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Beste leden het is zover,
Hier onze eerste uitgave van
“Remmingwerk”.
Wij hebben veel opgestoken van
Joke Brandse, die altijd op een
stijlvolle en leuke manier het
clubblad samenstelde.
Wij zullen net als zij altijd deed,
ons uiterste best doen om dit blad
ook zo voort te zetten.
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Namens de redactie :

Fijne feestdagen
en een goed 2014
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W.S.V. “DE REMMING
Beste clubgenoten,
Onze voorzitter heeft mij, door privé omstandigheden, gevraagd het voorwoord te
doen namens hem.
In onze vorige uitgave van Remmingwerk heeft hij al een terugblik gedaan op het
afgelopen vaarseizoen.
Als u dit voorwoord leest is zelfs onze najaarsvergadering al achter de rug.
Iedereen zal de boot wel winterklaar hebben. De verwachting is een strenge winter,
dus de boot maar goed voorbereiden hierop, al valt het in onze haven met het
bevriezen van het vaarwater gelukkig wel mee. Brak water met een sluis vlakbij,
waardoor het water in beweging blijft, zal hier wel de oorzaak van zijn. Hopende dat
dit voor deze winter hetzelfde blijft, want de renovatie van de sluis is in zicht,
waardoor er minder beweging in het water zal zijn.
Tijdens de najaarsvergadering zal de nieuwe havencommissaris gekozen zijn, dus wij
wensen Ed Baars veel wijsheid in zijn nieuwe functie.
Ons 20 jarig jubileum hebben wij met een groot deel van de clubgenoten gevierd.
Lekker gegeten, gedanst, gehost en van de zang van Hans Tieken genoten.
De activiteitencommissie willen wij hiervoor bedanken.
Blijft alleen nog over u allen hele fijne kerstdagen te wensen en een goed begin voor
2014.
Namens de Voorzitter,
Riet Nome
Secretaris W.S.V. De Remming.
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Bestuursvergadering W.S.V.“De Remming” maandag 7 oktober 2013
Aanvang:

20.00 uur

Locatie:

De Ark

Aanwezig: Henk van ’t Hul, Rolf Mulder, Jan Kooiman, Ed Baas en Riet
Nome.
Afwezig met kennisgeving: Jan Gankema en Jan Zwart
Opening:
Henk opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom.
Met name Ed Baas (Snuffel bestuurslid) en Jan Kooiman (coach voor aankomende vervanger
Jan Gankema)

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

Binnengekomen post en/of uitgaande post:
Bedankkaartje overlijden Chris Kabel. Mail over ligplaats Johan Ofman en mail tips over o.a.
besparing voor de Jachthaven van Jan Nome.
Johan Ofman kan al een jaar geen gebruik maken van zijn ligplaats maar wilt graag zijn box
behouden welke verhuurd kan worden aan een ander zolang hij geen andere boot heeft. Hij
verzoekt om korting. Dit wordt niet goed gekeurd, het huishoudelijk reglement dekt dit niet
afdoende af en daarom wordt verwezen naar ons huishoudelijk reglement art. 11.1 en art. 2.4
van het Havenreglement, zijnde:
11.1 Het bestuur beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarover verschil van
mening bestaat.
Art 2: Van het Havenreglement: Toewijzing en gebruik van ligplaatsen.

2.4 Vaste ligplaatshouders en diegenen aan wie een langere periode een ligplaats is toegewezen zijn
verplicht een tijdelijke afwezigheid van hun vaartuig uit de haven van 2 nachten of langer bijvoorbeeld
bij vakantie of en lang weekend vooraf te melden aan de havenmeester. Dit kan mondeling of
schriftelijk

Er is bij veel leden nog wel eens een misverstand over de box die je aangewezen hebt
gekregen van de vereniging. Zolang het schip waarvoor een box aangevraagd is in die
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aangewezen box ligt is die box voor dat schip ( behalve als dat schip verkocht is ),
maar verlaat dat schip voor een langere periode ( zie art 2.4 Havenreglement) die box dan is
die box vrij voor gebruik van de vereniging, in de meeste gevallen voor passanten.
Dit genereert extra inkomsten voor de vereniging en mede daardoor liggen wij met z'n allen
zo goedkoop.

