleen als hij het echt niet meer kan betalen, dan neem hij
het graag aan zei hij…nou ja ook goed.
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‟s Middags begon het te waaien en donker te worden, binnen een half uur een enorme bui met
vreselijke windstoten, vlak daarna ging in de buurt een sirene af en de brandweer was druk in de
weer om ondergelopen kelders leeg te pompen en omgewaaide bomen op te ruimen, later
hoorde ik dat er ook een vrouw verdronken was, niet zo mooi allemaal.
Bij het wegvaren de volgende dag dreven de afgebroken takken en kleine boomstammen me
tegemoet, goed uitkijken dus!
In Regensburg, in de Marina aangelegd voor de
nacht, samen met Andreas, we mochten aan een
ponton liggen, als we geen water en stroom nodig
hadden, konden we gratis liggen!
De naam Marina is eigenlijk een veel te groot woord
voor die haven, het was een vrij simpele en
rommelige haven, maar ja, ik lag er wel rustig EN
gratis, ik ben daar twee nachten gebleven, Andreas
ook.
Bij het vertrek heb ik de havenmeester de hand
geschut en hem nogmaals heel hartelijk bedankt
voor het gratis verblijven in zijn haven, ik vaar de
Donau weer af en kijk achterom of Andreas ook komt, die vaart ook uit en daarnaast een
rubberbootje, ik kijk nog eens en warempel, het is de havenmeester, die komt opeens hard
aangevaren naar mij, ik denk, die komt alsnog zijn geld halen, maar nee hoor, hij wenst mij
alsnog een behouden vaart en keert weer terug, stroom opwaarts, nou dat is nog eens een
havenmeester! zo vind je ze tegenwoordig niet gauw meer…
We hebben verschillende keren kunnen overnachten aan de kaai van de sluis, maar ook in een
werkhaven van de WSA, zeg maar Rijkswaterstaat, zo ook in Deggendorf, Andreas was een
kilometer of zo achter mij, ik vaar de haven in van de WSA, kijk achterom of hij mij ziet, ik doe zo
langzaam mogelijk, lig dus even haaks in het water, en vaar de haven in en maak achter de dijk
vast, vlug naar boven gelopen om Andreas te waarschuwen, maar ik was al te laat, hij voer al
een 500 meter voorbij de haven, ik fluiten en fluiten, maar nee hoor, hij hoorde niets, dus ik weer
naar beneden om te starten, de boot losgemaakt en de haven uit gevaren, ondertussen met de
verrekijker Andreas in de gaten gehouden, en ja warempel, hij heeft iets in de gaten, hij keert om,
ik ook en uiteindelijk weer in de haven vastgemaakt, komt Andreas brullend van het lachen
aanvaren en zegt, ik zie Hans niet meer, kijk
achterom en zie opeens eenzelfde boot als Hans
de haven uitkomen, dat kan toch niet dacht hij,
maar toen zag ik dat jij het was en ben omgekeerd,
haha…
Hierna hebben we dus Passau bereikt en is na
twee dagen Andreas weer door gevaren.
Op de Duitse radio,(Bayern 1 ) hoorde ik dat op 1
juli er een aantal kano‟s vanuit Ingolstadt gaan
varen naar de Zwarte Zee, onderweg komen er
steeds meer kano‟s bij, het begin heb ik in Passau meegemaakt, wat een durf van die mensen,
zij varen onder het motto: goede gedachten, nou dat wordt een leuke boel onderweg naar de
Zwarte Zee.
Na het weekend vaar ik door en ga na ongeveer 10 kilometer de Oostenrijkse grens over, de
rechteroever is dan Oostenrijk en de linker nog Duitsland.
Tot zover mijn belevenissen…
Vanaf de Main tot nu toe heb ik 711,5 kilometers gevaren met 53 sluizen, dat brengt het totaal
op; 2047,5 kilometer en 254 sluizen.
Hans Hofhuis
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Kabeltjeskrant
Anekdotes uit een zeilersleven opgetekend door Chris Kabel

