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De zomer is ten einde, het vaarseizoen
zo goed als over.
Op 27 oktober zullen we dit met z’n
allen op gepaste wijze afsluiten in de
Ark. Dus als je dit festijn niet wilt
missen moet je er als de kippen bij zijn.
Ook de kok is dit jaar een bijzondere
verrassing, dus komt allen!!

Voor nummer 3 uiterlijk tot:

30 november 2012

Wij van de redactie hebben met zorg
en aandacht getracht weer een
informatief en goed gevuld
“Bootjesblad” samen te stellen.
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W.S.V. “DE REMMING”
Beste havenvrienden

Op de haven gaat alles goed en we hebben net de festiviteiten van “Zaandam 200 jaar stadsrechten”
achter de rug.
De vlootparade die werd gehouden in de Voorzaan stelde niet zoveel voor en dat werd mede
veroorzaakt door het slechte weer, er stond nagenoeg geen publiek langs het water.
Het vuurwerk schijnt mooi geweest te zijn, maar was voor mij te laat. Mede door het weer viel
eigenlijk ook het muziekgebeuren op De Burcht tegenover onze haven in het water.
We zijn nu bezig om uit te zoeken wat er gaat gebeuren als er parkeervergunningen op het eiland
worden ingevoerd en of wij dan ook een vergunning krijgen en hoeveel. Een en ander is nog niet geheel
duidelijk, ook niet voor de bewoners van het eiland.
Verder wil ik iedereen vragen om zuinig te zijn op onze broedende futen en meerkoeten in de haven.
Als er een meerkoetennest op uw boot wordt gemaakt verwijder deze dan zo snel mogelijk, want
ik kan mij voorstellen dat zo'n nest niet gewenst is op je boot. Verwijder dus het nest voordat de
eieren zijn gelegd, hiermee voorkom je dat ze op je boot kunnen nestelen. Dit voorkomt een hoop
dierenleed!!!
Wij wachten nog vol spanning af wat er gaat gebeuren met de baggerwerkzaamheden. Het blijft
erg stil aan het front, wij blijven alert.
De zomer zit er weer zo goed als op, we gaan de herfst weer in.
Het was een rustig seizoen met niet al te veel passanten.
Na lange afwezigheid is Hans weer teruggekeerd in onze haven gezond en wel en met een mooi
kleurtje.
Als ik zo om mij heen hoor dan hebben diverse leden mooie tripjes gemaakt en sommige hebben wat
pech gehad met de boot.
Gerrit heeft weer gezorgd voor orde en netheid op de haven en de passanten werden door hem met
open armen ontvangen.We hebben het maar getroffen met zo’n havenmeester.
Dit seizoen hebben wij de boot nauwelijks gebruikt, want het wachten was op een kleinkind dat
geboren kon worden. Dit is inmiddels gebeurd, we hebben er een kleindochter bij en zijn oh zo trots.
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Zover als mijn informatie strekt zijn er onder onze leden geen vervelende dingen gebeurd.
Wel leven wij mee met Hilda en Ger en wensen hen alle sterkte toe die je maar kunt krijgen.
Laten wij hen als club blijven steunen, al is het maar door het sturen van een kaartje.
Ger blijf, als het kan, naar de haven komen, want je aanwezigheid wordt zeer opprijs gesteld.
Wat ook nog interessant is om te melden is dat wij druk bezig zijn met een vaste rioolaansluiting,
zodat wij niet meer lozen in het oppervlaktewater. We hebben ook stappen ondernomen om de
legionellabacterie zo veel mogelijk te weren uit onze waterinstallatie. Dit is noodzakelijk omdat de
gemeente voornemens is het waterafgiftepunt, dat betaald werd door de gemeente, aan ons over
te dragen. Dan dienen wij echter te zorgen voor een legionellavrije installatie.
De eerste stappen zijn reeds gezet en onze waterkwaliteit is goed, dat hebben de watermonsters
die genomen zijn uitgewezen. Gerrit gaat nu een logboek bijhouden om te zorgen dat alles ook goed
blijft.
Meer nieuws op dit moment kan ik niet bedenken. Ik hoop jullie aan het eind van het jaar weer op
de ledenvergadering te ontmoeten.

Henk van ’t Hul
Ps :
Tijdens het schrijven van dit stukje wordt ik gebeld door Gerrit en hoor ik dat de
“Rick” van Maarten en Marjo is uitgebrand!!!
Dat is enorm schrikken….. maar gelukkig hebben er zich geen persoonlijke ongelukken voor gedaan.
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Bestuursvergadering van de
W.S.V. “De Remming”
dinsdag 3 april 2012

Aanvang:
Locatie:

20.00 uur
De Ark

Aanwezig:
Afwezig:

Henk van ‟t Hul, Jan Gankema, Jan Zwart en Riet Nome
Met kennisgeving Rolf Mulder

Opening
Henk opent de vergadering om 20.00 uur
Mededelingen
Zie verder Haven- en Technische commissie.
Notulen vorige vergadering:
De notulen van de vorige vergadering op 6 maart jl. worden goedgekeurd.
Binnengekomen post
Het is bijzonder rustig, buiten wat reclamemateriaal is er niets binnengekomen.
Haven- en Technische commissie
Er komen wat boxen vrij i.v.m. de verkoop van boten en/of boxwisselingen.
Om niet voor verrassingen te komen staan op 1, 2 en 3 juni, is de tijdsperiode om
‟s morgens in- en uit te varen gewijzigd:
vanaf 06.00 uur en voor 11.00 uur. Daarna is de in- en uitvaart gestremd.
Jan G. heeft een nautisch overleg bijgewoond betreffende de activiteiten aangaande de
festiviteiten rondom Zaanstad 200. Hij heeft de notulen hierover getoond en er blijken voor
onze jachthaven geen bijzonderheden te zijn. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor onze
jachthaven. Er zullen alleen wat parkeervoorschriften zijn, maar
deze gelden niet voor de bewoners, hiermee waarschijnlijk ook
niet voor onze leden.
Er wordt eerdaags met Rolf overlegd op welke manier er
aanpassingen gedaan moeten worden om een groter “bordes” bij
de ingang te krijgen, met eventueel een uitbreiding van de
fietsenstalling.
Voor het „s winters schoonmaken van de toiletten van De Ark
hebben wij mogelijk iemand gevonden.
De aansprakelijkheid voor het gebruik van de AED is uitgezocht . Dit geeft geen problemen,
waardoor wij tot aanschaffing overgaan.
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Jan Zwart heeft vandaag overleg gehad over het baggeren van onze haven. De uitvoerende
maatschappij komt met een ander inzicht, met name voor het financiële plaatje. Het blijkt dat
er andere apparatuur nodig is om onze haven te baggeren. Er volgt nog nader overleg, want
het moet wel betaalbaar blijven. Wordt vervolgd.
Administratie
Wanneer het gehele administratieprogramma op de computer van De Remming klaar is zal
Anja Zwart een presentatie aan het bestuur geven.
Redactie- en evenementencommissie
Dit jaar is alleen de nieuwjaarsreceptie van de grond gekomen. Wij wachten nog op nieuwse
acties van de evenementencommissie.
De redactie, in de hoedanigheid van Joke Brandse en Wim Romkes , is actief met het blad
voor De Remming bezig, waarvoor wij ze hartelijk danken. De 1e druk van 2012 is al
verstuurd en zal ook digitaal op korte termijn verstuurd gaan worden. Veel leesplezier voor
de leden.
Rondvraag
De site van de ANWB is weer up-to-date. Alle benodigde wijzigingen zijn doorgevoerd..

Hiermee wordt de vergadering om 21.20 uur afgesloten.

De volgende vergadering zal op
15 mei a.s. om 20.00 uur
in de Ark gehouden worden.

Controle Brandblussers
Op 8 oktober 2012 is er een controleur in de haven aanwezig.
Iedereen die zijn brandblusser wil laten controleren dient voor 6 oktober zijn brandblusser,
voorzien van naam, bij onze havenmeester Gerrit in te leveren.
De keuring vind dan op 8 oktober plaats.
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Bestuursvergadering van
W.S.V.“De Remming”

maandag 10 september 2012

Aanvang:
Locatie:

20.00 uur
De Ark

Aanwezig:

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

Opening
Henk opent de vergadering om 20.00 uur waarbij even stil is gestaan bij de brand aan boord van
de Fam. Abbekerk. Een heel triest gebeuren.
Er is direct een bloemetje geregeld door Jennie Gankema en Riet Nome heeft namens het bestuur
een brief gestuurd met ons medeleven.
Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering op 15 mei jl. worden goedgekeurd.
Binnengekomen post
Overzicht ANWB voor melding in de Wateralmanak 2 en wat
reclamemateriaal van de watersportvereniging.
Haven- en Technische commissie
Rolf deelde mede dat:
 Wifi werkt goed. Er zitten in de omgeving 31 aansluitingen voor
Wifi, daardoor kan het weleens storen. Maar over het algemeen
hebben wij goede ontvangst.
 Het aanschaffen van de AED is uitgesteld tot het volgend voorjaar.
 Voor de vergunningen voor parkeren rond de haven in 2013 heeft Rolf informatie
ingewonnen en het blijkt niet te gelden voor het eiland. Een gehele geruststelling.
 Er zouden twee nieuwe elektrakasten bij moeten komen, daar wordt aangewerkt. Tevens
moet er voor de middensteiger een mogelijkheid gemaakt worden voor elektra voor
passanten. Afgelopen zomer hebben wij verscheidene passanten niet van stroom kunnen
voorzien.
 Er is gesleuteld aan de c.v.-ketel voor de warmwatervoorziening. Ook zal er nog een
nieuwe brander in moeten. Tevens zijn er wat problemen met de waterdruk, daar gaat naar
gekeken worden. De controle op legionella is goed verlopen. Er zijn geen legionellabacteriën aangetroffen.
 De commissie is bezig met het weghalen van de rommel onder de steigers. Er is al één
container vol uit het water gehaald. Ongelofelijk wat voor troep er in het water wordt
gegooid.
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Jan Z. deelde mede dat:
 Het baggeren van een gedeelte van de haven is afgeblazen wegens te hoge kosten. Deze
bleken 6 maal hoger dan in 1e instantie was geraamd.
 Eén lid heeft zijn havengeld nog niet betaald en één lid de elektrarekening. Deze zullen
nogmaals aangemaand worden.
Jan G. deelde mede dat:
 er 5 nieuwe leden geballoteerd zijn.
 De ledenstop nog gehandhaafd blijft tot het volgend
voorjaar.
Administratie
Geen opmerkingen.
Redactie- en evenementencommissie
Geen opmerkingen.
Rondvraag
Riet deelde mee dat de geplande datum voor de najaarsvergadering afgebeld is door Mozamo
wegens een door hun dubbel gemaakte afspraak. Direct gebeld naar Mozamo en een nieuwe
afspraak gemaakt. De vergadering gaat nu gehouden worden op 19 november a.s.
Henk heeft aan Riet het verzoek gedaan of zij aan haar man Jan wil vragen of hij tijdens de
najaarsvergadering een lezing wil houden over brandveiligheid aan boord van onze schepen. Dit
mede door het afbranden van de boot van de fam. Abbekerk in onze jachthaven op zondag
3 september j.l..
Hiermee wordt de vergadering om 21.50 uur afgesloten.

