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Zoals u ongetwijfeld allen inmiddels weet is dit
het laatste “Remmingwerk” van mijn hand.
Het valt mij zwaar het maken van het blaadje
na 5 jaar los te laten. Met hart en ziel heb ik
veel plezier beleefd aan dit toch wel
tijdrovende, maar o zo leuke en creatieve,
vrijwilligerswerk.
Het eerstvolgende blaadje zal worden
gerealiseerd door Trudy en Ruud Quiel.
Hierbij wens ik ze heel erg veel succes.

Sluitingsdatum:
Inzenden van kopij
alleen per e-mail aan:
wsv-remming@gmail.com
Voor nummer 3 uiterlijk tot:

Wim Romkes zal zijn bijdrage aan het blaadje
blijven voortzetten, zoals hij al jaren doet. Het
aanleveren van “Wat weten we eigenlijk” en
mensen vragen om “De Pen” te schrijven.

9 december 2013

Marion Steijn blijft trouw aan het bezorgen van
het clubblad.
Heel erg veel dank aan de leden die regelmatig
kopy aanleverden om ons blad te vullen.
Bedank en alle goeds.

Joke Brandse
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W.S.V. “DE REMMING”

Beste clubgenoten,
De zomer zit er weer op en als ik nu naar buiten kijk dan
is het al herfst.
Wat hebben we een mooie zomer achter de rug.
Tot laat in het seizoen konden we nog genieten van het
mooie weer.
Helaas hebben we dit jaar afscheid
moeten nemen van ons clublid de heer Chris Kabel.
Het was een mooie crematie met veel leden van de Remming.
We zullen de schrijver van de vaste rubriek “Kabeltjeskrant “ in ons
blaadje missen.
Ook de familie Van Komen heeft een heel zwaar jaar achter de rug en wij
wensen hen veel steun en vertrouwen toe.
Zo zie je maar weer dat er binnen een relatief kleine vereniging toch heel
wat kan gebeuren. Ik hoop dat iedereen van de haven de betrokkenen
blijven steunen en hen een warm hart toe blijven dragen.
Binnen het bestuur is er ook wat veranderd, want de gezondheid van Jan Gankema laat
helaas te wensen over. Gelukkig heeft Jan Kooiman zich bereid verklaard om tijdelijk de
taken van Jan Gankema over te nemen.
Wij zijn nu op zoek naar een nieuwe kandidaat voor deze funktie. Gelukkig heeft zich al
iemand aangemeld.
En dan niet te vergeten dat wij ook nog leuke
dingen hebben dit jaar en wel ons twintig jarig
bestaan van De Remming.
Helaas kan ik zelf niet aanwezig zijn, want ik ben
dan met vakantie in het buitenland.
Vervolgens werken we weer toe naar de najaarsvergadering en ik hoop dat die weer goed
wordt bezocht.
Ik wens jullie allen een fijne herfst en mogelijk een mooie winter, we zullen het zien.

Groeten uit Sint Pancras
Henk van ‘t Hul
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Driemaal HOERA, HOERA, HOERA!!!

Jachthaven “De Remming”
viert haar
Op 14

juni 2013

was 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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Bestuursvergadering van
W.S.V.“De Remming”
dinsdag 28 mei 2013
Aanvang:
Locatie:

20.00 uur
De Ark

Aanwezig:

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

Opening
Henk van ’t Hul opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom.
Hij komt terug over het verloop van de laatste voorjaarsvergadering.
Jammer dat “Remmingwerk” digitaal niet verstuurd is. Jan Zwart gaf als reden aan dat er
technische problemen zijn met het digitaal versturen. Er is besloten om voortaan, zodra
“Remmingwerk” klaar is, dit naar de leden gemaild wordt, die dan “Remmingwerk” op onze
Website www.wsv-de-remming.nl kunnen bekijken.
Het probleem van het aanleggen van één watertappunt werd door
iedereen begrepen. Ook al hadden wij het liever allemaal bij de
oude situatie gelaten, het bestuur is met handen en voeten
gebonden aan de regels van het PWN. Meer tappunten is
financieel gezien voor onze haven een te kostbare zaak.

Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering op 2 april jl. worden goedgekeurd.

Binnengekomen post en/of uitgaande post
Er is geen post, anders dan reeds besproken in de ledenvergadering, binnengekomen.

Financiën
Omdat er toch wel onduidelijkheid is over de tarieven voor het liggeld, met name de tarieven
van seizoenmaand en buitenseizoenmaand, zal het bestuur dit nader bekijken voor het
nieuwe seizoen en verslag doen tijdens de najaarsvergadering.

Haven- en Technische commissie
Rolf Mulder deelde mee dat de waterleiding dinsdag 4 juni a.s. aangelegd gaat worden,
zodat de werkzaamheden van het PWN ook afgerond kunnen worden.
Helaas kunnen wij nog geen contract aangaan voor het goedkoper
afvoeren van het afval in de vuilafvalcontainer. Het oude contract blijkt
nog tot 1 maart 2016 te lopen.
Wel zal Riet Nome vast per vervaldatum het oude contract opzeggen,
zodat dit niet vergeten kan worden.

Redactie en evenementen commissie
Tijdens de ledenvergadering heeft Joke Brandse gevraagd of er
opvolging kan worden gezocht voor het vervaardigen van ons clubblad
“Remmingwerk”, omdat zij er na 4½ jaar mee gaat stoppen.
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Gelukkig zijn er altijd weer mensen die met veel interesse haar taak op willen volgen, en wel
door onze nieuwe leden Trudy en Ruud Quiel.

