1e kwartaal 2013

Twintigste jaargang nr. 1

“Lisenne”

REMMINGWERK
Het blad voor de club van het
bootjesvolk

Inhoud:
Remmingwerk 1e kw 2013

Colofon Remmingwerk
Twintigste jaargang nummer 1

Blz. 2
Blz. 3
Blz. 4
Blz. 6
Blz. 8
Blz. 9
Blz. 10
Blz. 13
Blz. 14
Blz. 15
Blz. 16
Blz. 17
Blz. 18
Blz. 19
Blz. 20
Blz. 22
Blz. 25
Blz. 27
Blz 28
Blz. 33
Blz. 34
Blz. 35
Blz. 36
Blz. 37
Blz. 38
Blz. 39

Voorwoord van de voorzitter
Opening van het vaarseizoen 2013
Notulen bestuursvergadering 5 febr. 2013
Notulen bestuursvergadering 5 maart 2013
Notulen bestuursvergadering 2 april 2013
Uitnodiging voorjaarsvergadering
Notulen najaarsvergadering 19 nov. 2012
20-jarig jubileum
advertentie Klaas Mulder
Kabeltjeskrant
De Pen: Hans en Hannie Tieken
De nieuwe “Rick”
De bijzondere wereld van de Fuut
Wat weten we eigenlijk
“Rwerk bezorgen” / Wist u dit?
“Europa Reis” van Hans Hofhuis (slot)
Jaarverslag 2013 “Schuttevaer”
Jan en Riet Nome / Wist u dit?
Brandpreventie, verslag van Jan Nome
advertentie Thijcas
KNWV Onderzoek leeftijd Klein Vaarbewijs
KNWV Sluisengeld Muiden afgeschaft
KNWV Weer stuwards op sluisen
Gelieve contact op te nemen met…
mutatieformulier + bestuursgegevens
Sloepenrol
advertentie Dekker Watersport

Verenigingblad van
WSV “De Remming”
Oprichtingsdatum 14 juni 1993
Badhuisweg 2 Rood
1506 PA Zaandam
Betaaladres:
ING 6580560
t.n.v. W.S.V. "De Remming" Zaandam
Redactie:
Wim Romkes
Joke Brandse
Redactieadres:
jokebrandse@gmail.com
Distributie:
Marion Steijn

Sluitingsdatum:
Inzenden van kopij
alleen per e-mail aan:

Bericht van de redactie
Een nieuw vaarseizoen staat weer voor de deur.
Op 20 maart passeerde de zon de evenaar en staat nu
weer aan onze kant van de aardbol, kortom lente!!!
Aan de temperatuur is dit echter nog lang niet te merken.
Zo onvoorspelbaar als het weer, zo zijn er ook in elke
vereniging verschillende mensen met verschillende
ideeën, verschillende tijdsbestedingen en verschillende
temperamenten. Dit alles houd ons scherp en actief.
Met het voorjaar komt ook de voorjaarsvergadering er
weer aan. In Remmingwerk wordt nog verslag gedaan
van de Nieuwjaarsreceptie, maar ook moeten we al weer
vooruit kijken en vergaderen over de dingen die komen
gaan en nog te gebeuren staan.
We gaan het zien en beleven in het komende seizoen.
In Remmingwerk proberen we in elk geval een ieder aan
zijn trekken te laten komen, zodat er weer genoeg te
lezen en hopelijk te genieten valt.
Uiteraard stelt de redactie altijd prijs op uw stukje, verhaal
en andere ideeen. Laat dit weten via de e-mail.
Remmingwerk is een blad van u, voor u en door u.

jokebrandse@gmail.com

Voor nummer 2 uiterlijk tot:

1 november 2013

De redactie wenst u een warm en zonnig
vaarseizoen.
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W.S.V. “DE REMMING”
28 maart 2013

Beste clubgenoten,
Het eerste blaadje van het jaar komt weer uit.
De verwachtingen zijn hoog gespannen want het blaadje ziet er momenteel gelikt uit.
Als bestuur zijnde zijn wij druk in de weer voor een vaste aansluiting op het waternet.
Wij hebben momenteel gesprekken gevoerd met de gemeente en met het PWN.
We zijn er uit en krijgen een meter op onze naam. Dat gaat wel geld kosten maar we
hopen, doordat wij nu een water vulpunt krijgen waar voor moet worden betaald, dat de
kosten op lange termijn worden terugverdient.
Ook zijn we bezig met een aansluiting op het riool dat gaat er mogelijk ook komen.
De steigers worden stroef gemaakt, al met al een bedrijvige bedoening op de haven.
En dan hebben wij nog steeds te kampen met een niet aflatende winter.
Het heet momenteel voorjaar maar elke ochtend moet er nog steeds worden gekrabd om
het ijs van de autoruiten af te krijgen.
Nog geen aanlokkelijk weer om wat op de boot te gaan doen.
We gaan er maar vanuit dat het een mooie zomer gaat worden.
De meeste van ons hebben de reisplannen al klaar liggen en wachten op een betere
temperatuur.
Nog even geduld en dan krijgen we waar we
recht op hebben.
Allemaal een fijn vaarseizoen en op naar ons
jubileumfeest.
Henk van „t Hul
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Opening van het
vaarseizoen
Op zaterdag 20 april 2013

gaan we er weer een leuke middag van maken
voor het bootjesvolk van WSV “De Remming”
n de Ark vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur.
U bent allen van harte welkom.

Zoals altijd maken we er weer een feestelijke middag van.
Een gezellig samenzijn met koffie en soesjes, een wijntje, biertje of glaasje fris.
Bertha gaat de hapjes maken……
Iedereen krijgt een lootje en we hebben weer mooie prijzen.
Het is de bedoeling dat we van deze opening een jaarlijks terugkerende traditie
maken, maar daar dienen natuurlijk wel alle leden het mee eens te zijn.

De evenementencommissie bestaande uit Hilda, Gerda,
Berhta, Jennie en Anne.

Tot ziens op 20 april 2013.
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Bestuursvergadering van de
W.S.V. “De Remming”
dinsdag 5 februari 2013

Aanvang:
Locatie:

20.00 uur
De Ark

Aanwezig:

Henk van ’t Hul, Jan Gankema, Jan Zwart, Rolf Mulder en Riet Nome
Op uitnodiging de heren Anne de Jong en Jan Kooiman, voor het 1e punt van
de vergadering.
Geen

Afwezig:

Opening
Henk opent de vergadering om 20.00 uur en geeft het woord aan Anne die samen met Jan
K. in gesprek is met de gemeente aangaande het huren van de haven en, door de
gemeente, de wens van het maken van een dwanghaven. Anne heeft een brief gemaakt
welke met goedkeuring van het gehele bestuur verstuurd zal gaan worden aan de gemeente.
De kennis van de beide heren uit het verleden aangaande deze kwestie is zeer welkom bij
het bestuur. Om 21.15 uur zijn beide heren weer vertrokken waarna het bestuur verder kon
met de vergadering.
Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering op 4 december 2012 worden goedgekeurd.
Binnengekomen post en/of uitgaande post
Naar aanleiding van de e-mail van Jos Kroon over het stroef maken van de steigers is een
offerte aangevraagd. In het voorjaar zal er aan de steigers gewerkt gaan worden.
Diverse e-mails betreffende aanpassingen/wijziging ontvangen m.b.t. e-mailadressen
aangaande de ledenlijst.
Geruchten over het feit dat er op diverse schepen in onze haven gewoond wordt.
Financiën
Jan Z. meldde dat hij benaderd is door een lid met een zwerfligplaats over het door hem
gebruikte elektra. Wanneer iemand een zwerfligplaats krijgt aangewezen en de box heeft
een vaste ligger, dan zal in het geval men elektra wilt, dit zelf moeten regelen met de vaste
ligger van de betreffende box. Deze wordt n.l. aangeslagen hiervoor. Dus onderling
afrekenen.
Haven- en Technische commissie
Rolf deelde mede dat er een offerte is binnengekomen voor het realiseren
van een watermeter voor het drinkwater. Er zal één watertappunt komen in
de haven waarop aangesloten de watermeter. Hiermee kan er tegen een
gering bedrag drinkwater getapt worden. Wij hopen dat het
legionellaprobleem hiermee beheersbaar wordt.
De gemeente houdt strengere controles aangaande het wonen op de
haven. Ook het ’s winters verblijven op de boot, anders dan
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werkzaamheden verrichten is ten strengste verboden. Wij moeten handhaven, anders raken
wij onze vergunning kwijt. In de eerstvolgende ledenvergadering zal bekend gemaakt worden
op welke wijze ons huishoudelijk reglement aangepast gaat worden.
In de woonschepennota 2010 van de Gemeente Zaanstad staat vermeld dat schepen en
zelfs woonschepen in jachthavens niet in aanmerking komen voor legalisering.
Jachthavens beschikken over een vergunning voor het afmeren van jachten of
pleziervaartuigen en de vergunninghouder dient er op toe te zien dat de ligplaatsen niet
worden of gaan worden gebruikt voor (permanente) bewoning. Wanneer dit wel gebeurt zal
de gemeente ingrijpen in de vergunning van de jachthaveneigenaar.
Redactie en evenementen commissie
De nieuwjaarsreceptie op 12 januari 2013 gehouden in het
Pannenkoekschip was een succes. Het bestuur dankt de
evenementen commissie hiervoor.
De evenementen commissie is bezig met het voorbereiden van de
opening van het vaarseizoen op 20 april a.s. en de viering van ons 20jarig bestaan, hetgeen in oktober gevierd gaat worden.
Rondvraag
Geen opmerkingen.

Hiermee wordt de vergadering om 22.30 uur afgesloten.

