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Bericht van de redactie
Hoera, daar is alweer het eerste blaadje van
het nieuwe jaar. Zoveel kopy voor handen is
in tijden van deze redactie nog niet
voorgekomen, dat zijn uiteraard goede
berichten. Dat betekent natuurlijk niet dat u
nu maar achterover kunt gaan leunen, wij
van de redactie zijn altijd blij met nieuwe
kopy. Vakantieverhalen, belevenissen goed
of minder goed, informatieve stukjes over
het wel en wee van onze bootjes, alles is
altijd welkom.
Zo ook natuurlijk het nieuwe vaarseizoen.
De maand maart geeft, qua weer, al een
stukje voorpret zodat het een plezier is om
de bootjes weer vaarklaar te maken en er
straks lekker op uit te kunnen. Nog even,
dan is het seizoen weer in volle gang en
kunnen we er hopelijk volop van genieten.

Distributie:
Marion Steijn

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

Voor nummer 2 uiterlijk tot:

12 juni 2012

Wij van de redactie wensen u alvast een
mooi voorjaar en voor de vroege vogels
onder ons alvast veel vaarplezier.

De redactie
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W.S.V. “DE REMMING”

Mijn eerste voorwoord (TeWarskip) in het blaadje.
Ik wil de traditie die Anne in heeft gezet toch wel graag voortzetten.
Buiten mijn bestuursverslagen hebben jullie weinig van mij in het blaadje
teruggevonden.
Even terug naar afgelopen maanden. We kunnen zeggen dat wij goed uit
de vorst zijn gekomen. De haven heeft nauwelijks dicht gelegen en er is,
denk ik, weinig schade aan de boten opgetreden. Wel was het er altijd
gezellig op het koffie-uurtje en ik betrapte mij erop dat ik langer in de Ark
zat dan aan het werk was op mijn boot.
Er werd wel zo af en toe gemopperd als er toevallig niemand op de haven
was die een sleutel van de Ark had en dat er dan geen koffie kon worden
gedronken. Maar de eerlijkheid gebied mij te zeggen dat het in principe
geen kantine is die altijd maar open dient te zijn.
Het kan een keer gebeuren, jammer maar helaas.
Als donderslag bij heldere hemel kregen wij bericht dat wij snel moesten
handelen om mee te kunnen doen met het uitbaggeren van de Zaan. Alles
hierover horen jullie op de ledenvergadering.
Ook willen wij weer wat organiseren na de ledenvergadering om het een
en ander wat op te leuken. Het is nog niet rond maar we doen ons best. Als
er van de leden uit suggesties zijn dan zijn die
altijd welkom en kunnen we die meenemen voor
de volgende vergadering.
De tijd van varen komt er weer aan en dan is er
weer alle dagen volop reuring in onze haven. Wij
hopen met het huidige bestuur en onze
havenmeester Gerrit er weer een mooi
vaarseizoen van te maken.

Tot ziens op de ledenvergadering
Henk van ’t Hul
Voorzitter van “De Remming”
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Bestuursvergadering van de
W.S.V “De Remming”
donderdag 7 november 2011
Aanvang:
Locatie:

20.00 uur
Havenkantoor

Aanwezig:

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

Opening
Anne opent de vergadering om 20.10 uur.
Mededelingen
Anja woont de vergadering bij om de stand van zaken te bespreken hoe het staat met de
voortgang van ons ingezette pad, hoe vereenvoudigen wij de taken van het bestuur. Na de
vergadering zal hier uitgebreid op worden door gegaan.
Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering oktober 2011 worden goedgekeurd.
Binnengekomen post
Er is nog een nieuwe aanmelding binnen gekomen voor lidmaatschap en ligplaats.
Havencommissie en Technische commissie
Er gaat gekeken worden of het mogelijk is om een camera te plaatsen op de haven. Rolf
gaat dit verder onderzoeken en heeft goede contacten met een leverancier en een
installateur. Tevens wordt er gewerkt aan een Wifi verbinding op de haven door Rolf.
Nu de haven nog steeds niet aan ons is verkocht wachten wij nog even met het aanbrengen
van Led verlichting in onze lantarens. Er zijn door de twee Jannen 8 nieuwe leden
geballoteerd.
Ook is er aandacht voor de slechte staat van een stuk railing op onze haven. We zullen
proberen dit bij de gemeente te claimen nu de haven nog niet is verkocht.
Administratie
Dit onderdeel wordt verder aan het eind van de
vergadering behandeld.
Redactie en evenementen commissie
Marco en zijn team gaan in een eerder stadium de
evenementen bekent maken.
Dit om een ieder de kans te geven hun agenda er
op aan te passen.
Vele onder ons vinden de uitstapje geweldig en
willen daar graag tijd voor vrij maken. We willen
bezien of het mogelijk is om weer eens wat te
organiseren na een leden vergadering.

3

Rondvraag
Anja neemt vanaf hier de regie in handen een geeft samen met Jan Zwart een demonstratie
wat er tot op heden veranderd is in het administratie gebeuren.
Het blijkt dat zij een zeer professionele administratie hebben opgezet.
Jan gaat proberen om de acceptgiro kaarten te laten vervallen en de rekening over de mail
te gaan versturen. Dit gaat ook deels gebeuren met ons blad.
Op deze manier hopen wij veel geld uit te sparen en dat vertaald zich weer in de liggelden.

Na een lange zit sluiten wij om 23.45 uur af.

De volgende vergadering is
op
13 februari 2012
om 20.00 uur in de Ark
Jan heeft de koffie dan al
klaar

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

Dronken schippers riskeren intrekking van vaarbewijs
Schippers in de plezier- en beroepsvaart kunnen straks hun vaarbewijs kwijtraken als ze te
hard varen en teveel alcohol hebben gedronken. Het wetsvoorstel van minister Melanie
Schultz van Haegen daarover is door de Tweede Kamer goedgekeurd.
“Riskant vaargedrag is onacceptabel. Snelle motorboten die een gevaar vormen pakken we
aan”, aldus de minister van Infrastructuur en Milieu.
Als het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer komt, kan de rechter naast een hoge geldboete
of celstraf personen die te hard varen of vaker dan eens gepakt worden met teveel alcohol op
de vaarbevoegdheid ontzeggen. Dus dat word het bootje verkopen. Te hard varen is
opgenomen in het voorstel, omdat volgens het ministerie er de laatste jaren gemiddeld acht
doden per jaar vallen bij ongelukken met snelle motorboten op het water.
Staan jullie ook achter dit wetsvoorstel, geef het door aan die gene die er ook een handje van
hebben, om de hendel helemaal naar voren te halen, en tijdens het varen van een slok houden.
Groetjes, jullie’s bootjesvriend Wim Romkes. (Het stukje komt uit Motorboot).
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Bestuursvergadering van de
W.S.V “De Remming”
maandag 13 februari 2012

Aanvang:
Locatie:

20.00 uur
Havenkantoor De Ark

Aanwezig:
Afwezig:

Henk van ’t Hul, Jan Gankema, Rolf Mulder en Riet Nome
Met kennisgeving Jan Zwart

Opening
Henk opent de vergadering om 20.15 uur
Mededelingen
Zie verder Haven- en Technische commissie.
Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering op 7
november jl. worden goedgekeurd.
Binnen gekomen post
De adresgegevens van de instanties waar post van ontvangen wordt, zal Henk aan Riet
doorgeven, zodat zij deze kan aanschrijven voor wat betreft de bestuurswisseling.
Haven- en Technische commissie
Rolf heeft een gesprek gehad over het evenement Zaanstad 200 op 1, 2 en 3 juni a.s.
Het wordt een groot festijn met name tussen de Wilhelminasluis en onze haven. Het is de
bedoeling dat er 4 schepen rondom onze haven komen te liggen. Er zullen 3 vlaggenmasten
worden aangekocht ter vervanging van de kleine vlaggenmasten, zodat de haven met de vlaggen
een feestelijk aangezicht gaat krijgen. Ook zou het leuk zijn als de boten in onze haven
gepavoiseerd worden. Wanneer men geen vlaggetjes in eigen bezit heeft, kan er gekeken worden
of de vereniging wat kan aanschaffen.
Op 1, 2 en 3 juni kan er alleen ’s morgens in- en uitgevaren worden als dit gebeurt na 06.00 uur en
voor 12.00 uur. Daarna is de in- en uitvaart gestremd.
De waterleiding was deze winter bevroren. Het verdiend aanbeveling om dit van de zomer beter te
gaan isoleren, zodat wij de volgende winter geen problemen meer hebben.
Jan G. zal samen met Jan Z. een afspraak gaan maken om weer nieuwe leden te gaan balloteren.
Voor het verloop van de ontwikkelingen voor wat betreft de Dwanghaven zullen wij de vinger aan
de pols moeten houden.
Rolf zou graag wat willen doen aan de boten met slecht onderhoud welke in onze haven liggen.
Het zijn er nu al vier. Besproken dat wij de eigenaren aan gaan schrijven of zij de boot willen
opknappen, of anders naar bijvoorbeeld een verkoophaven kunnen gaan wanneer men de boot
niet meer wilt gebruiken maar verkopen. Riet zal hiervoor een vriendelijke doch dringende brief
maken en deze versturen aan die bewuste leden.
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Henk van ’t Hul heeft van Jan Z. vernomen dat de facturen voor het havengeld deze week de deur
uit gaan of uit gegaan zijn.
Henk zal de kascontrolecommissie t.w. Ger Willemse en Ed Baars vragen of zij tot actie over willen
gaan, zodat de controle op tijd voor de voorjaarsvergadering gereed is.
Administratie
Jan Zwart wordt gevraagd of hij het administratieprogramma op de computer van de Remming
uitlegt aan Riet.
Redactie en evenementen commissie
Geen mededelingen.
Rondvraag
Jan G. : Volgens de tekening over het te baggeren gedeelte zit een stuk wat niet in ons
huurcontract zit. Een ander stuk uitbaggeren zou een betere optie zijn.
Rolf zal met Jan Z. naar de gemeente gaan om e.e.a. te
bespreken.

Hiermee wordt de vruchtbare- en constructieve vergadering
om 21.40 uur afgesloten.