Jan Hop
In mei van dit jaar gleed ik uit bij het afmeren van onze tjalk op De Remming.
Ik viel met mijn volle gewicht op mijn arm. Gelukkig had ik geen botbreuk maar ik
hield er wel een zwaar gekneusde pols aan over. Eerst drie weken gips en
daarna, gedurende de gehele zomer, tweemaal per week naar de fysiotherapie.
Het gevolg was dat wij alle vaarprogramma´s konden schrappen.
Gelukkig lag ons schip, zoals gezegd, veilig afgemeerd bij De Remming. De eerst vier weken liep
ik met mijn ziel onder mijn arm en in gips ongedurig over de haven. Dit laatste was op zichzelf niet
ongezellig maar als je een boot hebt dan wil je varen. Na een paar weken begon het te kriebelen.
Wij besloten toch weg te gaan, maar wij waren wel gedwongen ons vertier vlak bij de deur te
zoeken. De oplossing is dan het Alkmaardermeergebied. Op dit meer zijn wij als watersporter
begonnen, maar het was toch al meer dan vijfendertig jaar geleden dat wij een vol seizoen daar
doorbrachten.
Een van onze eerste ligplaatsen was op het fantastisch mooi bijgehouden terrein van de
Onderlinge aan de Buiten Crommenije. De terreinen van de Onderlinge zijn circa zeven hectare
groot en maken deel uit van een groot stuk buitendijks land van veertien hectare. Het is
grotendeels ongerept natuurgebied en functioneert al sinds de zestiende eeuw als overloopgebied
van Noord-Holland bij hoog water in tijden van overvloedige regenval. In de winter staat dit stuk
dan ook grotendeels blank. Maar ´s zomers is het een oase van rust. Voor liefhebbers van puur
natuur is dit echt een aanrader.
Daarna meerden wij enige dagen af aan het Pannenkoekeneiland. Dit is een eilandje in het
Limmergat waar je gratis mag afmeren. Volgens mijn informatie zou een idealistische mevrouw bij
testament hebben bepaald, dat er op dit eiland tot in lengte van jaren gratis mag worden
afgemeerd. Het eilandje wordt door het Recreatieschap prima onderhouden. Er zit veel vis en je
ligt echt in “the middle of nowhere”. Aan alle kanten water en buiten de vaarroutes. Alleen die
rottige vliegtuigen van Schiphol boven je kop. Elke veertig seconden zo´n kreng boven je hoofd.
Helaas geldt dat voor het hele gebied daar.
Vervolgens gingen wij verder. Ons doel was Spijkerboor. Via het Noordhollands kanaal voeren wij
langs Westgraftdijk. In mijn jonge jaren voetbalde ik daar wel. Westgraftdijkerboys of zoiets
speelde in de Zaanse competitie. Het was er altijd een armoedige beweging, zowel bij de club als
in het dorp. Verkleden in een schuur, wassen met slootwater en een rottrap tegen je enkel van een
voetballende boer. Maar nu is het heel anders!
Westgraftdijk is omgetoverd tot een drie-sterren-juppendorp. Je kijkt je ogen uit. Prachtige huizen,
mooie tuinen en zelfs een soort luxe jachthaventje. Daarna kwamen wij langs Oostgraftdijk.
Ook dat dorp is aangeraakt door de welvaartstroom.
Gelukkig bleek Spijkerboor nog steeds het Spijkerboor van vroeger. Wij meerden af bij het
Heerenhuis, anno 1790 of zoiets. Daar kan je heerlijk eten op een leuk terras met attente
bediening. Zeker doen als u in de buurt bent. Soms heeft de tijd nog stilgestaan.
Maar er is nog meer in Spijkerboor. Dat is het overzetpontje onder de naam Jan Hop. Kom je met
de fiets van Oostknollendam dan kun je met het pontje over het Noordhollands kanaal richting
De Rijp. Het bijzondere van dit pontje is echter de manier van afmeren.
Aan het pontje steekt, bijna haaks, aan stuurboord een flexibele ijzeren stang buitenboord. Op de
wal staat een ronde ijzeren paal. Het pontje vaart, bij het afmeren, met zijn stang tegen de ijzeren
paal en laat de schroef in zijn werk staan. Het pontje meert zichzelf af. Er komt geen touw aan te
pas. Misschien is dit een idee voor een aantal leden van De Remming die problemen hebben met
het afmeren in hun box. Ga kijken in Spijkerboor en je probleem is opgelost.
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Wat weten we eigenlijk?
Wat weten we eigenlijk 3e en 4e kwartaal 2011
De antwoorden van het 2e kwartaal 2011 nr.2:
1.6 a 8 mtr., 2. 8 ton, 3. Lodewijk XIV, 4. Jean de La Fontaine, 5. Kopenhagen, 6. Een bergketen,
7. Londen, 8. Met spraakverwarring, 9. Scheveningen, 10. Hierogliefen, 11. Leonard de Vinci,
12. De Raaf, 13. David, dode Goliath met een gladde steen, 14. Homerus, 15. Gele kaart.