De volgende vergadering zal worden gehouden op
maandag 8 oktober 2012
om 20.00 uur in de Ark.
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Brand aan boord van “Rick”

Zondag 2 september 2012

Rond 17.00 uur varen Maarten en Marjo de sluis van Zaandam in. Bijna “thuis” in De Remming.
Net voor de sluis nog even de tank volgegooid, dan is dat maar weer gedaan.
Ze ruiken een brandluchtje achter in de boot, toen ze aanmeerden in de Wilhelminasluis.
Gauw door naar de haven en kijken wat er loos is.
Bij het invaren van de haven zagen de heer en mevrouw Ruizendaal uit Amsterdam (passant)
wat lichte rook achter uit de patrijspoort komen. Dat gaat niet goed, dacht de heer Ruizendaal,
dus liep hij alvast naar de box van Maarten en Marjo om ze op te vangen.
Na het vastmaken van de boot is Maarten op onderzoek uitgegaan en constateerde een
beginnend brandje achterin. Dit heeft hij direct geblust met de brandblusser van de haven.
Hierna dacht hij dat alles onder controle was en moest even van boord om frisse lucht te happen.
De heer Ruizendaal had echter z’n twijfels en is snel teruggerend naar zijn boot om 112 te bellen.
Niet lang daarna ontstond er een gigantische vlammenzee, er was geen houden meer aan…….
Door de adequate reactie van de heer Ruizendaal waren politie en brandweer snel ter plaatse.
Godzijdank hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Marjo en de hondjes, Bo en
Kelly, waren al tijdig van boord, Maarten heeft een lichte verwonding aan zijn linkerhand.
Schade aan andere boten heeft niet
plaats gevonden, de box er naast
was gelukkig vrij en de wind was zeer
gunstig. Een oorzaak is niet
geconstateerd, dit kan iedereen
overkomen!
De materiële schade is groot, maar
dit weegt lang niet op tegen de
emotionele schade.
Maarten en Marjo waren, samen
met de hondjes, jaar in jaar uit,
weer of geen weer, elk weekend aan
boord.
8

Lieve mensen van De Remming,
Na de traumatische gebeurtenis op zondag 2 september j.l. is het erg fijn en
hartverwarmend om zoveel medeleven van mensen om je heen te ontvangen.
Zoveel lieve en hartelijke kaartjes en brieven,
zoveel prachtige bloemen en planten,
zoveel telefoontjes.
Langs deze weg willen wij, Marjo en ik, iedereen heel erg bedanken
voor de enorme steun die wij van leden en het bestuur van
De Remming hebben mogen ontvangen.
Maarten en Marjo, Enkhuizen
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Voorjaarsvergadering
MAANDAG 19 november 2012
om 20.00 uur in clubgebouw Mozamo te Koog a/d Zaan

1.

Opening van de vergadering

2.

Notulen van de voorjaarsvergadering 2012 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

9.

Mededelingen van de havencommissie en verloop wachtlijst nieuwe leden

10.

Mededelingen van de technische commissie

11.

De evenementencommissie

12.

Rondvraag en sluiting
PAUZE

Lezing over veiligheid aan boord van uw boot met name brandveiligheid

Komt allen en laat uw betrokkenheid met de club zien.
Tot ziens op maandag 19 november 2012 in MOZAMO om
20.00 uur.
Adres: Clubgebouw Mozamo, Wezelstraat 17, 1541 LZ Koog
a/d Zaan
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Voorjaarsvergadering
18 april 2012
Locatie:

Mozamo

Aanvang:

20.00 uur

Aanwezig: Henk van ‟t Hul (Voorzitter), Riet Nome (secretaris), Jan Zwart (Penningmeester),
Jan Gankema (Havencommissie), Rolf Mulder (Technische commissie)
Met kennisgeving afwezig: Marion en Max Steyn en Marco Schoone

Opening van de vergadering
Henk opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.
Ondanks de voetbal zijn er toch 35 leden en/of partnerleden aanwezig.
Notulen van de najaarsvergadering 2011
Deze worden goedgekeurd met één opmerking van Jan Kooiman aan Rolf Mulder of de milieukast
toch alleen voor passanten is bedoeld. Dit wordt beaamd door Rolf.
Ingekomen en uitgaande stukken
Er is een brief binnengekomen van Marco Schoone waarin hij zich bedankt als lid van de
evenementencommissie wegens te drukke werkzaamheden privé en voor de roeivereniging.
Verder zijn er geen binnengekomen en uitgaande stukken.
Jaarverslag van het bestuur
Henk van ‟t Hul licht e.e.a. toe wat er afgelopen periode is besproken binnen het bestuur.
Alles staat in alle bestuursverslagen welke gepubliceerd worden in het
clubblad van De Remming.
Voor het ‟s winters bijhouden van de toiletten had Bertha de Vries zich al
aangemeld bij
Henk van ‟t Hul, tijdens de vergadering heeft Dolf Gebben toegezegd haar
hierin te assisteren.
Tevens geeft de voorzitter nog aan dat voor het baggeren, welke € 10,00 per
m³ werd begroot, nu wel eens € 65,00 per m³ zou kunnen gaan kosten.
Daarom wordt dit nog even in beraad gehouden.
Jaarverslag van de penningmeester
Jan Zwart licht zijn begroting toe en beantwoordt de vraag van Jan Kooiman
wat het bedrag “voorziening liggeld” is. Hij beantwoordt de vraag met de
opmerking dat dit een zgn. spaarpot is voor een eventuele verhoging welke De Remming moet
gaan betalen aan de Gemeente.
Verder gaan er wat discussies over en weer.
De kosten van de nieuwjaarsreceptie waren ook veel hoger dan wanneer deze in het
Pannenkoekschip zou worden gehouden. Misschien is het een optie om volgend jaar weer terug te
keren naar het Pannenkoekschip in Wormerveer. Met name de sfeer, wordt gezelliger bevonden,
omdat de ruimte wat kleiner is voor onze vereniging.
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Er werden vanuit de leden diverse opmerkingen gemaakt over “de borg”.
Jan Zwart deelde mede dat volgens het reglement dit in het eigen
vermogen zit.
Er worden hier en daar diverse opmerkingen over gemaakt, o.a.:
Voor nieuwe leden een inkoopregeling maken, geen borg meer. Je maakt
tenslotte gebruik van alle voorzieningen. Is vergeten geld.
Wim de Vries zegt: Als nieuw lid borg storten. Afbouw per jaar en na 5 jaar is de borg op.
Jan Zwart deelt nog mede dat het bedoeld was als beginkapitaal bij de start van de vereniging. Is
dus wel een andere gedachte. Henk van ‟t Hul maakte nog de opmerking dat het ook als garantie
bedoeld was.
Gerrit Willemse merkte op gezien de inflatie wij wel inleveren.
Jan Zwart merkte op dat wij ieder jaar nog sparen, dus kapitaal blijft zijn waarde houden. Wij zijn
een vereniging en geen beleggingsbank.
Johan Schellaars deelde nog mede dat in Amsterdam het inschrijven in het scheepsregister een
soort inkoop is. Het geld ben je meteen kwijt.
Verslag kascontrolecommissie
De kascommissie bestond uit Ger Willemse en Ed Baars.
De kas werd prima in orde bevonden, de kascommissie verleent decharge. Jan
Zwart werd bedankt.
Vaststellen van de begroting
Deze is uitgedeeld.
Mededeling omtrent de haventarieven\
Het havengeld wordt dit jaar nog niet verhoogd.
Wel is het passantengeld van € 0,70 naar € 0,80 per strekkende meter gegaan en het douchegeld
van € 0,50 naar € 1,00.
Mededelingen van de haven- en technische commissie
Jan Gankema deelde mede dat hij enige nieuwe leden een box heeft kunnen toewijzen en voor
zwerfligplaatsen hebben wij weer leden kunnen strikken, dit is niet negatief bedoeld.
Er wordt er overwogen om leden, indien nodig, een beter passende ligplaats te geven.
Eigenaren van boten met achterstallig onderhoud worden aangesproken met de vraag wat zij met
hun boot willen doen, opknappen, verkopen of de box opzeggen. Het is zo geen fraai gezicht voor
de haven.
Verder deelde Jan Gankema nog mede dat er op 1, 2 en 3 juni een groot feest/spektakel rond de
Wilhelminasluis is. 200 jaar geleden gaf Napoleon Zaandam stadsrechten en dit feit wil de
Gemeente op een gepaste wijze vieren. Ook is ons gevraagd de boten met vlaggen te versieren.
Rolf Mulder deelde mede dat er een plan is om de fietssteiger te vergroten. De milieukist en de
vuilcontainer worden verplaatst.
Er zal nog een controle van de gasslang en de drukregelaar komen. Tevens een controle voor de
brandblusser. Verzekeringtechnisch moet dit om de 3 jaar.
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De evenementen- en redactiecommissie
Anne de Jong spreekt zijn verbazing uit over het feit dat Marco Schoone ineens uit de commissie
is gestapt. Henk van „t Hul vraagt of er iemand genegen is tot de commissie toe te treden.
Als er een evenement geregeld wordt kunnen opeens heel veel mensen niet, waardoor het erg
moeilijk voor de commissie is om iets te organiseren.
De commissie stelt voor dat er in 2012 toch nog iets op touw gezet gaat worden.

Rondvraag en sluiting
Ger Willemse vraagt of het niet de bedoeling was dat op
de plaats waar de fietsenstalling komt, dit dicht gemaakt
wordt voor een feesttent.
Antwoord: Dit is niet eenvoudig maar blijft in de lijn der
verwachting.
Anne de Jong vraagt of de aflopende opgang klaar is.
Het antwoord daarop is: Nee, als de steunen er onder
zitten kan het opgeleverd worden.
Rolf deelt mee dat er wel al opgemeten is.
Jan Kooiman deelt mede dat de overname van de haven op de lange baan geschoven is.
De brief wordt tevoorschijn gehaald uit 2010. In deze brief staat “onttrokken aan de openbaarheid”,
dit betekent dat het onderhoud niet meer voor de gemeente is. Steiger A is gevaarlijk. E.e.a. gaat
uitgezocht worden.
Johan Ofman maakt een opmerking over dat volgend jaar het over is met het parkeren rond de
haven in een straal van 5 a 6 km. Bestuur zal kijken om ontheffing te krijgen.
Havenmeester Gerrit geeft nog wat uitleg over de festiviteiten op 1, 2 en 3 juni in verband met
“Zaandam 200”. Er komen zeilschepen en een grote tjalk. Tevens is er ‟s avonds vuurwerk.
Om 21.10 uur is het einde van de vergadering en volgt de verlegde pauze.
Hierna is er nog een presentatie van het reisverslag van Jan Kooiman.

Henk van ‘t Hul dankt Mozamo voor de goede verzorging.
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Verslag “opening van
het vaarseizoen”
Het was al vroeg een drukte van belang rondom de Ark.
Het feestje, op zaterdagmiddag 19 mei 2012, voor de start van het nieuwe
vaarseizoen was begonnen.
De activiteitencommissie, met Anne, Gerda, Jennie en Hilda, was al vroeg gestart
met de voorbereidingen, met behulp van onze havenmeester, om de Ark om te
toveren tot een gezellig en feestelijk onderkomen.
Het was nog vòòr half twee al lekker druk en de gasten
bleven binnen druppelen. Iedereen kreeg een gratis lootje
en koffie met gebak.
De prijzen waren leuk, het bier was koud, de wijn en de
hapjes werden iedere keer met gejuich ontvangen.
Ineke Gebben (de vrouw van Dolf) haalde haar accordeon
van de boot en speelde het ene meezinglied na het
anderen. Wat kan die vrouw leuk spelen zeg. Er waren ook
zangers !!!! en wat voor zangers, het ging heel goed.
Er waren ook zangers bij aan wie we hebben gevraagd
of ze iets wilde drinken, dan hoorde we ze niet.
Het was reuze gezellig en iedereen vroeg of we dit gezellig samenzijn als
traditie wilde voortzetten.

Let op:
Op 27 oktober 2012 zal het vaarseizoen weer
worden afgesloten. U bent allemaal van harte welkom
in de Ark, zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur
tot 17.00 uur.
Onze “kok” doet niet onder voor Cas Spijkers!!!!!!!!!