De volgende vergadering is op
dinsdag 6 maart a.s.
om 20.00 uur in de Ark

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

Simpel maken van een superaccu
Van water en grafiet kan een accu worden gemaakt, die qua energiedichtheid niet onderdoet voor de lithiumion batterij. Wel is de accu veel sneller op te laden en heeft hij een bijna oneindige levensduur.
Een onderzoeksteam van Materials Engineering, afdeling van de Australische Monash University, deed de
ontdekking.
De accu ontstaat mede door het grafiet te bewerken tot grafeen, een laagje grafiet met een dikte van slechts
een koolstofatoom. Het grafeenvlak heeft een kippengaasachtige structuur, het is sterk, chemisch stabiel en is
een zeer goede geleider van elektriciteit. De elektronen lijken massaloos over het oppervlak te zoeven.
Volgens onderzoekleider Dan Li is grafeen het toekomstige materiaal voor accu’s. Zodra we beter in staat
zijn het materiaal te manipuleren dan is het opladen van bijvoorbeeld je Iphone een kwestie van seconden of
zelfs korter. De techniek is zeer eenvoudig en kan gemakkelijk op grote schaal worden toegepast, zegt Li.
Water en grafiet is er in overvloed en goedkoop aan te schaffen.
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Bestuursvergadering van de
W.S.V. “De Remming”
dinsdag 6 maart 2012

Aanvang:
Locatie:

20.00 uur
Havenkantoor De Ark

Aanwezig:

Henk van ’t Hul, Jan Gankema, Rolf Mulder, Jan Zwart en Riet Nome

Opening
Henk opent de vergadering om 20.15 uur
Mededelingen
Zie verder Haven- en Technische commissie.
Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering op 13 februari jl. worden goedgekeurd.
Binnengekomen post
Een uitnodiging voor een vergadering van het Watersportverbond. Gezien een bezoek bij een
vorige vergadering wordt het niet interessant gevonden deze door iemand van het bestuur te
gaan bezoeken.
Haven- en Technische commissie
De boot van Paul van Komen uit Purmerend is zo goed als verkocht. De boot is nu weg ter
keuring en zal bij terugkomst niet in de eigen box komen maar in een box bij de brug.
Voor het evenement “Zaanstad 200” op 1, 2 en 3 juni a.s. is er besloten 3 vlaggenmasten met
een lengte van 7 meter te kopen ter vervanging van 3 kleine vlaggenmasten. Het bedrag wat
hiermee gemoeid is wordt +/- € 750,00. Het verzoek om de boten in onze haven te versieren blijft
gestand. Wanneer men geen vlaggetjes in eigen bezit heeft, kan eventueel de vereniging wat
aanschaffen. Ook kan men zelf eens kijken bij bijvoorbeeld Action om wat plastic vlaggetjes te
kopen. De Europese kampioenschappen komen er toch ook aan, dus er zal van alles te koop zijn
op dit gebied voor weinig geld. In ieder geval verdient het aanbeveling dat onze haven een
feestelijk aangezicht krijgt.
Nogmaals de vermelding dat op 1, 2 en 3 juni a.s. er alleen ’s morgens in- en uitgevaren kan
worden mits dit gebeurt na 06.00 uur en voor 12.00 uur. Daarna is de in- en uitvaart gestremd.
Een afspraak van Jan G. en Jan Z. om de nieuwe leden te gaan balloteren moet nog gemaakt
worden. Het aantal is 5 nieuwe leden.
Rolf deelde mede dat zijn zoon volgende maand Wifi gaat installeren in onze jachthaven. Zodra
alles geïnstalleerd is zal dit kenbaar gemaakt worden en zal men met een wachtwoord hier
gebruik van kunnen maken.
Rolf merkte op dat ’s winters de Ark helemaal niet schoongemaakt wordt terwijl er, met name de
toiletten, wel veel gebruik van gemaakt wordt. Hier gaat een oplossing voor gevonden worden.
Misschien zijn er vrijwilligers????

7

Rolf komt met een folder over een AED om die voor de haven aan
te schaffen. Hierover volgt een discussie. Wat te doen als iemand
niet gereanimeerd wil worden en hoe ga je om met de
aansprakelijkheid. Dit wordt nog nader uitgezocht en zal tijdens de
voorjaarsvergadering aan de leden voorgelegd worden.
Het baggeren zal dit voorjaar nog opgestart gaan worden. Daar waar gebaggerd gaat worden
zullen de boten tijdens dit baggeren weg moeten. Dit zal nog een hele organisatie worden. Ook
hierover ontstaat een hevige discussie en er wordt besloten, ook financieel gezien, alleen de
noordkant te laten baggeren.
De eigenaren van de boten met slecht onderhoud, welke in onze haven liggen, zullen eerst
telefonisch benaderd worden door het bestuur over de situatie van de boot. De inmiddels
gemaakte brief zal dan pas een volgende stap zijn.
Administratie
Anja Zwart is nog steeds druk doende met het administratieprogramma op de computer van De
Remming. Wanneer dit helemaal gereed is zal er enige uitleg aan Riet volgen.
Evenementen commissie
De communicatie tussen de leden van de evenementencommissie schijnt niet helemaal feilloos
te lopen. Bij deze een verzoek aan de leden van de commissie hier wat verbetering in aan te
brengen.
Rondvraag
Jan G. doet een verzoek aan Riet of zij eens op de site van de ANWB wat aanvullingen wil doen
voor wat betreft de gegevens van onze jachthaven. Dit zal zij gaan regelen.
Hiermee wordt de vergadering om 21.40 uur afgesloten.

De volgende vergadering: dinsdag 3 april a.s. om 20.00 uur in de Ark
**************************************************************************************************************

Attentie
Dit bericht betreft een algehele stremming op de Voorzaan vanaf het
Noordzeekanaal tot de Wilhelminasluis:
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

1 Juni 2012
2 Juni 2012
3 Juni 2012

Alle drie de dagen van 11.00 tot 24.00 uur.
Doorvaart blijft mogelijk op alle drie deze dagen van 06.00 tot 11.00 uur.

Pas op dit is een algeheel vaarverbod
Deze stremming is i.v.m. het geplande Zaanse feest. Meer informatie bij mij.
Hartelijke groet, Gerrit Dodewaard (uw havenmeester)
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Voorjaarsvergadering
WOENSDAG 18 april 2012 om 20.00 uur
in clubgebouw Mozamo te Koog aan de Zaan

1)

Opening van de vergadering

2)

Notulen van de najaarsvergadering 2011 ter goedkeuring

3)

Ingekomen en uitgaande stukken

4)

Jaarverslag van het bestuur

5)

Verslag penningmeester

6)

Verslag kascommissie

7)

Vaststellen van de begroting

8)

Mededeling omtrent de haventarieven
PAUZE

9)

Mededelingen van de havencommissie en
verloop wachtlijst nieuwe leden

10)

Mededelingen van de technische commissie

11)

De evenementen commissie

12)

Rondvraag en sluiting

Komt allen en laat uw betrokkenheid met de club zien

Tot ziens bij Mozamo
op woensdag 18 april 2012
om 20.00 uur.
Adres: Wezelstraat 17, 1541 LZ Koog a/d Zaan
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Najaarsvergadering
28 november 2011

Locatie:

Mozamo

Aanvang:

20.00 uur

Aanwezig:
Afgemeld :

Henk van ’t Hul, Jan Gankema, Rolf mulder, Jan Zwart, Anne de Jong
Dhr. Koopmeinders

Opening
Anne opent voor de laatste maal de ledenvergadering, na een verdienstelijke acht jaar.
Notulen vorige vergadering
De notulen van de voorjaarsvergadering 2011 worden goedgekeurd.
Binnengekomen post
Veel post van nieuwe leden. Ook het watersportverbond verstuurde veel post (zie hiervoor de
notulen). Tevens verhoogd het watersportverbond de contributie met € 2,--. Dit wordt door de
leden akkoord bevonden en heeft verder geen effect op ons lidmaatschapsgeld.
Jaarverslag van het bestuur
Anne verteld in grote lijnen wat er zich zoal heeft afgespeeld in het afgelopen jaar en uit alles blijkt
dat het goed gaat op de haven, met een uitstekende havenmeester en een goede sfeer.
Verder verwijst hij naar de in het blaadje geplaatste notulen, zodat alle leden weten waarover
gepraat wordt tijdens de bestuursvergaderingen en tevens is men actueel op de hoogte van alle
ontwikkelingen.
Havencommissie
De ledenstop wordt weer ingevoerd. Er is inmiddels weer een lange wachtlijst en dat dwingt ons tot
een ledenstop.
Er zijn momenteel 8 nieuwe leden geballoteerd en aangenomen. Er wachten er nog een aantal op
een gesprek.
Rolf geeft uitleg over de nieuwe milieukast die geplaatst is op de haven. Het is de bedoeling dat de
afgewerkte olie of het bilgwater in de daarvoor geplaatste vaten en jerrycans wordt gegooid en
geen kannetjes of emmertjes zelf in de kast te plaatsen.
Over de verlichting van de lantarens wordt nog nagedacht en ook gewacht op de overdracht van
de haven. Dit geld ook voor een gedeelte van de railing die niet meer in goede staat verkeerd. Wij
zullen proberen dit nog bij de gemeente te claimen. Max Steijn vraagt of er nog een toegangshek
komt bij de brug. Het is nog niet duidelijk of dit wel wordt toegestaan door de gemeente, men doet
hier navraag naar. We houden het nog even op toekomstmuziek.

10

Technische commissie
Zie het verslag van de havencommissie.
Administratie
De liggelden worden dit jaar niet verhoogd, daar is nog geen reden voor. De verhoging zal mede
afhankelijk zijn van de huurverhoging die de gemeente volgend jaar gaat doorvoeren.
Jan Zwart deelt het financiële verslag uit aan de leden, men kan vragen stellen terwijl Jan Zwart
uitlegt hoe de begroting in elkaar steekt. Er wordt voorgesteld om een geleidelijke verhoging toe te
passen, in plaats van eenmalig op het moment dat het moet en dan het bedrag in 1 keer moet
worden opgehoest. We blijven bij het standpunt: geen liggeldverhoging.
Anne legt uit dat hij, gezien de contacten bij de gemeente, zich bezig zal houden met de koop van
de haven en zonder mandaad het bestuur zal adviseren.
De begroting wordt door de leden akkoord bevonden en Jan Zwart wordt bedankt voor zijn inzet.
De rekeningen voor het liggeld worden dit jaar grotendeels per email verstuurd i.v.m. besparing
van kosten. Als dit lukt dan krijgt dit een vervolg.
Ook het clubblad is al naar diverse leden per email verstuurd.
Er wordt achter de schermen hard aan de nieuwe administratie gewerkt door Jan en Anja.