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

Wat bevond zich in Hollywood voor Hollywood?
Wie zei: Van alle kunsten is filmkunst de belangrijkste?
Los is de naam van?
Welke Godsdienst is voor de presidenten van de Argentijnse Republiek
verplicht?
Wanneer werd de Inquisitie in Spanje afgeschaft?
Hoe heet het paard van Don Quichote?
In welke houding brengt de rosé flamingo het grootste deel van de dag
door?
Hoe noemt men een inwoner van Guatemala?
Hoe toont een Lama zijn ontevredenheid?
Wanneer vond het eerste Eurovisiesongfestival plaats?
Een regenboog telt7 kleuren, maar hoeveel daarvan kunnen we zien?
Naarmate de stembanden langer zijn, is de stem: hoger of lager
Waarvan is vanille afkomstig?
Wanneer werden de zwarte gaten ontdekt?
Hoe lang duurt de zwangerschap van een olifant ongeveer?

Bij deze heb ik weer een sommetje voor jullie gemaakt. “Rekenen”
Heb je een wiskunde knobbel, of is het meer een deuk? Het maakt niet uit,
want over deze oefeningen mag je zo lang doen als je wilt.
Zonder rekenmachine hé, even op een kladje, of de vingers, of met wat
schelpjes,dat moeten jullie zelf maar zien. Uitkomstgelijkenis. Let goed op:
Van welke som wijkt de uitkomst af van de andere sommen? Omcirkel het juiste antwoord.
A
403 + 485 : 5 - 226 =
B
78 + 96 + 45 + 65 =
C
17 x 7 + 98 + 67 =
D
94 + 83 + 233 - 126 =

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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Wie heeft er zo’n bootje?
TECHNISCHE SPECIFICATIES van de MSC. CRUISESCHIP MAGNIFICA
ALGEMEEN
Bouwjaar maart 2010
St.Nazaire / gedoopt na proefvaart te Hamburg door Sofia Loren
Lengte 293,80 m, Hoogte 59,64 m, Breedte 37,05 m, Diepgang 7,8 m,
Waterverplaatsing 95,128 ton
Max. aantal passagiers 3.173, Bemanningsleden 1.027
VOORTSTUWING, ROEREN, ANKERS EN STABILITEIT
Voortstuwing 5 x 11,9 megawatt diesel, Schroeven 2 vierblads van 5,20
meter doorsnede
Boegschroeven 3 van 2,75 meter doorsnede, Hekschroeven 2, Boegankers
2 elk 14,700 kg
Roeren 2 Rolls Royce roeren van 21,1 m2, Stabilzers 2 x Rolls Royce 18,27
m2
SNELHEID / KRUISSNELHEID
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BRANDSTOF, DRINKWATER EN BALLAST
Brandstofverbruik 240 ton per vaardag, in de haven 35 ton per dag, Brandstofcapaciteit 3,706 ton
Ballast capaciteit 2,324 ton, Watertank 3,791 ton, Capaciteit watermaker 1, 150 ton per dag, van zout: naar zoet
Waterconsumptie 900 ton per dag
LIGGELD, VOEDSELCONSUMPTIE EN VOORZIENINGEN
Havengeld € 25,000 per dag afhankelijk van de drukte, kan zomaar verdubbelen. Voedselconsumptie per dag 36,000
eieren, 4,273 kg vis, 2,100 kg vlees, 4,400 kg groente, 7.300 kg aardappels, 3,250 kg nudels, 4,200 kg rijst,
aantal hutten 249 binnenhutten,173 buitenhutten, 785 buitenhutten met balkon, 50 suites met balkon, dekken 16,
waarvan 13 voor passagiers, liften 13 snelliften,faciliteiten 3 zwembaden waarvan 1 overdekt en 1 voor kinderen.
2 theaters, 5 tennisbanen, 10 winkels, 2 restaurants, 5 tennisbanen, solarium, fitnessruimte, bowlingruimte, bibliotheek,
sigaren cognacbar, internet-café, medische voorzieningen ziekenboeg met twee artsen en verpleegkundigen. Er zijn
geen operaties mogelijk, bij ernstige problemen zoals hartfalen en acute problemen wordt een helikopter ingeschakeld.
Veiligheid vaste brandweerploeg, beveiliging telt 9 man, 10 reddingsboten, capaciteit 150 personen,
200 automatische reddingsvlotten.
Leuk om te weten, vinden jullie niet, en dan wij met ons bootje van nog geen 9 meter. Wat een havengeld zeg, en wat
dachten jullie van het brandstofverbruik per dag!!!!