Namens de evenementencommissie
Hilda Willemsen
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Futenleed
Beste vrienden van De Remming,
In het voorjaar, als alles weer nieuw
en mooi wordt in de natuur,
de mensen hun boot weer
schoonmaken, gaan ook de Futen
en Meerkoeten hun nest maken.
Al jaren lang nestelt, onder één van
de steigers, een Futenpaar op een
kunstmatig eilandje. Ook dit jaar
was het weer geweldig om te zien
hoe het Futenpaar het nest in stand
hield.
Broedende Fuut in onze haven, met kleintje op z’n rug (foto Julia)

Dit jaar zijn de steigers met een hogedrukreiniger schoon gemaakt, meerdere keren heb ik gevraagd:
kijken jullie uit voor het Futennest!!! O ja, dat zou gebeuren.
Ook moet me even van het hart dat er meerdere Meerkoeten een nest achterop de trimvlakken van een
aantal boten hadden gemaakt en tot mijn stomme verbazing heeft één van de eigenaren, zelfs op de dag
dat de eieren uit zouden komen, het hele nest van het plateau afgeveegd, met als gevolg dat de ouders
uiteindelijk met nog maar één kleintje, wat het net gered heeft, een zwerversbestaan heeft gehad.
Ik moet even zegen dat dit strafbaar is en dit doet, in mijn ogen, alleen een dierenbeul…
Maar om op de Fuut terug te komen, ik kom een dag of wat later weer op de haven en zag dat ook het
nest onder de steiger weg was. Bij navraag werd me verteld dat de eieren niet goed waren. Na enig
doorvragen bleek dat de eieren al aan het uitkomen waren.

Futenpaar in onze haven (foto's Julia)
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Fuut bij zijn (net) ontruimde nest

Tweede poging van onze Fuut

Ik ben hier echt goed kapot van geweest.
Lieve medevaarders, zo gaan wij toch niet met de natuur om en zeker niet als we de Fuut in onze
verenigingsvlag dragen?
Dit kunnen we toch niet goedkeuren?

Futennest in de Westerhaven Medemblik

Kijk eens in de Westerhaven te Medemblik, geweldig wat ze daar voor de Futen en Meerkoeten doen.

Zo kan het ook…
Met vriendelijk groet,
Jannie
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De Pen
Hier een stukje van Truus en Wim de Vries
varende met motorboot “Vrijbuiter”
Ja, hoe is het gekomen dat we zijn gaan varen. We mochten de
boot van onze ouders voor een vakantie in 1972 gebruiken.
Dat klinkt simpeler dan het is, tenminste voor ons.
De beginnersfouten zijn snel gemaakt. Te weinig goede
vaarkaarten en niet te vergeten vaarervaring. Maar zoals het
gezegde luid, door schade en schande wordt men wijs.
Van Stavoren naar Medemblik oversteken, kleinere boten zien
gaan en dan denken: “oh maar dat kunnen wij ook.” Met een kotter
van bijna 12 mtr. Met als resultaat een overtocht die nog in het
geheugen gegrift is. Wat een wild water, bijna gangboord aan het
water. Een rondspant wil wel rollen, dus knikkende knieën.
De tewaterlating in1974

Aangekomen in Medemblik de boot vastgemaakt en gaan wandelen. Daarbij bedenkend dat dit
einde van de wens is om te proberen een eigen boot te krijgen. Daarbij er van uitgegaan dat m’n
maatje dit niet meer wil…
Maar toch wel, tot mijn verbazing zei ze: “Dat zul je zeker geen tweede keer meer doen”.
Dat was meteen een harde les om te onthouden. De verhalen, met windkracht zeven á acht met
een motorboot overgestoken, moeten toch wel met een grote korrel zout genomen worden.
Dan komt de tijd dat we zelf toch gaan nadenken: wat is haalbaar en wat voor schip.
In 1973 prijzen opgevraagd, daaruit bleek dat die in rap tempo aan het stijgen waren.
Het is een De Waalkotter geworden van 9.60 mtr. Een casco met de motor opgesteld en
aangekoppeld aan schroefas met schroef. In 1974 te watergelaten. Dan verder alles zelf doen,
maar dan ook echt alles. Daarna de broodnodige betimmeringen. Mei 1975 een proefvaart maken,
die verliep goed.
Onze eerste vakantie werd een rondje Nederland. Om nooit te vergeten!!! Via Vreeswijk naar
Arnhem, de Gelderse IJssel af en over de randmeren weer terug.
Aangestoken door een bootvriend die al gauw langere tochten ging maken, waren al snel in België
te vinden. Door dezelfde vriend uitgenodigd mee te gaan voor een rondje Parijs in 1985.
Zo gezegd, zo gedaan.
Dat alles in 4 weken tijd en toch 5 dagen in Parijs liggen, dat waren toch wel hele lange
vaardagen. Maar wat een belevenis die er voor gezorgd heeft dat we veel in Frankrijk te vinden
waren en nog steeds zijn. Door vroeg met pensioen te kunnen, hebben we die mogelijkheid.
Steeds een groter rondje. Alles toch wel bevaren tot het, voor ons, zuidelijkste punt Chalon sur
Saonne. Daar vlak voor het kanaal de Centre op.
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De Rhone en de Rijn doen we niet, maar verder om even wat te noemen de Somme, Doubs,
Moezel en de andere rivieren en kanalen hebben we wel gedaan.
Normaal trekken we er zo’n 3 tot 4 maanden vooruit, dan blijkt dat in ongeveer +/- 110 dagen met
een kleine 400 motor-uren het erg mee valt. Meerdere dagen blijven liggen en de omgeving
verkennen, eventueel met bus of trein, want fietsen gaat vaak niet, wat we ook wel doen is bij een
aftakking die we niet varen daar langs te fietsen, alleen een klein klimmetje bij een sluis of stuw,
dat gaat prima.
We willen dit jaar nog een keer de scheepslift van Arzviller in het Marne au Rhin canal doen.
We varen dan tot Saverne en gaan daarna op ons retour.
We hopen weer menige keer aan een picknick tafel te zitten met een gemengd gezelschap en dan
de belevenissen en eventuele sterke verhalen aan te horen, al is het op deze route wat minder wat
betreft boten die de wereldzeeën bevaren hebben. Zo gaat soms een gesprek via een ander, de
vertaling doet dan soms wat hilarisch aan. Een radjetoe van allerlei talen bij elkaar.
Wat ook een aanrader is een rondje Berlijn, dat is ons goed bevallen met de prachtige meren, over
de Elbe naar Schwerin via de Muritz, Warensee en even een zijsprong naar het historische Finow
kanaal naar de Oder. En dan Potsdam in Berlijn.
Ja, hoe langer ik schrijf des te meer borrelt er boven.
Ik wil hiermee besluiten: “allen een goed en plezierig vaarseizoen toegewenst”.
Met vriendelijke groeten,
bemanning van de “Vrijbuiter”
Truus en Wim de Vries

Zoals de boot er heden uit ziet
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Kabeltjeskrant
Anekdotes uit een zeilersleven opgetekend door Chris Kabel

Bananenjager (1)
Vanaf mijn kinderjaren ben ik bezeten van een boot. Een boot betekent voor mij
vrijheid. Vrijheid in die zin, dat je even ontsnapt aan de dagelijkse beslommeringen
en aan de verplichtingen die een mens heeft. Gelukkig heb ik een vrouw die dezelfde
passie heeft.
Door die bezetenheid varen wij al jaren met een voormalig vrachtscheepje van
twintig meter, dat eigenhandig is omgebouwd, maar wij blijven toch maar amateurschippers.
Amateur zijn betekent echter niet, dat je hoeft onder te doen voor beroepsmensen, maar dan moet je
wel blijven leren. Het mooiste is dan om voor een iets langere tijd mee te varen met de beroepsvaart.
Dat was dan ook altijd mijn wens.
Zo’n tiental jaren geleden deed die kans zich voor. Via mijn werk in Duitsland in Hamburg kwam ik in
contact met een rederij, die een relatie van ons was. Het betrof een scheepvaartonderneming die
vrachtschepen exploiteerde in de bananenvaart van Costa Rica naar Europa. Elke week vertrok er een
schip van die rederij om 10.000 ton bananen op te halen. Omdat er bij dit transport met hoge snelheden
gewerkt wordt, heten dit soort schepen bananenjagers. De kruissnelheid van die schepen is ongeveer
18 zeemijlen per uur. Er was op dit soort schepen een beperkte mogelijkheid om als passagier mee te
varen. Mijn vrouw en ik besloten mee te gaan met een reis van vijf weken, heen en terug.
Zo vertrokken wij op een bepaald moment vanuit Hamburg met een leeg schip richting Zuid-Amerika.
Onze eerste haven was Le Havre in Frankrijk. Via de zeesluizen meerden wij af bij een gigantisch
groot parkeerterrein van Franse personenauto’s. De bedoeling was, dat “ons” schip twaalfhonderd
auto’s zou meenemen. Dat laden was fascinerend. Havenarbeiders reden elke auto vlak voor het schip.
De auto werd door de scheepslieren “aangepikt”en met nog draaiende motor in het ruim geplaatst.
Daar stond iemand klaar om de auto in het schip naar zijn plaats te rijden (de motor draaide nog).
Vervolgens werd elke auto met touw via zijn sleephaken vastgesjord aan ringen op de vloer.
De werksfeer was hard, gehaast en onpersoonlijk. Er ontstond nogal wat schade aan auto’s. Soms
“vergat”men zelfs de motor uit te zetten. Niemand lette ergens op.
Toen wij de volgende dag op volle zee waren heb ik zelf nog draaiende motoren stilgezet. Op het dek
werden grotere auto’s en landbouwtractoren geplaatst, zoals autobussen en vrachtauto’s. Deze werden
met kettingen aan het dek vastgeklonken. Ook bij deze grotere eenheden kwam veel schade voor en
werden motoren niet uitgezet. Ik denk dat de verzekering kennelijk de schade vergoedde.
Na een dag verlieten wij Le Havre en kozen het ruime sop. Op hoge snelheid koersten wij naar de
Azoren. De “stoompijp” ging open. Wij voeren (bijna) op ruwe olie. Lekker goedkoop en op zee zie en
ruik je niks. Het deed mij denken aan mijn tijd toen ik met onze tjalk nog met een oude gloeikop-motor
uit 1932 voer. Mijn motor liep zelfs op verlopen olie of carboleum, maar je moest toen niet achter ons
varen.
Toen wij dichterbij de Azoren kwamen werd het klimaat langzamerhand subtropisch. Dat deed
weldadig aan. Mijn vrouw is een liefhebber van zon en zwemmen. Zij zat dan ook al gauw in een
bikini op het kleine passagiersdek. Als zwembad stond op het achterdek een omgekeerde zeecontainer
gevuld met zeewater. Omdat wij met weinig tevreden zijn was mijn vrouw meteen in haar sas.
Na een paar dagen meerden wij af in de Azoren. Via een gehuurde taxi hadden wij een dag de tijd om
het eiland te verkennen. Het is een Portugees eiland en de prijzen waren bijzonder laag.
Ik herinner mij nog, dat er op straat veel grote kakkerlakken bij de vrachthaven waren. Zij knetterden
zo lekker onder je schoenen.
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Wat weten we eigenlijk
2e/3e kwartaal 2012
Bij deze de antwoorden van het 1e kwartaal 2012.
Antwoorden: 1. Cervantes, 2. Beethoven, 3. Ja, de spinachtige, 4. Egypte, 5. De haas en de
schildpad, 6. Fout, 7. Haar grootmoeder, 8. Bulgarije, 9. Fout van een plant,
10. Een beroemde Griekse dans, 11. 8 banen, 12. Aurora Borealis,
13. Russisch snaar instrument, 14. Kiwi, 15. De Smaragd.
Dan nu de uitslag van het sommetje:
Het is nu 19.48 uur, hoe laat is het over 885 minuten?
Antwoord: 10.33 uur!
Hadden jullie het goed? Knap hoor!