Pauze:
Nieuwe bestuurleden
Anne geeft uitleg aan de leden dat hij opstapt en dat zijn functie wordt overgenomen door
Henk van ’t Hul. Deze wordt met applaus aangenomen en akkoord bevonden.
Voor de functie secretaris hadden wij de keuze uit twee leden. De keuze is gevallen op een vrouw
en wel mevrouw Riet Nome. Het bestuur vond een vrouw in het bestuur doorslaggevend.
Jos Kroon wordt bedankt voor zijn aanmelding, we houden hem in gedachten, want vrijwilligers zijn
niet rijk bedeeld en die moeten we koesteren.
Ook Gerrit, de havenmeester, wordt in het zonnetje gezet.
Evenementen
Marco Schoone verteld het een en ander over het verloop van de evenementencommissie. De
“snertdag” was weer een succes. De tripjes met de vereniging zullen in een eerder stadium aan de
leden bekend worden gemaakt, zodat iedereen er vooraf rekening mee kan houden.
Er wordt nog een compliment gemaakt naar Joke voor de uitvoering van het blaadje, want dat ziet
er weer schitterend uit.
Rondvraag
Gerrit (de havenmeester) heeft een vergadering van de gemeente bijgewoond m.b.t. het wel en
wee op de Zaan. De Wilhelminasluis wordt verlegd en dat houdt stremming in.
Eveneens gaat er gebaggerd worden, of de jachthavens worden meegenomen is nog niet zeker.
Als men verder informatie wil dan kan men zich vervoegen bij Gerrit, hij heeft alle gegevens.
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Jan Kooiman vraagt of de vereniging nog lid blijft van De Schuttevear. Het blijkt nuttig te zijn en de
contributie is niet hoog, dus: JA we blijven nog lid.
Johan Offman vraagt of alle gegevens wel zijn doorgegeven aan diverse instanties, het blijkt dat er
in het blaadje voor havenmeesters nog de naam van Henk Vlieger staat. Gerrit zal dit recht zetten.
Joke Brandse vraagt of de intentie van het bestuur er nog steeds is om regelmatig op de haven
aanwezig te zijn, mede nu er een wisseling in het bestuur heeft plaatsgevonden. Het antwoord is
dat de intentie er gelukkig nog steeds is.
Afscheid
Na de vergadering wordt er afscheid genomen van Anne de Jong en het bestuur overhandigd hem
een mooi weerstation, namens alle leden. Met enkele mooi woorden wordt Anne bedankt voor zijn
vrijwillige bijdrage aan de club en zijn grote inzet voor onze vereniging.
Anne, hartelijk bedankt en we zullen je nog regelmatig op De Remming zien.
Gerda ontvangt een mooie bos bloemen, want zij is wel de vrouw achter de voorzitter, heeft Anne
altijd gesteund in zijn werk en is zelf ook nog actief binnen de vereniging.
Al met al emotioneel maar wel mooi. Anne, we zullen je missen.

De vergadering wordt gesloten om 22:30 uur

Het was weer ouderwets gezellig
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Wij zijn Vetus Center voor de regio Noord-Holland en gespecialiseerd in de technische
ondersteuning voor de nautische vakman en de doe-het-zelver.
Wij leveren alles op het gebied van de watersport en het onderhoud van boten, onder andere
hydrauliek, scheepsramen, boegschroeven, verwarming, drinkwater en brandstofsystemen en
alles voor “rondom de motor” zoals schroefassen, koppelingen, afstandbedieningen, uitlaten,
motorsteunen, en instrumenten.
In onze grote showroom kunt u alles rustig op uw gemak bekijken. Mocht u vragen hebben dan
helpt ons deskundige personeel u graag met een goed technisch advies.

LUCHTHAPPER INRUIL ACTIE

ANTIFOULING

Ruil nu uw oude Vetus luchthapper in en
ontvang 20% korting bij aanschaf van een
nieuwe kunststof luchthapper en maarliefst
25% bij aanschaf van een RVS luchthapper!

International Micron of Interspeed, 2,5 ltr blik

- SCHAKELPANELEN voor lage actieprijzen!
- HYDRAULISCHE BESTURING SETS vanaf € 579,- MAXWELL ankerlieren tegen gereduceerde prijzen!
LET OP: DEZE ACTIES ZIJN GELDIG TOT 30-03-2012!

KLAAS MULDER JACHTBOUW
GERRIT BOLKADE 9 - 1507 BR ZAANDAM
T: 075 – 6174535
F: 075 – 6318790
E: INFO@VETUSMOTOR.NL
W: WWW.VETUSMOTOR.NL

De Pen
Zomervakantie op de Wadden
We stellen ons even voor:
Ad, Lidia en Oscar van Alphen, ongeveer sinds 2006 lid van
de vereniging en sinds drie jaar liggen we in de box naast de
boot van de familie Gankema.
Vorige zomer
Onze boot is een type patrouilleboot naar een ontwerp van
Willem Nieland. Ad heeft ongeveer tien jaar aan de boot
gewerkt. Drie jaar gelden was de boot klaar, maar door
technische mankementen lag de boot meer op de kant dan
in het water. In de zomer van 2010 waren we voornemens
Tussen Kornweerderzand en Harlingen.
Prachtige Hollandse luchten.
om naar Frankrijk te varen, maar we zijn niet verder
gekomen dan Luik. Het was in het begin van de vakantie
best mooi weer en zijn we op de plassen van de Maas blijven hangen.
Afgelopen zomer zijn we met Michiel, Carla, Sjoerd en Pieke Visser de Wadden opgegaan. Zij
hebben een zeilboot met een hydraulische kiel en kan dus mooi op de Wadden droogvallen.
Daarover straks meer. Michiel kent de Wadden op z’n duimpje.
Hoog en laag tij
Via het IJsselmeer zijn we bij Kornweerderzand de sluizen doorgegaan. Dit was onze eerste
kennismaking met zout water, stroom, eb en vloed. We zijn doorgevaren naar Harlingen waar we
een nachtje in de binnenhaven hebben doorgebracht. In de namiddag kwam een groot jacht naast
ons liggen die blijkbaar nog onbekender met het verschijnsel eb en vloed was dan wij. Zij maakten
ons erop attent dat de lijnen naar de wal te slap hingen. Het was afnemend tij. De mensen
verkeerden in de veronderstelling dat in de binnenhaven geen tijverschil was.
Het wad op
’s Morgens een uur voor opkomend tij richting Ameland gevaren waar we met de zeilers hadden
afgesproken. Via de plotter en de kaart zijn welangs boeien en staken gevaren zonder enige
ervaring met deze manier van navigeren. Met weinig water onder de kiel was het best spannend
en we zaten ook een keer aan de grond, omdat we een staak te ruim hadden genomen. Het
invaren van de haven van Ameland ging naar ons idee best goed, maar toen we eenmaal
aangemeerd lagen, meldde de havenmeester dat we
vreselijk hadden geboft. Tot op heden weten we niet wat
we ‘fout’ hebben gedaan. Wat ons opviel aan de
Waddenhavens was dat de zeilboten allemaal apart van
de motorboten liggen. Toen wij langs de familie Visser
gingen liggen, waren we een beetje een vreemde eend in
de bijt. We zijn vier dagen op Ameland gebleven, ook
omdat het festival Horizon Tour (Oerol in het klein) op het
eiland was.

Rechts op de achtergrond ligt Schiermonnikoog.
Michiel poetst de boot.

Droogvallen op de Wadden
Toen ging het grote avontuur gebeuren. Samen met de
familie Visser hadden we doorgesproken dat het
mogelijk moest zijn om droog te vallen.
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Tussen de Friese kust en Schiermonnikoog zochten we een mooie plek uit en gooiden het anker
uit. Toen was het een kwestie van wachten. Onze boot heeft een schroefastunnel en Ad maakte
zich zorgen om de roeren die iets onder de boot uitsteken. Uit voorzorg lag ons schip vast aan het
zeilschip dat is voorzien was van een hydraulische hefkiel, zodat we niet konden omvallen. Ad
heeft nog wel een uur in het water gestaan
om ruimte te maken onder de roeren.
Buiten dat we erg gespannen waren, heeft
het toch mooie plaatjes opgeleverd. Die
nacht begon het erg te waaien en om ’t
zekere voor het onzekere te nemen, zijn we
met opkomend tij naar een geul verhuisd. In
het donker via de plotter en kaart voor het
eerst geankerd. Ad ging om het half uur het
bed uit om de plotter te controleren. ’s
Morgens keken we om ons heen en zagen
alleen maar land en samen met de zeilboot
lagen we in een klein geultje. Dit was een
onwerkelijke ervaring.
Van zout naar zoet naar zout
Het water zakt. Ad maakt van de gelegenheid gebruik de boot
Die dag spraken we met de zeilers af naar
schoon te maken.
de haven van Schiermonnikoog te gaan.
Schitterend mooi eiland. Hier zijn we iets langer gebleven vanwege het weer. De familie Visser is
daarna naar Borkum gezeild, wij zijn via het Lauwersmeer naar Zoutkamp gevaren. Bijzonder
plaatsje. We zijn een paar dagen gebleven en toen niet via de staandemast-route, maar onder veel
vaste bruggen, waar we netaan onderdoor konden, naar Leeuwarden gevaren. We zijn er maar
een nachtje gebleven, omdat we niet op de goede plek (centrum) lagen. Op naar Franeker, ook
weer een schitterend stadje met veel bezienswaardigheden. Na twee dagen naar Harlingen en
vandaar doorgevaren naar Terschelling waar we weer met de zeilers hadden afgesproken. Het is
er erg druk in de zomer. We zijn hier ook langer gebleven dan het plan was vanwege het weer. Na
zes dagen toch de oversteek naar Vlieland gemaakt. Op het Stortemelkse gat stond vrij veel
zeegang, windkracht zes, waardoor het geen plezierrit werd. Bij aankomst in de haven van
Vlieland voor de schrik een lekkere borrel genomen. Van de Waddeneilanden vonden we Vlieland
het aangenaamst.
Weer thuis
De vakantie naderde het einde. Afscheid genomen van de familie Visser. Zij vertrokken naar hun
thuishaven Den Oever, wij zijn via Kornweerderzanden een overnachting in Enkhuizen naar
De Remming gevaren.
Het weer was niet geweldig, maar het was wel een enerverende en avontuurlijke vakantie. Zeker
voor herhaling vatbaar, ondanks dat Ad het varen via de plotter, de kaart, het getij, de stroom en
de wind zeker als inspannend heeft ervaren.

Horizon Tour op Ameland.