Rondvraag
Jan Gankema geeft aan dat Jan Kooiman een soort buddy voor hem gaat worden, wat
betreft het spreken in het openbaar. Jan Gankema blijft bestuurslid.
Jan Gankema geeft ook aan dat de gegevens op de sloepenrol in “Remmingwerk” van
2 april 2013 niet meer juist zijn. De namen van de Fam. Van der Werf en Van der Zant
dienen geschrapt te worden.
Riet Nome zal contact opnemen met de locatie waar de voorjaarsvergadering gehouden was
voor de geplande najaarsvergadering op maandag 18 november a.s.
Hiermee wordt de vergadering om 22.00 uur afgesloten.

De volgende vergadering zal op
maandag 9 september a.s. in de
Ark gehouden worden.
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UITNODIGING
************************************************

Beste leden,
Hierbij nodigen wij jullie uit voor
de
najaarsvergadering
van
“De Remming “
op maandag
18 november 2013
om 20.00 uur
in clubgebouw
Muziekver. De Notenkraker
T.T.M. Simson
naast Mozamo
te Koog aan de Zaan.

Komt allen dan mis je niets!
Henk van 't Hul
6

Agenda najaarsvergadering
MAANDAG 18 november 2013 om 20.00 uur
Clubgebouw Muziekvereniging De Notenkraker
T.T.M. Simson naast Mozamo te Koog aan de
Zaan.


Opening van de vergadering.



Notulen van de voorjaarsvergadering 2013
ter goedkeuring.



Ingekomen en uitgaande stukken.



Jaarverslag van het bestuur.



Vaststellen van de begroting 2014.



Mededeling omtrent de haventarieven.

KOFFIE * THEE * LIMONADE



Mededelingen van de havencommissie.



Mededelingen van de technische commissie.



De evenementen commissie.



Rondvraag en sluiting.

De redactie ondergaat een kleine wijziging.
Ruud Quiel en zijn vrouw Trudy nemen het stokje over van
Joke Brandse en gaan hun uiterste best doen om ons clubblad
te laten voortbestaan.

Komt allen en laat uw betrokkenheid met de club zien.
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Notulen Voorjaarsvergadering 22 april 2013

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Notenkraker
Aanwezig bestuur:
Aantal op de
getekende presentielijst:

Henk van ’t Hul, Riet Nome, Jan Gankema en
Rolf Mulder.
23 leden, volgens handmatige telling waren er meer, maar
waarschijnlijk heeft niet iedereen de lijst getekend.

Met kennisgeving afwezig: Jan Zwart, Dolf Gebben, Ed Baas, Jos Kroon
Opening
Henk opent om 20.05 uur de ledenvergadering en heet een ieder hartelijk welkom.
Helaas is “Remmingwerk” 1e kwartaal 2013 niet per mail verstuurd
door Jan Zwart, waardoor Riet Nome de notulen van de
najaarsvergadering 2012 uitdeelt aan degene die “Remmingwerk”
niet hebben gekregen.
Notulen vorige vergadering
De notulen van de najaarsvergadering 2012 worden goedgekeurd.
Ingekomen en uitgaande stukken
Riet Nome meldt dat buiten de afwezigheid met kennisgeving, alle
post welke is binnengekomen al besproken is in de bestuursvergadering en te lezen is in de
notulen welke al vermeld staan in ons clubblad “Remmingwerk”.
Jaarverslag van het bestuur
Henk van ’t Hul meldt in grote lijnen wat er zich zoal heeft afgespeeld na de Najaarsvergadering
2012. Henk heeft samen met Gerrit (havenmeester) een gesprek gehad met de Havendienst over
de Woonschepennota 2010 van de Gemeente Zaanstad, waarin vermeld staat dat: “jachthavens
beschikken over een vergunning voor het afmeren van jachten of pleziervaartuigen en de
vergunninghouder er op toe dient te zien dat de ligplaatsen niet gebruikt worden of gaan worden
voor (permanente) bewoning”. Het legaliseren van de in de jachthavens afgemeerde woonschepen
is ook niet goed mogelijk. De gemeente zou dan namelijk ingrijpen in de vergunning van de
jachthaveneigenaar.
In ons Havenreglement staat onder 1.3 vermeldt: De haven is uitsluitend bestemd voor
pleziervaartuigen. Deze pleziervaartuigen dienen ook als zodanig te worden gebruikt. Een
woonfunctie aan het pleziervaartuig toekennen is niet toegestaan. Dit ter beoordeling van de
havencommissaris.
In ons eigen huishoudelijk reglement staat onder artikel 7: Voor gebruikers van de haven van de
vereniging is het Havenreglement van toepassing. Het havenreglement maakt integraal deel uit
van het Huishoudelijk Reglement en is opgenomen bij dit reglement.
Kortom voor een pleziervaartuig is een woonfunctie niet toegestaan.
Maar met het gesprek wat Gerrit en Henk hebben gehad met de Havendienst, hebben zij te
kennen gegeven dat het op dit moment niet hun primaire aandacht heeft.
Henk doet ook verslag van de wijziging in watertappunten en vernieuwen van de leiding.
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Kascontrole
De kascontrole is gedaan door de heren Chris Kabel en Ed Baas.
De kas is goedgekeurd, stukken zagen er prima uit en de commissie dechargeert de
penningmeester.

*******************************************************************************************************
Verslag Penningmeester

Opmerkingen over de boekhouding van 2012
Voorgelezen door Riet, gemaakt door Jan Zwart.