Financiën:
Door afwezigheid van Jan Zwart geen mededelingen.

Haven- en Technische commissie:
Rolf deelde mede dat de aanleg van de drinkwatervoorziening gereed is en tevens vorstvrij
gemaakt is. Op de middensteiger komt er toch nog een watertappunt bij. Als derde
watertappunt kan op verzoek aan de havenmeester het tappunt in de Ark gebruikt gaan
worden.
De steigers zijn van nieuw antislip voorzien. Ook zal op de A-steiger een andere reling
aangebracht gaan worden ondanks dat de steiger nog niet ons eigendom is.

Redactie en evenementen commissie:
Joke is inmiddels bezig met het inwerken van de fam. Quiel voor het vervolg van
Remmingwerk. Wij wensen hen veel succes.
Jenny Gankema wilt stoppen met het lief en leed potje. Er zal aan de havenmeester gevraagd
gaan worden of hij interesse heeft dit over te nemen.

Rondvraag:
Hiermee wordt de vergadering om 22.20 uur afgesloten.
De volgende vergadering zal op dinsdag 5 november a.s. in de Ark gehouden worden.
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Bestuursvergadering W.S.V.“De Remming” dinsdag 5 november 2013
Aanvang:

20.00 uur

Locatie:

De Ark

Aanwezig: Henk van ’t Hul, Rolf Mulder, Jan Zwart, Ed Baas, Jan Kooiman(coach
voor aankomend havencommissaris) en Riet Nome.
Als gast de fam. Quiel (redactiecommissie)
Opening:
Henk opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

Notulen vorige vergadering:
Er is nog even een discussie over de uitbreiding van het watertappunt, maar de situatie blijft
zoals in de notulen van 7 oktober jl. staat beschreven.
De notulen van de vorige vergadering op 7 oktober jl. worden goedgekeurd.

Binnengekomen post en/of uitgaande post:
Folder van de Eendracht.
Brief Dhr. Evert Kluyver, waarin hij zich aanbiedt voor een bestuursfunctie, momenteel ligt
hij nog bij de Dukra maar is wel al lid van de Remming. Jan Kooiman heeft de mail beantwoord
en het heeft de aandacht van het bestuur.

Financiën:
Jan Zwart geeft uitleg over de tarieven seizoenmaand en buitenseizoenmaand.
Tijdens de ledenvergadering zal hij een uitleg aan de leden geven. Voor duidelijkheid zou het
beter zijn deze tarieven te laten vervallen.

Haven- en Technische commissie:
Er volgt een hevige discussie omdat er is geconstateerd dat leden denken een zwerversplek
te hebben wat niet zo is. Onduidelijkheid, communicatiestoornis is daar de oorzaak van.
Oorspronkelijk zijn er twee zwerversplekken. Nu zijn er zes boten waarvan men denkt een
zwerversplek te hebben. Dit leidt tot onrust.

Volgende week zal er een havencommissie vergadering zijn waarbij de heren Baas, Kooiman,
Mulder, Zwart en de havenmeester aanwezig zullen zijn om alles op een rijtje te zetten.
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Wanneer men kandidaat lid is kan men na de ballotage lid worden. Er is een ledenlijst waar je
op komt te staan. Als je bovenaan staat dan bestaat er een mogelijkheid om in aanmerking te
komen voor een zwerfplek. Als er een ligplaats in de haven vrijkomt dan komt de langst
aanwezige zwerver voor deze box in aanmerking en schuiven de overige zwervers een plaatsje
op.