De volgende vergadering zal op
5 maart a.s.
in de Ark gehouden worden.
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Bestuursvergadering van
W.S.V.“De Remming”

dinsdag 5 maart 2013

Aanvang:
Locatie:

20.00 uur
De Ark

Aanwezig:

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

Afwezig:

Opening
Henk opent de vergadering om 20.45 uur en heet de aanwezige welkom.
Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering op 5 februari jl. worden
goedgekeurd.
Binnengekomen post en/of uitgaande post
Er is een e-mail van Jan Nome binnen gekomen met tips betreffende brandpreventie voor de
jachthaven.
Financiën
 Jan Z. meldde dat de rekeningen verstuurd zijn voor 2013.
 Er zal nog een tweede persoon, naast Ed Baars, welke ook nog gevraagd moet worden,
gezocht worden voor de kascommissie voor de ledenvergadering.
Haven- en Technische commissie
 Rolf deelde mede dat er een offerte is binnengekomen voor het aankopen van korrels en lijm
om in het voorjaar de steigers ruw te gaan maken. De offerte is akkoord bevonden, waardoor tot
aankoop over gegaan kan worden.
 Riet zal een aanvraag doen bij het PWN voor een nieuwe watermeter en bij de Gemeente
Zaanstad een aansluiting op de riolering.
 Er zijn elf nieuwe aanmeldingen binnengekomen voor aanvraag van een lidmaatschap. Zes
ervan hebben inmiddels het lidmaatschap betaald waardoor Jan G. deze week de toekomstige
leden telefonisch zal benaderen om met Rolf, op zeer korte termijn,
een ballotage te houden.
 Henk deed een verzoek aan Riet om vast voorbereiding te maken
om in het huishoudelijk reglement op te nemen dat er niet aan boord
geslapen mag worden in de winterperiode.
 Het water zal ieder jaar voor de periode 1 oktober t/m 31 maart
afgesloten gaan worden.
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 Ook is het aanbieden van afval in de periode 1 oktober t/m 31
maart niet meer mogelijk. Dit alles als teken naar de Gemeente
Zaanstad dat wij als jachthaven er alles aan doen om onze
vergunning te behouden voor wat betreft het ’s winters verblijven,
anders dan werkzaamheden, op de jachthaven.
Redactie en evenementen commissie:
 De feestelijkheden betreffende de opening van het vaarseizoen zal
gehouden worden op 20 april a.s. in de Ark.
 Voor de viering van ons 20-jarig bestaan op 19 oktober a.s. is de
commissie al druk bezig met de voorbereiding hiervan.
Rondvraag:
Geen opmerkingen.
Hiermee wordt de vergadering om 21.40 uur afgesloten.

De volgende vergadering zal op
2 april a.s. om 20.00 uur
in de Ark gehouden worden.
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Bestuursvergadering van
W.S.V.“De Remming”
dinsdag 2 april 2013
Aanvang:
Locatie:

20.00 uur
De Ark

Aanwezig:
Afwezig:

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

Opening
Henk opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom.
Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering op 5 maart jl. worden goedgekeurd.
Binnengekomen post en/of uitgaande post
Opzegging Fam. Bickar met doerak Pitcairn wegens verkoop boot.
Financiën
Naast Ed Baars, zal ook Chris Kabel gevraagd worden voor de kascommissie voor de
ledenvergadering.
Haven- en Technische commissie
Rolf deelt mede dat het watertappunt is aangekocht en geleverd. Zodra de leiding is aangelegd zal hij
worden aangesloten. De nieuwe watermeter is aangevraagd bij het PWN en zal z.s.m. geplaatst gaan
worden. Kick van Zol van de Gemeente Zaanstad afd riolering, zal benaderd gaan worden om voor
het water mee te mogen liften voor een aansluiting in de koker van het aan te leggen drukriool onder
de brug.
Bij de Gemeente Zaanstad zijn wij bezig een aansluiting op de riolering aan te vragen.
Van de elf nieuwe aanmeldingen voor aanvraag van een lidmaatschap zijn er inmiddels 5
geballoteerd. Er is nog 1 nieuwe aanvraag binnengekomen waardoor er op korte termijn nog 7
toekomstige leden geballoteerd gaan worden. Wel zal eerst door hen het lidmaatschapsgeld betaald
moeten zijn.
Voorjaarsvergadering
De voorjaarsvergadering kan dit jaar niet gehouden worden in het gebouw van Mozamo, i.v.m.
bestuursproblemen daar. Wij zijn blij een locatie naast dit gebouw gevonden te hebben.
Omdat Jan Z. met vakantie is zal hij wel een financieel verslag maken welke voorgelezen zal worden
door de secretaris.
Redactie en evenementen commissie
Geen nieuwe info ontvangen.
Rondvraag
Geen opmerkingen.
Hiermee wordt de vergadering om 22.00 uur gesloten.

De volgende vergadering zal op
maandag 13 mei a.s. in de Ark gehouden worden.
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Voorjaarsvergadering
MAANDAG 22 april 2013 om 20.00 uur
in clubgebouw Muziekvereniging De Notenkraker
TTM Simson (naast Mozamo) te Koog aan de Zaan

1)

Opening van de vergadering

2)

Notulen van de najaarsvergadering 2012 ter
goedkeuring

3)

Ingekomen en uitgaande stukken

4)

Jaarverslag van het bestuur

5)

Verslag kascommissie

6)

Verslag penningmeester
(wegens afwezigheid penningmeester door secretaris)

PAUZE
7)

Mededelingen van de havencommissie en verloop wachtlijst nieuwe leden

8)

Mededelingen van de technische commissie

9)

Aanpassing huishoudelijk reglement

10)

De evenementencommissie

11)

Rondvraag en sluiting
Komt allen en laat uw
betrokkenheid met de club zien.
Tot ziens op maandag 22 april 2013 bij
muziekvereniging de Notenkraker T.T.B. Simson
(naast Mozamo) om 20.00 uur.
Adres: Clubgebouw De Notenkraker, Wezelstraat 15,
1541 LZ Koog a/d Zaan
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Notulen
najaarsvergadering 19 november 2012

Locatie: Mozamo
Aanvang: 20.00 uur

Aanwezig bestuur
Aantal op de getekende
presentielijst

: Henk van ’t Hul, Riet Nome, Jan Zwart, Jan Gankema en
Rolf Mulder.
: 32 leden

Met kennisgeving afwezig : Wim Romkes

Opening
Henk opent om 20.05 uur de ledenvergadering en heet een ieder
hartelijk welkom, speciaal Hilda Willemsen, zo kort na het
overlijden van haar man Ger. Er wordt 1 minuut stilte gehouden i.v.m. het overlijden van twee van
onze leden dit jaar.
Notulen vorige vergadering
De notulen van de voorjaarsvergadering 2012 worden goedgekeurd.
Ingekomen en uitgaande stukken
Riet meldt dat alle post welke was binnengekomen al besproken is in de bestuursvergadering en
te lezen in de notulen welke al vermeld staan in ons clubblad Remmingwerk.
Jaarverslag van het bestuur
Henk meldt in grote lijnen wat er zich zoal heeft afgespeeld het afgelopen jaar. Dit alles is ook te
lezen in de notulen van de bestuursvergaderingen in Remmingwerk. Een greep hieruit is het in
de clinch liggen met de Gemeente, welke een ontwerp heeft om een dwanghaven te maken van
het gedeelte aan de buitenkant van onze haven. Het bestemmingsplan is een recreatiehaven.
Anne de Jong heeft het bestuur gewezen op het verleden dat hierover zelfs een rechtszaak
geweest is. Het huidige bestuur was hier niet van op de hoogte. Dit is aan de Gemeente verteld
en deze komt hier op terug.
De heer Meurs vraagt of het bestemmingsplan niet is gewijzigd. Henk zei dat daar bij ons niets
van bekend is.
Tevens deelt Henk mede, dat er aan gewerkt wordt een hek te plaatsen boven aan de trap, zodat
de ongenode gasten, welke de laatste tijd gesignaleerd worden, geen toegang tot de haven meer
kunnen krijgen.
Verslag Penningmeester
Jan Zwart deelt verslagen uit en neemt een aantal punten door.
De bankkosten zijn aan de hoge kant. Dit komt vooral door het gebruik van het pinapparaat. De
inkomsten van het passantengeld gaat maar voor 1/3 via het pinapparaat. Het zou veiliger zijn als
deze wat meer gebruikt gaat worden. De havenmeester zal hier op gewezen worden. Toch moet
het ook mogelijk blijven voor de passanten om contant af te kunnen rekenen. Voorlopig blijven wij
nog gebruik maken van de mogelijkheid om met pinautomaat te kunnen betalen.
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De inkomsten van het elektra lijkt wel een spaarpotje te
worden. De uitgaven blijken aanzienlijk minder. Hierover
wordt gestemd en daardoor gaat het tarief per kwu. van €
0,30 naar € 0,20 per kwu. met ingang van de eerstvolgende
rekening.
Hilda Willemsen laat de door hun gestorte borg in de kas
van De Remming.
Voorlopig ook geen verhoging van het havengeld. In 2015 met het nieuwe huurcontract
kan hier alsnog verandering in komen.
Dhr. Meurs vraagt of de verhoging dan gelijk 300% gaat worden. Jan Zwart zegt dat dit niet
aannemelijk is.
De teksten in de twee huidige contracten zijn wat warrig. Er wordt gevraagd of deze dan niet zijn
beoordeeld door een jurist. Dit zal wel het geval geweest zijn, maar wij wilden toentertijd de
haven graag hebben en het toenmalig bestuur is toen snel met alles akkoord gegaan.
Jan Nome vraagt dat, wanneer Dukra verkocht gaat worden de inhoud van ons contract niet naar
voren komt. Dit zal niet het geval zijn, want de inhoud van ons contract is niet bekend bij Dukra.
Havencommissie
Jan Gankema meldt dat de ledenstop m.i.v. heden wordt opgeheven.
Er moeten nog een paar leden geballoteerd worden. Er zijn een aantal
mensen vertrokken door verkoop van de boot of in verband met
leeftijd. De vrijgekomen plaatsen zijn gelijk weer ingevuld door boten
die op de wachtlijst stonden. Er zijn op dit moment vrij veel aanvragen
voor sloepen van ongeveer 4 tot 6 meter. In feite kunnen wij deze
boten niet weigeren. Als men de volledige prijs van de box betaalt zijn
er geen nadelige inkomsten voor de vereniging. Hierop volgen hevige discussies. Volgens Anne
de Jong kunnen wij volgens ons reglement maximaal 99 boten plaatsen. Als de sloepen dan de
overhand krijgen is dit nadelig voor onze haven. Dit gegeven zou dan eerst uit ons reglement en
huurcontract moeten.
Jan Gankema spreekt de wens uit dat een ieder in het komend jaar een goed vaarseizoen zal
hebben.
Technische commissie
Rolf Mulder komt nog even terug op de controle betreffende legionella, c.v.-ketel en kranen op de
steiger. Voor dit alles verwijzen wij naar de notulen in Remmingwerk. Het besluit moet nog
genomen worden of de slangen op de steiger verwijderd gaan worden. Tevens wordt er nog
gekeken of er elektra-aansluitingen bij moeten op de passantensteiger.
Hans Hofhuis vraagt of er water op de steiger kan blijven. Wanneer er vorst komt kan hij op tijd
afsluiten. Na discussies over en weer is dit door de voorzitter akkoord bevonden met de
mededeling dat dit dan onder zijn verantwoording valt. Niet het gehele bestuur is het hiermee
eens.
Joke Brandse vraagt waarom de douche van de winter niet open kan blijven, omdat het water in
de ketel ook op temperatuur blijft. Ook wordt er volgens haar teveel chloor in de hydrofor
gegooid. Dit is ter voorkoming van legionella. Hier zal in het vervolg wat minder in gedaan
worden.
Ook meldt zij dat de plankjes voor de futen verwijderd zijn. Hiervan is niemand op de hoogte. Op
de vraag of er nieuwe kunnen komen wordt geantwoord dat dit met Gerrit opgenomen zal
worden.
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De evenementen commissie
Afsluiting van het vaarseizoen werd druk bezocht en was dan ook een
groot succes.
De erwtensoep en de hapjes, gemaakt door Bertha de Vries, waren
heerlijk.
Bertha bedankte voor het cadeau wat zij gekregen heeft als dank voor al
haar werk.
Hilda Willemsen vroeg welk budget de commissie eigenlijk heeft. Dit wordt
beantwoord met € 3.000,00. Janny Gankema merkte op dat dit al jaren
zo is en of er geen verhoging mogelijk is? Wanneer er een keer meer
nodig is kan dit aangevraagd worden.
De nieuwjaarsreceptie in 2013 zal op zaterdag 12 januari plaatsvinden in het Pannenkoekschip te
Wormerveer van 20.00 uur tot 23.30 uur.