Over de balans
Er is te zien dat de boekwaarden t.o.v. het voorgaande jaar zijn afgenomen. Dat is ingevolge de
normale afschrijving. De boekwaarde van de bilge waterkast heb ik nog niet verlaagd. Ik weet niet
of ik dat ga wel doen.
Verder zijn er drie kassen waar wat geld in zit. Dat is de kas van de penningmeester, de kas van
de haven meester en de kas van de technische commissie.
Dan zijn er drie bankrekeningen. Er zijn twee spaarrekeningen en een betaalrekening. Op de
spaarrekeningen wordt meer rente gegeven dan op de betaalrekening. Op de betaalrekening staat
altijd voldoende geld om alle rekeningen te voldoen.
De vordering debiteuren is nooit nul. Er zijn altijd nog wat zaken af te handelen. Dit jaar is dat
relatief een gering bedrag.
De voorraad vlaggen is de waarde van de vlaggen en waarvan we ook een gedeelte kunnen
verkopen.
Aan de creditzijde van de balans zien we eerst het bedrag wat we aan borg hebben ontvangen en
wat we dus in principe verschuldigd zijn aan de leden.
Daarnaast zien we een aantal voorzieningen. Dat zijn niet echte schulden maar meer
reserveringen voor kosten die we in te toekomst moeten maken. Deze bedragen nemen elk jaar
wat toe.
Het eigen vermogen is niets meer dan het verschil tussen debet en credit op de balans. Het geeft
weer wat we echt bezitten. Dat wil zeggen in ons geval de som van de boekwaarden en een
bedrag aan geld wat we nog niet ergens voor hebben gereserveerd.

Over de Baten en Lasten
In de begrotingstabel staat het bedrag wat er voor 2012 was begroot.
Het eerste wat opvalt, is dat algemeen praktisch nul is. Dat komt omdat we wat schadevergoeding
van de verzekering hebben ontvangen.
Het verbaast ons natuurlijk niet dat de belastingen zijn opgelopen.
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De elektrakosten zijn aanzienlijk lager dan gepland. Alleen is dat een wat vertekend beeld omdat
er een teruggave EcoTax bij zit betreffende twee jaar tegelijk. De kosten zijn in elk geval minder
dan gepland. Dat komt ook omdat de elektratarieven waren vastgelegd voor 5 jaar. Dat kan dus
het volgend jaar weer wat tegenvallen.
Wat vervolgens opvalt zijn de onderhoudskosten. We hebben dit jaar een aantal extra kosten
gehad i.v.m. de legionella controle en beheersing.
De reservering voor evenementen is dit jaar eens overschreden. Maar is nu gelijk aan het bedrag
van de reservering van vorig jaar.
Verder is het passantengeld minder dan gepland, maar klopt wel met het passantenverloop van
het afgelopen jaar.
Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen.

Over de begroting
De begroting van het nieuwe jaar wordt steeds bepaald door de begroting van het voorgaande jaar
aan te passen aan de hand van de resultaten van dat jaar. Er zullen dus steeds wat kleine
verschuivingen te zien zijn.
Het staat een ieder vrij hierover opmerkingen te maken en verzoeken te doen voor aanpassingen.
Het is uiteindelijk wel de begroting van het komende jaar die moet worden goedgekeurd.
Kopieën van de baten en lasten 2012 en de begroting 2013 zijn uitgedeeld aan de aanwezige
leden.

Tot zover het verslag van de penningmeester
*******************************************************************************************

Havencommissie
Jan Gankema (voorgelezen door Rolf Mulder) geeft een overzicht wat er is en gaat gebeuren
aangaande de nieuwe leden.
Er zijn weer een aantal leden vertrokken met uiteenlopende reden. Gestopt met varen, door
leeftijd, boot verkocht, etc.
De hierdoor vrijgekomen plaatsen zijn ook gelijk weer ingevuld door boten die op de wachtlijst
stonden. Het verloop van kleinere boten is groter dan van grote, dit mede omdat er meer kleine
boten zijn.
Rolf Mulder en Jan Gankema hebben een negental leden geballoteerd. Dit zijn de navolgende
personen:
D. Degerink; R. Quiel, E. Kluyvert, M.Gebben, P.van Seijl, A. Kuilman, H. Derlagen,
J. Beart en G. Hekkema.
Als er binnen een maand tegen deze persoon(en) met reden omkleed bezwaar wordt gemaakt dan
gaat het bestuur zich hierover beraden.
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Op de laatste bestuursvergadering is besloten om m.i.v. heden weer een
ledenstop in te voeren.
Ten onrechte heeft het bestuur geopperd om het passantengeld te verhogen naar € 1,=,
maar het blijft € 0,90 per strekkende meter.
Jan Gankema sprak de wens uit dat een ieder in het komend jaar een goed vaarseizoen zal
hebben en weer gezond in de haven zal terugkeren..
Technische commissie
Rolf Mulder geeft in grote lijnen aan wat allemaal de oorzaak is van het vervangen van de
watertappunten. De toevoerleiding is afgekeurd door het PWN. Om de legionella beheersbaar te
houden komt er één watertappunt. Het wordt veel te duur om meerdere tappunten in de haven aan
te leggen. De douches in de Ark zijn ook afgekeurd.
Jan Kooiman vraagt wanneer dit allemaal gaat gebeuren. Rolf Mulder antwoord dat dit in mei a.s.
zal plaatsvinden. Ook zullen wij voor het water moeten gaan betalen. Per 200 ltr. € 0,50.
Eerdaags zullen er ook rioolwerkzaamheden uitgevoerd worden. Een aanvraag ligt bij de
Gemeente.
Er wordt gevraagd waarom er nog geen afsluitbaar hek is. Rolf Mulder antwoordde dat er nog
geen bevestiging op papier binnen is dat de steigers daadwerkelijk van ons zijn. Zolang zullen wij
moeten wachten om dit hek te realiseren.
Er worden vrijwilligers gevraagd voor hulp bij geplande werkzaamheden in de haven. De heren
Bicker en Van Alphen bieden zich aan voor deze werkzaamheden.