Redactie en evenementen commissie:
De fam. Quiel gaat zich volledig inzetten voor het maken en het afdrukken van Remmingwerk.
En zij overwegen of zelf afdrukken een kostenbesparing zal geven in de toekomst.
Wanneer men voor Remmingwerk copy wilt aanleveren kan dit via het e-mailadres
redactie.de.remming@gmail.com
Ook zal er in ieder Remmingwerk een up to date adressenbestand komen, aangevuld met
voornamen. Er zal aan de leden gevraagd gaan worden als er wijzigingen zijn dit gelijk door te
geven.
De feestavond voor ons 20-jarig bestaan is een geslaagde avond geworden. Het is wel jammer
dat er zich 110 leden hebben opgegeven en dat diverse leden zich niet hebben afgemeld
waardoor wij voor 14 leden hebben moeten betalen die er niet waren. Dit is geld over de balk
smijten. Wij hopen dat dit in de toekomst niet meer gebeurd.

Rondvraag:
Jan Kooiman vraagt aan Jan Zwart of hij wilt zorgen dat er door ieder bestuurslid op de
computer in de Ark gewerkt kan worden. Jan Zwart zal uitleg gaan geven.
Er wordt gevraagd aan Ed Baas of hij wilt doorgaan als bestuurslid in de functie van
havencommissaris. Hij stemt hiermee in maar voorlopig met Jan Kooiman als coach.
Henk van ’t Hul verzoekt aan Riet of zij i.v.m. zijn trieste privé situatie een voorwoord wilt
schrijven in de eerstvolgende uitgave van Remmingwerk.
Hiermee wordt de vergadering om 22.15 uur afgesloten.
De volgende vergadering zal op dinsdag 3 december a.s. in de Ark gehouden worden.
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Najaarsvergadering 18 november 2013 Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Notenkraker
Aanwezig bestuur: Henk van ’t Hul, Riet Nome, Jan Zwart, Jan Gankema , Jan Kooiman en Rolf
Mulder.
Aantal op de getekende presentielijst: 37 leden
Met kennisgeving afwezig: Wim Romkes en Cees Bicker.
1) Opening
Henk opent om 20.05 uur de ledenvergadering en heet een ieder hartelijk welkom. Hij vraagt een
moment stilte ivm het overlijden van Chris Kabel en de zoon van de fam. v. Komen.
2) Notulen vorige vergadering
De notulen van de voorjaarsvergadering 2013 worden goedgekeurd.
3) Ingekomen en uitgaande stukken
Riet meldt dat een opzegging van de box is binnengekomen van Hilda Willemsen en van ons
nieuwe lid Evert Kluyver welke in de toekomst wel een post als bestuurslid wilt.
4) 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 dat er
gesleuteld is aan de watervoorziening. Het resultaat maar één tappunt. Dit roept veel commotie op.
Daarom is er tijdens de vorige bestuursvergadering besloten dat er twee tappunten bijkomen.
Tevens is de steiger slipvrij gemaakt.
Om gezondheidsredenen legt Jan Gankema de functie van havencommissaris neer. Hij bedankt
Jan voor zijn vele voortreffelijke werk. Hij overhandigd hem een bos bloemen en het verdiende
cadeau is in de maak, dus dat volgt later. Jan Kooiman is voorlopig zijn vervanger en Henk hoopt
dat wij straks Ed Baas kunnen verwelkomen als nieuwe havencommissaris.
Tevens bedankt hij Joke voor het vele jaren vervaardigen van Remmingwerk. Een verhuizing is de
reden voor het stoppen hiervan. Ook Joke krijgt een mooie bos bloemen en een welverdiende
cadeaubon.
Ook komt hij nog even terug op het feest voor het 20-jarig bestaan van onze Jachthaven. Helaas
kon hij er zelf niet bijzijn maar iedereen was positief hierover. De evenementen-commissie met
name Jenny en Bertha, en Hans Tieken worden hiervoor bedankt.
5) Verslag Penningmeester
Jan Z. deelt verslagen uit en neemt een aantal punten door.
Het eigen vermogen is met € 3000,00 gedaald.
Er zal een aansprakelijkheid verzekering voor bestuurders afgesloten gaan worden.
Max Stein merkt een verschil op van de exploitatiekosten van de Ark en vraagt waarom. Inderdaad
verbruik veel hoger. De reden is niet bekend. Waarschijnlijk wordt er veel meer koffie gedronken in
de Ark.
Dhr. Koopmeiners mist de opbrengst van het water voor 2014. Is volgens Jan een vergissing.
Bertha vraagt waarom driemaal een kas.
Eén voor de havenmeester, één voor de technische commissie en één voor de penningmeester.
Er wordt een nieuwe kascontrole commissie gekozen.
Evert Kluyver en Anneke de Boer bieden zich aan, waarvoor dank voor deze spontane actie.
Jan Zwart doet een mededeling omtrent de haventarieven. De seizoentarieven zijn moeilijk te
handhaven en daarom wilt het bestuur deze afschaffen.
Bij stemming worden de seizoentarieven afgeschaft.
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Wanneer er nu een nieuw lid in onze haven komt liggen en kan nog niet op de lijst van zwerver
betaald hij de eerste 7 dagen de helft van het passantentarief.
Daarna gewoon het volle passantentarief. Deze regeling gaat in op 1 januari 2014.
In 2014 zal er geen verhoging van het havengeld volgen.