Bijna helemaal droog.
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Kabeltjeskrant
Anekdotes uit een zeilersleven opgetekend door Chris Kabel

Snelle motorboten
Een te snel varende motorboot wekt bij de meeste mensen veel ergernis op.
De commentaren op de wal zijn daarom meestal afkeurend en liegen er niet om.
Je hoort dan bijvoorbeeld: “Waarom zo snel? Is dat nodig? Wat een uitslover!
Hij moet zo nodig zijn vriendin imponeren!”
Het zijn namelijk bijna altijd mannen die te hard varen. Hard varen is een vorm van
machogedrag. Als dan ook nog de golfslag hinderlijk is voor afgemeerde boten, dan is de afkeuring
nog sterker. Meestal is de kritiek terecht maar ik denk toch ook, dat jaloezie bij mannen wel een rol
speel. Waarom hij wel en ik niet, denken veel mannen onbewust.
Een ander verhaal is of de golfslag van snelle motorboten, naast hinder en schade aan afgemeerde
boten, ook schadelijk is voor de oevers van kanalen en vaarten. In het algemeen is het antwoord
hierop: Nee!
Dat komt omdat (recreatie) motorboten weinig waterverplaatsing hebben. De waterverplaatsing van
een gemiddelde motorboot van 10 x 3 x 1,30 meter is ongeveer 39 kubiekemeter. Hierdoor ontstaat
er betrekkelijk weinig zuiging (beweging) in het water. Alleen de oppervlakte en iets daaronder wordt
beroerd. Te weinig om echte schade te veroorzaken.
Oeverschade komt echter wel om de hoek kijken bij snel varende beroepsvaart. Wat dacht u van de
waterverplaatsing van een binnenvaartschip (CEMT-klasse Va) met de maten: 110 x 11,4 x 4 meter.
Die is ruim 5000 kubiekemeter water! Vergeleken met die van de gemiddelde motorboot betekent
het, dat de waterverplaatsing van alle gestalde boten bij De Remming lager is dan van één
binnenvaartschip. Namelijk 110 stuks x 39 is 4300 kubiekemeter.
Minstens een tiental van dit soort binnenvaartschepen tussen de maten 65 en 110 meter varen
dagelijks heen en weer tussen Zaandam en Alkmaar. De waterverplaatsing van deze schepen zorgt
voor een enorme zuiging in het water. Als zo’n schip voorbij komt, meestal met een snelheid van
minstens 20 km per uur, dan zakt het water 40 of 50 centimeter en stijgt daarna met diezelfde hoogte.
Dat herhaalt zich daarna nog vele keren. Deze zuiging spoelt de grond langs de oever weg. Na een
jaar of twintig wordt het kanaal ondiep van de bagger. Lees: weggespoelde grond, want waar komt
die bagger anders vandaan? De schippers klagen dan bij de Overheid, dat alles zo ondiep is
geworden. Uiteraard reageert de Overheid en wordt alles uitgebaggerd. Dat is een paar jaar geleden
nog gebeurd op de Markervaart en de Enge Stierop. Momenteel is de Zaan weer aan de beurt.
Elke twintig jaar is er een herhaling van zetten.
Als voorbeeld hiervan het volgende:
De Markervaart tussen West Knollendam en de Enge Stierop was ruim twintig/vijfentwintig jaar
geleden de helft smaller dan nu door buitendijks land. In die tijd is dat land kapot gevaren en
weggespoeld. Een paar jaar terug is gebaggerd en de oever voor veel geld gerepareerd. Het
buitendijkse land is nagenoeg verdwenen. Als u wilt zien hoe het vroeger was dan moet u het stuk
van de Markervaart tussen Enge Stierop en het dorp De Woude bekijken. Daar is het buitendijks land
nagenoeg nog in tact. Dat komt omdat op dat stuk bijna geen beroepsvaart langs komt.
Op de Enge Stierop hetzelfde laken en pak.
Wij bezitten langs de Enge Stierop een stuk land met een oeverlengte van zestig meter. De laatste
vijftien jaar zijn wij ongeveer 200 m² door wegspoeling kwijtgeraakt. Een paar jaar terug werd de
Enge Stierop uitgebaggerd en werd “onze grond” door een zandschip naar elders afgevoerd.
Een bedankje van de schippers, die elke dag langskomen, hebben wij nog niet gehad.
(wordt vervolgd)
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“REIS DOOR EUROPA” van Hans Hofhuis
(deel 4)
Inmiddels heb ik Belgrado bereikt. In een zijarm van de Donau, de
Sare geheten, bij een plaatselijke jachtclub een mooi plaatsje
gevonden, gratis en met stroom, bovendien bewaakt door een
nogal agressieve zwerfhond die je niet kon aaien anders beet hij je
hand af… haha, wat wil je nog meer!
Het was toch nog even lastig om daar te liggen qua vastmaken,
dus ook maar even bij een oud vrachtschip gaan vragen, wat nu
als restaurantschip annex disco was ingericht. ook hier geen
probleem maar lastiger om te liggen, dus was de afspraak dat als het bij de jachtclub niet lukte, dan kon ik bij
hem gaan liggen, vervolgens vroeg hij waar ik vandaan kwam en uiteindelijk kreeg ik een uitnodiging om
„s avonds het feest van zijn zoon bij te wonen, want die was vandaag 18 jaar geworden…ik kon dus wel goed
liggen bij de jachtclub en tevens de verjaardag vieren en mee-eten. Ik had nog een heel klein flesje Ketel 1, dus
gelukkig had ik ook nog een cadeautje uit Holland
voor de jarige….
Belgrado is een grote stad, maar erg verwaarloosd
en smerig met grote gaten in wegen en stoepen,
veel bedelaars, zwerf-honden en -katten.
Tegenover mijn ligplaats was een oude
rondvaartboot half gezonken, hij kon niet verder
zakken door de landvasten en de kade waar hij
schuin tegenaan lag, verderop lag een nog vrij
nieuw restaurantschip bijna onder water,
ongelooflijk dat dit allemaal blijft liggen en niet
opgeruimd wordt…
Twee dagen later heb ik aangelegd in Smederevo
aan een ponton onder constructie, de eigenaar was
aan het vissen in een klein bootje en riep dat hij
wel een ligplaats had en dat ik nergens anders
terecht kon. Op “zijn” ligplaats (ponton was van hem) staken wat balken uit het afdakje die gevaarlijk dicht tegen
mijn bimini aan konden komen en zei in het Engels dat ik dat gevaarlijk vond, waarop hij direct een zaag pakte
en de uitstekende delen afzaagde!!!
Op de vraag of deze plek gratis was deed hij eerst of hij het niet begreep, later zei hij dat het € 15,00 kostte, ik
zei € 10,00 en geen cent meer, hij was direct akkoord. De afstap naar de wal was heel erg lastig, ik moest in
een roeibootje stappen en daarna over losliggende latten en balken, dus ik heb toen de bijboot laten zakken en
wat rondgevaren of er verder nog iets beters was en jawel hoor een café/disco schip verderop had geen
bezwaar als ik daar ging liggen. Kreeg zelfs stroom en dat alles ook voor € 10,00 en een prima opstap naar de
wal. ‟s Avonds kreeg ik zelfs van de eigenaar een drankje aangeboden, geweldig…
De volgende dag het plaatsje Veliko Gradiste bereikt. Hier moest ik mij, volgens de havenmeester, in Novi Sad
melden omdat dit de plaats is om in Servië in of uit te klaren, aan de overkant ligt Roemenië.
Ik moest aan een ponton aanmeren waar al een Hongaars duwschip aan lag, er kwam een man aan en die zei
dat ik voor het aanmeren € 50,00 moest betalen… !!!??? Ik ben toen een stukje verder gevaren en voor anker
gegaan, de bijboot laten zakken, naar de kant geroeid en de grenspolitie opgezocht. Op de vraag waar mijn
schip was vertelde ik hem dat ik praktisch voor het politiebureau voor anker lag, waarop hij zei dat hij niks kon
doen als ik niet aan het ponton lag… dat was de enige officiële plaats om uit te klaren, echt ongelooflijk…!!!
Tegenover mijn ankerplek stond een huis met plat dak en op dit dak waren jongelui een bbq aan het aanmaken.
Zij zagen mijn vlag en schreeuwde naar mij in het Nederlands. Leuk dacht ik. Hij vroeg wat ik van Servië vond.
Nou, dat kreeg hij van mij te horen! Ik zeg: “dit land is mooi maar de autoriteiten zijn corrupt.” Een half uurtje
later hoorde ik wat vallen op mijn buiskap, blijkt het een onrijpe pruim te zijn gegooid van het huis. Kennelijk
waren de mensen niet zo gecharmeerd van mijn mening. Ik ben toen een klein stukje terug gevaren naar een
inham en daar voor anker gegaan en heerlijk geslapen, morgen maar weer verder kijken.
De volgende morgen weer gemeld aan het ponton, toen moest ik ineens € 30,00 betalen voor max. 4 uur
liggen…daarna weer naar het politiebureau gegaan, toen door naar de dokter en de douane. Hierna was het
wachten op een officier die mijn schip zou komen inspecteren, intussen hielden ze mijn scheepspapieren vast.
Dit wachten duurde erg lang, dus ik weer terug om te vragen of ik niet in een dorp verderop (Kladovo) kon
uitklaren. De man sprak bijna geen Engels maar zei dat zijn collega er over een half uur zou zijn, maar na zo‟n
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drie kwartier wachten nog geen collega, waarna ik nog een keer vroeg waarom ik niet ergens anders kon
uitklaren. Hierop zei een andere man dat dit geen probleem was, maar dat ik wel aan de rechter oever moest
blijven, ik mocht niet naar de overkant naar Roemenië. Prima zei ik, en kon ik wegvaren…pfttt. Waarom ik mij
daar eigenlijk moest melden is mij totaal ontgaan. 20 km. verderop ben ik voor anker gegaan, hier begint de
zogeheten IJzeren Poort.
De volgende dag de IJzeren
Poort
ingevaren, dit is een zeer
indrukwekkend
stuk Donau van 110 km. lang
dwars door de
bergen van het Balkan en
Karpaten
gebied heen. Geweldig mooi en
indrukwekkend
stuk natuur, op sommige
plekken in de
Donau is het water bijna 80
meter diep…en
er is wat stroming.
In Milanovac aan het
stadsponton
aangemeerd, niemand gekomen
om liggeld te
innen en ik kon ook geen
havenkantoor of
iets dergelijks vinden. Het
ponton is een
oud vrachtschip met een lang
plat dek en een
klein stuurhuis er op, hier vond
ik een kast
waar stroomdraden uit kwamen,
ik kon de deur
niet open krijgen maar vanaf de
open onderkant
kon ik net mijn stekker in een stopcontact krijgen en dus gratis elektra. Ook was er een waterkraan maar ik
durfde hier geen water van te nemen.
De volgende ochtend komt er een soort housebootje aanvaren om water te tanken. Hij vaart bijna tegen mijn
achterkant aan en ik schreeuw STOP…het ging nog net goed. De schipper komt achter het roer vandaan en
begint knorrig tegen mij in het Engels te zeggen dat ik daar maar maximaal 24 uur mag liggen, waarop ik zeg
dat ik net aan 12 uur lig maar hij bleef door gaan en begon te schreeuwen dat wij Hollanders Servië hebben
gebombardeerd in de burgeroorlog met Kroatië… Ik ben toen maar direct weggevaren, hier houd echt alle
redelijkheid op.
Verderop de één na laatste sluis, de Djerdap 1, afm. 310 x 34 meter, in Roemenië heet deze sluis Portile de
Fier 1, deze gaat in twee stappen 30 meter naar beneden, dat betekent dat je eerst in de bovenste kolk vaart,
16 meter zakt en daarna de volgende kolk in om weer 16 meter te zakken. Tijdens het invaren van de tweede
kolk liggen schepen die naar boven geschut moeten worden, hier moet je elkaar dus passeren in de kolk, wel
spannend… Vlak voor Kladavo ben ik voor de nacht langszij aan een oud en verroest vrachtschip gaan liggen.
De volgende morgen door Kladovo gevaren, ik dacht: “ik ga mij hier niet melden maar doe dat in de laatste
Servische plaats namelijk Prahavo”.
De volgende dag naar een mooie baai gevaren bij het plaatsje Mihajlovac, geweldig wat een mooi plekje,
„s middags heerlijk gezwommen in water van 25 graden Celsius.
De bedoeling was om de volgende morgen verder te varen maar het liep anders, ‟s avonds na het eten de
bijboot laten zakken, naar de kant geroeid en het dorpje in gelopen. Ik kwam echter niet ver want ik werd al
gauw aangesproken en uitgenodigd om koffie te komen drinken bij een omaatje van 80 jaar… heerlijk. Even
later kwam haar kleindochter langs (ze werkte in
Duitsland,sprak dus goed Duits) en deze liet haar huisje
zien wat nog gedeeltelijk moest worden opgeknapt, een
leuk en warm huisje, ze is daar alleen de weekenden.
De volgende morgen besloten om er nog een dag aan
te plakken vanwege de prachtige plek. Aan de kant was
een soort vissershuisje met een aardige vissersman die
ook een beetje Duits sprak, van hem kreeg ik veel fruit
zoals paprika‟s, tomaten, rode pepertjes en