Dan nu de volgende 15 van: Wat weten we eigenlijk? Nr. 2, 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

In Afrika bevinden zich watervallen met een meisjesnaam.
Wat kan een luiaard niet?
In verschillende landen kan men langs de kusten steile rotsen
vinden. Zo’n rots noemt men…
In Canada zijn er 2 officiële talen, welke taal hoort daar niet bij,
Spaans, Engels, of Frans.
In de Stille Oceaan ligt een eiland dat zijn naam heeft gegeven
aan een kledingsstuk.
De lucht bestaat voor meer dan de helft uit…
De grootste woestijn van de wereld is…
De “Grote Oceaan” is een andere benaming voor de…
De Verenigde staten van Amerika bestaat uit … staten.
Het eiland Madeira in de Atlantische Oceaan hoort bij…
Welk meer ligt niet alleen in Italië maar ook voor een gedeelte in
Zwitserland?
Stormwinden jagen het zand door de woestijn in…
De laagste temperaturen werden ooit gemeten in…
De luchtdruk word gemeten met een…
De hoogste berg van Afrika ligt in Tanzania, de…

Nou dit waren de vraagjes weer, zitten jullie er niet mee?
Geef me dan even een mailtje, dan maken we het wat moeilijker.
Zullen we dan nu nog een sommetje doen?
Tijdstip Het is nu 18.52 uur. Hoe laat is het over 418 minuten?
Nou vooruit nog eentje dan.
Het is nu 10.38 uur. Hoe laat is het over 479 minuten?
Zo dat was het weer, even het motoriek laten werken hé,
zonder rekenmachine, even op een kladje!
De groetjes van jullie “Bootjesvriend”, Wim Romkes
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“REIS DOOR EUROPA”
van Hans Hofhuis (deel 4)
Op 19 augustus ben ik de Zwarte zee opgevaren richting EuforieNord. Tegenwoordig heet het Bellona, dit is een mooie haven en
badplaats aan wat ze hier noemen de “Roemeense riviera”.
Dat is ook wel te zien en te horen, langs het strand zijn erg veel
strandtenten met harde muziek tot ‟s avonds laat, dure hotels
enz. Bij aankomst werd ik verwelkomd door Dennis, hij blijft hier een maand liggen om aan zijn schip te
werken, ook heeft hij ondertussen drie zwerfkatten aan boord, het gaat allemaal net in dat kleine scheepje…
In het stadje zelf is het na de boulevard
façade een erg mistroostig en
armoedige boeltje, veel zwerfhonden en
bedelaars en een hopeloos verouderde
en verpauperde infrastructuur.
Ik had wel erg veel bekijks, een heus
schip helemaal uit Holland en over de
Donau gekomen…zeer veel mensen
wilden een foto van mijn schip maken,
sommige wilden zelfs even op het dek
staan om een foto te maken, nou ja,
vooruit maar.
Hier ben ik 3 dagen blijven liggen, het
weer was erg mooi maar erg veel wind
en een ontzettend vervelende deining.
De Zwarte Zee staat er om bekend een
vervelende en heftige deining te
hebben, swell noemen ze dat hier.
Na diesel getankt te hebben, 600 liter voor omgerekend € 1,42 per liter, ben ik doorgevaren naar Mangalia, dit
is de haven in Roemenie om uit of in te klaren. Een erg mooie haven, zeer recent gebouwd naar moderne
westerse begrippen.
De volgende dag was het erg rustig, een zogenaamd vlak als een spiegel zeetje…dus zeer vroeg uit de veren,
eerst uit geklaard en toen weg. Heerlijk zo‟n vlak zeetje, maar…..bij de grens van de territoriale wateren werd
ik per marifoon opgeroepen dat ik niet was uitgeklaard en dat ik terug moest keren. Ik zei dat ik wel was
uitgeklaard en dus door zou varen, maar als ik dat deed zou ik een misdaad begaan en riskeerde ik
gevangenisstraf, bovendien zou ik ook moeilijkheden krijgen in de volgende haven van Bulgarije….!?
Wat de man van de coastgard precies van mij wilde weet ik nog steeds niet, hij zei dat ik mijn koers moest
verleggen naar noord en de motoren moest stoppen.
Dat deed ik dan maar, alleen stopte ik niet de motor
maar zette aleen de schroef uit zijn werk, waarop ik
tot wel 5 maal toe werd opgeroepen om mijn koers
naar noord te verleggen.
Ik werd er erg nerveus van, kon mij niet meer
beheersen en begon terug te schreeuwen dat ik
noordelijke koers lag en dat ik een klacht zou
indienen bij het Europese parlement, dat ze een EU
burger niet zo konden dwarsbomen.
Uiteindelijk zei de coastgard dat ik naar een klein
schip van de coastgard moest varen die inmiddels tot
aan de territoriale wateren was gevaren. Deze vroeg
waar ik het uitklaringsformulier had. Dit gaf ik hem,
waarop hij zei dat ik uit de HAVEN was uitgeklaard maar niet uit Roemenie…en vervolgens hield hij het
formulier bij zich zodat ik niet “per ongeluk” zou doorvaren. De havenmeester van Mangalia (een vrouw met
vier strepen op haar mouw…) had mij verkeerd geholpen, nota bene had ik aan haar nog gevraagd of alles nu
in orde was en ik weg kon varen. Het ging ook zo makkelijk, ik dacht nog: “nou zo kan het dus ook”…ha ha!
Wat een toestand. Uiteindelijk is alles op de steiger in orde gemaakt (de coastgard in het scheepje kon mij
geen uitklaringsstempel geven, want dat had hij niet aan boord…pfttt!!! Intussen was de wind weer enigszins
aangetrokken, de zee was geen spiegeltje meer, maar ik ben toch uitgevaren om ± 11.30 uur.
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De volgende havenplaats is Balchik in Bulgarije, waar je dus moet inklaren. Om Balchik te bereiken moet je
een kaap ronden, ik voer denk ik een 500 meter uit de kust, en toen ik de kaap had gerond ben ik even naar
beneden gegaan om de motor instrumenten te controleren en tevens een slag aan de vetpomp te geven om
de gland te smeren. Al met al denk ik dat ik 2 tot 3 minuten beneden ben geweest, ik kom weer naar boven en
wil achter het stuur kruipen, zie ik tot mijn grote schrik enorme rotsblokken aan bakboord zijde en voor de
boeg op 20 meter afstand, gelijk met het wateroppervlak…. direct de schroef uit zijn werk gezet en voorzichtig
naar bakboord gestuurd om de rotsblokken heen, hopende dat er niet nog meer verraderlijke rotsen valk
onder water liggen. Gelukkig was dat niet zo, wel aan stuurboord zijde en 30 m. verderop, daar ging ik mooi
langs, toen eerst voorzichtig haaks uit de kust gestuurd tot zeker een kilometer en toen weer langs de kust
verder gevaren. Wat was ik geschrokken, een tikkeltje meer naar links en het was einde reis geweest….pfttt.
Op de kaartplotter zag ik dat de kustlijn rotsen bevat (ik voer de hele tijd dicht langs deze lijn) en ik was dus
door de lichtblauwe lijn heen gevaren, ik was in een flauwe bocht naar stuurboord gegaan, een samenspel
van de golven, oostenwind en de wielwerking van mijn schroef, en was ik de kust tot op een kleine 3 honderd
meter genaderd….! Ik was nog steeds verbouwereerd van de toestand in Mangalie…en dus niet helemaal op
mijn qui-vive…zo zie je maar weer, een ongeluk zit in een klein hoekje… Ik moet toen wel een heel lief
engeltje op mijn schouder gehad hebben……..
Het inklaren in Balchik ging van een leien dakje, en de volgende dag doorgevaren naar Varna.
In de baai voor Varna geankerd naast twee snelle
motorboten van het type Bayliner. Hier waren een
paar mensen met een jetski aan het spelen. Ik dacht,
als het nog langer duurt ga ik ergens anders voor
anker. Op een gegeven moment stapt er een vrij
dikke man op de jetski en valt er aan de andere kant
af, hij probeert er weer op te klimmen maar de jetski
drijft een beetje af richting mijn schip en jawel hoor,
de jetski komt tegen mijn schip aan terwijl de man
liggend in het water de motor start…
Wonder boven wonder zit dat dikke lichaam van hem
tussen de jetski en mijn schip, dus een zachte landing
zal ik maar zeggen ha ha, maar je schrikt in eerste
instantie wel eventjes, hierna heb ik toch maar het
anker opgehaald en ben aan een steiger van een
restaurant gaan liggen, want het begon ook wel weer harder te waaien.
De volgende dag was de wind nog steeds duidelijk aanwezig en ben ik de haven in gevaren, hier heb ik
uiteindelijk een kleine week “verwaaid”gelegen.
De wind was uit het oosten en dan krijg je de golven dwars in en dat is niet prettig varen…
Toen ik gisteren aan de steiger lag heb ik mijn aggregaat gestart om de accu‟s op te laden, maar helaas begaf
de lader het.
Samen met de vriendelijke
havenmeester (Toni) heb ik in
Varna naar een goedkope
lader gezocht, dat viel nog niet
mee want ik heb 24 volt aan
boord, maar Toni wist er
uiteindelijk eentje in een
verafgelegen winkeltje, (had ik
in mijn eentje nooit
gevonden!!) en samen, hij op
de scooter met lader en ik op
mijn vouwfiets er achter aan,
kon ik voor weinig geld (€
39,00) een nieuwe lader
kopen.
Uiteindelijk ging de wind liggen
(was inmiddels geruimd naar
het westen) en op 31 augustus
ben ik „s morgens vertrokken
naar Sozopol, een zeer mooie
haven.
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De volgende dag stond er een man op de steiger en zei dat hij mijn schip erg mooi vond en al langer op zoek
was naar zo‟n schip, hij was zeer geïnteresseerd om mijn schip te kopen en wat ik voor een prijs in mijn hoofd
had. Ik zei dat ik eigenlijk niet van plan was om mijn schip te verkopen, maar hij wilde toch een prijs weten, ik
heb hem toen verteld dat als ik zou besluiten om mijn schip te verkopen ik toch wel een behoorlijke prijs vroeg
en heb toen een richtprijs genoemd.
Hij verblikte of verbloosde niet eens…nou dat was voor mij een opsteker dat mijn schip nog goed in de markt
lig… De koop is dus niet doorgegaan zoals je misschien al hebt begrepen, want dat zou voor mij het einde
van mijn reis geweest zijn.
In Sozopol ben ik 5 nachten gebleven, de reden is dat de volgende en tevens laatste haven van Bulgarije
Tsarevo is en dat die haven enigszins te vergelijken is met die van Varna, dus ook een nare deining, omdat
het weer erg mooi was maar de wind weer zoals gewoonlijk uit de oost kwam ben ik blijven liggen om beter
weer af te wachten en dat is prettiger in een haven waar je alles hebt en weinig last van deining.
Hier heb ik voor het eerst van mijn
leven achter een snelle motorboot aan
een parachute gehangen, parasailing
heet dat…GEWELDIG…wat een
ervaring. Vanaf een hoogte van
minimaal 100 meter kon je over het
plaatsje kijken en de stranden,
verderop op zee zag ik dolfijnen
spelen, en onder mij gierde het van de
kwallen, man wat een belevenis, ik
weet niet meer wat het kostte om 10
min. in de lucht te hangen maar het
was de moeite waard…!
Op 5 september ben ik in Tsarevo
aangekomen, daar werd ik direct
opgewacht door de borderpolice, ik
wilde pas de volgende morgen
uitklaren, was geen probleem en ik
kon aan de kade blijven liggen, maar
wel erg duur voor zo‟n simpele haven
€ 37,50 + nog € 1,44 voor stroom…!
De volgende dag uitgeklaard, tot 10.30 uur mocht ik in de Bulgaarse wateren verblijven, daarna zou ik weer
opnieuw moeten inklaren, nou dat had ik nog niet eerder meegemaakt! Op tijd weggegaan dus en na 42
kilometer het kleine plaatsje Igneada in Turkije bereikt.
In de haven lag een groot schip van de coastgard,
in Turkije heet dat Sahil Guvenlik, daar moest ik
heen en kon om de hoek bij hun liggen. Nadat
mijn papieren gecontroleerd waren werd mij
verteld dat ik absoluut niet van boord mocht, als ik
iets nodig had uit bijv. de supermarkt zouden zij
dat voor mij regelen. De reden was dat ik niet
ingeklaard was in Turkije. In Igneada was er geen
mogelijkheid, pas in Istanboel kon ik inklaren. Ik
zei dat ik alleen geen brood meer had en direct
daarop kreeg ik van hun een vers Turks brood…
Hierna was ik dus een “gevangene” op mijn eigen
schip, wel een beetje raar.
De reis naar Igneada was lichtelijk heftig wat wind
en golven betreft, de golfhoogte was ongeveer 2
meter en schuin, bijna dwars in. De volgende dag weggevaren, in eerste instantie dacht ik dat de wind en de
golven (swell..) minder geworden waren maar al gauw bleek dat dat niet zo was.
De golfhoogte was ruim 2,5 meter en weer schuin, bijna dwars in, de boeg ging voor mijn gevoel minstens 5
meter de lucht in, elke keer als ik een hoge golf zag aankomen probeerde ik die wat meer recht op de kop te
nemen, na zo‟n hoge golf werd het iets rustiger en dan zag je ze weer aankomen, steeds de derde golf was
het hoogst en heftigst… brrrrrr……