6) Havencommissie
Jan Kooiman neemt als plaatsvervangend havencommissaris het woord en bedankt Jan Gankema
voor zijn bewezen diensten. De periode tot het overdragen van de functie van havencommissaris
heeft hij met een delegatie van het bestuur de situatie besproken die is ontstaan met tot gevolg dat
er zeven zwervers in onze haven zijn, met maar twee zwerversplekken. Er zal een passende
oplossing hiervoor gevonden worden. Met ingang van 2014 zal hier strenger op toegezien worden.
Dit kan niet meer in de toekomst.
Hij introduceert Ed Baas als nieuwe havencommissaris welke te kennen geeft zeer vereerd te zijn
hiervoor gevraagd te worden. Hij gaat het wagen en kijkt wat er op zijn pad komt.
7) Technische commissie
Rolf deelt mede dat de waterleiding klaar is en dat er in het voorjaar twee watertappunten
bijkomen. Eén in het midden van steiger A en één in de Ark. Het watertappunt in de Ark kan alleen
bij aanwezigheid van de havenmeester gebruikt gaan worden.
Tevens deelt hij mede dat het water van de steiger dinsdag 26 november wordt afgesloten.
Het water in de Ark voor de douche en de wasbak is reeds afgesloten, waardoor er met name over
de wasbak hevige commotie ontstond.
Henk de Boer, bijgestaan door Hans Hofhuis ging zelfs zover dat hij diverse bedreigingen naar het
bestuur uitte. Henk de Boer riep zelfs dat hij de Ark zou openbreken om toegang tot de wasruimte
te verkrijgen. Hier zal het bestuur nog op terugkomen.
In overleg is besloten dat het water op de wasbak in de Ark zal blijven zolang dit geen bevriezing
tot gevolg kan hebben.
8) De evenementen commissie en redactie De nieuwjaarsreceptie in 2014 zal 11 januari plaats
gaan vinden in het Pannenkoekschip van 20.00 tot 23.30 uur. Jenny en Bertha zullen weer een
gezellige avond organiseren.
Ruud en Trudy Quiel worden voorgesteld als de nieuwe redactie voor Remmingwerk.
9) Rondvraag
Omdat iedereen toch wel in shock was om de bedreigingen die geuit waren kwamen er na enige
schroom toch nog een paar vragen.
Max Stein vroeg zich af of er ’s winters nog een sociale controle was i.v.m. de veiligheid.
Hierop werd geantwoord dat je geen inbraak kan voorkomen. Wij willen wel graag een hek, maar
voorlopig is de trap nog niet van ons en ook hebben wij te maken met toegang voor brandweer etc.
Er is wel een bewegingslamp geplaatst, voorlopig het enige dat wij kunnen doen.
Dhr. Koopmeiners vroeg of de financiële stukken niet eerder toegestuurd kunnen worden. Jan
Zwart heeft toegezegd dat hij dit voortaan twee weken voor de vergadering per mail aan de leden
zal verzenden.
Henk sluit onder dank voor de aanwezigheid de vergadering om 21.45 uur en wenst iedereen een
veilige thuiskomst. Hij nodigt iedereen uit namens de vereniging voor een drankje.
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Bestuursvergadering W.S.V.“De Remming” dinsdag 3 december 2013
Aanvang:

20.00 uur

Locatie:

De Ark

Aanwezig: Henk van ’t Hul, Rolf Mulder, Ed Baas en Riet Nome.
Afwezig met kennisgeving; Jan Zwart
Opening:
Henk opent de vergadering om 20.10 uur en heet de aanwezigen welkom.

Notulen vorige vergadering:
De notulen van de vorige vergadering van 5 november jl. worden goedgekeurd.

Binnengekomen post en/of uitgaande post:
Post bestemd voor Jan Zwart. Jaaroverzicht ING en brief rechtsbijstandverzekering.
Mail Fam. Bicker over nog steeds geen afrekening na eindigen lidmaatschap eind maart 2013.
Mail Caston Kroon over aanvraag lidmaatschap. Ed Baas zal doorgeven dat er nog steeds een
ledenstop is.
Brief Rijkswaterstaat, Ministerie van infrastructuur en Milieu over kalibreren van geloosd
afvalwater voor 1 januari 2014. Riet zal navraag doen.
Mail over aanvraag gesprek Jisse de Boer met bestuur. Gesprek heeft inmiddels
plaatsgevonden.
Mutatieformulier van Fam. Hamel wegens aanschaf grotere boot.

Najaarsvergadering 18 november jl.
Er wordt nog een terugblik gehouden over de vergadering. Met name de bedreiging door Henk
de Boer is besproken en namens Henk van ’t Hul zal er een brief aan hem worden gestuurd.

Financiën:
De volgende vergadering zal er gesproken gaan worden over een vergoeding voor het bestuur
van de daadwerkelijk gemaakte kosten door hen. Bijv. reiskosten wanneer er apart gereden
moet worden voor bestuurswerkzaamheden, printer papier, cartridge, postzegels. Tot op
heden werd dit nog allemaal zelf bekostigd.
Door afwezigheid van Jan Zwart verder geen mededeling.
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Haven- en Technische commissie:
Ed Baas is nog bezig om alles op een rijtje te zetten. Heeft tijd nodig, omdat er veels te veel
zwerversplekken vergeven zijn.
Rolf deelt mede dat hij niet helemaal tevreden is over de resultaten van het aangebrachte
antislip op de steiger. Wij zullen aankijken hoe zich dit ontwikkeld in de winterperiode.
Ook heeft het aanbrengen van een nieuwe reling op de laatste steiger onze aandacht.
Tevens is het nog steeds de bedoeling om een hek te gaan plaatsen bij de ingang van de haven.
Ook dit heeft onze aandacht.
Rolf gaat een prijsopgaaf doen voor het extra watertappunt wat er gaat komen bij de ingang
van de midden steiger.

Redactie en evenementen commissie:
11 januari a.s. nieuwjaarsreceptie in het Pannenkoekschip.