komkommers mee, heerlijk vers van het onbespoten
land…later in het dorpje zelf nog uit een tuin van een
varvallen huis heel veel perziken geplukt die heerlijk
smaakten zo zacht en rijp mmm heerlijk…wat een
enorm mooi ankerplekje, op slag zijn al die nare
Servische overheidsperikelen terstond verdwenen.
De volgende dag weggevaren richting Prahavo maar eerst nog door de laatste sluis op de Donau, de Djerdap 2
of Portile de Fier 2. Hier is het verval maar 8 meter met wel dezelfde afmetingen als de vorige sluis.
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Na de sluis is het douaneponton om uit te klaren, hier een alleraardigste politieman getroffen. Hij vroeg zelfs of
hij nog iets voor mij kon betekenen, waarop ik zei dat ik wel een biertje lustte en verdraaid hij kwam later met
een flesje bier…a gift from Servië, zei hij…
Later kwam zijn chef langs en die vroeg of ik nog problemen had gehad met inklaren waarop ik het hele verhaal
vertelde van het varen door Servië. Hij was oprecht ontzet dat zoiets nog steeds aan de orde was, volgens hem
moest de doortocht door Servië maar € 55,00 kostten…hij zou er werk van maken bij zijn superieuren.
Hierna doorgevaren naar Vidin, en daar ingeklaard voor Bulgarije. Hier kon ik aan het douaneponton gratis
liggen. Even later kwam er nog een Zweedse zeilboot aan om uit te klaren. Dit echtpaar was al zes jaar
onderweg, ze waren o.a. in Libië, Cyprus en Egypte geweest en zijn nu op de terugweg naar huis, ze gaan dus
tegenstroom de Donau op naar Duitsland. Ze hadden onderweg op de Donau regelmatig te kampen met
diepteproblemen, ze steken met hun boot 2.20 meter diep, wilde een stuk afsnijden en dus een zijarm genomen
maar die was, bleek later, te ondiep en ze moesten ongeveer 12 km. terug varen.
Moet je je voorstellen dat ze nog veel meer zeer moeilijk begaanbare gedeelten van de Donau zouden krijgen
met ondieptes en dan constant met een lange liggende mast over de kuip heen waardoor je niet eens even
rechtop kunt gaan staan. De vrouw was zichtbaar onder de indruk van mijn schip en de ruimte, vooral op mijn
ruime achterdek waar je heerlijk kan zitten op een luie tuinstoel…ze mistte dat ontzettend…
Aan dit douaneponton ben ik 2 dagen blijven liggen om de stad te bekijken en even een rustpauze in te lassen.
De stad Prahavo is erg verwaarloosd, huizen en gebouwen staan op instorten, met veel zwerfhonden en arme
mensen die in de rij staan voor een soort bank waar ze een beetje geld krijgen om eten te kopen, werk is er
nauwelijks…triest…
De volgende dag
verder gevaren
en uiteindelijk
langszij
aangelegd aan het
stoom- raderschip
“De Radetzky”. Het
is een getrouwe
kopie van het
origineel wat
helaas niet meer
bestaat. Dit schip
heeft een
belangrijke rol
gespeeld bij het
bevrijdingsgevecht
tegen de Turkse
overheersing.
Christo Botev,
een Bulgaarse
vrijheidsstrijder
(dichter en
revolutionair),
kaapte in 1867 met
200
revolutionairen het
schip op weg
naar de IJzeren
Poort om vanaf
het schip de
Bulgaren van de
Ottomaanse
overheersing te
bevrijden. Maar bij
hun landing in het
plaatsje Kozloduj
werden ze
overweldigd door de Turken en doodden Botev.
Als vergeldingsmaatregel doodde Turkse soldaten duizenden Bulgaarse burgers wat Rusland in 1877 niet pikte
en een oorlog tegen de Turken ondernam. Zodoende was de heldendaad van Botev het begin van een
verbintenis van de Russen en Bulgaren om zich tegen de Turken te keren.
De Radetzky wordt permanent “bewoond” door gepensioneerden die een oogje in het zeil houden en
rondleidingen verzorgen. Ik mocht ook even op het schip rondkijken. De stoommachines doen het niet meer, er
staan nu 2 geweldige SKL-motoren in die een generator aandrijven. Het schip moet grondig gerestaureerd
worden maar er is geen geld voor dit stukje erfgoed van Bulgarije…jammer.
De man die mij rond leidde is 72 jaar oud, heeft meer als 50 jaar zware arbeid verricht en mag nu van een
pensioentje genieten van nog geen € 200,00 per maand, kan daar niet van rond komen en moet dus
noodgedwongen nog werken…ik heb hem een ruime fooi gegeven welke hij meteen schielijk in zijn zak stopte
zonder te kijken hoeveel ik hem gaf, bang dat hij was om het met andere te delen…
De volgende dag Nikopol bereikt, hier weer aan een ponton vastgemaakt van de Bulgaarse River Shipping
Company, ‟s avonds heerlijk gegeten in een klein restaurantje; spies, frites, salade en een 0,5 liter bier voor nog
geen € 3,50 … Ik dacht hier nog goedkoop diesel te kunnen tanken ( € 0,80 ct/ lt.) maar helaas niet dus, de
diesel aan de pomp kost hier € 1,25.
‟s Morgens eerst nog even de ruïnes bekeken en door het dorpje gelopen, wat een armoede en trieste
flatgebouwen, straten die overhoop liggen, gaten in de weg en stoep, vreselijk…
Het is me trouwens opgevallen dat er erg veel koffieautomaten zomaar langs de weg staan en ze werken ook
nog!! Verder net zoveel apothekers als in Kroatië..
Hierna weggevaren naar Vardim, in een omloop voor anker gegaan en heerlijk rustig geslapen.
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De volgende dag Ruse bereikt en aangelegd in de
jachtclub, nou ja eigenlijk mag het geen jachtclub heten,
wat een troep en slechte bereikbaarheid van de wal en dat
voor € 1,50 p/m… maar ja er is niets anders dacht ik, later
blijkt dat er wel degelijk nog andere clubs zijn…
Besloten om hier twee dagen te blijven liggen, „s morgens
een wasje gedraaid en ‟s middags de stad bekeken.
Onderweg zag ik een schilder aan het werk, hangend aan
een hoge gevel, zittend op een plastic tuinstoeltje zonder
poten aan een enkel touwtje over het dak gespannen.
Ongelofelijk, wat een lef. In Nederland is zoiets ondenkbaar
en onmogelijk zonder dat je vreselijke last krijgt met de
ARBO…
Er lopen hier zeer veel zwerf honden en katten, ik kreeg dus direct bezoek van twee zeer jonge katjes, meteen
maar melk en kittensvoer gekocht, met als gevolg dat de katjes niet meer van boord wilden…van de
havenmeester mocht ik ze houden… helaas voor hun, toch maar niet
gedaan.
Twee dagen later weggevaren naar Tutrakan en aangelegd voor de nacht
aan een politieponton.
Vlak voordat ik Tutrakan bereikte liep ik zachtjes aan de grond, eventjes
niet goed opgelet op de boeien…ik had nog wel vlak daarvoor met de
verrekijker de Donau afgezocht naar boeien maar niets gezien, blijkt dat er
helemaal aan de andere oever een rode boei ligt, een erg kleine, en de
Donau is daar ter plaatse minimaal 800 meter breed….dus niet helemaal mijn schuld ha ha…
De volgende dag Silistra bereikt, dit is de laatste plaats in Bulgarije om uit te klaren voordat je Roemenië binnen
gaat.
In eerste instantie aan een ponton van hotel Drustar aangelegd, maar de prijs was € 30,00 per nacht, na
onderhandelen werd het € 25,00 en uiteindelijk € 15,00 zonder elektra en water, heb ik dus maar niet gedaan
en ben doorgevaren naar het politieponton. Kon daar gratis overnachten en de volgende morgen uitklaren. Dit
uitklaren verliep niet helemaal vlotjes, veel “lui” met pistolen enz. die zich ermee bemoeiden, maar verder
gelukkig geen problemen van betekenis.
‟s Avonds naast het politiebureau heerlijk gegeten voor werkelijk een heel zacht prijsje, mmm…
Ik moest nog wel even pinnen en dus op zoek naar een pinautomaat, onderweg daarnaar toe passeert een
politieauto mij en ik hield hem aan met de vraag waar precies de pinautomaat was, uitleggen ging moeilijk,
waarop ik in mocht stappen en zij mij naar de automaat brachten, geweldig wat een leuke belevenis…
Dit is mijn laatste avond in Bulgarije voor voorlopig, later kom ik weer in dit land vanuit de Zwarte Zee.
Ik had graag door de delta van de Donau willen
varen maar na de gebeurtenissen van de
afgelopen dagen, het begon ergens na
Nikopol, heb ik besloten om in Cernovoda door
het kanaal te gaan naar Constanta, dat
betekent voor mij dus het einde van de Donau.
Langs de oevers waren een aantal jongens, in
leeftijd variërend tussen 6 en 20 jaar, naakt
aan het zwemmen en spelen en toen ze mij
zagen maakten ze obscene gebaren, gooiden
met stenen en modder. De Donau biedt na
Cernovoda weinig veilige havens, alleen
ankerplaatsen, zodoende heb ik de knoop
doorgehakt en dit besloten, ik voelde mij niet
geheel meer veilig en eigenlijk had ik ook wel
genoeg Donau gezien.
Op 17 augustus Cernovoda bereikt, wat zwart
water betekent. Hier aangelegd aan een privé-ponton van een man die Rado heet. Hij kan van alles voor je
regelen wat betreft de doorvaart door het kanaal, maar daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Ik vroeg hem
wat mij zoiets kostte maar hij liet zich daar niet duidelijk over uit, dus heb ik alles maar zelf geregeld.
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Hij wilde mij ook diesel verkopen voor omgerekend € 1,05 p/l. Dat pompte hij uit een tank uit zijn woonschip in
een drum, een hele mooie prijs ha ha, maar bij het omrekenen van euro‟s naar leija ging het mis…€ 1,00 voor
4,1 leija, hij rekende geen 4,1 maar 6 leija…en dan moet je maar afwachten welke dieselsoort je krijgt, of het
drum wel schoon is en of ik ook
daadwerkelijk 200 liter krijg.
Hij vroeg of ik een brandstofmeter
aan boord had?!, want hij pompt het
met een vulpistool in mijn tank,
nergens kan ik zien of het aantal
liters klopt, (mijn brandstofmeter is
veel te onnauwkeurig daarvoor), dus
maar niet gedaan, hoewel ik de
diesel hard kon gebruiken, mijn
tankmeter gaf niet al te veel meer
aan!
Rado bezit 2 auto‟s: een Mercedes
E klasse uit 2006 en een Cherokee
uit 2007, dus hij boert wel goed. Het
aanleggen bij hem kostte € 10,00
voor de nacht.
Ik heb dus zelf ingeklaard en de
sluis voor morgenochtend
gereserveerd, ze schutten alleen
maar jachten in konvooi. De volgende dag met een duwschip met zand geschut door de sluis en richting
Constanta gevaren. Onderweg werd ik bekogeld met stenen door een stuk of zes pubers van een jaar of 16,
gelukkig voor mij stonden ze aan bakboordwal en raakten de stenen mij niet.
Aan het eind van het kanaal is weer een sluis, hier werd ik aangehouden door een security-man, ik moest
aanleggen en 5 min. op de chef wachten en warempel… na 5 min. was hij er, moest ik iets ondertekenen en
528 leija betalen, omgerekend € 135,00 !!! Hierna moest ik wachten op de sluis om met een konvooi te
schutten. Helaas kwam er geen konvooi en mocht ik na ongeveer 2 uur wachten toch alleen de sluis in.
Uit de sluis komend heb ik de havenmeester van Constanta opgeroepen en gevraagd of ik een ligplaatsje voor
de nacht kon krijgen, in eerste instantie dacht hij dat ik een groot vrachtschip was, dus dat gaf nog even wat
verwarring, maar later kon ik langszij een sleepboot die op onderdelen voor zijn motor lag te wachten en dus
voorlopig niet kon varen.
De stuurman was permanent aan boord en bood aan om mij te vergezellen naar het havenkantoor, het was
nogal gevaarlijk zei hij vanwege de zwerfhonden (we moesten over een groot stuk braakliggend terrein naar het
havenkantoor). Toen ik terug kwam bij de boot stond er een douanebeambte me op te wachten en vertelde mij
dat ik helemaal niet van boord mocht voordat de politie was langs geweest!! Weet ik veel…
De volgende morgen kwam inderdaad de politie, met gelukkig de havenmeester erbij. De politie deed nogal
moeilijk, maar de havenmeester werd kwaad en zei ze (op ze plat Hollands vertaald) dat ze konden opduvelen,
ik was een EU-burger, had geen kwaad in de zin, en verdraaid: ze dropen mokkend af. Dank zij de
havenmeester kon ik gaan waarheen ik wilde… geweldig die man… en wat een komedie…!
Bij het uitvaren ging ik nu dus voor het eerst de Zwarte zee op….
Tot zover mijn belevenissen.
Totalen tot nu toe; 4077,5 km. en 272 sluizen.
Vanaf nu geen kilometers meer maar zeemijlen!
En voorlopig geen sluizen meer…!!!