Evenementencommissie
De evenementencommissie is druk bezig met ons feest op 19 oktober a.s. ter ere
van het 20-jarig julbileum. Er zijn al 85 aanmeldingen, dus het gaat gezellig druk
worden.
Redactie
Joke Brandse vraagt of er opvolging kan worden gezocht voor het vervaardigen van ons clubblad
“Remmingwerk”, omdat zij er na 4½ jaar mee gaat stoppen.
Rondvraag

Joke Brandse vraagt of de uitgaande facturen wel gecontroleerd worden, welke elk jaar aan
de leden verstuurd worden. Riet Nome antwoordt dat dit ook al tijdens de
bestuursvergadering ter sprake is geweest en dit in het vervolg zal gebeuren.

Ook is er wat heen en weer gepraat over het gebruik van elektra.
Er zal aan de havenmeester verzocht worden om geen stroom van boxaansluitingen door
derden meer te laten gebruiken, zonder overleg met de eigenaar van
de box.

Er is een sticker bij de havenmeester te verkrijgen á € 42,50 voor het
varen op de Zaan. Men is al verplicht een sticker te hebben vanaf het
punt waar je de Voorzaan op komt varen. Wanneer je geen
jaarsticker hebt, moet je je bij de Den Uylbrug melden en de volgende
dag bij de sluis gaan betalen.
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De heer John Eshuijs vraagt wat wij verstaan onder wonen en slapen op de boot.
Henk van ’t Hul antwoordt dat dit nu niet meer van toepassing is. Zie punt 4.
De heer Chris Kabel vraagt waarom het entreegeld voor nieuwe leden niet verhoogd kan
worden.
Jan van Koomen vraagt waarom het winterseizoen niet 1 november in kan gaan i.p.v.
1 oktober. Henk van ‘t Hul antwoordt dat hier geen bezwaar tegen is.
Joke Brandse vraagt wie het adressenbestand bijhoudt, omdat zij stellig de indruk heeft dat
dit niet uptodate is. Jan Zwart zou dit bijhouden, hier zal meer aandacht aan geschonken
moeten worden.
Tevens vraagt Joke Brandse waarom de lekkage bij de Ark nog steeds niet is verholpen.
Hier wordt gelijktijdig met het vervangen van de leiding naar gekeken.
Jan Kooiman vindt het verwarrend. Wonen aan boord mag niet! Hoe moet hij dat zien.
Hier was al eerder uitleg over gegeven, controle is erg moeilijk.
Jan Nome vraagt of op de ledenlijst voornamen vermeld kunnen gaan worden. Hier wordt
naar gekeken.
Tevens wordt er heen en weer gepraat over de mogelijkheid van een grijswatervoorziening
d.m.v. een klokpomp.
Op de vraag wanneer de douches weer gebruikt kunnen worden, is het antwoordt: begin
mei, wanneer de nieuwe leidingen aangelegd zijn.
Op de vraag waarom er geen bevestiging of bewijs van lidmaatschap wordt verstrekt als
een nieuwe lid zijn € 30,00 entreegeld heeft betaald, zal
zeker aandacht hebben dit in de toekomst wel te gaan
doen.

De vergadering wordt door de voorzitter gesloten om 21:45 uur waarna iedereen nog een drankje
van de vereniging aangeboden kreeg.

Het was weer ouderwets gezellig.
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UITNODIGING
Beste leden,
Namens alle leden en iedereen die de vereniging
een warm hart toedragen, wensen wij u hele fijne
Kerstdagen en een geweldig nieuw jaar toe.

Nieuwjaarsreceptie
wordt gehouden op
zaterdag 11 januari 2014
We geven iedereen de gelegenheid om elkaar een
heel goed nieuw jaar toe te wensen, en uiteraard doen we dat onder het
genot van een hapje en een drankje.
U bent van harte welkom vanaf 20.00 uur tot ca. 24.00 uur bij:

Het Pannekoekschip
Zaanweg 51-b
1521 DL Wormerveer

Tot ziens op zaterdag
11 januari 2014
De evenementencommissie
13
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Wat weten we eigenlijk
2e kwartaal 2013
Bij deze de antwoorden van het 1e kwartaal 2013
Antwoorden: 1. Friesland, 2. 33.612 km 2, 3. Hymalaya, 4. Finland, 5.Rome, 6. Japan, 7. 300 meter,
8. Meer dan 2000 jaar, 9. Reykjavik, 10. Kale mosvlakte, 11. Geen enkel land, 12. Spanje, 13.
Zwitserland, 14. Duits, Frans, Italiaans, Retro-Romaans. 15. Afrika
Dan nu de puzzel: Goed gespelt/d?
Antwoorden: A. Metronoom B. Monotoon C. Non-actief
Waren ze allemaal goed? Knap hoor!