Rondvraag
Jan Kooiman heeft een opmerking over de winterliggers in de haven. Moeten hier geen regels
voor opgesteld worden, met name dat de boot netjes onderhouden wordt. Nu ligt er een boot bij
de opgang naar de brug, welke er niet uit ziet. Het vlot kan hierdoor zelfs niet eens gebruikt
worden. Wij zijn toch geen wrakkenhaven. Straks gebeurd er wat, er staat ook elektra (16 amp.)
op. Het bestuur vindt dit een terechte opmerking en zal dit opnemen met de havenmeester.
Tevens vraagt hij of de ledenlijst niet geactualiseerd wordt. Dit zal gaan gebeuren met vermelding
in het volgende Remmingwerk.
Hans Hofhuis merkte op dat op de A en C steiger de elektrakast met een sleutel omgezet kan
worden. De moedersleutel moet niet zomaar gebruikt kunnen worden. Hier zal aandacht aan
geschonken worden.
Marion Steijn vroeg of wij bericht krijgen dat er in speciale koopavonden bij Dekker Watersport
zijn voor leden en of dit kenbaar gemaakt kan worden aan de leden.
Wij krijgen hier geen bericht van. Dit kan elk lid zelf regelen bij Dekker Watersport.
Er werd een vraag gesteld wat wij gaan doen aan de gladde steigers. Kippengaas erover is
misschien een optie, de meningen zijn hier over verdeeld. Het bestuur komt hier nog op terug.
Gemeente Zaanstad schijnt zelf grind te gebruiken, maar dat blijkt niet meer te mogen.
De vergadering wordt gesloten om 21:30 uur. Daarna volgt een pauze, waarna Jan Nome een
lezing geeft over brandveiligheid met name voor onze boten. Gezien de vele vragen en hevige
discussies over en weer, blijkt dit een onderwerp dat leeft onder onze leden.
Jan Nome heeft toegezegd e.e.a. in Remmingwerk over dit onderwerp te plaatsen. De voorzitter
dankt hem voor de presentatie.

Het was weer ouderwets gezellig.
Mozamo,
hartelijk dank voor de goede
verzorging.
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Driemaal HOERA, HOERA, HOERA!!!

Jachthaven “De Remming”
viert haar
Op 14

juni a.s. is het al weer 20 jaar geleden dat onze
Jachthaven “De Remming” werd opgericht.

Dit feit laten wij uiteraard niet zomaar voorbij gaan.
Dit moet gevierd worden.
Hiervoor gaan onze beentjes van de vloer en wel op

zaterdag 19 oktober 2013
in de Lindeboomschool te Koog a/d Zaan
Aanvang 17.30

uur waarna er tot 22.30 uur gegeten, gedronken

en gefeest wordt.
Een uitgebreid warm en koud buffet staat tot onze beschikking.
Dus zet 19

oktober 2013 vast in uw agenda, want dit mag u niet missen.
U kunt zich aanmelden voor dit feest bij Mevr. J Gankema

Tel: 0229-216355 of mobiel 06-5317 1628
Zet je feestneus maar vast op !!!

Feestadres:
H.Tieken zalencentrum
“De Lindeboomschool”
Raadhuisstraat 57
1541 JB Koog a/d Zaan
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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.

RAYMARINE ST40 DIEPTEMETER
Inclusief zender, nu slechts

€ 169,-

RIWAX GLANSPAKKET
NU VANAF

€ 180,-

RIWAX heeft een professionele lijn poets- en
schoonmaakmiddelen waarmee u uw boot
laat glanzen als een hagelnieuw jacht! Kom
langs voor een goed advies!

Onze winterstallers gaan weer te water. Dus we hebben weer
plek voor zomerstalling. Even knippen / scheren of een grote
beurt in een loods voor uzelf? Bel ons!
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

Kabeltjeskrant
Anekdotes uit een zeilersleven opgetekend door Chris Kabel

Bananenjager(3)
In mijn vorige twee afleveringen vertelde ik U, dat mijn vrouw en ik, als betalende
passagier, met een vrachtschip zijn mee gevaren, vanuit Hamburg naar Costa Rica en
terug. Wij brachten auto’s naar Franse Caribische eilanden en haalden bananen op in
Costa Rica.
Na het Franse eiland Martinique te hebben aangedaan gingen wij, via de Caribische Zee, in de richting
van een niet al te grote haven aan de kust van Costa Rica en meerden daar af. Dit was het eindpunt van
de heenreis. Wij hadden enige dagen rust want het schip moest worden geladen met bananen en
ananassen. De bananen werden opgeslagen in de koelruimten van het schip. Daar heerste een
constante temperatuur van 9 graden Celsius (ongeveer gelijk aan Uw koelkast). De ananas werd
geladen in koelcontainers die op dek vastgesjord waren. Hier draaiden dieselaggregaten een constante
temperatuur van 13 graden. De bemanning kreeg uiteraard geen rust. Als een schip aan de wal ligt dan
wordt er nog harder aan onderhoudswerkzaamheden gedaan. Het leven van een zeeman is hard.
Maar eerst was er wel tijd voor een groot feest waaraan iedereen aan boord meedeed. Je bent namelijk
wel in een land waar de rum lekker en goedkoop is. Om de feestvreugde te vergroten kwamen er mooie
vrouwen van de wal aan boord. Leuke vurige Zuid Amerikaanse meiden. Ze kostten wel een paar centen
maar dan had je ook wat. Menig bemanningslid was een tijdje zoek, uiteraard niet alleen. Het was het
aloude liedje: Wein, Weib und Gesang. Blijf daar maar eens nuchter bij!
Wij zelf hadden de tijd om enige dagen lekker te gaan passagieren in het dorp en de omgeving. De
natuur is prachtig in Costa Rica. Zo gauw als je echter in de “bebouwde” kom kwam dan viel het op, dat
het een armoedige rotzooi was. Het deed mij wel denken aan de jaren voor de oorlog aan de armere
buurten in Zaandam.
Veel kinderen, groot en klein, armoedige rottige houten huisjes, een leven dat zich grotendeels op straat
afspeelt en weggetjes en straatjes in slechte staat.
Wij kochten ansichtkaarten en plakten daar van die grote mooie postzegels op. Onze kapitein
adviseerde ons echter deze kaarten niet via de bekende brievenbussen te verzenden. “Ze stelen de
postzegels van je poststukken af”, zei hij. Wij hebben onze kaarten uiteindelijk via de plaatselijke agent
van de scheepsrederij laten verzenden. Dat was veiliger en gaf meer kans, dat alles op zijn bestemming
zou aankomen.
Wij bezochten ook een bananenplantage en mochten daarbij een kam bananen uitzoeken van wel een
meter hoog. Trots nam ik hem mee en plaatste hem bij de andere bananen in de koelruimte. Toen wij
weken later thuis kwamen hebben wij de hele familie van banaan kunnen voorzien.
Nadat het schip was afgeladen met ananas en bananen gingen wij zo snel mogelijk richting Europa. Tijd
is geld en een ruwe olie motor is geduldig en kost weinig. Hard varen en lekker stinken. Geen mens ziet
of ruikt het. In twaalf dagen vaarden wij van Costa Rica naar Antwerpen. Hier werd het fruit gelost en
gingen wij ook van boord.
Wij waren vijf weken op zee geweest en hadden ons geen moment verveeld. Veel geleerd en nog meer
respect gekregen voor de zeelui. Het zal je beroep maar wezen. Petje af voor die jongens.
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De Pen
Bootjes, bootjes, bootjes, ik heb er wat gehad !
Van roeiboot toe zeilboot tot motorboot. Tja ben er mee opgegroeid en moet zeggen, het blijft
genieten op het water!
Hannie mijn vrouw denkt er ook zo over en de eerste keer dat ze met me mee ging varen in
1983 zei ik “Gooi maar los” maar ja, de boot ging geen kant op, bleek dat ze de fenders had
losgemaakt i.p.v. de landvasten… Tja dat vergeet ze nooit meer natuurlijk.
Vroeger hadden we een vaste ligplaats op Loosdrecht met onze toenmalige motorboot
“DE ELFA”, de naam kwam van onze kinderen Ellis en Fabiënne dus je snapt het, leuke tijd
gehad op o.a. het eiland De Meent waar we nog wel komen.
Na veel regenachtige zomers de boot in 1997 toch maar verkocht en voor het buitenland
gekozen. Echter in 2002 ging het weer kriebelen en een Cascaruda 9.00 gekocht, opgeknapt,
weer varen en uiteindelijk weer verkocht om onze huidige boot te kopen. Een Waddenkruizer
11.00 waar er maar 3 van gemaakt zijn.
Deze boot, toen genaamd de DENFREY. Deze hebben we omgedoopt naar LISENNE, en ja,
je raadt het al, ook weer een stukje uit de namen van onze kinderen.
We hebben al menige leuke tocht gemaakt en de planning voor dit jaar is Maastricht, waar we
5 jaar geleden ook heen gevaren zijn.
Maar ja, je weet het nooit, voor hetzelfde geld blijven we onderweg ergens hangen, dat is het
mooie van een boot “vrijheid”.