Groetjes, jullie’’s bootjesvriend, Wim Romkes

Regeling stopt
Pleziervaarders die met schepen van meer dan 25 meter
lengte wil varen, moeten vanaf 1 juli 2011 een geldig
Groot Pleziervaartbewijs hebben.
Het is dan niet meer mogelijk om een
Groot Pleziervaartbewijs zonderexamen te krijgen.
De overgangsregeling, die dit mogelijk maakte, is na 1 juli
verlopen. Na 1 juli 2011 kan dat uitsluitend nog via het theorieen praktijkexamen Groot motorschip van de Commissie
Watersportopleidingen doen.
bron: Motorboot
Groetjes je redactie maatje Wim
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Kerstverhaal
Boven, in het topje van de kerstboom, stond een engel. Hoe zij daar gekomen was, dat kon zij zich met de
beste wil niet meer herinneren. Zij had nog een vage heugenis aan een nauwe, donkere ruimte, waaruit zij
opeens door een kleine hand in een zee van licht getild was. Het was een glorieuze geboorte geweest en
sinds dat ogenblik was zij altijd gelukkig geweest. Dit alles had eigenlijk nog maar één avond geduurd,
maar voor een Kerstengel is dat een eeuwigheid, dat begrijp je wel.
Arme, kleine Kerstengel! Zij wist niet dat het Kerstfeest slechts een enkele avond duurt en dat die al bijna
voorbij was. Zij stond, met een blikken knipje aan de boom bevestigd, zachtjes heen en weer te wiegen en
keek door haar gazen vleugels naar de lichtjes der kaarsen, die beneden haar brandden.
En opeens, daar doofde een kaars uit. Meerdere volgden.
Het werd steeds donkerder om haar heen en ten laatste zag zij niets dan de zwarte nacht. De engel
nieste, want de walm der gedoofde kaarsen prikkelde in haar neus. In het begin dacht zij dat het een
grapje was, maar toen het donker bleef, kwam zij tot nadenken. "Ik had beter moeten opletten, toen het
nog licht was," dacht zij spijtig, "ik heb helemaal niet gekeken”. Ik herinner mij eigenlijk niets. Absoluut
niets. Werd het maar weer licht." En het werd licht. Maar hoe geheel anders was dit licht. Grauw,
groezelig en met tegenzin viel het door een groot vierkant raam, en eer het ten volle ontloken was kwam
er een dienstbode in de kamer, pakte de Kerstboom en smeet hem op zolder. Bom. Daar lag de engel en
keek recht in een naad van de planken vloer. Het was er verschrikkelijk koud, en buitengewoon
ongezellig. In het begin dacht de engel weer: "Kom, kom het is maar een grapje," maar toen zij daar drie
volle dagen en nachten in de naad van de houten vloer gekeken had, begon zij zich ernstig ongerust te
maken.
En hoe langer zij over het licht van
het vierkante raam nadacht, hoe
duidelijker begreep zij dat dit het
mooiste was dat zij ooit gezien had. "Ik zal
proberen het je uit te leggen," sprak
zij op een maartse dag tegen een muis,
die juist voorbijkwam, "door een
glazen gat in de hemel viel een
verblindend licht bovenop mijn
hoofd. Dat is het mooiste wat ik ooit heb
meegemaakt. Ik kan je niet zeggen,
hoe gelukkig ik eigenlijk was. Maar ik was
in die tijd erg onnozel, ik besefte het
niet. Nu weet ik het. En nu is het te laat.
Maar ik heb tenminste de
herinnering".
"Dat is altijd wat," meende de muis,
na er een hele tijd over te hebben
nagedacht, "goedendag, ik moet
verder."
Op een dag kwam de meid op zolder en
vond de Kerstengel in een
schemerige hoek op de grond liggen. En
zij nam haar op en smeet haar in het kolenhok. Daar lag zij, tussen twee turven, recht tegenover een
somber kijkend stuk antraciet. Een week lang zweeg de engel, want zij vond dit geen gezelschap om
tegen te praten.
Doch eindelijk, op een dag in september, kon zij zich niet meer inhouden. "Jullie hebben er geen flauwe
voorstelling van;" sprak zij, "hoe het licht op zolder is. Het doet bijna pijn aan de ogen, zó stralend is het.
Jammer genoeg was ik toen te beperkt om mijn zaligheid ten volle te begrijpen. Maar ik heb nu tenminste
iets om aan te denken".
"Dat is altijd wat," meende het stuk antraciet, "maar ik vind de verlichting hier ook heel redelijk."
De engel, zweeg. Tegen zulk een bekrompen opvatting was het vruchteloos te spreken.
Op zekere ochtend nu speelde het jongetje, dat in het huis woonde, in het kolenhok. En toen hij de engel
zag nam hij haar op en wierp haar in de vuilnisbak. Het was er aardedonker. De engel vatte haar nieuwe
toestand aanvankelijk als een scherts op, doch toen het drie dagen lang donker bleef, zó pikdonker, dat