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Gelukkig duurde de reis niet zolang, maar 30 km., toen kwam ik bij een klein vissersplaatsje, genaamd
Kiyikoey. Hier werd ik langs een vissersschip gelegd door een vriendelijke Turk die zowaar Engels sprak, later
bleek dat hij de zoon van de “havenmeester” was en die had een aantal jaren in Nederland gewerkt,
Schiedam of zo.
De wind was nog steeds erg hard en volgens de havenmeester duurde dat nog 2 dagen. Daarna zou het
rustiger worden, dus maar besloten om hier te blijven, tenslotte lag ik gratis…!
Vlak nadat ik aangelegd had kwamen er opeens twee jochies aan boord via de zwemtrap, ik dacht wat krijgen
we nou? maar ze wilden alleen maar vanaf mijn achterdek in zee duiken, wel een beetje brutaal vond ik,
gelukkig was het na een half uurtje over.
De volgende dag was de wind inderdaad iets minder, ik ben toen van boord gegaan om het dorpje te
verkennen en wat boodschappen te doen, ik dacht nog: “als de Guvenlik maar niet langs komt”.
In het dorpje vond ik welgeteld 3 internetcafés, met allemaal zeer jonge jeugd die oorlogspelletjes aan het
spelen waren, ongelofelijk, in zo‟n klein dorpje…!!! Ik heb van zo‟n internetcafé gebruikt gemaakt om de
weersvooruitzichten te bekijken op. De volgende dag zou het weer rustiger worden, dus besloot ik om die dag
daarna te vertrekken.
Teruggekomen bij de haven zag ik dat er een snelle RIB naast mijn boot lag met de bekende kleuren van de
Guvenlik.
Oh jee, dacht ik, daar heb je het gelazer. Ik
liep verder en dacht ondertussen wat ik zou
zeggen om mijn “van boord gaan” te
verklaren. Toen ik aan boord stapte was ik al
langs een bemanningslid van de Guvenlik
gelopen die aan het telefoneren was, hij zij
verder niets. De andere man aan boord zag
mij aankomen en vroeg direct naar mijn
papieren, ik deed net of ik gek was en gaf ze
aan hem, waarop hij na een tijdje zei dat alles
in orde was en ik zo snel mogelijk naar
Istanboel moest om in te klaren. Hier begreep
ik echt niets van, de RIB had ik in het vorige
plaatsje naast het grote schip zien liggen en
ze deden nu net of ze me voor het eerst
hadden gezien, ze hebben zelfs nog met de
kapitein van het grote schip gebeld om te overleggen, maar niemand zei iets over het niet van boord
mogen…!
Zoals gezegd ben ik 2 dagen later weggevaren over een redelijk rustig zeetje, met kleine golfjes en een wind
uit het westen. (de swell was nog wel aanwezig, +/- 0,5 meter hoog…)
Ik moet even vermelden dat het weer vanaf Duitsland steeds erg mooi, droog en warm is geweest, de enkele
dagen dat het minder is geweest zijn op de vingers van één hand te tellen. (De wind buiten beschouwing
gelaten natuurlijk..!!).
Vanuit Kiyikoey ben ik in één ruk
doorgevaren naar de Bosporus, dat was
een tocht van 100 kilometer. Aan het
begin van de (zuidelijke invaart) van de
Bosporus heb ik weer een klein
vissershaventje opgezocht, namelijk
Turkeli Feneri, ook hier weer gratis
gelegen. Bij het invaren van de overvolle
haven zag ik een klein vissersscheepje
liggen, waarop gewerkt werd, zo te zien
was het niet in staat om binnenkort te
gaan vissen. Er was een man bezig op
het schip, ik vroeg hem of ik mocht
aanleggen voor de nacht en dat was
geen probleem. Later vroeg ik aan hem
(hij sprak een beetje Engels) of er een
leuk restaurantje was waar ik een klein
hapje kon eten.
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Hij heeft me dat gewezen, later ging ik die richting op en werd ik geroepen door diezelfde man, hij ging met
me mee, ook eten, (ik dacht nog zou ik voor hem moeten betalen?) en verdraaid ja hoor hij had zichzelf
uitgenodigd ha ha. Het eten was niet duur dus ach, ik lag gratis naast hem dus geen probleem…maar toch
vreemd, nog niet eerder zoiets meegemaakt…! ‟s Nachts om 12 uur werd ik wakker van geklop op mijn schip,
moest er een groot vissersschip op mijn plek aanleggen, dus direct de motor gestart en een ander plekje
uitgezocht, moet je je voorstellen ha ha.
Midden in de nacht een ander plekje zoeken, gelukkig zag ik nog een schip waaraan onderhoud werd
gepleegd en er stond zowaar iemand op het dek die naar mij zwaaide en dat ik daar naast mocht liggen. Later
dacht ik nog even terug aan dat gratis maaltijdje…dat heeft dus niet geholpen ha ha. De volgende dag werd ik
door de buurman uitgenodigd voor een kopje thee, “cay” in het Turks! Geweldig wat een gastvrijheid je bij de
Turken vind. Op de vraag wat ze aan het doen waren vertelde ze me dat er een nieuwe generator
(tweedehands) ingebouwd moest worden, deze moest door een hele smalle doorgang onder een afdak door
naar beneden gelaten worden, nou ik kon zo al zien dat dat nooit ging lukken, ze moesten in ieder geval de
aandrijfmotor van de generator los maken en dan in twee gedeelten de boel laten zakken, wat ik ze ook heb
proberen te vertellen. De aandrijfmotor was een mooie SKL, dat type kwam me bekend voor omdat ik dat in
het schip van een van onze leden heb gezien, namelijk de Mertewo van Peter Mertens. Ik was blij dat ik niet
zo‟n klus zou moeten aanpakken, want zoals die lui daar te werk gaan is mij te gevaarlijk.
Na het ontbijt ben ik weggevaren. De Bosporus in met de bedoeling om in een Marina te gaan liggen en in te
klaren. Om door de wateren van Turkije te mogen varen heb je ook nog een transitlog nodig, dat is tevens het
formulier waarop je inklaart.
De aangewezen Marina is Atakoy, waarom dat zo is komt later. Daar aangekomen moest ik voor één nacht €
77,00 betalen, dat vond ik te gek en ben toen naar een andere kleine haven, een jachtclub, in de buurt
gevaren, deze lag helemaal vol op één plekje na, en daar mocht ik liggen. Deze haven ligt ongeveer 8 km. van
het hart van Istanboel af. (het begin van de Bosporus noordzijde) Ik ben dan inmiddels de zee van Marmara
opgevaren. De haven ligt naast de douane plaats Zeytinburnu. Naderhand kwam de “president” van de haven
naar mij toe en vroeg wat mijn plannen waren. Ik zei hem dat ik mijn transitlog moest halen en dat ik daarna
weer verder zou gaan, goed zei hij, je mag hier gratis liggen met gebruik van stroom en water…geweldig!
Hierna ben ik op de fiets nar de
Marina terug gegaan, 1 km.
terug, en heb daar gevraagd wat
ik moest doen om zo‟n transitlog
te krijgen. De dame bij de
receptie gaf mij een A-4tje
waarop stond wat ik moest doen
en waar.
Ze vroeg tevens of ik niet liever
een “agent” in dienst zou nemen,
dat was makkelijker en sneller,
waarop ik vroeg wat zo‟n agent
dan wel niet kostte… € 350,00
!!! zei ze zonder blikken of
blozen. Haha, ik ben tocht niet
gek!?!?
Nou, zeg ik, ik doe het zelf wel,
dat kan toch wel zeker? Ja hoor,
zei ze, geen probleem.
De “president” kreeg ‟s avonds bezoek van zijn neef, die in België woont en dus zeer goed Nederlands
spreekt. Hij vertelde mij dat zijn oom de volgende dag naar Karakoy ging om de havenmeester van Istanboel
te bezoeken, dat ik dan mee kon rijden en dat tevens voor het eerst dit jaar zijn haven, dus de haven waar ik
lag, erkend zou worden als inklaringshaven bij de autoriteiten, wat voor mij erg belangrijk zou zijn, wat later
zou blijken…!
Ik moet nog even vermelden dat ik nog regelmatig contact heb met Andreas uit Duitsland, die had mij namelijk
gemaild dat hij een hele middag had besteed om het transitlog te krijgen en dat hij het jammer vond dat ik niet
in de buurt was, dan had hij me kunnen helpen omdat hij nu dus inmiddels goed de weg wist. Ik dacht toen
nog wat komt er nog op mijn weg…! Nou dat heb ik geweten, ik dacht nog als de president meegaat zal alles
van een leien dakje gaan, maar nee dus…
Ik ben met de president en zijn neef de volgende dag meegereden naar Karakoy en heb daar in een groot
gebouw een transitlog gekocht á 131 Turkse Lire, omgerekend is dat ongeveer € 53,00. Daar kreeg ik mijn
eerste van de 4 stempels!
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De president ging naar een ander gebouw en ik met de neef op pad. Na de aankoop van het transitlog moest
ik naar de dokter, natuurlijk in een ander gebouw!!! gelukkig niet zo heel ver weg, het was te lopen, de dokter
keek even naar mij en vroeg naar dezelfde papieren als bij de aankoop van het transitlog en stempelde het
transitlog, dat was stempel 2…!
Hierna vertelde de dokter mij dat ik nu naar Zeytinburnu moest, waar de customs zit om daar het volgende
stempel te halen. Hierna hebben we eerst de president opgehaald en zijn we met de auto naar de haven terug
gereden, vandaar ben ik lopend naar de douane gegaan. Hier aangekomen, het was inmiddels half 5 ‟s
middags, liet ik de man mijn transitlog zien en ook hij vroeg weer naar alle bekende papieren, waarop hij
uiteindelijk zei dat ik geen stempel kreeg omdat ik geen visa had…???!!! Op de vraag waar ik dan een visa
kon krijgen zei hij doodleuk dat ik dat in Karakoy kon kopen, daar kwam ik dus net vandaan…grrrrrrr! Ik zeg
tegen hem dat ik dat morgen dan wel in orde ga maken omdat ik het nu zat ben, gelukkig begreep hij dat.
Toen ik op de haven terug kwam vroeg de president via zijn neef of het allemaal voor elkaar was, nou nee dus
en ik vertelde mijn verhaal, waarop de president ook nog zei dat als ze moeilijkheden hadden met mijn
ligplaats, dat ik dan moest zeggen dat ik motorproblemen had, op onderdelen wachtte en dus niet kon varen.
De volgende dag eerst op de fiets naar Marina Atakoy gegaan en gevraagd waarom op het A-4tje niet stond
vermeld dat ik een visa moest kopen, dezelfde dame van gisteren bij de receptie keek mij ongelovig aan, zei
dat ze dat niet wist en begon te bellen met haar chef. Uit dit gesprek kwam naar voren dat dit een nieuwe
regel was voor mensen uit Nederland…???!! Zij wist dus ook van niks, nu wel ha ha….
Ik dus weer met de fiets naar Karakoy, nu moet je niet denken dat dat eenvoudig is in Turkije, er zijn
hoegenaamd geen fietspaden, er ligt wel iets wat er op lijkt maar met veel kuilen, gaten (50x50 cm…) en
oneffenheden, soms fiets je ineens op het voetpad en soms houdt het zomaar op…na 8 km. Uiteindelijk
Karakoy bereikt, maar dan, waar moet je dat visa kopen.
In Atakoy hadden ze gezegd bij het politiebureau, dus daar gevraagd maar daar moest ik dus niet wezen, iets
verderop bij een gebouw met een hek ervoor, niet gevonden dus, verderop weer een ander politiebureau, daar
gevraagd, moest ik weer terug, ik was er kennelijk voorbij gegaan. Toen maar naar een gebouw gestapt waar
op een binnenplaats een aantal mensen zaten en daar gevraagd aan een man, binnen de kortste keren
stonden er drie man om mij heen, ze gingen zich er allemaal mee bemoeien, uiteindelijk weer terug met twee
mannen naar het politiebureau en die zeiden weer …nee hier niet maar bij jullie…waarop één man bij mij bleef
en de andere maar weer doorging, uiteindelijk kwam ik toch weer op het gebouw met de binnenplaats terecht
(waar die ene man kennelijk werkte…) en mocht ik langs de portier met de man mee naar boven, de vierde
verdieping, en warempel daar zat een juffrouw die visa zegels verkocht, hoera…voor € 15,00 kon ik een zegel
kopen, helaas voor mij was het nog een oude zegel waar € 10,00 op stond, maar dat zou ze middels een
stempel veranderen in € 15,00. Ik wilde betalen met Turkse Lire maar dat kon niet, alleen maar in harde
Euro‟s…!!! Op de vraag aan haar hoe en waar ik Euro‟s kon kopen zei ze: “weet ik niet, ga maar naar een
bank”. Ik was des duivels… dat zag ze ook aan me, want ze liep gauw weg…
Ik weer naar buiten, een geldautomaat opgezocht en Lires gepind en toen hier en daar gevraagd waar een
wisselkantoor is. Om de hoek was een bank, zei iemand, daar kun je wisselen. Ik daar heen, na een half uur
wachten was ik aan de beurt en vroeg ik de man of ik Lires in kon wisselen voor Euro‟s, waarop hij zei: “dat is
goed, mag ik je paspoort zien” Hè wat krijgen we nou dacht ik. Gelukkig had ik alles bij me, erg vreemd is het
wel, maar goed ik had nu € 15,00 aan kontanten bij me.
Ik weer terug naar het gebouw
en bij de juffrouw de visazegel
gekocht. Toen weer 8 km. terug