We zijn blij met ons plekje bij de Remming, lekker dichtbij en alles in de buurt, supermarkt,
kroegen, winkels etc.
We hopen op een mooie zomer
en wensen iedereen veel
vaarplezier.

Groeten Hans en Hannie
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De nieuwe “Rick”
Na een noodlottig ongeval vorig jaar
september met de “oude” RICK , ligt er deze
winter weer een schitterend mooi scheepje in
box 55A, op de plek van de “oude” Rick.
De nieuwe “Rick” is een Pedro van 9.60 mtr. met alles erop en eraan.
Dank zij de geweldige inspanning van de verzekeringsexpert, de heer Rotgans
uit Tuitjenhorn hebben Maarten en Marjo dit prachtige scheepje kunnen
aanschaffen!
Wij wensen Maarten en Marjo een behouden vaart en nog vele jaren vaarplezier.
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Wat weten we eigenlijk
1e kwartaal 2013
Bij deze de antwoorden van het 4e kwartaal 2012
Antwoorden: 1.In de 18de eeuw, 2.Door het bloed op vaatwanden, aders en hart. 3.Gemalen noten,
4.Decibel, 5.Seismograaf, 6. Cartograaf, 7. Abrikoos en perzik, 8. 1940, 9. Een isolator, 10. Koolzuur,
11. Chromosomen, 12. Herbarium, 13. Hiv – virus, 14. Biosfeer, 15. Het broeikaseffect op aarde.
Dan nu de Puzzel uitslag, wat betreft de taal.
A B C – Er missen enkele letters uit het alfabet. Wat was het woord van de onbrekende letters?
Het antwoord is: Breuk.
Dan nu de Crypto:
Welk woord wordt hier bedoeld?
De woorden waren: slimmer, tijd, aanduiding. Het antwoord is: Wijzer
Waren ze allemaal goed? Knap hoor!
Dan nu de volgende 15 van: Wat weten we eigenlijk? Nr. 1, 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

In welke provincie ligt de gemeente Tytsjerksteradiel?
Hoe groot is Nederland……km².
Wat wordt het dak van de wereld genoemd.
Wat wordt het land van de 1.000 meren genoemd
Wat noemt men de eeuwige stad.
Wat is het land van de rijzende zon.
Hoe hoog is de Eiffeltoren.
Hoe lang is het geleden dat de stad Babylon werd vernietigd.
Wat is de hoofdstad van IJsland.
Wat is een toendra.
Bij welk land hoort het vorstendom Monaco.
Waar ligt Andalusië
In welk land ontspringt de Rijn.
Hoeveel talen spreken ze in Zwitserland
In welk werelddeel ligt Egypte.

Nou dit waren ze weer, ik heb het deze keer niet te moeilijk gemaakt
voor jullie. Dan hoeven jullie deze keer niet zo te kraken met de
hersentjes. De volgende keer word het weer wat moeilijker.
Dan heb ik nog wel wat leuks waar jullie vast wel uit komen, ik noem het:
Goed gespelt/d? Wat is de juiste spelling van de onderstaande woorden?
Omcirkel de juiste woorden.
A. metronoom
B. monotoon
C. nonactief

meetronoom
monotoom
non actief

metronom
monotoon
non-actief

De groetjes van jullie “Bootjesvriend” Wim Romkes

18

Remmingwerk bezorgeN…
Ja, dat vind ik machtig mooi werk.
Ook dit najaar had de redactie van het decembernummer weer een
prachtig clubblad gecreëerd. Door Hans was het bovendien een
dik exemplaar geworden vanwege zijn spannende reisverslag (er
schuilt een getalenteerde schrijver in hem)!
De bladen waren vooraf al van een adressticker voorzien en op
postcode gesorteerd. Ook waren er al diverse blaadjes in de haven
bij diverse aanwezige leden afgeleverd. Wel prettig voor mij, want
dat scheelde mij natuurlijk enorm veel rijtijd; tevens bespaart het de
vereniging portokosten.
Én ik had de flinke mazzel dat de twee grootste stapels (postcode 1501 en 1506, respectievelijk 12
en13 stuks) al door Hans waren bezorgd!
Want…. ik had geen brommer meer!!!
Normaal gesproken breng ik alles immers rond met mijn Vespa. Maar helaas
bleek
dat mijn vertrouwde brommertje technisch plotseling niet meer veilig was, dus
kocht ik een tweedehands Tomos. Daarmee strandde ik tot twee keer toe
ergens in Zaanstad met een lekkende carburateur, die was dus
onbetrouwbaar.
Dientengevolge had ik bij de decemberuitgave van “Remmingwerk” een
flinke fietstocht in het vooruitzicht, maar ik nam wel onze elektrische Gazelle. Het was toevallig ook
nog eens prachtig weer!
Na het tellen deed ik de stapels in „postcodewikkels‟ . En per postcode bepaalde ik de volgorde van
de adressen, want die is soms zéér onlogisch. (maar daarover later).Toen pas kon ik naar het
postagentschap bij Bruna om de verre adressen te regelen.
Vervolgens begon ik dit keer met postcode 1505, gevolgd door 1504,
1511(Oostzaan), 1503, 1502, en 1508. Na 1509 (Braakdijk) stopte de accu;
dus zonder hulpmotor verder.
Op naar 1544 (Zaandijk); 1541Koog); 1507; 1551(Westzaan); en tenslotte
1566, 1567 (Assendelft) en 1561 (Krommenie). Zo, toen nog naar huis.
Wat een klus zult u denken. dat hoeft ze toch niet alleen te doen?
Natuurlijk kan ik mijn kinderen Maxim of Renka inschakelen, want zij hebben
een auto. In noodgevallen heb ik dat ook gedaan, vooral tijdens die sneeuwperiode in december 2010!
Ik zou ook de bezorging kunnen delegeren en per postcode een stapeltje bij één van de daar
wonende leden kunnen brengen, maar ik vind het zelf veel te leuk om te doen. Bovendien is dit werk
mijn inbreng als vrijwilliger bij De Remming.
Wist u trouwens dat je niet zomaar de alfabetische postcodelijst moet volgen. Die is soms heel
onlogisch, waardoor je heel wat extra metertjes zou afleggen.
Bijvoorbeeld een stukje 1505 van onze ledenlijst bezorgen volgens de alfabetische postcodelijst?.....
Beginnend bij Bleekerstraat 28 “GB” ga je naar Lindenlaan 7 “GJ” vervolgens Plataanweg 38
“GR”(voordeur vreemd gesitueerd op de Conradweg!), tunneltje onderdoor en sprintje naar Zuiddijk
405b “HC”, terug naar Conradwerf “KB”, via de Troelstralaan het drukke Wibautstraatkruispunt
oversteken voor Meidoornstraat 100 “TX”; terug weer het Wibautkruispunt oversteken richting
Zuiddijk voor , inderdaad, Troelstralaan 37 “WB”.
1506: Hogendijk heeft postcodeletters “AL”, op het eiland 3 adressen met een “B”, dan richting
Zeemansstraat( Hazepad heeft “ET”), en Govert Flinckstraat “LK”, en vervolgens helemaal terug naar
Hoge Horn “MR” en, op het eiland, Badhuisstraat “PB”! Vervolgens de Havenstraat “PN” en Hemweg
“PS”. 1506 eindigt op onze lijst met Dekker Watersport “PV”.
1507 heeft ook een leuke volgorde: begint met Westzanerdijk 128 “AL”, en bijna in
Westzaan, komt Westzanerdijk 416 met “AS”, dan Daam Schijfweg “BD”, vervolgens
omkeren voor Ringweg 186 ”BL”, wéér terug naar Daam Schijfweg, want daar is de Gerrit
Bolkade met “BR” vlakbij!
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Bovenstaande betekent natuurlijk niet dat de”Bezorglijst
op postcode” voor mij aangepast zou moeten worden!
Nee, het is zelfs een uitdaging om de route zo
economisch mogelijk uit te stippelen. En nogmaals, ik
doe het met veel genoegen.
e
e
Ik zie uit naar het 1 nummer van de 20 jaargang.
Redactiecommissie en verdere bestuurs/commissieleden,
onderhoudsmensen, clubbladschrijvers, en andere
bootjesbetrokkenen veel succes in het verenigingsgebeuren en
plezier in het komende vaarseizoen!

Gerard en Marion Steijn
Maart 2013

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

Wist u dit?