niemand in de vuilnisbak een hand voor zijn ogen zag, kwam zij tot nadenken. Zij dacht en zij dacht en ten
laatste kon zij het niet meer houden en riep: "Is hier soms iemand om naar mij te luisteren?"
"Jawel," zei een stuk spiegelglas, "als het niet te flauw is".
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En de engel vertelde van het verblindende licht in het kolenhok en hoe verrukkelijk het
daar geweest was. "Ik was te dom," besloot zij met een zucht, "om het te begrijpen.
Maar nu begrijp ik het. Ik zie het helemaal in". Het stuk spiegelglas zweeg, want het had
zoveel ijdelheid in zijn leven gezien, dat het wat eenkennig geworden was.
Op een donderdag, in de namiddag, toen het al wat schemerig was, kwam de
vuilnisman voorbij. Hij sloeg het deksel op en zag de engel liggen. Nu is het altijd prettig
een engel te ontmoeten, doch als men vuilnisman is, voelt men zich dubbel verblijd. En
hij stak de engel in zijn zak en gaf haar 's avonds aan zijn vrouw. "Alsjeblieft," zei hij,
"voor de Kerstboom". En de vrouw van de vuilnisman borg de engel in een kartonnen
doos en zette de doos in de kast.
"Hallo," zei de engel, na een tijdje stil te hebben gelegen, "is hier iemand?"
Maar er was niemand in de doos dan het houtwol waarin de engel lag, en houtwol, dat weet je, heeft een
zwijgzame aard. En dat was maar heel goed, want de engel had eigenlijk helemaal niets te vertellen.
Want hoe zij ook dacht en peinsde over haar oude vuilnisbak, zij zag er
niet meer licht in dan in de kartonnen doos waarin zij nu lag: het was in
beide even donker. En toen, eindelijk, toen zij begreep dat het niet zwarter
meer kon worden, liet zij het verleden varen en dacht aan de toekomst.
En een nieuw gevoel doorstroomde haar, zij voelde zich blij en vol
verwachting. Alle spijt en alle wrok weken uit haar hart, en zij lag stil en
met open ogen te wachten op de kleine hand die haar omhoog zou heffen
uit het duister naar het licht.
En de hand kwam en hief haar omhoog naar het topje van een kerstboom.
De Kerstboom was veel kleiner dan die van het vorig jaar en er brandden
ook minder lichtjes in. Maar dat zag de engel niet. Met een blikken knipje
aan de top bevestigd, wiegde zij zacht heen en weer en keek door haar
gazen vleugels naar de fonkelende versierselen van de boom.
"Verrukkelijk," dacht zij, "verrukkelijk. Maar laat ik dit keer goed opletten.
Dadelijk is het voorbij. En dan wil ik alles gezien en alles geweten hebben".
En zij sperde haar ogen wijd open en zij tuurde dwars door de takken naar beneden. En zij zag de
vuilnisman staan, in een nieuw pak gestoken, zijn vrouw en hun kind met een blauwe strik in het haar. En
de ogen van het kind keken strak en regelrecht in een klein open huisje, waarin ook een man, een vrouw
en een kind te zien waren, maar véél en véél kleiner, en verder een os en een ezel, zo groot als de
beestjes in een speelgoeddoos.
Opeens schrok de engel. Want daar, aan de nok van het huisje, was een engel bevestigd net als zij, met
dezelfde gazen vleugels en hetzelfde lint met de handen ophoudend als zij in haar eigen handen hield. En
nu voor het eerst kon zij de woorden lezen die erop stonden:
"Glorie aan God en vrede op aarde aan de mensen van goede wil."
En een gevoel, van diep geluk doorstroomde de eenzame engel boven in de boom, die zich zo lang
verlaten en verongelijkt had gevoeld. "Ik heb een Boodschap in mijn handen", dacht ze fier, "nu kan mij
niets meer gebeuren. Welke ongelukken mij ook zullen overkomen, ik heb mijn schat bij mij en niemand
kan mij die ontnemen".
En er overkwamen haar vele ongelukken. Want in het vierde jaar brak zij af van de boom en kwam in een
blokkendoos terecht, en van hieruit belandde zij in de lappenmand. En tenslotte woei zij in de tuin op een
hoop dorre bladeren en lag daar stil op haar rug naar de jagende wolken te kijken. En zij voelde, hoe zij
langzaam en pijnloos verteerde, dag na dag. Maar zij hield het lint stevig vast en er was geen bitterheid in
haar. Want zij wist dat zij een wezen was, bestemd om dood te gaan, doch uitverkoren om de Goede
Boodschap tot het einde te bewaren.
Dit was ons Kerstverhaal weer.
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Eindelijk diesel tanken in
Maarssen aan de Vecht
woensdag 20 juli 2011