Hans Hofhuis
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Oosthuizen 27 december 2011

Hallo leden van De Remming,
Een klein (sorry wel wat laat) verslag van het afgelopen jaar 2011.
Ten eerste wil ik alle leden heel hartelijk bedanken voor het mooie
cadeau, een met inscriptie gegraveerde scheepsbel die ik tijdens de
voorjaarsvergadering van u allen heb mogen
ontvangen, t.a.v. het beëindigen van een 6-jarige
periode als bestuurslid van onze vereniging. De
bel heeft een mooie plaats gekregen naast de
scheepsklok in de stuurhut van onze boot S.L.O 3.
Hij (zij?) hangt er fier en trots bij en zo voelt het
ook.

Na dit gebeuren zijn wij op 22 mei met de boot
vertrokken voor een vakantie richting centraal Frankrijk. Via de Zuid Willemsvaart Weert en
Turnhout naar België vervolgens de stad Lier, en de rivier de Rupel naar Boom - Brussel - Mons
(Bergen) richting Frankrijk. In Frankrijk via Valenciennes en kanaal “ St Quentin” naar rivier De
L’Oise. De LÓise komt bij Conflans in de Seine uit. Hier zijn wij stuurboord uit gegaan de Seine af,
richting de westkust van Frankrijk.
Ons doel was het mooie stadje Honfleur bij Le Havre maar we zijn niet verder gekomen dan de
stad Rouen, ongeveer 160 km landinwaarts van Le Havre. Door de slechte weersvoorspellingen
en de behoorlijke brede uitmonding van de Seine in Het Kanaal van de Atlantique hebben wij dit
niet gedaan.
Rouen is een stad waar het getij van de Atlantique behoorlijk aanwezig is, wat een mooie ervaring
is om mee te maken. Na een bezichtiging van de mooie oude stad en een rondje met de boot door
de havens hebben wij ongeveer 5 km beneden Rouen de steven gekeerd, met de vloed op de kont
(5 a 6 km) tot de eerste sluis ging dit stukje terug wel voorspoedig.
Verder terug met de stroom tegen door naar Parijs, viel toch ook nog wel mee (2 a 3 km stroom
tegen). Daar aangekomen, net boven Parijs via rivier de Marne naar de Champagnestreek, langs
de stad Reims naar de Franse en Belse Ardennen waar we bij de sluis van Pont a Bar weer op de
Maas terechtkwamen. Natuurlijk in de gezellige jachthaven van Luik, en tevens de geboorte stad
van Mady, 6 dagen blijven liggen. Familie bezocht en mooie fietstochten gemaakt langs de rivier L’
Ourthe.
22 mei vertokken en 11 september weer terug in onze vertrouwde jachthaven “De Remming” waar
we weer op ons eigen keurig vrijgemaakte plaatsje nr. 89 af mochten meren.
Op naar het volgende avontuur van 2012

Hartelijke groet,
Jan en Mady Kooiman
a/b van de S.L.O 3, Steiger D nr. 89
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Wat weten we eigenlijk?
Wat weten we eigenlijk 1e kwartaal 2012
De antwoorden van het 3de en 4de kwartaal 2011:
Antwoorden: 1. Een Indianendorp, 2. Lenin, 3. Een Lynx, 4. De Katholieke kerk, 5. In de 19de
eeuw, 6. Rocinante, 7. Met de kop naar beneden, 8. Een Guaternalteek, 9. Door een straal
vooraf verteerd voedsel te spuwen. 10. 1956, 11. 5 kleuren, 12. Lager, 13. Van een orchidee,
14. 1983, 15. 20 maanden.
Nou dat viel toch wel mee hé
Dan nu de uitslag van de: Uitkomstgelijkenis

Als jullie A omcirkelt hebben, dan hebben jullie het goed!

Dan nu de volgende 15 van: Wat weten we eigenlijk?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nr. 1, 2012

Wie heeft de figuur Don Quichote gecreëerd?
Welke beroemde componist leed vanaf zijn 26ste aan doofheid?
De schorpioenen behoren tot dezelfde familie als de spinnen?
Waar vind men Obelisken?
Uit welke fabel komt de zin “Het baat niets of je hard loopt, je moet
op tijd vertrekken?
Stalagmieten hangen aan het gewelf van een grot met de spits naar
beneden?
Naar wie brengt Roodkapje koekjes?
Welk land bevindt zich tussen Griekenland en Roemenie?
Katoen is afkomstig van een dier?
Wat is de Sirtaki?
Hoeveel banen zijn er op een Olympische piste?
Hoe wordt het poollicht in de Noordpoolstreken genoemd?
Wat is een Balalaika?
Welke naam van een vrucht is tevens een vogel?
Welke edelsteen heeft zijn naam aan een specifieke kleur groen
gegeven?

Zullen we dan nog maar een sommetje doen, maar wel zonder
rekenmachine!
Tijdstip
Het is nu 19.48 uur. Hoe laat is het over 885 minuten? . . : . . uur.

Zo dat was het weer, voor deze keer. Wat ik wel leuk vind, dat er onder jullie zijn, die mij per
mail ook vragen gaan stellen. Ik heb het voor deze keer niet zo moeilijk voor jullie gemaakt.
Groetjes, jullie bootjesvriend Wim Romkes
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Kort verslag van Jan kooiman
aanwezig op de gehouden Schuttevaer jaarvergadering afdeling Zaanstreek
aan boord van de raderstoomboot “De Majesteit”
Afgemeerd aan het terrein van Holland Jachtbouw aan de
Vredeweg 32 Isaac Baarthaven te Zaandam



Als proef is het deze keer een gezamenlijke jaarvergadering van de afdelingen:
Amsterdam, kop van Noord-Holland en Zaanstreek.