Dukdalf
Een dukdalf is een in het vaarwater staande
zware paal of constructie waar vaartuigen aan
vastgelegd kunnen worden.
Een dukdalf was van oudsher een constructie
van meestal vier houten palen of een staketsel
voor een riviersplitsing, brug of sluis. Een
dukdalf staat vaak aan het begin van het
remmingwerk. Remming dient om schepen
zonder schade aan het kunstwerk of averij aan
het schip de versmalling van de waterweg in te
geleiden. Het kan ook gebruikt worden om een
schip aan af te meren.
Tegenwoordig is het niet meer noodzakelijk dat hout wordt gebruikt voor de constructie. Een
dukdalf kan ook van één of meer stalen buizen zijn gemaakt. (Zie afbeelding)
Een dukdalf kan worden omschreven als zijnde een compact remmingwerk, bestaande uit
palen, die onderling zijn verbonden en van bolders zijn voorzien.

De term komt waarschijnlijk van Duc d' Albe, de Franse naam van de Hertog van Alva.
Wellicht gooiden de watergeuzen hun trossen om de meerpalen waarbij ze zich verbeeldden
dat ze de strop om de nek van de hertog gooiden.
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“REIS DOOR EUROPA” van Hans Hofhuis (slot).
Na 2 dagen in Port St.Louis gelegen te hebben ben ik de Rhône op gegaan.
De stroming was erg heftig, met name onder de bruggen met van die hele brede pijlers, daar
liep de stroming soms op tot ruim 10 kilometer per uur…!
Op de rivier zelf was de stroming +/- 7 km/ u.

In Viviers heb ik 7 dagen liggen wachten tot de stroming weer wat minder werd, het debiet
was toen 2700…!
Debiet betekent niets anders dan de hoeveelheid water die per seconde naar de zee stroomt bij
een bepaalde plaats, bijvoorbeeld 2700 wil zeggen 2700 kubieke meter per seconde…dat is
dus 2.700.000 liter….!!!
Bij een debiet van meer als 2800 mag de pleziervaart niet meer varen!
Op 20 juni ben ik in Lyon
aangekomen, hierna is de Rhône niet
meer bevaarbaar en moet je verder de
Saone op, dit is ook een stromende
rivier maar met veeeeel minder
stroom gelukkig!
De stroming is hier minder dan 2
km/u soms zelfs minder dan 1 km.
Het totale traject over de Rhône heb
ik in 54 uur gedaan, met 13 sluizen
en een hoogte verschil met de zee van
143 meter.!
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De Saone is een heerlijke te bevaren
rivier, erg mooi en vriendelijk met veel
gratis aanlegplaatsen.
Bij Pontailer ben ik het canal de la
Marne a la Saone op gegaan, dit kanaal
wordt later het canal Bourgogne entre
Champagne genoemd, hier zit ook weer
een lange tunnel in bij Langres, deze
tunnel is 4820 meter lang en je mag er op
eigen kracht door heen varen.
Hierna gaat het weer bergafwaarts,
lekker makkelijk…!
Bij Berry au Bac ben ik stuurboord uit gegaan en het canal des Ardennes op gegaan, weer
naar boven dus, waarna ik op 19 juli bij Pont a Bar het canal de L’est of te wel de Maas heb
bereikt.
Heerlijk om nu met de stroom mee te varen…!
Op 4 augustus ben ik weer veilig in de Remming aangekomen.
Resumerend kan ik zeggen dat ik een mooie reis heb gedaan, zonder grote problemen.
Het was absoluut de moeite waard, zo’n reis doe je waarschijnlijk maar eens in je leven!!
De Donau af varen tot aan bijv. Hongarije zou ik zo weer doen maar NIET de ZEE…..!
Ik heb genoten van de
Donau en van de
vaartocht over zee naar
Cesme, Turkije, maar
daarna werd het me
langzamerhand iets te
veel, halverwege Italië
had ik het echt
moeilijk!
Ik was dan ook erg blij
toen ik eindelijk van
die zee af was bij Port
St. Louis en de kanalen
van Frankrijk ging
bevaren…!!!

Voorlopig ben ik even “uitgevaren”, volgend jaar blijf ik in ieder geval in Nederland!
De totale reis afstand bedraagt +/- 9756 kilometer, waarvan dus 2210,32 zeemijlen!
Ik ben in totaal door 523 sluizen gegaan, het grootste verval was +/- 25 meter!
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Het totaal aantal vaaruren is 995 uur!
Na het verlaten van Turkije op 23 februari 2012 heb ik 3179 liter diesel gekocht, waarvan ik
nu nog +/- 400 liter in mijn tank heb zitten.
Het gemiddelde verbruik komt op 5,1 liter per uur

Zaandam, 24 augustus 2012,
Hans Hofhuis.
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Verslag van de Schuttevaer jaarvergadering van de afdelingen:
Amsterdam, Kop van Noord Holland en de Zaanstreek
19 Januari 2013 te De Rijp.
Met als genodigde gast mw. E. Post, gedeputeerde van VVD Noord Holland.
Dit jaar is de vergadering in het Hotel Rijper Eilanden in het dorp De Rijp, de locatie was echt
wel minder luxe als verleden jaar op de radarstoomboot “Majesteit”, het zal wel aan de crisis
liggen, maar de gezelligheid was er beslist niet minder om.
Ik distilleer uit de vergadering alleen de onderwerpen die voor ons van belang kunnen zijn en
die onderwerp van de vergadering zijn geweest.
Hr. Andries de Weert, afgevaardigde van Schuttevaer deelt mede:
 Waterstaat moet 17% bezuinigen.
 De Zaan is bijna gereed, met op diepte brengen van de vaargeul “Zij” is dan weer
geschikt voor 5a schepen (grote Rijnschepen 11.40x110x3.30).
 I.v.m. de nieuwbouw van de Wilhelminasluis wordt deze in 2014 2 x 8 weken
gestremd, de nodige vaart moet dan via Purmerend. De gunning voor de bouw wordt
eind januari 2013 afgegeven.
 Zaanbrug Wormerveer wordt vervangen, over de juiste locatie wordt nog overlegd.
Dit i.v.m. de hinderlijke “zaan”bocht.
 Bij de Julianebrug komen schuifafmeerpalen, dit zijn palen die hydrolysch op
gewenste afmeerhoogte versteld kunnen worden. Dit wordt gedaan voor de
omwonenden. Als er geen schepen zijn die gebruik van die palen maken dan worden
ze op een hoogte van 1 meter boven de waterlijn afgesteld om voor de bewoners het
uitzicht zo min mogelijk te belemmeren. Op verzoek kunnen ze tot 4,50 meter
uitgeschoven worden!! Hoe zo crisis!!!
 De aanloop van Rivier Cruiseschepen in Amsterdam is met 6% toegenomen.
 Er komt een nieuwe pontverbinding in Amsterdam die gaat varen tussen het Johan van
Hasseltkanaal Oost en de Sumatrakade (Java eiland).
 De nieuwe VHF blokkanalen in regio Amsterdam en Noordzee-kanaal, die nu duplex
zijn (duplex wil zeggen dat je zend en ontvangt op twee verschillende VHF
frequenties) leveren veel gevaarlijke situaties op. De scheepvaartregelaar die er nu
altijd tussen zit kan niet altijd alles overzien achter zijn Radarbeeld. Er wordt gevraagd
de havens meer hun eigen kanaal te geven, dat schijnt in Rotterdam ook zo te werken.
Het probleem wordt meegenomen en besproken.
 De afvalcontainers op de sluizen gaan door de S.A.B (Scheeps-Afval-Binnenvaart)
door een Eco (chip)kaart bediend worden. Deze kaart moet worden gekocht door de
binnenvaart, kosten ongeveer € 500 per gebruiker. Info op www.sabni.nl.
De eerste locaties die Rijkswaterstaat gaat voorzien van afsluitbare containers zijn:
Amsterdam-Rijkanaal, Volkeraksluizen, s’Gravendeel en Maasbracht.
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In een vraaggesprek met mw. E. Post, afgevaardigde van gedeputeerde van VVD
Noord Holland, kwam het voorstel over alle verschillende doorvaarthoogtes van de al
liggende en nog te bouwen kunstwerken, om daar nu eens een uniforme afspraak voor
te maken van bijvoorbeeld minimaal 3,50 meter vrije doorvaart voor nog te bouwen
bruggen in, voor de beroeps en recreatievaart, belangrijke kanalen en rivieren.
Het antwoord hierop verbaasde velen van ons. Het struikelblok is namelijk dat de
Gemeente waar dat te bouwen kunstwerk onder valt het laatste woord heeft in haar
bestemmingsplan. De beslissing van de Gemeente staat boven het voorstel van de
Vaarwegbeheerder, wat in veel gevallen Rijkswaterstaat of Provincie is. Wel kan de
Provincie dan een zienswijze bij de betreffende Gemeente indienen, maar de
Gemeente mag dit naast zich neerleggen. (Hoe bedoel je bureaucratie!! Sorry, dit is
mijn mening.)
Gemeente Den Helder wil misschien doorvaarttarief gaan invoeren, maar dit plan is
nog niet uitgewerkt.
Bij de rondvraag heb ik een vraag ingediend over “De Marker Wadden”. Dit is een,
door Natuurmonumenten, te creëren natuurgebied. Met verstikkend slib uit het
Markermeer willen ze een recreatiegebied van ca 10.000 hectare aanleggen langs de
Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad aan de Markermeerkant. Er is van de
regering uit al een toezegging van € 30 miljoen en van de Nationale Poscode Loterij
een toezegging van € 15 miljoen. Schuttevaer heeft zich daar nog niet in gemoeid,
omdat het project buiten de grote vaarroutes ligt, en dus de scheepvaart er weinig last
van heeft.

Na afloop heb ik kennis gemaakt met de nieuw aangestelde Havenmeester (Hoofd
Vaarwegenbeheer Zaanstad) Hr Hans Kos. Vanzelfsprekend zijn de problemen rond de
waterstrook ten oosten van steiger A “en passant” aangehaald. “Daar heb ik me nog niet in
verdiept, maar ik sta voor een informatief gesprek open”, was de heer Kos zijn antwoord.
In gezelschap van Jan Gankema, Gerrit van Doodewaard en Johan Schellaars was het een
gezellige en informatieve vergadering.