Dan nu de volgende 15 van: Wat weten we eigenlijk? Nr. 2, 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

De poolvos heeft een witte wintervacht, en in de zomer?
Een cheeta wordt ook wel genoemd?
Een hert verliest zijn gewei?
De keizerspinguïn plant zich voort in de ……..?
Een hyena leeft in een groep, met aan het hoofd……..?
Hoe ziet een berenpoot eruit, wat de klauw betreft?
Lemuren leven alleen op Madagaskar en worden ook wel genoemd?
Het vrouwtje van de olifant noemt men een………?
Een slang gebruikt haar tong onder andere om……….?
Als bij een zeester een van de 5 armen afbreekt, wat gebeurd er dan?
Een mannelijke gorilla trommelt op zijn borst om te …?
Het grootste wilde rund leeft in Tibet, het is een…..?
Een kwal heeft een geleiachtig lichaam, dat ook water bevat,
hoeveel %?
14. Een egel behoort tot de familie van de….?
15. Otters geven hun leefgebied aan door……?
Zo, dit waren de vragen, niet zo moeilijk deze keer. Men kan ze eens
doornemen met de kinderen, of kleinkinderen.
Zodoende leert men iets over de dieren, en voor de kinderen erg leuk,
in plaats achter een scherm te zitten.

Dan heb ik nog wel een aardigheidje:
In deze oefening twee breinbrekers.
Welke twee letters dient men in te vullen om tot zes woorden te komen?
Ama ur Bre ls Oos rs In gns Po tie Vi oen

Nou dat moet toch te doen zijn, het is moeilijker om het te bedenken, dan te maken dacht ik zo.
Nou dit was het weer “Bootjesvrienden”, ik heb mijn best gedaan, nu jullie nog!
De groetjes van jullie “Bootjesvriend” Wim Romkes
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De Pen
Beste leden van “De Remming”,
Sinds kort zijn wij …Trudy en Ruud Quiel lid geworden van de vereniging.
We hebben geruime tijd op de wachtlijst gestaan maar dan nu toch echt onze eigen box nr. 33.
We zijn getrouwd, hebben twee kinderen en 4 kleinkinderen waar we erg trots op zijn en wonen met
veel plezier al jaren in Westzaan.
In de zomermaanden trekken we er met veel plezier op uit met onze “Stoere Fries”. Deze boot hebben
we nu 5 jaar in ons bezit. Dit is een Simmerskip van 8.50m uit 1999. Hiervoor hadden we een sloep
waar we bijzonder veel plezier van hebben gehad. Trudy stuurde hier zelfstandig mee de wateren door
en daardoor zijn we nu erg behendig met de “Stoere Fries”.
Voor de sloep hebben we 10 jaar een zeilboot gehad, maar Trudy voelde zich hier niet echt prettig op.
In goede gezondheid hopen wij samen nog lang te kunnen genieten van ons mooie Nederland en vele
plaatsen te mogen bezoeken.
Dit jaar was dat in de provincie Overijssel en
Gelderland. Vanaf Zaandam op naar
Lelystad en door naar Zwartsluis. Via
Meppel, Coevorden, Almelo, Lochem en
Zutphen, Deventer uiteindelijk weer in
Zwartsluis beland. Overal een aantal dagen
vertoefd en genoten van het bijzondere
mooie weer en de prachtige omgeving in ons
mooie Nederland.
Jachthaven “De Remming” is een fijne
haven, midden in het centrum van Zaandam
met alles bij de hand en op loopafstand. Wat
wil een mens nog meer?
Inmiddels zijn we al aardig “ingeburgerd” na een helpende hand te hebben geboden met de
werkzaamheden aan de steigers en samen gaan we ons uiterste beste doen om het clubblad te
maken.
Hopen op een goede samenwerking in de toekomst.
Groet van Trudy & Ruud.
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Herinnering aan “Kabeltjeskrant”

“Anekdotes uit Zaandam-Zuid opgetekend door Chris Kabel”.
Dit is de koptekst die standaard te lezen stond onder de titel van onze
vaste rubriek in “Remmingwerk”.

We weten allemaal dat bijna alles in het leven tijdelijk is, alleen de herinnering blijft!
En deze herinneringen mag je gelukkig houden.
Dit geldt zeker voor een markant man als Chris Kabel en zijn bijzondere schip “Vrouwe Linda”.
In herinnering zal hij zeker voortleven bij WSV “De Remming”, alleen al door zijn jarenlange trouw
aan het clubblad met zijn boeiende Kabeltjeskrantjes.
Als ik op Google “Kabeltjeskrant” intik, dan lees ik direct de volgende tekst:
Chris Kabel: Wat en voor wie ik ook schrijf, altijd is het thema: vanuit het heden met een glimlach
naar het verleden en het heeft meestal betrekking op belevenissen in mijn eigen leven. Aangezien
ik altijd in Zaandam-Zuid gewoond heb, zullen mensen uit die buurt veelal herkenning vinden in
mijn stukjes.
Die herkenning was er zeker, en niet alleen voor mensen uit die buurt. Ook voor anderen waren
het vaak boeiende verhalen met veel levenservaring.
Stukjes schrijven vanuit je hart, met veel levenservaring, je blik op de toekomst gericht maar altijd
met een knipoog naar wat geweest is. De herinnering blijft….
Chris is overleden op 31 juli 2013.
Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen wensen wij heel veel sterkte toe.