De kosten van deze toch bijzondere locatie en bijkomende administratie worden nu
gezamenlijk gedragen: 60% voor Amsterdam, 15% N-Holland en 25% Zaandam
De havengeldstickers kunnen weer besteld worden via het internet en afgehaald
worden op de sluis
Vervoer over het water via De Zaan is, met 30% voor de beroepsvaart en 18% voor
de recreatievaart, toegenomen
Het ledental van de vereniging Schuttevaer loopt terug en de kosten gaan omhoog,
dit geeft als gevolg een voorstel voor contributieverhoging van 20%
Wij zijn met de vereniging, met mij als vertegenwoordiger, B-lid á € 50,00 dat zou
dan voor het jaar 2013, € 60,00 worden.
Regio coördinator A. de Weert laat weten dat Rijkswaterstaat op waterwerken,
kunstwerken en bediening voor 17% gaat bezuinigen
Mevr. Annemarie Jorritsma (burgemeester van Almere), tevens landelijke voorzitter
van vereniging Schuttevaer, verteld dat zij net bij een actie vandaan komt wat de
mensen meer begrip moet geven voor vervoer over water. Er was namelijk een
spandoek onder de brug Overtoom in Amsterdam gespannen die open ging om een
groot binnenvaart schip te laten passeren. Toen de brug open stond was er te lezen
“HIER VAREN NU 50 VRACHTWAGENS DOOR”
Een actie die ze bij meerdere bruggen willen gaan doen. (Moet er wel net een flinke
jongen doorvaren!)
Tijdens de bouw van de nieuwe Wilhelminasluis zal er waarschijnlijk een scheepvaart
stremming komen van 2 maal 8 weken. De data hiervan zijn nog niet bekend
Persoonlijk vond ik de vergadering te massaal door de koppeling van de drie
afdelingen, waardoor het persoonlijke van de afdeling Zaanstreek door gebrek aan
tijd niet zo goed tot zijn recht komt, dit omdat nu in het zelfde tijbestek drie afdelingen
met hun vragen komen.
Hr. Ronald van Schoor van afdeling recreatie Schuttevaer wil een
forumdiscussiegroep opstarten. Noot van het forum bijvoorbeeld:













Slechte bediening door geld, personeeltekort en bezuinigingen.

Hartelijke groet Jan Kooiman
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‘Vaart in de Zaan’!
Na jaren van voorbereiding is het project ‘Vaart in de Zaan!’ op 14 oktober bestuurlijk ondertekend.
Staatssecretaris Tineke Huizinga van VROM nam ‘een ruimhartige bijdrage’ van 15 miljoen euro mee naar
Zaandam voor verbreding van de Wilhelminasluis, verbreding van drie bruggen en het uitbaggeren van de
Zaan tot 5 meter diepte. Daarmee is de Zaan vanaf 2014 weer volledig toegerust op de toekomst.

Staatssecretaris Huizinga met 15 miljoen in Zaandam
Verbreding sluis, uitdiepen Zaan, verbreding drie bruggen.
Na jarenlange voorbereiding is de bestuursovereenkomst
voor het project ‘Vaart in de Zaan’ getekend .
Tot op de dag zelf spande het er nog om hoeveel geld
staatssecretaris Tineke Huizinga (VROM) mee zou nemen
naar Zaandam. Het werd de gehoopte 15 miljoen euro.
‘Een ruimhartige bijdrage voor een
vaarweg van nationaal belang’, vindt Huizinga.

Daar stond de staatssecretaris dan op een zonnige
herfstdag op het middelste deel van de historische
Wilhelminasluis in Zaandam, met een sierlijke zwarte
doek om haar schouders. Geflankeerd door
gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie NoordHolland en wethouder Ronald Ootjers van de
gemeente Zaanstad.

Een cameraploeg, fotografen en journalisten in het kielzog. Er was dan ook iets te vieren, nu in de Zaan de laatste
fase van zijn “facelift” ingaat. Eerder werd al 47 miljoen euro uitgegeven aan verbeteringen van de vaarweg.
Nu komt daar nog eens 61 miljoen euro bij van het Rijk, de Provincie, gemeenten Zaanstad en Wormerland en
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Naast de 15 miljoen euro van het Rijk komt 46 miljoen
van de benodigde investering voor rekening van partijen in de regio. Provinciaal gedeputeerde van Verkeer,
Vervoer en Havens Elisabeth Post: “Ook de provincie draagt 15 miljoen bij. De regio zal economisch zijn
voordeel doen met deze investering”.
En dat geldt zowel voor bedrijven langs de Zaan die werken met bulkaanvoer, als voor vaartafhankelijke
bedrijven in Noord-Holland Noord. Voor de planstudie Meerjaren Investering Ruimte en Transport (MIRT)
is becijferd dat een vaartgroei van 4% 87,8 miljoen aan baten oplevert in relatie tot minder vertraging
van vrachtverkeer over de weg. Wethouder Ronald Ootjers van Zaanstad voegt daar aan toe dat niet
alleen het vrachtverkeer profiteert, ‘maar ook riviercruiseschepen die over de Zaan naar Alkmaar willen’.
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Achtergrond “Vaart in de Zaan!”
De provincie (PNH) werkt samen met het Rijk, het Masterplan Noordzeekanaalgebied, de gemeenten Zaanstad en
Wormerland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), de Kamer van Koophandel, EVO en
Schuttevaer aan het project “Vaart in de Zaan!” De Zaan is een belangrijke vaarweg in het Basisnet voor de
Beroepsvaart in Noord-Holland. “Vaart in de Zaan!” verbetert de bevaarbaarheid op de Zaan, zodat bedrijven
goederenvervoer over water blijvend kunnen benutten en uitbreiden.
Al in 1997 hebben de bestuurders hiertoe een ‘Intentieverklaring Plan van Aanpak De Zaan’ ondertekend. Inmiddels
zijn al verschillende maatregelen uitgevoerd, zoals baggeren, verruimen van bedieningstijden van bruggen en
invoering van een systeem van centrale afstandsbediening.
Evenals nieuwbouw van verouderde bruggen zoals de Bernhardbrug en de Julianabrug, die beiden nu een
doorvaartbreedte hebben van 16,5 m. Dankzij de op 14 oktober getekende bestuursovereenkomst komen ook
de resterende maatregelen van ‘Vaart in de Zaan!’ tot uitvoering.

Veranderde eisen scheepvaart
De laatste fase van het project is hard nodig om de rivier aan te passen aan veranderde eisen die de binnenvaart stelt.
Zo maakt verbreding van de sluisdeuren van 12 tot 14 meter het mogelijk om de grotere binnenvaartschepen
(klasse 5A) toe te laten. De verbreding van de sluis maakt ook aanpassingen noodzakelijk aan de twee bruggen aan
weerszijde van de sluis. En dat is nog niet alles. Huizinga: “De 15 miljoen is toegezegd onder de voorwaarde dat
ook de Zaanbrug wordt aangepakt. Anders wordt het bedrag later. Ik wilde heel zeker zijn dat deze investering
een boost geeft aan de binnenvaart”.
Als het project klaar is medio 2015 dan is de sluis 14 meter breed, 150 meter lang en 4,70 meter diep.

Diepere ligging
Tegelijkertijd wordt de Zaan uitgebaggerd tot een diepte van 5 meter. Door de Zaan uit te baggeren kunnen schepen
voller beladen worden. Nu is het nog zo dat boten passeren die niet volledig beladen zijn om een te grote diepgang te
voorkomen. Zowel economisch als milieutechnisch is
dat onvoordelig.
De betrokken bestuurders benadrukken dat
scheepvaart een schonere, duurzamere manier van
vervoer is dan vrachtvervoer over de weg. Kortom, een
goed alternatief voor de steeds vollere wegen.
Staatssecretaris Huizinga: “Schepen kunnen straks
sneller doorvaren en bruggen hoeven hierdoor minder
lang open te staan”.
Wethouder Ootjers: “Door snellere doorvaart van de
schepen worden ook de wachttijden bij de bruggen
beperkt voor het wegverkeer en dat is een indirect
voordeel voor iedereen”.

Laatste fase ‘Vaart in de Zaan!’
Het is nu zaak zo snel mogelijk te beginnen
met de laatste fase van ‘Vaart in de Zaan!’,
zodat het project binnen de rijksdoelstelling
past: versnelling projecten
crisisbestrijdingsprogramma. Naar
verwachting starten de werkzaamheden in
2011, na grondige voorbereiding in 2010.
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Geachte verenigingen aan en
rond de Zaan

Het project “Varen in de Zaan” wordt
steeds concreter.
In 2012 wordt de Zaan weer uitgebaggerd en in 2013 en 2014 wordt de
Wilhelminasluis in Zaandam gerenoveerd. Ook staat in de planning om de
Zaanbrug in 2013 en 2014 te verbreden.

Dit zijn grote ingrepen die veel tijd kosten. De Wilhelminasluis zal dan ook gedurende de
bouwperiode twee keer acht weken volledig gestremd moeten worden.
Bij het vormgeven van de plannen
worden de belanghebbenden
geregeld geraadpleegd en
geïnformeerd. Ook het
watersportverbond is hierbij
gesprekspartner.

Er zijn al twee overleggen met de
provincie Noord-Holland geweest.
Een eerste gesprek met de
projectleider van Vaart in de Zaan is
gepland op 29 november 2011. Daar
wordt onder andere gesproken over
de manier waarop geplande
stremmingen en voorkeursroutes (via Nauerna) gecommuniceerd kunnen worden met de
watersporters. Ook wordt daar gesproken over ruimere bedieningstijden van de bruggen over
de Nauernasche Vaart gedurende de renovatie van de Wilhelminasluis.