Jan Kooiman
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Eind 2012 konden wij de “New Wave” in onze toegewezen ligplaats
afmeren. Belangstelling en handjes genoeg, zodat alles zonder
problemen verliep.
Juist die belangstelling is wat wij bij de WSV “De Remming” als heel
plezierig ervaren, het gevoel om er als nieuw lid gelijk bij te horen is
kenmerkend voor de opstelling van zowel de bestuurs- als de
overige leden.
Tijdens dat lopend jaar bezochten Riet en ik diverse bijeenkomsten
en waren blij verrast over het gebodene door de inzet van de evenementencommissie.
De erwtensoepmiddag hebben wij helaas moeten missen maar, zo werd ons door andere
leden verteld, we hebben ook daadwerkelijk wat gemist!
Terugkijkend op de geslaagde en gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst in het Pannenkoekschip,
waarbij we ook nog enkele prijzen wonnen in de tombola, willen wij de commissie alle lof
toezwaaien.
Dit soort bijeenkomsten, wij leerden weer andere leden kennen, is onontbeerlijk voor een
goed verenigingsleven. Ik ben er van overtuigd dat deze pluim door alle leden zal worden
onderschreven, jullie verdienen het!
Tot slot in dit licht ook de medeschippers en niet te vergeten de havenmeester te noemen.
Wat is het leuk als er tijdens het klussen op de boot wordt geklopt met de mededeling dat de
koffie bruin is.
Geachte lezers, Riet en ik voelen ons volledig opgenomen in onze nieuwe
thuishaven, bedankt!
Moge het een geslaagd verenigings- en vaarjaar worden.
Beverwijk 24 januari 2013.
Riet en Jan Nome
*********************************************************************************************************

Wist u dit?

Remmingwerk
Remming of geleidewerk, is een constructie
waarmee schepen worden afgeremd als ze
een kunstwerk als een brug of sluis naderen of
dreigen aan te varen. Daarnaast wordt ook
remmingwerk geslagen om een schip de
gelegenheid te bieden te wachten voor een
gesloten brug of sluis.
Vroeger was de remming alleen van hout,
tegenwoordig is het vaak een staalconstructie
die met hardhout is bekleed. Een stalen schip
beschadigt z'n verf minder als het een houten
constructie schampt. Bovendien is de kans op vonkvorming kleiner, wat van belang is voor
schepen in de tankvaart.
Er zijn vaak dukdalven opgenomen in de bescherming van het kunstwerk. Die komen dan los
vóór het geleidewerk te staan. Een schip, dat met de boeg op de remming ligt, kan dan ook
verder naar achteren op een dukdalf vastmaken.

26

27

Samenvatting lezing brandpreventie (en wat extra)
voor leden van de jachthaven “De Remming” op
november 2012.
Het begon met in de ene hand een brandweerhelm en in de andere een brandweerpet, met de vraag: “Hoe
ziet u de brandweerman het liefst”? De pet won ruimschoots, dus liever geen brand thuis of aan boord!
Maar owé, op de vraag “Wie heeft er een of meerdere brandmelders aan boord?”, gingen slechts een klein
aantal vingers omhoog! Proficiat met het verantwoordelijkheidsgevoel!
Kennelijk hebben de anderen het brandpreventief zo goed voor elkaar dat zij geen rekening houden met het
ontstaan van een brand!
Maar toen vervolgde ik met: “Wie heeft er een brandverzekering?” en gingen alle vingers omhoog!
Wel rekening houden met… kennelijk alleen het materiële maar niet met eigen of andermans leven!
Een brandmelder redt levens maar een brandverzekering meldt geen brand!
Die keert (mits u voldoende verzekerd bent) geld uit aan wie? Uw nabestaanden?
Waar ging mijn verhaaltje over? BEWUSTWORDING VAN DE GEVAREN VAN BRAND.
Het was dan ook stil na het vertonen van een filmpje waarin een aantal waargebeurde
voorbeelden vertoond werden, maar waar ook een bijna in zijn slaap omgekomen
slachtoffer aan het woord kwam!
BRAND IS VUUR OP EEN ONGEWENSTE PLAATS
Is deze vijand door mij te herkennen?
We kiezen eerst voor onze woning, maar aan boord geldt hetzelfde, het antwoord is zowel “Ja als neen!”
Neen, als je niet bij het ontstaan van de brand aanwezig bent dan wel als je slaapt:
 Frituurpan opgezet en in andere ruimte gaan bellen;
 Oververhitting opgerold kabelhaspel;
 Vervuilde schoorsteen, brand op verdieping tot gevolg hebbend;
 Verstopt filter droogtrommel;
 Elektronische apparatuur, ingebouwde tv/koelkast ed.
 Roken in bed of onder invloed van medicijnen.
Ja, als je de brand direct na het ontstaan in je bijzijn bemerk!
 het in brand geraken van een frituurpan;
 Kabelhaspel dat gaat stinken en roken;
 Gordijn wat tegen een brandende kaars aan waait;
 Waardoor slaat de smeltveiligheid en/of aardlekschakelaar uit?;
 Schoorsteenbrand;
 Schroeilucht vanuit machinekamer.
Overlevingskansen?
Schat zelf eens in wanneer in de genoemde voorbeelden u en uw huisgenoten/dieren geen of nauwelijks
risico lopen.
Als preventief is nagedacht en als u de brand in een begin stadium ontdekt!
In bijna alle overige gevallen waarbij de brand niet in het bijzijn ontstaat, bestaat er grote kans op onnodige
slachtoffers!
Te laat ontdekken van brand tijdens wakende toestand, grote kans op brandwonden en slachtoffers onder
huisgenoten.
Overvallen tijdens de slaap, overlevingskans nihil!
Voorbeelden:
1. In de paniek na het ontdekken van de brand denkt een
niet voorbereid mens niet meer rationeel.Gevolg is het
vaak ondoordacht handelen, bijvoorbeeld het blussen van een frituurpan met water en/of het lopen met
de pan.
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2. Het vergeten te alarmeren van huisgenoten en zelf te vluchten! Soms terugkerend om
foto‟s of andere zaken veilig te stellen. Kinderen kruipen weg onder bedden of in
kasten! Denk aan minder validen en huisdieren!
3. Overleven in rook, waarvan CO (koolmonoxide) het hoofdbestanddeel is, is al na drie
minuten kritiek! Vaak worden slachtoffers door de brandweer gevonden in of nabij de
ruimte van ontstaan. Zie verder „sluipmoordenaar koolmonoxidevergiftiging‟.
Wat zijn dan mijn risico‟s en hoe deze te voorkomen?
Hoewel veel bouwmaterialen, bekleding van huisraad en (nacht)kleding hedentendage voldoet aan de eisen
van ontvlambaarheid en brandvoortplanting staat de mens bij aanschaf daar veelal niet bij stil!
De flash-overtijd, de tijd die verstrijkt na het ontstaan van een brandje tot het moment dat de gehele ruimte in
brand staat, ligt tussen de 3 en 5 minuten! De noodzaak van een brandmelder is hiermee duidelijk
aangetoond!
Loop eens door de woning en uw schip en tracht gevaarlijke situaties te herkennen. Kijk naar bedrading en
leidingen, gasslangen op uitdroging (datum) brandbare materialen bij kooktoestellen, verplaatsbare
kacheltjes, elektrische dekens nooit opgevouwen inschakelen, vluchtige brandbare stoffen, e.d.
CO Sluipmoordenaar.
Brand verlaagt het zuurstofpercentage en er komen gevaarlijke gassen vrij waaronder KOOLMONOXIDE.
Een kleur-smaak en reukloos gas dat 250-300 x sneller door het bloed wordt opgenomen en daarenboven
een vaste verbinding aangaat.
Zuurstofuitwisseling is niet meer mogelijk, dus na het ontwaken (door brekend glas of hulpgeroep van buiten)
is het lichaam niet/nauwelijks meer in staat een prestatie te leveren en raakt alsnog bewusteloos!
Cynisch gezegd: “je verbrand dus niet bij bewustzijn, maar je hebt wel € 10, - uitgespaard door geen
brandmelder(s) aan te schaffen!
Wees ook bedacht op uitlaatgassen van kachels van uw buren die ongemerkt via ramen in uw slaapruimte
kunnen stromen!
WAT LEREN WIJ VAN DEZE INFORMATIE?
BRAND IS ONDANKS GOEDE PREVENTIE NIMMER TE
VOORKOMEN!
IN BIJNA ALLE GEVALLEN LEIDT BRAND TOT SLACHTOFFERS.
ADVIEZEN:
SCHAF EEN OF MEERDERE (afhankelijk van uw woning) ROOK-,
CO-MELDER(S) AAN.
SCHAF PASSENDE BLUSMIDDELEN AAN EN LAAT DEZE OM DE
TWEE JAAR CONTROLEREN.
MAAK AFSPRAKEN MET DE HUISGENOTEN HOE IN GEVAL VAN BRAND TE HANDELEN.
Wie doet wat, zijn de deuren en ramen zonder sleutels te openen, waar zijn de blusmiddelen en hoe werken
deze?
BEOEFEN DIT! Blindeer een medebewoner, draai hem/haar een paar maal rond en geef opdracht het pand
te verlaten. Wat is het alarmnummer en wat moet u vermelden? Minimaal uw naam, het brandadres, wat er
brand en of er mensen/dieren in gevaar zijn.
Waar spreken we af als we veilig buiten zijn bij gescheiden vluchten voor en achteruit de woning.
Probeer zuurstoftoevoer te voorkomen.
Openen van deuren: voel met de rug van de hand of de deur heet is. Ja, dan als er geen redding
noodzakelijk is de deur gesloten houden. Is openen noodzakelijk dan moet dit veilig gebeuren. Hurken
achter de deur als deze naar u toedraait en aan de slotzijde als deze van u afdraait. Deur slechts een stukje
openen, eventuele vlammen schieten boven u langs, en tracht onder de rooklaag de ruimte te overzien!
Bij ontvluchten of een bluspoging blijf laag bij de grond.
OPHANGHOOGTE MELDERS:
Rookmelders, CO-melders, LPG-melders De montagehoogte van deze melders is verschillend, raadpleeg de
gebruiksaanwijzing. Rookmelders worden (in principe) tegen het plafond gemonteerd dus op een maximale
hoogte, maar nimmer in een lichtkoepel ivm een warmtebuffer!
CO-melders moeten op ongeveer 1,5 mtr hoogte gemonteerd worden.
LPG-melders moeten op 15 cm hoogte gemonteerd worden.
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Controleer regelmatig de werking, herkenning van het geluid in geval van, vervang de batterij regelmatig
(minimaal ééns per jaar)
(Noot) gasmelders nooit met gas uit een aansteker controleren, het element zal dan beschadigen. Gebruik
een speciaal testgasbusje.
BLUSMIDDELEN
Om het juiste blusmiddel te kiezen moet je weten op welke manier je het proces van verbranding wilt
stoppen. Simpel gezegd: een brandbare stof kan alleen ontbranden als er voldoende zuurstof aanwezig is
maar ook de juiste ontbrandingstemperatuur is bereikt.
Een proefje uit onze schooltijd als voorbeeld.
Aansteken kaarsje op een schoteltje dat tot de rand met water is gevuld.
Het kaarsvet (de brandbare stof) zal door de vlam van een aansteker smelten en ontvlammen.
Plaatsen we nu een jampot over de kaars zal de zuurstof verbruikt worden.
De vlam zal kleiner worden en uiteindelijk doven! Kijken we naar het waterpeil dan zien we dat dit in het glas
gestegen is, het heeft de ruimte van de zuurstof ingenomen.
SIMPEL TE VISUALISEREN DOOR MIDDEL VAN DE ZOGENAAMDE BRAND
DRIEHOEK. (vaktechnisch bestaan er meerdere vormen, waaronder de vierhoek waar het antikatalytisch
effect is opgenomen)