Joke Brandse, redactie
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VOORTGANG VAN DE LEGIONELLA PREVENTIE!!!!
Met het ter persen gaan van dit artikel hoop ik voor een ieder dat de
werkzaamheden geheel zijn afgerond maar wat ging daar aan vooraf?
Na eindeloze gesprekken met de diverse instanties en bedrijven is het eindelijk
zover dat dit voorwerk door het bestuur zijn vruchten gaat afwerpen.
Vergeet daarbij ook niet de nodige commotie tijdens de ledenvergadering.
Maar ons aller gezondheid is niet alleen een zaak van de regelgever maar zeker
ook van onszelf, voorbeelden te over waarbij zelfs dodelijke slachtoffers zijn te
betreuren.
Het zal u niet ontgaan zijn dat er het nodige zichtwerk op de steigers is
verricht.
Het betaalde watertappunt is geplaatst en voor elke € 0,50 kan nu
gegarandeerd 200 liter water worden afgenomen.
De bestaande tappunten moesten verwijderd worden, waarvoor ook onder de
steigers de nodige handelingen uitgevoerd werden, onze ‘vlotwerker’ Gerrit en
zijn helpers hebben daar nog de naweeën van.

Het moeilijkste van de
gehele operatie was het
vinden van de juiste leiding
en de wijze waarop deze
vanaf de meterput op de
wal (onder de brug) naar de
ark gebracht moest
worden.
Gelukkig moest onze
buurman Goos ook een
leiding laten plaatsen dus
werden de handen ineen
geslagen.
Ons nieuwste lid Ton
Kuilman, eigenaar van een
installatiebedrijf, verrichtte
het nodige voorwerk om de juiste leiding te vinden en zo werden er begin juni
twee rollen van 100 meter afgeleverd.
Een ‘berenklus’ moest er voor zorgen dat er onder de brug sleuven werden
gegraven, de beschoeiing worden aangepast en de leidingen verzwaard en
beschermd door grote 60x40 tegels onder water worden gelegd.
Met behulp van een duiker (de zoon van Kuilman), een standby-duiker, de
nodige vlotten, een sleepbootje en de mannen van Goos en de Remming werd
de klus in een dag geklaard!
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Nu is het ondanks alle bestuurlijke inspanningen nog wachten op de
meteraansluiting op de wal waarna de Ark kan worden aangesloten.
Dan kan iedereen, dankzij de werkers Gerrit Doodewaard, Henk van ‘t Hul,
Riet Nome (vergunning aanvragen), Rolf Mulder, Johan Schellaars en Hans
Tieken en mijn eigen persoontje, veilig water tappen!
Waarin een verenigingshaven sterk kan zijn!

Jan Nome.
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Tochtje Veenvaart
Sinds juni van dit jaar is er een nieuw stukje vaarweg bij gekomen in
Drenthe.
Het is de “Veenvaart”, op 8juni is het feestelijk geopend maar je kon het al
bevaren vanaf 22 mei.
Het is nu mogelijk om vanuit Duitsland ( de Ems) naar het IJsselmeer te
varen.
De tocht voert je door o.a. het Veenpark, dit is een museumpark waar je ook
kan afmeren met je schip, het kost wel liggeld maar daar zit dan tevens een
toegang bewijs voor het park in.

Er zijn twee sluizen in het dit stukje vaarwater gebouwd, een spaarsluis en
een koppelsluis, een koppelsluis is eigenlijk een dubbele sluis, je vaart de ene
sluis uit en gelijk de volgende in, het verval is 5 meter met een verbruik van
475.000 liter water!
In de folder die ik kreeg van een sluiswachter staat vermeld dat het de
watersporters ten strengste verboden is om het oppervlakte water te
vervuilen met wat dan ook, dit is in schril contrast met een artikel in de
Telegraaf van 22 april, waarin in stond dat de gemeente Assen de plas van
600 ambtenaren gaat opvangen met de bedoeling dit over het land uit te
strooien als zijnde een goede mest???
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Het kanaal is inmiddels omgedoopt tot Willem-Alexander kanaal.
De opgegeven diepte van 1.50 meter is niet er niet overal, bij de wachtsteiger
van de koppelsluis (aan de benedenzijde) liep ik op ruim één meter van de
kant al vast!
Het stukje nieuw gegraven kanaal deed me een beetje aan Frankrijk denken!
Aanleg plaatsen genoeg onderweg, soms met water en stroom en nog gratis
liggen ook!
Al met al een mooi
stukje vaarwater erbij
in Nederland en de
moeite waard om het te
bevaren.
Hans Hofhuis.
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Wist u dat…?



onze havenmeester Gerrit heet



hij altijd op de fiets komt



Gerrit er in het hoogseizoen 7 dagen in de week is



hij elke morgen een controlerondje over de steigers loopt



elke dag verse koffie heeft



Gerrit zelf nooit koffie drinkt maar thee



Geriit oud papier en glas gescheiden inzamelt



onze Gerrit vaak naar de oud papier container op het eiland loopt



hij wekelijks al die lege drankflessen naar de glasbak brengt



Gerrit overdag altijd telefonisch bereikbaar is, ook via de marifoon, kanaal 31



hij meerder malen per week de muntjes uit de elektrakasten haalt



je aan Gerrit altijd kan vragen naar de electra-meterstand van je box



hij elk jaar de steigers schoon spuit met de hogedrukspuit



hij het hekwerk langs de steigers schuurt en schildert indien nodig



hij vele krantjes, vvv-folders en andere interessante blaadjes beschikbaar heeft



hij overal een antwoord op heeft



Gerrit razendsnel zijn werkpak verruilt voor zijn havenmeesterkostuum als er
een schip van formaat zich meldt