Namens het Watersportverbond is Truida Bakker, lid van het regioteam Noord-Holland, het
aanspreekpunt. Zij is lid van Zeilvereniging De Onderlinge en maakt in het vaarseizoen
regelmatig gebruik van de Zaan om naar het Noordzeekanaal of het Alkmaardermeer te varen.
Zij kent dus de lokale situatie als geen ander.
Alle belangrijke informatie zal te vinden zijn op www.watersportverbond.nl/noord-holland
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Kleine Franse kanalen blijven
open
De Franse vaarwegbeheerder Voies Navigables de Franse (VNF) houdt de kleine kanalen open.
Wel moet de pleziervaart rekening houden met andere bedieningstijden en meer automatische
en op afstand bediende sluizen.
In de periode 2012 – 2018 wil VNF onder andere investeren in modernisering en restauratie van
de infrastructuur. Op de Aisne, Maas, Marne, Yonne en Boven- Seine wil de VNF vijftig stuwen
moderniseren.
Er moeten meer op afstand bedienbare sluizen komen in de Boven- Seine, Beneden- Seine,
Moezel en in het Canal du Nord. Verder komen er automatische sluizen in het Canal des Vosges.
Daarnaast wil VNF alle kunstwerken op de grote vaarwegen, zoals Moezel en Seine, die niet
onder een andere moderniseringsprogramma vallen, opknappen. Dat geldt ook voor de
kunstwerken in de toeristische sectoren, zoals het Canal de la Marne au Rhin.
Ook maakt de beheerder de komende jaren diverse grote en kleine stuwen, sluizen, dijken en
stuwmeren in orde. Sluiting van de kleine kanalen, zoals eind 2009 in het Rapport de SaintPuigent werd voorgesteld, is van de baan.
Verder wil de VNF beter samenwerken met havens en regio’s en wil ze meer geld steken in
ontwikkeling en onderhoud van het vaarwegnet. Beter contact met de gebruikers staat ook op de
agenda.

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

Meer genieten en minder
ergernis
Een stijgend aantal watersporters kent geen ergernissen meer op het water.
Dit komt naar voren uit de vierde editie van Het Nationale Watersport Onderzoek van Eileen.
Een meerderheid van de Nederlandse watersporters geniet op het water. Het genieten van de
natuur is dit jaar de nieuwe nummer 1 in de top 10 tijdbesteding op het water.
Jongeren tot 35 jaar zetten vaker een muziekje aan en bellen en/of internetten meer op het
water.
Vrouwen kletsen en lezen vaker op het water dan mannen.
Opvallend is dat 45-54 jarigen ook meer genieten van elkaar, want zij vrijen op het water meer
dan de overige respondenten.
Verder geniet men met name van de natuur (53%), rust men uit en luiert (44%) of zwemt (44%).
Opvallend onderzoekresultaat dit jaar is de stijging van het aantal watersporters, met name
vrouwen, die geen ergernissen meer kent. Maar de ergernissen bestaan nog wel.
Naast het dumpen van afval in het water (58%) zijn te hard varen (40%) en gebruik van alcohol
op het water (39%) net als vorig jaar de grootste ergernissen van watersporters.
Verder storen vooral 55-plussers zich aan te hard varen (50%).
Uit Motorboot.
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Teruggave Ecotax 2011

donderdag 15 maart 2012

Ook dit jaar kunnen de bij het Watersportverbond aangesloten organisaties de door
hen betaalde ecotax terug vragen. Vanwege het stijgen van de tarieven, de omvang
van de aanspraak die wordt gemaakt op de teruggaafregeling en voor 2011 ter
beschikking staande budget, zal geen volledige teruggaaf van de werkelijk door de
verenigingen betaalde Ecotax mogelijk zijn. Het percentage dat gecompenseerd kan
worden is vastgesteld op 50%. Maar ook als u zoals afgelopen jaar 50% terugkrijgt, is
het zeer de moeite waard!
Controle
De afgelopen twee jaar is al duidelijk
geworden dat enige coulance ten
aanzien van deze regeling aan het
verminderen was. Dit jaar zal het
Ministerie van VWS de regels strikt
hanteren. Dit kan voor verenigingen
inhouden dat zij niet (meer) voor
teruggaaf in aanmerking komen of dat
er een jaar moet worden
overgeslagen. Om u te helpen nagaan
of u voldoet aan de regels heeft het
Ministerie een stroomschema met
uitleg gemaakt. Hierop staat ook
duidelijk aangegeven welke
bescheiden u mee moet sturen, het is
daarom aan te raden het stroomschema aandachtig door te nemen. Op onze website kunt
het ecotaxformulier 2011, het stroomschema met uitleg en een voorbeeldovereenkomst
energiekosten vinden. Volg hiervoor deze link.
Digitaal
Ook dit jaar verwerken wij alleen de digitaal aangeleverde aanvraagformulieren die in Excel
zijn toegezonden. Met nadruk willen wij erop wijzen dat bestanden in pdf of jpeg of anders,
niet worden behandeld. De bijlagen (energienota’s) graag ook digitaal/ gescand aanleveren,
maar deze mogen wel in een ander format.
Zo snel mogelijk, maar in elk geval vóór 31 mei 2012 kunt u uw aanvraag digitaal opsturen
naar het Watersportverbond, secretariaat@watersportverbond.nl . Dit adres kunt u ook
gebruiken voor vragen.

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Beperking doorvaarthoogte
Rolpaalbrug
vrijdag 16 maart 2012

Tot en met 31 augustus zal er een beperking zijn op de doorvaarthoogte van de
Rolpaalbrug over de Niedorpervaart. Er zal tot deze datum een doorvaarthoogte zijn
van 2,75 m + Kanaal Peil (KP). Normaal is deze 3,60 m.

Hoogtebeperking in plaats van stremming
De provincie Noord-Holland reconstrueert het Knooppunt tussen de N242 en de N241.
onderdeel hiervan is het vervangen van de brug over de Niedorpervaart. In eerste instantie
zou de Rolpaalbrug volledig gestremd worden. Door ingrijpen van ons Regioteam NoordHolland en de contacten met Koninklijke Schuttevaer blijft het bij een hoogtebeperking.
Hierdoor heeft het merendeel van de pleziervaart weinig of geen hinder van de
werkzaamheden.
Goede communicatie
Daarnaast heeft het Watersportverbond aangedrongen op een goede communicatie over de
doorvaartbeperking. De provincie heeft hieraan gehoor gegeven door borden te gaan
plaatsen op strategische plekken, zodat er eventueel op tijd voor de omvaarroute over het
Noordhollandsch kanaal gekozen kan worden. Ook heeft de provincie flyers en posters laten
drukken.
Het Watersportverbond is blij dat het regioteam op tijd betrokken is bij dit project, zodat we
samen met de provincie voor een optimale oplossing zorgen tijdens de werkzaamheden.
Bekijk de poster en flyer van de provincie Noord-Holland.

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Varen achter langsdammen
toegestaan!
woensdag 29 februari 2012

Het Watersportverbond is blij met de mededeling van Rijkswaterstaat. Zij keurt het
recreatievaren, achter de toekomstige langsdammen, op de Waal goed.
Tevredenheid
Op de Waal in de buurt van Tiel (traject Wamel en Ophemert), worden de komende jaren in
het kader van de hoogwaterproblematiek langsdammen gerealiseerd. Het
Watersportverbond heeft de afgelopen jaren samen met steun van Schuttevaer gestreefd
naar het varen, door recreatievaart, achter de dammen. Het Watersportverbond is dan ook
tevreden dat haar wensen in de plannen zijn meegenomen.
Voorwaarden
In alle (ontwerp)besluiten is aangegeven dat onder bepaalde voorwaarden, achter de
langsdammen, kan worden gevaren door recreatievaart. De voorwaarden waaraan de
recreatievaart zich tot nu toe aan moet
houden zijn:
- Achter de zuidelijke langsdam wordt
alleen opgaande vaart toegestaan en
achter de noordelijke dam alleen
afgaande vaart
(eenrichtingsverkeer zonder kruisend
verkeer op vaargeul);
- Bij de opening in de dam, bij het
veerpont, is in- en uitvoegend
recreatieverkeer voorzien;
- Er wordt een maximale vaarsnelheid
van 9 km/uur t.o.v. de grond ingesteld
en een verbod op waterscooters en
waterski’s;
- Indien de diepte op enig punt in de vaargeul minder wordt dan twee meter, wordt de
recreatievaargeul gesloten;
- Indien de breedte van de recreatievaargeul bij zeer lage waterstanden minder wordt dan
twintig meter, wordt de vaargeul gesloten;
- Buiten het recreatieseizoen wordt de recreatievaargeul gesloten;
- Bij hoogwateromstandigheden wordt de recreatievaargeul gesloten zodra de
langsdammen onder water komen te staan.
2016
De volledige afronding van het langsdammen project is naar verwachting in 2016. In die
periode zullen de verschillende maatregelen worden geëvalueerd. Rijkswaterstaat heeft
aangegeven in het proces naar die evaluatie toe ( en ook bij de evaluatie van het project ),
graag gebruik te willen maken van de kennis van het Watersportverbond.

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Zorgen over toekomst
Markermeer
maandag 12 maart 2012

Het Watersportverbond, HISWA Vereniging, Sportvisserij Nederland en de
Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ maken zich zorgen over de toekomst
van het Markermeer. In een gezamenlijke brief aan de gemeente Lelystad
vragen de organisaties om nader overleg.
Een groot deel van het Markermeer
valt binnen de grenzen van de
gemeente Lelystad. Lelystad heeft
ook de ambitie om zich te ontwikkelen
tot een van de belangrijkste
watersportgemeenten aan het IJsselen Markermeer. Er zijn echter diverse
plannen, die een bedreiging vormen
voor de watersportmogelijkheden.
Onlangs werden de plannen bekend
voor de mogelijke aanleg van de zg.
Markerwadden, een groot moeras
langs de Houtribdijk. Tegelijkertijd zijn
er plannen voor de bouw van
windmolenparken langs de dijken van
het IJssel- en Markermeer of zelfs
midden in het Markermeer. Op andere delen zorgen waterplanten voor toenemende overlast.
En dan is er ook nog het plan voor de aanleg van een hoogspanningsleiding dwars door het
gebied.
Voor de watersport is behoud van voldoende bevaarbaar en ‘groot’ water van belang. Ook
de openheid is één van de kernkwaliteiten van het gebied en dus van belang voor de
beleving van de watersporter. Daarnaast worden er vanuit Lelystad steeds meer
zeilwedstrijden georganiseerd.
Met 330.000 passanten, die bij elkaar zo’n € 75 miljoen besteden bij de plaatselijke
middenstand en horeca is de watersport ook voor de lokale economie en werkgelegenheid
van alle gemeenten rond het IJsselmeer en het Markermeer een factor van belang.
De vier watersportorganisaties vragen aan de gemeente Lelystad om een nader overleg over
deze bedreigingen van de watersportmogelijkheden.

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

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 Henk van ‘t Hul
e-mail: hvthul@quicknet.nl

Boeterslaan 36
1834 GR St.Pancras

Tel.
Mob.

072-5642866
06-10039820

Secretaris Riet Nome
e-mail: janenrietnome@ziggo.nl

Anemonenlaan 8
1943 BC Beverwijk

Tel.
Mob.

0251-822256
06-51855132

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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