naar de douane waar de man mij
weer geen stempel wilde geven
omdat de haven waar ik lig niet
erkend wordt als inklaringshaven.
Alleen Atakoy…GRRRRRRRR…
Ik zeg (schreeuwend) tegen hem
dat hij contact moet opnemen
met de “president” (ik had
speciaal daarvoor een
visitekaartje van hem gekregen
met zijn tel.nr.), waarop hij dat
gelukkig doet en na een
moeizaam en lang gesprek krijg
ik de fel begeerde 3e stempel.
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Bovendien zegt hij dat ik nu klaar ben met alles, ik hoef nu niet meer naar de havenmeester van Istanboel te
e
gaan voor mijn 4 stempel. Ik geloofde dat niet en ben naar Atakoy gegaan om te vragen of alles nu okay was,
waarop de dame bij de receptie zei dat ze dat niet geloofde. Ik moest nog een tussenstempel hebben van een
andere instantie, welke weet ik niet meer, maar die kon ik krijgen in Atakoy, maar voor ik die kon krijgen moest
ik toch weer naar Karakoy naar de havenmeester om een andere stempel te krijgen.
Dus weer 8 km. terug naar Karakoy en naar de havenmeester, gelukkig wist ik nu waar die zat, want de
“president” was daar gisteren geweest en ik had het gebouw onthouden. Bij de havenmeester moest ik
geduldig wachten, op een gegeven moment komt er een kleine dikke man in een mooi wit overhemd met
epauletten op zijn schouder naar mij toe en vraagt me binnen te komen in zijn kantoor, alwaar ik weer alle
papieren moet tonen en vervolgens een gebaar maakt dat ik eerst moet betalen. Het blijkt dat de man niet met
een computer overweg kan en daarom een jonge kerel ergens vandaan heeft geplukt die voor hem de
noodzakelijke dingen op de computer invult en daar dus 8 Lires voor rekent… hemeltje lief, waar ben ik in
terecht gekomen…??? Uiteindelijk krijg ik mijn stempel en vertrek weer naar Atakoy.
Nou is het zo dat zo‟n stempel niet zo maar iets is, nee, ze stempelen er maar op los. Gewoon 3 of 4
verschillende stempels over elkaar heen, daar tussendoor nog de nodige paraven, die zijn dus echt niet meer
e
te lezen. Je kunt nauwelijks de 1 stempel nog zien, dus zijn het er geen 4 maar misschien wel 16…ha ha wat
een volk…en als laatste een stempel over de laatste heen van de dame in Atakoy.
Ook die vroeg waar ik lag met mijn schip, ik zeg niet hier waarop ze dus ook niet wilde stempelen en ik dus
ontzettend kwaad werd en vertelde dat waar ik lag wel degelijk dit jaar een geldige inklaringshaven is
geworden, waarna ze uit een klein jute zakje een stempel pakte en parafeerde en daarop weer een stempel
drukte, met een gezicht als een oorwurm, maar dat kon me niet meer schelen, ik was eindelijk klaar met mijn
transitlog. Alles bij elkaar heeft het meer dan anderhalve dag geduurd en 3 x Karakoy = 48 km….!!
Gelukkig mocht ik van de “president” nog een extra nacht blijven liggen om Istanboel te bekijken, daar ben ik
in de Blauwe moskee geweest en heb de bazaar bezocht, zeer indrukwekkend allemaal. Helaas had ik voor
de Haya Sofia geen tijd meer.
De volgende dag weggevaren naar Silivri, ik mocht niks betalen in Zeytinburnu, alles gastvrijheid… geweldig,
dat is de andere kant van Turkije… In Silivri een rustige nacht gehad en gratis gelegen.
De volgende dag Marmara Eregli bereikt, hier ook weer gratis liggen (met stroom) naast een vissersschip, hier
ben ik 2 dagen gebleven wegens de harde wind. Ik werd bij het aanleggen meteen uitgenodigd om mee te
eten (lunch en ‟s avonds ook nog eens) op het vissersschip, zij voeren ook niet uit vanwege de harde wind.
Twee dagen later was de wind gaan liggen en kon ik verder naar Kumbach, ook hier weer gratis aan de kade
omdat een visser zo vriendelijk was om met zijn kleine vissersbootje te verkassen zodat ik net genoeg ruimte
had om daar langszij te liggen.
Hier ontmoette ik een 46 jarige Engels sprekende Turk genaamd Octay, hij is een acteur voor reclamefilmpjes
en getrouwd met Camela, een kroatische vrouw van 64 jaar. Ik nodigde hem uit om een biertje te drinken wat
hij gaarne aannam, later kwam er nog een man (Ali) langs die Octay kende en ik nodigde hem ook uit voor
een biertje maar hij is een echte moslim en drinkt dus geen alcohol. Ik vraag of hij misschien iets anders wil
drinken waarop hij nee zei en even later weg ging, Octay zei dat Ali bier ging halen. Ik zeg nog: “maar hij
drinkt helemaal niet”. Ja, zegt Octay, omdat je hem hebt uitgenodigd gaat hij als tegenprestatie bier halen voor
ons… Nou dat vond ik enorm, en verdraaid, even later kwam Ali weer terug op zijn scootertje met een sixpack
bier…en een doosje voor mij (van schelpen gemaakt). Later bleek dat zijn dochter dat had gemaakt!
Octay nodigde zichzelf met Camela uit om bij mij ‟s avonds te komen eten, hij zou eten meenemen, vis
natuurlijk, ik zei dat ik geen vis mocht hebben, dat ik allergie heb voor vis, geen probleem hij nam karades
voor me mee. “Wat zijn dat?”, vraag ik. “Waterkipjes”, zegt hij. Nou, ik zie het dan wel. Blijkt later dat het
garnalen zijn. Ha ha, als ik ergens allergisch voor ben dan zijn het garnalen.Dus ben ik op zoek gegaan naar
een buffet wat een broodje Kofte verkoopt, helaas niet gevonden dus is het voor mij een boterham geworden,
maar het was wel enorm gezellig op het achterdek… In het begin had ik wel moeite met Octay, en dacht:
waarom heeft hij het nou toch steeds over zijn camera…maar ik verstond het niet goed, hij had het over zijn
vrouw…. die heet Caméra.
De volgende dag verder gevaren naar Sarkoy, ook weer een aardig vissersplaatsje maar met een beperkt
aantal plaatsen voor plezierjachten. Volgens de locale bevolking gaat het de komende dagen regenen en
misschien ook hard waaien, dus aan de havenmeester een weerbericht gevraagd en gekregen, het gaat
inderdaad regenen. Omdat ik in september langs kwam hoefde ik geen 50 TL te betalen maar de helft, 25 TL,
de tweede nacht was voor 20 TL, de derde voor niets en de vierde weer voor 20 TL…(50 TL is ongeveer
€ 20,00!) Ik ben dus 4 nachten gebleven.
Op 24 september weer vertrokken naar Chanakkale, ik ben dan inmiddels van de zee van Marmara af en vaar
nu in de Dardanelles, dit is de verbinding tussen de zee van Marmara en de Egeïsche zee, er staat een beetje
stroming (+/- 1,5 kn.) van de Zwarte zee naar de Egeïsche zee.
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In Chanakkale voor het eerst met de kont naar de kant aangelegd, ik mocht mijn anker niet gebruiken want er
lag een mooring lijn. Was wel even spannend want het waaide stevig, een beetje schuin dwars in.
s‟ Avonds in het stadje gewandeld, kwam ik bij een moskee en daar begon net een dienst. Ik keek naar binnen
en werd toen door de Imam naar binnen gevraagd om de dienst mee te maken, tenminste als ik dat wilde en
natuurlijk zonder mijn schoenen…! Ik ben op de uitnodiging ingegaan, want ik wilde wel eens zien hoe zo‟n
dienst verloopt, nou dat is toch wel interessant moet ik zeggen. Bij het afscheid kreeg ik van de Imam een
ketting (soort rozenkrans).Deze ketting is om te bidden tot Allah, er zitten 99 kraaltjes op die verdeeld zijn in 3
stukken van 33 kraaltjes, ze moeten dan bijv. 33 keer ALLAH AKBAR (Allah is groot) roepen c.q. mompelen.
De Imam telt ook zijn 33 kraaltjes af, waarna de volgende bede van 33 kraaltjes aan de beurt is.
Op die manier kan niemand zich vergissen en tellen hoeft ook niet want je voelt vanzelf het grotere kraaltje
zodat je weet dat je klaar bent met die bepaalde bede, je hoeft dus ook niet naar de ketting te kijken…wel slim
eigenlijk als je met veel ongeschoolde mensen te maken hebt.
De volgende dag richting
het eerste eiland gevaren
in de Egeïsche zee, ik
heb dan de Dardanelles
verlaten.
Het eiland, Bozcaada
geheten, is een klein en
mooi eiland, volgens de
overzeiler van Imray mag
je op bepaalde plekken
niet aanmeren, maar ik
heb dat nergens kunnen
ontdekken.
Hier heb ik een scooter
gehuurd om het eiland te
bekijken, de scooter gaat
bijna 85 km. per uur, dat
kan hier allemaal…ha ha
en dat ook nog zonder
helm…
Het eiland is niet zo
groot, er zijn een paar
mooie baaien aan de westkant en er wordt wijn verbouwd, dus ik heb rechtstreeks van het land twee heerlijke
flesjes wijn gekocht voor 18 TL. en „s avonds heerlijk uit eten geweest voor nog geen € 12.50. Er wordt een
veerdienst onderhouden vanaf Ayvalik, dat is één van mijn volgende plaatsen.
De volgende dag (nog steeds heerlijk zonovergoten weer) met een schuin van achteren inkomend windje,
naar Baba Kale gevaren, ik heb steeds de kustlijn aan mijn linkerkant gehad, onderweg twee grote
vrachtschepen gepasseerd, het valt me op dat het eigenlijk niet zo druk is op dit stuk zee, en helaas ook geen
zeehonden gezien, jammer…
In Baba Kale gratis overnacht, dit is een heel klein en rustig vissersdorpje maar wel met een oud
verdedigingswerk, hier werd ik opgevangen door de bemanning van een groot vissersschip en moest direct
mee-eten…geweldig wat een ontvangst…
De volgende dag naar Behram Kale gevaren, de wind werd iets sterker (hij zou uit het Noordoosten komen
maar was Zuid) en ik was inmiddels meer in een oostelijke richting gaan varen, de golven dus dwars in, wat
was ik blij dat ik dat plaatsje uiteindelijk bereikt had.
Hier kon ik ook weer met de kont naar de steiger liggen en met een mooring, dus zonder mijn anker te
gebruiken, het liggen is gratis staat er op een groot bord, de steiger is eigenlijk een groot terras van een hotel
en daar zag ik een stopcontact op een houten paal zitten dus heb ik daar stroom van weg gepakt en tevens
water geladen.
Op de heuvel of berg achter dit plaatsje ligt een oude Griekse nederzetting, Assos genaamd, de bouw was
begonnen 400 jaar voor Christus, dit lijkt in het klein wel een beetje op de Akropolis in Griekenland, maar daar
zijn er veel meer van in Turkije, wat ik later heb gemerkt.
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Wel ongelofelijk als je ziet wat men toen al kon bouwen, geweldig zoals men toen een marmeren paal kon
maken, perfect rond en dan ook nog opstapelen tot een hoogte van meer dan 8 meter…en dan al die
bewerkte stenen met figuren erin…niet voor te stellen gewoon…
Hier ben ik drie dagen blijven liggen, na de tweede nacht ben ik ‟s morgens vroeg weggevaren, maar de
golven waren nog te heftig en dus besloot ik terug te gaan. De vierde dag toch maar weggevaren naar
Ayvalik, geen golven en geen wind, maar…het duurde echter niet lang voordat dit drastisch veranderde.
De wind uit het Noordoosten, dus schuin van voren in, het ging waaien en niet zo zachtjes ook, Bft 8 is het
uiteindelijk geworden, gelukkig was ik na een stevig uurtje martelen onder de luwte van een eilanden groep,
waardoor ik in rustiger vaarwater verder kon de Ayvalik archipel in. Vlak voor Ayvalik ben ik in een andere
haven terecht gekomen, namelijk Alibey Cunda. Hier heb ik voortreffelijk gelegen, weliswaar voor 75 TL per
nacht, maar wel rustig en heb hier vier nachten gelegen om op beter weer te wachten.
Met de Dolmus naar Avalik gegaan om eens te horen wat de prijs voor overwinteren is, maar dat viel toch iets
hoger uit dan ik in gedachte had, dus maar niet geboekt. Bovendien vond ik de ambiance ook niet zo heel
geweldig en als je er ruim vier maanden gaat verblijven wil je toch wel een iets aangenamer liggen…
Ik kwam hier wel een Japans stel tegen die ik al eerder ontmoet had, zij hadden voor 5 maanden wel een
plekje geboekt.
4 Oktober was het weer van dien aard dat ik weer verder kon varen, ik had Dikili in gedachte maar het is
Mitilini op het Griekse eiland Lesbos geworden.
Normaal gesproken moet je je uit Turkije uitklaren, dat heb ik niet gedaan (met Istanbul in gedachten), ik dacht
ik zie wel wat Griekenland mij te bieden heeft, tenslotte had ik ook nog overwogen om in Griekenland te
overwinteren.
In de haven werd ik direct gesommeerd om bij de
steiger van de borderpolitie aan te leggen.
Hier werden mijn papieren gecontroleerd en moest ik
een transitlog aanschaffen. Het transitlog kost hier
€ 29.95 + € 15,00 tax, verder geen probleem.