Dat wist u niet hé, maar onze Gerrit is een topper van formaat…
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De Lokroep van verre einders
Het ZILT – familie Schouten-concept is sinds jaar en dag
ongewijzigd en zal velen van u inmiddels bekend zijn.
Zeilend Kamperen, oftewel kamperen met coaster ZILT
voor de tentdeur.
Corsica werd aldus sinds 2001 vele malen bezocht,
Kroatië deed middels de eilanden Rab, Murter,
Togir, Korcula, Brac, Hvar en een eindeloze
hoeveelheid dag-bestemmingen dapper mee.
Dit jaar werd de ZILT-boeg gericht op Sardinië
(2 weken) en wederom Corsica (1 week). Er zijn
vele wegen (lees veerboten) die in die richting
varen, wij kozen voor de oversteek Livorno (Italië) –
Olbia (Sardinië) om later via Bastia (Corsica) –
Livorno weer te landen. Beide oversteken van zo’n
4 à 5 uur.
Het onlosmakelijke deel van onze voorpret is om ’s winter campings uit te vogelen die
kunnen voldoen aan ons concept: Zilt min of meer voor de
tent. Voor Corsica hoefden we daar niet lang over na te
denken, want we verbleven al vele male op Camping La
Pinede (vergeet u die naam ;-). Deze camping voldoet zo
naadloos aan onze wensen (klein, rustig, zwembad, hond
toegestaan, beschaduwd, betaalbaar, vriendelijk) dat we daar
verder geen mededelingen over zullen doen. Stel je voor dat
het er ooit nog eens druk wordt.
Sardinië was voor ons een nieuwe reis/zeil-doel, dus des te meer een reden om die eens
aan een grondige evaluatie bloot te stellen.
De winterse voorpret resulteerde in de Camping vlak bij Palau, in het noordoosten van
Sardinië.
Deze streek staat ook bekend als de Costa Smeralda en dankt
voor een deel z’n reputatie doordat het bedenkelijke heerschap
Berlusconi hier een aardig optrekje heeft. Dat deze sluwe, vieze
vos een onweerstaanbare aantrekkingskracht heeft op
slagschepen van “plezier”-vaartuigen, hebben we dagelijks met
eigen ogen kunnen aanschouwen. Een helikopter op het
achterdek lijkt hier standaard.
Maar Palau bleek om diverse redenen een
schot in de roos. Aardig plaatsje, prettige
camping, fijn strand voor de tent en een mooie
uitvalsbasis voor Ziltige-dagtochten.
Voor de kust liggen 10-talle grotere en kleinere
eilanden, deels onbewoond maar zonder
uitzondering voorzien van fraaie strandjes en
altijd wel een baaitje voorhanden. In elk
haventje kon je kosteloos aanleggen voor een
espresso dan wel een gelato.
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Bovendien waren de
zeilomstandigheden vrijwel
perfect. Rond 11.00 uur stak er
een prettige 4-5 Bft op die tot een
uur of 18.00 bleef staan. Soms 1
klein rifje in de main maar nooit
dolle toestanden, die door mijn
skipperske minder worden
gewaardeerd. Dochters hebben
de term “sportief zielen” inmiddels
begrepen en omarmd, drijfpartijen
waren een echte uitzondering.

Vreemd genoeg stond er tussen de eilanden wel enige stroming
die meer een rol speelde bij het zwemmen dan bij het zeilen maar
toch. Navigeren behoeft wel enige attentie. De Navionica App
“Europa HD” biedt voldoende houvast maar de bebakening door de
Italiaanse RWS is beslist minder dan we in Kroatische wateren zijn
gewend. Een net-aan onderwaterpartij rotsen wordt met het
grootste gemak vergeten en soms is de betonning niet meer dan
een rechtopstaand stuk ijzer.

Ook zijn een aantal stranden
voorzien van ballenlijnen (dit jaar
ook voor het eerst in Corsica) en
dat maakt het Drascombe-landen
wat lastig.

Gelukkig hadden we dit jaar een
Tender to Zilt mee die ook deze
lastigheid probleemloos oploste.
Maar een vakantie-kniesoor die
zich aan deze summiere zaken
stoort.
We hebben ons echt te pletter
vermaakt, gelukkig niet te pletter
gevaren of gereden. Alhoewel een
fikse klapband van de trailer daar,
100 meter voor de laatste afslag
richting thuishaven Zaandam, nog
wel een dappere poging toe deed.
Je moet er toch niet aan denken dat zoiets je midden in de Gothardtunnel overkomt………….
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Samenwerken met andere
verenigingen
donderdag 5 september 2013

Als vereniging in de watersport komt er veel op je dak. Je wilt je leden wat te bieden
hebben, je bent betrokken bij het aanschaffen en beheren van materialen, maar ook
belangenbehartiging heeft vaak veel voeten in aarde. Een hoop zaken om te regelen
dus.
Samenwerken
Samenwerken met andere verenigingen kan
hierin een oplossing bieden. Vaak streven
verenigingen in dezelfde omgeving of tak
van watersport dezelfde belangen na. Ze
lopen tegen dezelfde problemen aan en
hebben vaak dezelfde materialen nodig.
Vaak is het zo dat je samen sterker staat
dan alleen. Het Watersportverbond helpt
verenigingen graag om kosten en
inspanning te sparen door middel van het
aangaan van samenwerkingsverbanden.
Samen een vuilwater pompsysteem aanschaven met een overeenkomst tot gebruik is kosten
efficiënter dan bijvoorbeeld ieder voor zich. En hoe regel je eigenlijk dat de gemeente de
belangen van jouw vereniging meeneemt in hun besluitvorming?
Samen koers bepalen
Het Watersportverbond organiseert inspiratiesessies om met elkaar om tafel te gaan. Om zo
de koers van het Watersportverbond te bepalen. Vragen als: ‘hoe realiseer je een
samenwerking?’ ‘Wat zijn de succesfactoren?’ ‘Hoe kan het Watersportverbond jullie
vereniging in de toekomst ondersteunen?’ zullen in een informele sfeer met elkaar
besproken worden. Het Watersportverbond komt hiermee in jullie regio naar de vereniging
toe.