ZUURSTOF

ONTBRANDINGS
TEMPERATUUR

BRAND

BRANDBARE STOF

Door het wegnemen van één der zijden, in het voorbeeld de zuurstof, zal de brand DOVEN.
Brandend hout kunnen we blussen met water, we brengen hier dus de ontbrandingstemperatuur omlaag.
Door het dichtdraaien van de gaskraan stopt de aanvoer van de brandbare stof.
Uit welke blusmiddelen kunnen we kiezen?
VOOR DE KEUKENBRANDEN (vet en frituur) EEN BLUSDEKEN, hang
deze aan de binnenkant van de deur van een onderkeukenkastje zodat
deze altijd beschikbaar is; Voor de blussing van de afzuigkap een
Koolzuursneeuwblusser (CO2); (warmtebron en afzuigkap altijd
uitschakelen)
Voor de machinekamer een CO2 blusser/of installatie;
Voor elektrabranden, zo mogelijk eerst de spanning uitschakelen daarna
met CO2 blussen;
Vaste stoffen met water blussen, waterslang, natblusser, stoffer en emmer
water; schuimblusser is echter niet vorstvrij.
Poederblussers, geschikt voor vloeistofbranden, zijn zeer geschikt maar
geven veel nevenschade! (hoofdbestanddeel van poeder is een zout!) Er
bestaan ook speciale poederblussers voor vaste stoffen en metalen maar die
zijn nauwelijks bij particulieren in gebruik.
Wist u dat een hogedrukreiniger door de fijne verdeling van het water een
optimaal bluseffect geeft?
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WELKE INHOUD MOET IK KIEZEN?
De CO2 blusser
Als een afgesloten ruimte voor 1/3 tot 1/4 gevuld is met CO2 is de zuurstof niet meer in staat de verbranding
te onderhouden.
Het gas is onder druk vloeibaar aanwezig en zal bij expansie per kg ongeveer 300 liter gas vormen en maakt
bij uittreding lawaai, niet schrikken!
Afhankelijk van de m3 van de te blussen ruimte kan de inhoud van de blusser worden bepaald.
Ruimte wel afgesloten laten, werkt natuurlijk ook bedwelmend op levende wezens! Na blussing ruimte
verlaten en onderzoek aan brandweer overlaten.
Keuring jaarlijks zelf door weging (vaak zonder de zwarte sneeuwhoorn en die gegevens zijn op de blusser
aangegeven).
Ook staat er een cirkel met leeuwtje ingeslagen met de laatst gekeurde datum en de nieuwe datum waarop
het Stoomwezen de blusser moet keuren.
De blusdeken in houder is in verschillende maten verkrijgbaar, door simpel aan de lussen de deken uit de
houder te trekken en van u af over de brandende pan te leggen blijft u zelf beschermd. Let op!!! U voorkomt
nu de zuurstoftoetreding maar het vet is nog steeds op de ontbrandingstemperatuur en zal direct na het
wegnemen van de doek weer ontsteken!!!! Laten afkoelen en NOOIT WATER gebruiken!
Poederblusser
De bluswerking berust op vlamafbreking en werkt goed bij vloeistof- en
elektriciteitsbranden. Nadeel is de nevenschade door het
hoofdbestanddeel zout. Blust vaste stoffen zoals hout, papier, textiel e.d.
onvoldoende (hiervoor zijn speciale bluspoeders in de handel)
Nablussen met water, zeker in het gloeistadium noodzakelijk.
Sproeischuimblusser
De werking van een sproeischuimblusser, het
schuim dringt diep door in vaste stoffen als
papier en hout en is eveneens zeer effectief
op vloeistoffen. Schuim heeft een stikkende en verkoelende werking op
diversen materialen en vloeistoffen.
Op elke goedgekeurde brandblusser staat waarvoor de blusser geschikt maar
ook niet geschikt is!
EEN PERSOON IN BRAND?
Vlammen van brandende kleding zullen omhoog stijgen en het GEZICHT en de LUCHTWEGEN van het
slachtoffer bedreigen waardoor er een vluchtgedrag ontstaat!
Werk het slachtoffer direct tegen de grond, paniek neemt af, en doof de vlammen met water, een blusdeken
(jas/gordijn, kleed), brandblusser of rol hem/haar over de grond.
Blussing dus op basis van afdekking, kleding blijft schroeien dus met water nablussen!
NOOIT verbrande kleding verwijderen! Brandwonden koelen met (liefst lauw) water. Altijd arts/ambulance
waarschuwen.
AAN BOORD.
Hier nemen de risico‟s door de bouwconstructie toe. De beperkte ruimte zal door de bouwer optimaal benut
worden maar dit levert meer risico‟s op. Gevolgen door lostrillende leidingen, bedrading of kontakten zullen
later ontdekt worden. Een beginnende brand zal dus later ontdekt worden en ook de bestrijding zal minder
eenvoudig zijn door de slechte bereikbaarheid. Een snelle ontdekking is dus noodzaak en daarbij kunnen de
melders levens redden! Kunt u alle ruimten langs een tweede weg verlaten?
Naast de melders ook zelf alert blijven! Reageer bij twijfel op rare geluiden en/of vreemde luchtjes.
Plots een ander geluid van uw uitlaat en denk bij luchtjes aan schroeiende bedrading van de installatie,
accu-batterijladers, kabelhaspel en inbouwverlichting e.d. Maar ook van isolatiematerialen van bijv. de
warme uitlaat en de doorvoer van de gasgeiser. Of van hete uitlaatgassen van de verwarming van de buren
die via een raam uw slaapkamer binnenstromen!
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Nog even een herhaling:
Hoe weet ik dat er brand is? Gaat het fout, ken ik dan het geschikte blusmiddel?
Voorbeelden;
 Brand in een afgesloten ruimte, hoe te blussen?
 Heeft de motor c.q. technische ruimte en eigen automatisch blussysteem? Zo niet, is het veilig om
motorluik te openen om te kunnen blussen? Liever via een blusgat (te openen luikje) in deur of luik!
 Probeer te voorkomen dat er extra zuurstof bij komt.
 Vlam in de pan! Heb je een blusdeken of passen deksel bij de hand?
 Brand in zekering kast, waarmee ga je die blussen?
 Omvormer/lader in brand, meestal in een afgesloten ruimte, kun je erbij komen met de blusser zonder dat
er extra zuurstof bijkomt?
 Kachel oververhit en in brand geraakt (beveiliging defect), hoe en waarmee te blussen, kun je erbij
komen?
 Lekkage van de gasinstallatie, afsluiter dichtdraaien!

WAT TE DOEN BIJ BRAND IN DE HAVEN?
Boot in brand.
Bel 112 of laat de brandweer bellen (vraag om terugkoppeling van de
melder), waarschuw de aanwezigen en de buren, zeker bij doodlopende
steigers, noem adres met evt. bijzonderheden, wat er in brand staat en of
er mensen/dieren in gevaar zijn. Open (toekomstig) toegangshek, de
uitneembare paaltjes op de brug en zorg voor opvang en begeleiding van
de brandweer.
Eigen veiligheid gaat nu voor! Voorkom daarbij ook het inademen van
rook. Bent u in staat hulp te krijgen, verdeel de taken!
Maak het brandende schip nimmer los! Extra borgen indien mogelijk!
Is er kans op overslag naar aangrenzende schepen dan deze verplaatsen.
Is er gas aan boord, sluit de afsluiter, maar verwijder bij voorkeur de gasflessen.
Sluit de walstroom af op de steiger.
Neem of verzamel blustoestellen mee naar het brandende schip. Onderneem een bluspoging.
Wees bedacht op uitstromende brandbare vloeistoffen!
Informeer bij aankomst de brandweer.
Als de brand is geblust zal de brandweer u wijzen op de “Salvage organisatie”, in het leven geroepen door
de samenwerkende verzekeringsmaatschappijen. Deze eerste en gratis hulp zal ter plaatse komen en u
bijstaan. Indien nodig worden goederen opgehaald om zo snel mogelijk gereconditioneerd te worden.
Rookgassen bevatten ook zeer aggressieve stoffen die o.a. electronische apparatuur en kleding aantasten.
Waterschade zal worden beperkt (hoewel de brandweer nog nauwelijks veel bluswater gebruikt) en zo
mogelijk zal naar alternatieve huisvesting worden gezocht.
Blijf alert op deze ongenode gast, gaat het een keer fout blijf kalm en reageer op de juiste wijze, alarmeer
altijd de brandweer 112, en tracht met uw kennis en die van anderen juist, maar veilig, op te treden.
Natuurlijk heeft u uw brandverzekering jaarlijks bekeken en tijdig aangepast.
Wist u dat het niet aan boord hebben van een gebruiksklare brandblusser een hoge boete kan opleveren?