Bij watersportbedrijf BOEI26 aan de Vecht is een 10.000 liter dieseltank geïnstalleerd
om de recreatieve watersporter van brandstof te kunnen voorzien. Vele jaren moesten
de watersporters, die de Vecht bevaren, hun dieseltank zelf vullen middels jerrycans
of omvaren via het Amsterdam-Rijnkanaal om elders te kunnen tanken.

BOEI26, de watersportwinkel en sloepverhuur in Maarssen ligt direct aan de Vecht en biedt
goede afmeermogelijkheden. Mooi centraal, op weg naar Utrecht, Loosdrecht of richting
Muiden naar het IJsselmeer, vlakbij de doorvaart naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Dus zowel
voor de recreanten op doorvaart als de locale watersporter een mooie plek voor een pit-stop.
Watersportverbond blij
Het Watersportverbond is blij met dit initiatief. Het komt de veiligheid op het water ten goede,
omdat men niet meer met losse jerrycans hoeft te tanken.

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Verbond wil aanpak waterplanten
Gooi- en Eemmeer
dinsdag 26 juli 2011

In een gezamenlijke brief pleiten Watersportverbond en HISWA Vereniging voor een
plan van aanpak om het maaien van waterplanten in het Gooi- en Eemmeer aan te
pakken. Ook dit seizoen is er sprake van grote overlast van de waterplanten.