Ze zitten er in Griekenland niet zo mee dat je uit
Turkije komt, het zal ze een rotzorg zijn ha ha.
Het havengeld moet je ook voldoen bij de politie en
dit is voor mijn schip € 5,72 (excl. electra), maar het
paaltje gaf toch stroom en water,,, ja ja, je moet af en
toe een beetje geluk hebben.
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Het transitlog is voor 50x geldig, in elke
Griekse haven, na die 50x moet je een
nieuw transitlog kopen, het wordt dus iedere
keer als je in een andere haven komt
afgestempeld.
In Mitilini de Marina bekeken om te
overwinteren, maar de prijs is hier ook te
hoog, onderhandelen kon niet, omdat de
Marina door de gemeente is gebouwd en
over een jaar pas overgaat in particuliere
handen, waarna onderhandelen dus echt
mogelijk is, jammer…ik had het wel wat
gevonden daar…
Ik ben hier 3 nachten blijven liggen en heb
een autootje gehuurd om het eiland te
bekijken, een motor huren raadde men mij af
omdat er relatief veel ongelukken met motorrijders gebeuren, niet vanwege de slechte rijeigenschappen van
de motorrijders maar van de autobestuurders en de slechte wegen… tssssssss…
Bij het uitvaren van Mitilini heb ik nog even diesel getankt voor € 1,48 per liter en ben weer naar de Turkse
kust gevaren, waar ik uiteindelijk Dikili heb bereikt.
Hier ben ik ook weer een aantal nachten gebleven om beter weer af te wachten, het was toen zwaar weer en
harde wind met regen. (voor het eerst sinds lange tijd weer eens regen…getver)
Het overnachten hier kostte 100 TL voor twee nachten, wel duur dacht ik nog, maar de havenmeester Eren,
zei na die 2 dagen tegen mij: “blijf maar lekker liggen tot het beter weer wordt, je hoeft niets meer te betalen”.
Man man, geweldig toch??? Ondertussen kon ik bij hem op kantoor de weersvooruitzichten bekijken en thee
drinken (thee is eigenlijk de nationale drank in Turkije, dat heet hier cay…en is bijna altijd gratis…)
Hier heb ik de plaats Pergamon bezocht, ook hier weer een plek zoals Assos), het heet eigenlijk Bergamon,
maar er werd vroeger perkament gemaakt, vandaar de naam, en na een of andere oorlog (…) is de productie
op last van een hooggeplaatst figuur, gestaakt om de andere partij dwars te zitten… daarna is er daar nooit
meer perkament gemaakt, dit speelde dus voor de jaartelling…
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Uiteindelijk na 5 nachten werd het weer beter en besloot ik om door te varen naar Eskifoca, dit is een leuk
klein dorp met een kasteel, hier heb ik op een plekje gelegen van een passagiersschip wat in onderhoud was,
tegen de avond kwam een man op een fiets langs en zei iets tegen me, ik verstond hem niet, en duwde
vervolgens een mobieltje in mijn hand, ik dacht dat is er weer een die mijn schip wil kopen, dus ik was erg
kortaf, maar de man die in mijn oor sprak was een Nederlander en die zei me dat de havenmeester op de
kade stond en vroeg hoelang ik wilde blijven liggen. Ik zei, maar 1 nacht. Okay, dit was geen probleem en dus
lag ik lekker gratig maar wel zonder stroom en water.
De volgende dag was het plan om naar Cesme te
gaan maar het werd Inousses (Oinoussa), een klein
Grieks eiland.
Hier aangekomen dacht ik: “dit zou wel eens de plek
voor mij kunnen zijn om te overwinteren”. Ik was de
enige die in de haven lag…het liggeld bedroeg € 0,36
per meter, dus erg goedkoop!
Een schitterend klein eiland, met een veerboot die
dagelijks naar het grotere eiland Chios gaat.
Jammer alleen van een dame van de coastgard die
mij later bezocht, ze vroeg me waar ik vandaan kwam,
en ik zei Eskifoca in Turkije, waarop ze zei dat ik dan
niet welkom was… Maar ik ben een EU burger!!!, zei ik.
Ik moest mij eerst melden in Chios en dan naar Inousses (Oinoussa) terug komen, nou dat heb ik dus niet
gedaan, later is dit allemaal goed gekomen gelukkig.
Ik wilde mij eerst nog even oriënteren in Cesme en
Chios (om te overwinteren), dus ik moest eerst nog even
daar kijken. De volgende dag komt er een zeilboot aan
uit Nederland en later nog eentje, het werd gewoon nog
gezellig druk… haha.
Zij vertelden mij dat de Marina in Chios een puinhoop is
met totaal geen voorzieningen en dat er maar een paar
schepen liggen, waaronder twee in verregaande staat
van ontbinding verkerende veerboten..
Nou dat was dus niks, dan maar in Cesme kijken, eerst
maar even beter weer afwachten.
Na een kleine week, het weer
was nog steeds heerlijk warm
en zonnig maar teveel wind,
ben ik naar Chios gegaan, de
stadshaven, het eiland heet
Chios maar de hoofdstad ook,
dus als ze de hoofdstad
bedoelen zeggen de Grieken:
Chora. De stadshaven is
absoluut geen aanrader, de
swell in de haven is moordend,
je ligt geen seconde stil en af en
toe komt er een golf tegen je
schip aan waardoor je het idee
hebt dat er iemand met een
grote voorhamer tegen je schip
aan zit te rammen, dus absoluut
geen overwinteringplek…
Ik wilde de kans niet voorbij
laten gaan om het eiland te bekijken, dus ook hier weer een auto gehuurd en rondgereden, het is wel veel te
groot om dat allemaal in één dag te bekijken, dus is mijn rondrit beperkt gebleven tot het dorpje Pirgi en
Mesta,en een verlaten nederzetting boven op een hoge berg, dat was op zich al indrukwekkend genoeg,
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Pirgi staat vol met beschilderde huisjes, maar een
beschildering die bestaat uit allemaal kleine driehoekjes in
zwart-wit, een ongelofelijk mooi gezicht. Hier heerst nog
veel armoede en dat is goed te merken.
In de haven van Chios hebben mijn accu‟s het begeven, de
lader raakte helemaal van slag en deed niets meer, ik heb
nood gedwongen mijn boegschroef en startaccu‟s gebruikt
om mijn koelkast te voorzien van stroom.
De volgende morgen besloten om naar Cesme te varen, de
boegschroef deed al niets meer, gelukkig kon ik nog wel
starten, dus alles in orde gemaakt en overgestoken naar
Cesme, Turkije. Dit is maar een kleine 8 mijl varen, (voor
het eerst dolfijnen om de boot heen gezien… geweldig).
Hier aangekomen zag ik direct dat dit een ideale plek was om te overwinteren, dus besloten om hier de
komende vier maanden te blijven liggen voor € 455,00 per maand.(excl. E en W…)
Intussen, als ik dit schrijf is het inmiddels februari 2012, heb ik de accu‟s vervangen, maar ook die van de
boegschroef (in totaal zes stuks…), is mijn toiletpomp stuk gegaan, is weer gerepareerd en is mijn Mastervolt
lader gerepareerd. Hopelijk hierna geen problemen meer aub…!
Bij de scheepscontrole in februari kwam ik tot de ontdekking dat mijn diesel grof filter dusdanig al vervuild was
dat ik deze moest vernieuwen, terwijl ik deze in augustus vorig jaar vernieuwd heb, dat betekent dat ik ergens
zeer zwaar vervuilde diesel heb getankt, waarschijnlijk in Roemenie. Ook daar moet je dus rekening mee
houden…
Mijn indruk van Turkije en zijn bewoners is dat de turken zeer hulpvaardige mensen zijn, iedereen is bereid
om je te helpen, ze nauwelijks Engels spreken maar meestal wel een ander kennen die dit wel doet en bellen
diegene dan gelijk op. Je krijgt hun telefoon tegen je oor gedrukt en zo wordt je verder geholpen.
De saamhorigheid van dit volk is zeer groot. Ik heb meerdere keren gezien dat een arm iemand voedsel krijgt
van een restauranthouder, omdat hij niet kan aanzien dat er iemand honger lijdt…en dat geheelbelangeloos.
De Turken zelf zijn een eigenaardig volkje, er is hoegenaamd geen discipline, iedereen doet maar waar hij of
zij zin in heeft, oversteken op een zebra is levensgevaarlijk, ze toeteren eerst en dan pas gaan ze eventueel
remmen, parkeren op een hoek, of dubbel parkeren, zelfs midden op de stoep, ook al ligt er een zebra, ze
staan daar waar ze wezen moeten en ieder ander moet maar opzij gaan! De toeter is heilig, als de rest het
niet meer doet dan doet de toeter het altijd nog, (ik heb wat wrakken onderweg gezien) er bestaat hier
kennelijk geen APK, als dat ingevoerd gaat worden kan denk ik 40 % van de straat afgehaald kan worden,
inclusief de scooters en brommers, die trouwens allemaal veel te hard gaan. Sommige gaan minimaal 100
km/u, ze zijn ook allemaal zwaarder dan 50 cc en rijden zonder beschermend pak en helm…!
Ook rijdt iedereen, ja zelfs de bus…”gewoon” door rood licht en veel te hard, ik ben een aantal keren met de
bus naar Izmir
geweest en heb
me daar zeer over
verbaasd, tevens
rijdt de bus met 90
km/u door het
tolpoortje, waar
maar 30km/u is
toegestaan…
ongelofelijk!!!
Zo‟n bus is geen
stadsbus zoals wij
die kennen maar
een echte reisbus,
je krijgt onderweg
zelfs een gekoeld
glaasje water…
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Overal in de straten staan grote containers om het afval in te doen, maar ook daar zijn ze erg laks in, het ligt
er naast opgestapeld of gewoon ergens in het gras, ik heb altijd gedacht dat de turken in Nederland de boel
aan hun laars lappen, maar dat doen ze hier allemaal, dus ze weten niet beter…!
En overal staat de tv aan, waar je ook komt, of het nu een restaurant, of winkel is…
Het valt me trouwens op dat er weinig of geen criminaliteit is, de meeste schepen met een bijboot waar een
buitenboord motor op gemonteerd is zitten niet op slot, ook de schepen zijn soms niet op slot.
Een scooterdealer hier verderop zet ‟s morgens de nieuwe scooters buiten, een stuk of 12 en allemaal met het
contactsleuteltje in het slot…nou dat zegt toch wel wat, niet???
24 februari is mijn geplande datum voor vertrek uit Turkije, of ik dan ook ga varen hangt van het weer af, tot
eind december heb ik nog buiten in mijn T-shirtje kunnen zitten en bijv, ‟s morgens op het achterdek kunnen
ontbijten, maar januari en februari vind ik toch erg koud met veel wind en dat had ik op deze breedtegraad
eigenlijk niet verwacht. Al in Bulgarije was het weer van slag volgens havenmeester Toni aldaar, het weer had
toen zelfs de krant gehaald…
Hier in Cesme zie ik dat de supermarkten goede zaken doen met de verkoop van infraroodstralers, en die zie
ik weer terug in de restaurants en andere winkels, kennelijk hebben ze het hier ook veel kouder dan normaal,
er zijn nergens in de restaurants verwarmingselementen te zien…?
Rest mij nog te vertellen dat ik op 6 januari 2012 een zware zuidwesterstorm over mij heen heb gekregen.
Het blijkt dat er dan in de haven een enorme deining ontstaat die alle schepen naar voren en achteren zweept.
Alle schepen liggen met de spiegel naar de steiger, zoals ook in De Remming maar met dien verstande dat er
geen palen in het water staan maar ankerlijnen aan enorme rotsblokken in het water, waarmee de voorkant
van het schip aan vast ligt. Bij zoveel deining en gaat 20 Ton na verloop van tijd als een razende te keer (van
voor naar acher), met gevolg dat er binnen 15 min. 4 landvasten braken, (twee van 14 mm dik en twee van
22 mm dik!!!). Steeds snel een nieuwe beleggen en vlak daarna KNAL stuk…en uiteindelijk zelfs een bolder
volledig met landvasten en wel uit de steiger gerukt. Die kwam als een projectiel op mij af en heeft de spiegel
beschadigd, gelukkig geen persoonlijk letsel. Met man en macht hebben we mijn schip 4 meter ruimte van de
steiger gegeven, nu kon het schip na “gelanceerd” te zijn weer rustig afremmen…hierna bleven de landvasten
heel maar werden nog wel erg zwaar belast…de hele nacht is er bewaking geweest, van 6 man
havenpersoneel en de baas zelf, tot de vroege morgen om alles in de gaten te houden, echt geweldig…
Tot zover mijn belevenissen, de volgende etappe bestaat uit Griekenland, Italië en Frankrijk.
Totalen:
Aantal liters diesel:
2891 (met nog minimaal 500 in de tank)
Aantal gemaakte kilometers: 5140
Aantal reisuren:
469
Het gemiddelde verbruik van diesel komt dan op 5,1 liter per uur. Dit is inclusief wachttijden bij sluizen en
bruggen en ook het gebruik van de verwarming en aggregaat.
Ik heb op de Rijn en de Donau natuurlijk stroom-mee gehad, zodat ik de gashendel een tandje terug kon
zetten, maar op mijn volgende reisgedeelte tot aan Frankrijk zal ik de gashendel wel twee tandjes hoger
moeten zetten……!