Veiligheid kost geld maar kan ook mensenlevens redden!
Beverwijk, 20 januari 2013.
Jan Nome
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Onderzoek naar leeftijd Klein
Vaarbewijs
woensdag 6 februari 2013

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu
laat onderzoeken of de keuringsleeftijd voor het Klein
Vaarbewijs voor de pleziervaart omhoog kan of wellicht
kan komen te vervallen. Het Watersportverbond is blij met
dit signaal en kijkt met spanning uit naar de uitkomst van
het onderzoek.
Senioren vanaf 70 jaar zijn momenteel verplicht elke vijf jaar een verklaring te overleggen, waarop een
medische keuring kan volgen. Het Watersportverbond wil daarvan af, omdat ouderen op deze 70jarige leeftijd tegenwoordig fitter zijn dan vroeger. Het Watersportverbond pleit zelfs voor het geheel
laten vallen van de seniorenkeuring.
Watersportverbond neemt initiatief
Het Watersportverbond kreeg vorig jaar signalen van het Ministerie Infrastructuur en Milieu dat niet
zomaar zou worden meegegaan met de voorgenomen verhoging van de keuringsleeftijd van het
rijbewijs naar 75 jaar. Daarop heeft het Watersportverbond samenwerking gezocht met de Stichting
VAMEX en overlegd in de Domein Adviescommissie, de permanente adviescommissie van de
VAMEX, waarin de diverse watersportbonden, KLPD, beroepsvaart en opleiders zitting hebben.
Enkele weken geleden is in een brief aan de minister het advies uitgebracht om de verlengingsleeftijd
van het Klein Vaarbewijs en het Groot Pleziervaartbewijs minimaal te verhogen naar 75 jaar en tevens
serieus te overwegen deze grens geheel te laten vervallen.
Verlengingsleeftijd schrappen
Er zijn goede argumenten om de verlengingsleeftijd helemaal te schrappen. Hiermee zouden we gelijk
gaan lopen met onze buurlanden België en Duitsland. Een eenmaal behaald (plezier)vaarbewijs blijft
dan in principe het gehele leven geldig. Dit beperkt de bureaucratie en de administratieve lasten van
de burger en werkt bovendien stimulerend op het vrijwillig behalen van het Klein Vaarbewijs.
“De risico’s van het laten vervallen van de leeftijd zijn te overzien. Dit omdat watersporters in het
algemeen, en degenen die in het bezit zijn van een vaarbewijs in het bijzonder, gewend zijn de
vaaromstandigheden zelf te kiezen en zo nodig aan te passen”, aldus Maurice Leeser, directeur van
het Watersportverbond. ”Dit gebeurt bijvoorbeeld door de keuze van vaarwater,
weersomstandigheden, vaarmoment, scheepstype en formatie van de bemanning. Dit is in die zin
geheel verschillend met het verkeer op de weg. Bovendien heeft het varen een recreatief karakter,
waardoor men risico’s makkelijker kan en ook wil vermijden”.

Watersporters in het buitenland
Volgens Paul Hamelynck, namens het Watersportverbond voorzitter van de
stichting VAMEX, is deze problematiek niet alleen van belang voor de
vaarbewijsplichtige watersporters, maar voor alle watersporters die in het
buitenland een ICC moeten tonen. Dus ook voor degenen die in Nederland
met schepen varen waar geen vaarbewijsplicht op van toepassing is. Dit komt
door de koppeling die bestaat tussen het Klein Vaarbewijs en het ICC. Men
moet een Klein Vaarbewijs (of TKN-certificaat) kunnen tonen om een ICC te verkrijgen. “Voor het ICC geldt
internationaal geen verplichte leeftijdgrens. In Nederland is de leeftijdgrens gekoppeld aan die van het Klein
Vaarbewijs”, aldus Paul Hamelynck.

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Noord-Holland wil bediening
spoorbrug Weesp
vrijdag 23 november 2012

De provincie Noord-Holland wil ervoor zorgen dat
de spoorbrug over de Vecht bij Weesp toch
regelmatig geopend kan worden, als in de
toekomst de dienstregeling voor het treinverkeer
wordt uitgebreid. Dat staat in het antwoord van
Gedeputeerde Staten op vragen van Statenlid
J.J.A.M. van Hooff (PVV).

Als er in de toekomst ‘spoorboekjeloos’ treinverkeer komt, zal dat er toe leiden dat de
spoorbrug over de Vecht bij Weesp overdag niet meer open kan. Dat heeft ernstige
consequenties voor de pleziervaart. Grotere motorjachten zullen zijn aangewezen op de
alternatieve route over het Amsterdam-Rijn-kanaal, wat uit veiligheidsoverwegingen niet is
aan te bevelen. En zeiljachten met staande mast zullen nog hooguit ’s nachts de Vecht op en
af kunnen.
Het Watersportverbond is al lange tijd in overleg over dit probleem en is één van de
medeondertekenaars van de brief, die de gemeente Weesp enige maanden geleden
hierover aan de Minister van Infrastructuur & Milieu schreef. Klik hier voor het eerdere
nieuwsbericht.
Nu is dus ook de provincie Noord-Holland van mening dat de brug overdag bediend moet
blijven. De provincie constateert dat er de komende jaren veel geld wordt geïnvesteerd in de
aanleg van een aquaduct onder de Vecht voor de A1 bij Muiden. Het is dan ‘bijzonder als
schepen daarna vastlopen op een spoorbrug, die niet bediend wordt’. Ook de provincie
Noord-Holland zal zich daarom in het komende besluitvormende bestuurlijk overleg inzetten
voor het veiligstellen van een aantal openingen overdag binnen de toekomstige
dienstregeling van de NS.

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Weer stewards op sluizen komende
zomerperiode
vrijdag 22 februari 2013

Rijkswaterstaat heeft de intentie om de komende zomerperiode weer stewards op een
aantal drukke sluizen in te zetten. De stewards op de sluizen helpen bij een vlot en veilig
gebruik van de sluizen. Ook helpen ze minder ervaren recreanten vertrouwd te maken met
het gebruik van sluizen. Rijkswaterstaat neemt binnenkort hierover een besluit.

Na het ontvangen van veel negatieve reacties met betrekking tot het functioneren van de stewards
hebben het Watersportverbond, Varen doe je samen en de Vereniging oud-medewerkers
Rijkswaterstaat (VOR) een aanbod gedaan aan Rijkswaterstaat om te ondersteunen in het
opleidingstraject van de stewards.
Cursus Sluisvaren
Het Watersportverbond heeft vorig jaar een pilot sluisvaren in Limburg gehouden: een oefendag
voor de leden, waarbij ervaren trainers hen hielpen bij het in- en uitvaren van en aanmeren in de
sluiskolk. Het Verbond wil de Manoeuvreren in de sluis cursus lanceren tijdens de trainingsdagen
van de stewards. Op de locaties zijn dan veel vaarbewegingen om te oefenen en is er op een
ander tijdstip geen belasting voor de reguliere doorvaart.
Locaties
De locaties waar het Watersportverbond de cursus Manoeuvreren in de sluis wil aanbieden zijn:
Roggebotsluis
Nijkerkersluis
Oranjesluizen
Grevelingensluis
Zandkreeksluis
Sluis Eefde
Sluis Linne
Sluis Born
Sluis Maasbracht
Rijkswaterstaat komt op een zo kort mogelijke termijn terug op dit voorstel.
Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Gelieve contact op te nemen
Voor:

Met:







penningmeester (schriftelijk voor 31/12)
havencommissie (schriftelijk)
havencommissie
technische commissie
penningmeester








opzegging lidmaatschap
opzegging ligplaats
vragen betreffende ligplaatsen
vragen betreffende technische zaken
vragen betreffende rekeningen, betalingen,
tarieven etc.
wijzigingen in adres, tel.nr., e-mail, boot etc.
melden van afwezigheid van de boot voor
periode langer dan het weekend
melden van eerdere terugkomst van boot
voor inzenden van copy of andere zaken
betreffende het clubblad
inlichtingen omtrent lidmaatschap,
formulieren etc.
vragen of andere zaken/klachten

secretaris (via mutatieformulier)
havenmeester c.q. vervanger
havenmeester c.q. vervanger
redactie, toezending via e-mail

secretaris
voorzitter

De adressen, telefoonnummers en e-mailadressen
vindt u achter in ons clubblad.

We hebben elkaar nodig!
He jij daar! Kom eens achter je computer vandaan,
En, laat je mobieltje lekker gaan…
Gooi je MP-3 speler aan de kant,
En zet je TV eens op de uit stand!
Ook u daar! Vergeet even uw werk, voel u vrij,
Zet uw zorgen even opzij.
U zult merken: je veranderd,
Als je tijd geef aan de ander!
Want de ander heeft je nodig.
Je bent echt niet overbodig!
Een helpende hand… Een liefdevol gebaar…
Sta eens voor je naaste klaar.
Niet alleen met de afgelopen kerst,
Maar ook op de komende dagen,
Mag een mens dit aan u, of jou vragen?
Toon medeleven met elkaar.
Dit is mijn wens, voor de laatste 9 maanden
Van dit nieuwe jaar!
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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: rolfjan.mulder@gmail.com

Bertus Aafjeshof 99
1628 VL Hoorn

Tel.
Mob.

0229-264413
06-41513761

Evenementencommissie
Hilda Willemsen
e-mail:

Winand Staringstraat 22
1447 EW Purmerend

Mob.

Havenmeester
Gerrit van Dodewaard

P/a Badhuisweg 2 rood
1506 PA Zaandam

Mob.
Mob.

Redactieadres

jokebrandse@gmail.com

Website internet

www.wsv-de-remming.nl
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06-18880154
06-20073252