De groei van de waterplanten is al jaren een probleem op de randmeren. Het is de keerzijde
van de verbetering van de waterkwaliteit. De waterplanten groeien met name in ondiepe
wateren. Juist in de randmeren, met veel ondiepe stukken buiten de vaargeul, leidt dat tot
klachten van schade aan roer, schroef of persoonlijk letsel.
Samenwerkingsverband
Voor het Wolderwijd en het Veluwemeer ligt een plan klaar om te gaan maaien als de nood
het hoogst is. Watersportverbond en HISWA Vereniging hebben daar afspraken over
gemaakt met het projectbureau IIVR, het bestaande samenwerkingsverband van
Rijkswaterstaat, provincies en de gemeenten. Het projectbureau IIVR houdt zich echter niet
bezig met het Gooi- en Eemmeer. Daarover gaat de Stuurgroep Blauwe As, een nieuw
samenwerkingsverband van de gemeenten.
Plan van aanpak
In een brief aan de Stuurgroep vragen Watersportverbond en HISWA Vereniging te komen
met een plan van aanpak zodat de ergste overlast van de waterplanten met ingang van
volgend jaar voorkomen kan worden.

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

Westzijde
Zaandam

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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HAVENREGLEMENT W.S.V. 'De Remming' Zaandam

1. Algemeen
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5.
1.6

1.7

De haven wordt door de W.S.V. 'De Remming' namens het bestuur van deze vereniging beheerd door de Havencommissie.
De havencommissaris en de havenmeester zijn lid van de Havencommissie.
De bepalingen van dit Havenreglement zijn van toepassing op alle gebruikers en bezoekers van de haven.
De haven is uitsluitend bestemd voor pleziervaartuigen.
Alle gebruikers en bezoekers van de haven dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de havencommissaris c.q. de havenmeester,
of bij hun afwezigheid, van hun plaatsvervanger(s).
Voor vaste ligplaatshouders kan het niet opvolgen van die aanwijzingen leiden tot sancties die het bestuur in overleg met de
Havencommissie bepaalt. Passanten die deze aanwijzingen niet opvolgen, kunnen door de havencommissaris, of bij diens afwezigheid
door de havenmeester of zijn plaatsvervanger, het verdere
verblijf in de haven worden ontzegd.
Gebruikers en bezoekers van de haven vrijwaren de vereniging, het bestuur en degenen die namens het bestuur optreden, tegen alle
vorderingen tot vergoeding van schade die mocht ontstaan uit het gebruik van de haven.
Eigenaren van vaartuigen die gebruik maken van de haven, dienen een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid voor hun vaartuig
te hebben afgesloten. Op verzoek van de havencommissaris of bij diens afwezigheid, de havenmeester, dient het desbetreffende bewijs
van verzekering te worden getoond.
Schade toegebracht aan de haven, met inbegrip van steigers, voorzieningen en andere havenattributen, wordt op de veroorzaker
verhaald, tenzij het bestuur anders beslist.

2. Toewijzing en gebruik van ligplaatsen
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

Toewijzing van vaste ligplaatsen voor leden geschiedt namens het bestuur door de Havencommissie op basis van een reglement dat door
het bestuur is vastgesteld.
Namens de Havencommissie wijst de havenmeester passanten een ligplaats aan voor een bepaalde periode. Alleen aan passanten die
lid zijn van een bij het K.N.W.V. aangesloten watersportvereniging kan een tijdelijke ligplaats worden geboden.
Onderverhuren, dan wel om niet in gebruik geven van een ligplaats aan derden is niet toegestaan.
Vaste ligplaatshouders en diegenen aan wie voor een langere periode een ligplaats is toegewezen, zijn verplicht een tijdelijke afwezigheid
van hun vaartuig uit de haven van 2 nachten of langer (bijvoorbeeld bij vakantie of een lang weekeinde) vooraf te melden aan de
havenmeester. Dit kan mondeling of schriftelijk.
Voor aan passanten toegewezen tijdelijke ligplaatsen - al dan niet ingenomen - is een vergoeding verschuldigd welke wordt berekend op
basis van het passantentarief dat door de Algemene Vergadering is vastgesteld, zulks met inachtneming van het bepaalde in art. 3.1 t/m
3.4 van het 'Reglement voor de berekening van de liggelden'.
Passanten ontvangen bij betaling van hun liggeld van de havenmeester een bewijs van betaling. Dit bewijs dient op eerste verzoek van
de havencommissaris of van de havenmeester of diens vervanger te worden getoond.
De havencommissaris of bij diens afwezigheid, de havenmeester, is bevoegd vaartuigen een passantenligplaats te weigeren.