Cesme, (Turkije) 9 februari 2012.

Hans Hofhuis
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Nieuwe brochure
‘Jachthavens en asbest’

donderdag 30 augustus 2012

Asbest is regelmatig in het nieuws. Tevens is begin dit jaar de complete asbestwetgeving
aangescherpt. Ook watersportverenigingen kunnen met asbest te maken krijgen!
Asbest in het nieuws
Asbest komt niet alleen in het nieuws wanneer er ergens een brand is geweest. Ook onlangs
nog, bij de renovatie van flats in de wijk Kanaleneiland te Utrecht bleek dat vrijkomen van
asbest grote gevolgen heeft, want er zijn dan asbestvezels naar de omgeving verspreid die
moeten worden opgeruimd.
Aanscherping regelgeving
Asbest komt ook in het nieuws wanneer de politiek zich er mee bemoeit. Begin dit jaar is de
asbestwetgeving al aangescherpt en in de nabije toekomst zal de regelgeving verder worden
uitgebreid.
Watersportverenigingen en asbest
Ook watersportverenigingen kunnen met asbest te maken krijgen. Denk aan toepassingen
als golfplatendaken op loodsen en golfplaten beschoeiingen. Hoe ga je als vereniging daar
nu mee om, waar heb je je als vereniging aan te houden? Deze vragen worden beantwoord
in de nieuwe brochure ‘Jachthavens en asbest’.
Ledenvoordeel
Leden van het Watersportverbond kunnen deze brochure gratis downloaden. Let op: deze
brochure is alleen online verkrijgbaar. Ga daarvoor naar de site
www.watersportverbond.nl/verenigingen. Klik vervolgens op ‘accommodatie’, dan op
‘jachthaven’. Als u klikt op ‘asbest’ krijgt u, door uw lidnummer en postcode in te vullen,
toegang tot de brochure ‘Jachthavens en asbest’.

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Overgangsregeling jachtbouw bij
BTW-verhoging

dinsdag 12 juni 2012

Per 1 oktober verhoogt het kabinet de BTW van 19% naar 21%.
Dat is nadelig voor zowel bootkopers als jachtbouwers.
HISWA Vereniging – brancheorganisatie van de watersportindustrie - pleit, net zoals
dit geldt voor bouwers van onroerende zaken, voor een overgangsregeling.
Klanten betalen dan over de al voldane termijnen vóór de overgangsdatum van
1 oktober het oude tarief van 19%.

Klanten die een jacht in opdracht hebben bij een jachtbouwer en
die na 1 oktober wordt opgeleverd, moeten in geval van de
BTW-verhoging over alle bouwtermijnen 21% BTW betalen.
Dus ook over de termijnen die vóór 1 oktober zijn betaald.
“Zeker onder de huidige economische omstandigheden kan de
overgang naar een hoger BTW-tarief tijdens de bouwtijd van een
jacht ertoe leiden dat klanten van hun bestelling afzien of deze
uitstellen. Dat is nadelig voor onze leden, de jachtbouwers.
Bovendien worden klanten die nu een jacht in opdracht hebben
gegeven met een opleverdatum na 1 oktober, geconfronteerd
met een prijsverhoging met terugwerkende kracht.
Daarom pleiten wij voor een overgangsregeling”, aldus Geert
Dijks, hoofd branchebelangen van HISWA Vereniging.
Kamerleden zijn inmiddels benaderd om de voorgenomen
overgangsregeling op dit onderdeel voor de jachtbouw aan te
passen.

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.

36

Klein Vaarbewijs verhogen naar
75 jaar?
donderdag 30 augustus 2012

Nu de leeftijdsgrens voor het verlengen van het
rijbewijs per 1 juli 2013 naar 75 jaar wordt
verhoogd, is het Watersportverbond voor minimaal
eenzelfde leeftijdsgrens voor de verlenging van het
Klein Vaarbewijs. “Het is moeilijk uit te leggen
waarom rijbewijshouders langer mogen doorrijden
dan de Klein Vaarbewijshouders zouden mogen
varen”, aldus Maurice Leeser, directeur van het
Watersportverbond. Het Watersportverbond neemt het voortouw een brief naar de minister te
schrijven met het voorstel om de leeftijdsgrens te verhogen.
Enkele jaren geleden werd de leeftijd voor het Klein Vaarbewijs al opgetrokken van 65 naar
70 jaar. Dat betekent dat je op je 70ste het vaarbewijs moet verlengen voor een periode van
vijf jaar, wat extra administratieve lasten met zich meebrengt. Als reden voor het verhogen
van de leeftijdsgrens werd toen door de overheid de vergelijkbaarheid met de leeftijd van het
rijbewijs, deregulering en vermindering van administratieve lasten voor de burger genoemd.
De watersportorganisaties waren het daarmee eens en adviseerden positief.
Geen bezwaar tegen verhoging
De diverse watersportbonden, KLPD, beroepsvaart, opleiders die allen zitting hebben in de
vaste adviescommissie van de Stichting VAMEX, die de vaarbewijsexamens organiseert,
hebben het ministerie op haar verzoek om advies, reeds gemeld geen bezwaren te hebben
tegen een verdere verhoging. Als redenen noemde de adviescommissie dat het varen in
vergelijking met het wegverkeer toch al minder risico’s oplevert en een gelijktrekking met het
rijbewijs naast eenduidigheid voor de burgers, vermindering van administratieve lasten, ook
het behalen ervan aantrekkelijker maakt.
Schrappen leeftijdsgrens
Het Watersportverbond ziet het liefst dat de leeftijdsgrens helemaal geschrapt wordt, zoals in
België en Duitsland het geval is. Daarmee wordt meteen een ander probleem aangepakt,
namelijk dat van de ongelijkheid met de geldigheid van het ICC (International Certificate of
Competence), het buitenlands vaarbewijs. Voor het ICC geldt internationaal gezien geen
verplichte bovengrens. Maar omdat in Nederland het ICC door de overheid is gekoppeld aan
het Klein Vaarbewijs wordt voor het ICC dezelfde leeftijdsgrens als van het Klein Vaarbewijs
gehanteerd. In het buitenland wordt het ICC ook gevraagd voor schepen die in Nederland
niet vaarbewijsplichtig zijn. Dit betekent dat ook deze groep voor het varen in het buitenland
door de overbodige leeftijdsbeperking getroffen wordt. Het Watersportverbond is van plan in
de brief naar de minister dit ook ter sprake te brengen en voor te stellen de leeftijdgrens
helemaal te schrappen.
Schrappen van de verlengingsleeftijd is naar het oordeel van het Watersportverbond
verantwoord. In de pleziervaart is het aantal ongevallen een fractie van dat in het
wegverkeer. Bovendien heeft de pleziervaarder voldoende mogelijkheden en is daar ook aan
gewend om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, bijvoorbeeld door het
mijden van drukke vaarwegen en ongunstige weersomstandigheden of het aanpassen van
het schip en bemanning.
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 Anemonenlaan 8, 1943 BC Beverwijk

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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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.

BINNENKORT VERWACHT:
DRINKWATER ANTIVRIES

€ 19,-

ACTICIDE CMG = KATHON
BRANDSTOF ONTSMETTINGSMIDDEL.
ONMISBAAR DEZE WINTER!
Flacon is 250 ml,
goed voor 5000 ltr
diesel.
Nu slechts:

€ 22,Wij hebben nog plek voor onze winterstalling! Informeer naar onze
scherpe tarieven!
( Zomerstalling binnen/buiten en knippen / scheren kan nog tot 1 oktober !! )
LET OP: DEZE ACTIES ZIJN GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

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