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Nieuw aquaduct bij de Vecht

woensdag 2 oktober 2013

De recreatievaart op de
Vecht bij Muiden moet de
komende jaren rekening
houden met hinder en
mogelijk oponthoud als
gevolg van werkzaamheden.
In dit geval is dat goed
nieuws: er wordt begonnen
met de aanleg van het
aquaduct ter vervanging van
de brug in de A1 over de
Vecht!
Daarmee wordt een groot
knelpunt voor de watersport
(en het wegverkeer)
opgelost.

De Spieringbrug
Onlangs is al gestart met de aanleg van de nieuwe Spieringbrug. Deze brug komt pal ten
zuiden van de huidige brug in de A1 en is straks bedoeld voor het lokale verkeer. Uiterlijk 1
maart 2015 moet die nieuwe brug in gebruik genomen worden. De brug krijgt een
doorvaarthoogte van 3.85 meter. De bediening zal de komende jaren worden afgestemd op
de openingstijden van de sluis in Muiden, de brug in de A1 en de spoorbrug Weesp.
Het nieuwe aquaduct
Binnenkort gaat ook de spa de grond in voor de aanleg van het nieuwe aquaduct, dat de
huidige brug in de A1 over de Vecht moet vervangen. Als dat aquaduct klaar is, wordt
begonnen met de sloop van de huidige brug. Volgens de planning moet dat in 2020
gerealiseerd zijn.
Voorlopig zal de watersport op de Vecht dus af en toe rekening moeten houden met extra
oponthoud of hinder als gevolg van de werkzaamheden; uiteindelijk zal het er echter een
stukje beter van worden!

Dit artikel is afkomstig van de website van het Watersportverbond.
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Veenvaart winnaar Nationale
Motorbootprijs 2013
vrijdag 6 september 2013

Vandaag is de Nationale Motorbootvarenprijs 2013 uitgereikt aan de heer Henk Brink,
gedeputeerde van de Provincie Drenthe. De onlangs geopende Veenvaart is de
prachtige vaarverbinding tussen Erica en Ter Apel waarmee de provincie Drenthe zich
sterk op de kaart heeft gezet als een provincie waar het voor motorbootvaarders zeer
goed varen is.
De jury vermeldt in het juryrapport onder andere over dit
project dat “de Veenvaart de veiligheid bevordert door
een betere scheiding van de beroeps- en de
recreatievaart “. Deze structurele vaarweg verbetering
voor het motorbootvaren was voor de jury de reden om
de nieuw ingestelde prijs toe te kennen aan de provincie
Drenthe. Door het herstel van de ontbrekende
vaarverbinding van Erica naar Ter Apel is de verbinding
tussen het recreatie-toervaartnet in Noord-Nederland en
Duitsland beter ontsloten en kan thans een rondje
Drenthe van 300 km worden gevaren. De site van het
kanaal geeft een goed overzicht van alle mogelijkheden
rond dit nieuwe kanaal.
Bestuurder Watersportverbond genomineerd
Uit de ingezonden voordrachten is ook genomineerd de heer Willem Dekker vanwege zijn
succesvolle en actieve inzet als bestuurder van het Watersportverbond en van de Stichting
Recreatietoervaart Nederland. Vanwege zijn actieve belangenbehartiging voor de toervaart,
zijn inzet om te komen tot regioteams en het uitdragen van de belangen van de toervaarder
heeft de jury besloten tot deze eervolle nominatie. Ook wil de jury hiermee het belang
benadrukken van actieve, deskundige en resultaat gerichte vrijwilligers bij de ontwikkeling
van het motorbootvaren.

Actieve bijdragen aan motorbootvaren promoten
De Nationale Motorbootvaren Prijs is een initiatief van de Stichting Bevordering
Motorbootvaren en heeft ten doel om bijzondere activiteiten die bijdragen aan het plezierig,
veilig, actief en attractief motorbootvaren te promoten en te waarderen. In de jury hebben
naast voorzitter Nico van Lamsweerde ( oud-directeur SRN) zitting Jan Briek (hoofdredacteur
Waterkampioen), Linda van der Eijck (directeur VVN), Wiert Omta (Watersportverbond),
Epco Ongering(Telegraaf/Vaarkrant), Hans Papenburg (hoofdredacteur Motorboot)) en John
Waleveld (oud-bestuurder en erelid KNMC). Alle informatie, evenals het juryrapport, is te
vinden op de website van de prijs.
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.

“Ik wil een nachtje bij je liggen”!
Deze tekst krijgt onze secretaris regelmatig te horen als zij de telefoon
opneemt.
Is man Jan dan niet jaloers?
Nee hoor, het betreft hier de schippers die het verkeerde nummer in
de ANWB almanak gebruiken om een plaatsje in onze haven te
bemachtigen. Kwestie van lezen zullen we maar denken.
Het juiste nummer is nog steeds 06-1888 0154

Ook is de
havenmeester op te
roepen via het
marifoonkanaal 31
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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

wsv-remming@gmail.com

Website internet

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

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.

NIET-GIFTIGE (DRINKWATER) ANTIVRIES
Beschermd tot -45 ºC, nu slechts

€ 19,-

OMSCHAKELBAAR DIESELFILTER
SLECHTS VANAF

€ 289,-

Heeft u een grote klus deze winter waar u tegenop ziet?
Bel ons voor een goed advies! Uitbesteden? Wij werken
samen met top-techneuten uit de regio.
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