3. Veiligheid, het voorkomen van milieuoverlast en hinder
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

Gebruikers en bezoekers van de haven zijn verplicht ervoor zorg te dragen dat de grootst mogelijke veiligheid in acht wordt genomen.
In geval van storm, brand of enig ander onheil, is een ieder die in de haven aanwezig is verplicht hulp te verlenen aan pleziervaartuigen
en/of personen die in gevaar verkeren.
Gebruikers die verantwoordelijk zijn voor een in de haven afgemeerd vaartuig dienen ervoor zorg te dragen dat hun vaartuig veilig en
deugdelijk is afgemeerd, zulks ter beoordeling door de havenmeester.
De havencommissaris dan wel de havenmeester is bevoegd, voor rekening van de eigenaar van het vaartuig c.q. de gebruiker die voor
het vaartuig verantwoordelijk is, zonder diens voorkennis in tekortkomingen te
voorzien.
Begeleiders van kinderen dienen ervoor te zorgen dat deze niet aan andere boten of havenattributen komen en door hun gedrag of spel
geen overlast of hinder opleveren voor andere gebruikers van de haven.
Het is in de haven niet toegestaan:
a. las- en slijpwerkzaamheden in de open buitenlucht te verrichten;
b. met (boots)haken op jachten te duwen of te trekken op plaatsen die daarvoor niet geschikt zijn, zoals romp, opbouw, railing en
wanten);
c. de vaartuigen zonder toestemming van de havenmeester af te meren aan vaartuigen van anderen;
d. rondhouten, landvasten of andere voorwerpen in de haven of op de steiger zo te bewerken of achter te laten, dat dit voor andere
vaartuigen of hun opvarenden hinderlijk kan zijn of de passage bemoeilijkt;
e. vuilnis, olie, of met olie verontreinigd water in de haven te deponeren of te lozen, alsook daarmee steigers te verontreinigen;
f. grofvuil, bouwafval en chemisch afval (afgewerkte olie, verfresten, oplosmiddelen, kapotte accu's ed.) in de containers bestemd voor
huishoudafval op de haven te deponeren: voor chemisch afval is een aparte container beschikbaar; grofvuil en bouwafval dient men
zelf af te voeren;
g. op de steigers open vuur te ontsteken of te barbecueën;
h. op de steigers huisdieren los te laten lopen of aldaar hun behoefte te laten doen;
i. de rust in de haven te verstoren;
j. zonder toestemming van het bestuur aan steigers en meerpalen e.d. iets spijkervast aan te brengen.

4. Het gebruik van aanwezige voorzieningen
4.1

4.2

4.3

Vaste ligplaatshouders en passanten kunnen gebruik maken van de walstroomvoorziening (uit de daarvoor bestemde kastjes met
muntautomaten: 230 Volt wisselstroom, 6 Amp. gezekerd) alsmede van de mogelijkheid tot het verkrijgen van leidingwater (eveneens uit
de daarvoor bestemde kastjes met muntautomaat en slang). Munten zijn te koop bij de havenmeester.
Elektrische snoeren, voorzien van goedgekeurde 'Euro-stekkers', dienen zoveel mogelijk tussen de steigerdelen of onder de steigers te
worden weggewerkt en geen gevaar op te leveren voor andere gebruikers en bezoekers. Elektrische aansluitingen die naar het oordeel
van de havencommissaris of van de havenmeester onveilig zijn dan wel overlast bezorgen, dienen op hun last te worden verwijderd.
Na gebruik dient de waterslang weer naar behoren te worden opgeschoten aan de kraanpaal.
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