Rondvraag:
Geen vragen.
Hiermee wordt de vergadering om 21.50 uur afgesloten.
De volgende vergadering zal op dinsdag 4 februari a.s. in de Ark gehouden worden.
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Wx cxÇ
Zaandam 05-11-2013
Hallo bootvrienden,
ik vind het heel erg leuk dat nu ook mijn boot
op de voorpagina van het clubblad “Remmingwerk” staat.
En het schip hierdoor ook de aandacht krijgt die ze verdient.
Het is een Polaris van 9.50 meter lang.
Wij hebben deze boot gekocht toen ik 70 jaar was.
Inmiddels ben ik 81 jaar en mijn vrouw 82.
En ik heb samen met haar fijne vakanties met dit schip beleefd.
We zijn ongeveer 11 jaar lid van de jachthaven “De Remming”,
die zo lekker dicht bij het centrum van de stad ligt.
Ik moet ineens terug denken aan een bijzonder moment, tijdens een van onze vaartochten.
Het was in de buurt van Steenwijk.
Wij moesten onder een brug door, en hadden groen licht.
Ik denk, ik zal wat gas geven. dan kunnen de tegenliggers na ons,er ook snel door.
Op dat moment zwaait de brugwachter het klompje toe, richting mijn vrouw.
Zij pakt het klompje nog net, maar tegelijkertijd verliest ze daarbij haar evenwicht.
Zij houdt het ondanks alles echter zo stevig vast, dat daardoor het touwtje breekt.
Alleen maar door dat ik wat sneller door de brug wilde, waren wij een klompje rijker.
Iets verder maar aan de kant gegaan met boot, waar mijn vrouw het klompje weer
terug bracht.
“Uw man vaart veel te hard”, zei de brugwachter.
“Ja, ja“, zei mijn vrouw, “ik zal het aan hem doorgeven hoor”.
We konden er later nog erg om lachen.
Met een groet van Hedde Hilverda.
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Wat weten we eigenlijk
3e en 4e kwartaal

nr 3 2013

e

Bij deze de antwoorden van het 2 kwartaal 2013-10-29
Antwoorden:1.De vacht word bruin,2.Jachtluipaard,3.Elk jaar in de lente,4.In de winter,5.Een mannetje
en een vrouwtje,6.5 tenen met klauwen,7.Maki’s,8.Een koe,9.Onder andere om te ruiken,10.Groeit de
arm weer aan,11.Rivalen aanjagen,12.Jak,13.95%,14.Insecteneters,15.Door hun uitwerpselen.

Dan nu de volgende 15 van: Wat weten we eigenlijk? Nr.3, 2013-10-31
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Wat stellen de gekleurde ringen van de Olympische Spelen voor.
Hoe heet de eerste man die in de ruimte is geweest.
De eerste satelliet werd in 1957 in een baan rond de aarde gebracht, hoe hete hij.
Welke beruchte vrouwenmoordenaar uit de XIX de eeuw werd nooit aangehouden.
Hoe hoog kan een giraf worden.
Uit welke kaarten bestaat een trits.
Wat is de voorloper van het Amerikaanse honkbal.
Wie is de gentleman inbreker.
Welke soort ongeval vrezen mijnwerkers boven alles.
Wat is de maximale duur van een Formule 1-race.
Wat is de maat eenheid van inhoud.
Wat is de maximale temperatuur op Mercurius.
Waar zou de paraplu al uitgevonden zijn in de 2e eeuw voor Christus.
Met welke snelheid plant licht zich voort.
Hoe noemt men een driehoek, met 2 gelijke zijden.

Zo dit waren ze weer, iets moeilijker als de vorige.
Tenminste dat vind ik, kijken jullie de vorige nog even na.
En sterkte met deze makkelijke en af en toe wat moeilijke erbij.
Ik probeer het zo moeilijk te maken, dat jullie knappe bootjes vrienden,
en vriendinnen worden!

Dan heb ik nog een aardigheidje:

Spreekwoord Mix.

Welke 3 spreekwoorden of gezegdes vinden jullie ?
Angst, Wint, Dertien, De, Is, Raadgever, Aanhouder,
Twaalf, Een, Goede, Ongelukken, Ambachten.
Woordzoeker. Zoek 3 soorten dieren uit alle letters, jullie mogen
elke letter maar 1keer gebruiken.
o, t, o, e, a, n, r, t, p, a, w, I, I, t, f, u.
Nou dit waren ze weer, heb mijn uiterste best gedaan, nu jullie nog!
De groetjes van jullie “Bootjesvriend” Wim Romkes
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Oosthuizen 29-10-2013

Het was dit jaar een koude start met de kachel hebben we de eerste weken meer brandstof
gebruikt als met de motor!!
15 mei 2013 zijn we van “ De Remming” vertrokken met grijs weer en een stevige z-zw 5. Omdat
de wind in de zuidelijke hoek zat, hebben we de hoge wal aangehouden langs IJ burg naar Muiden
en achter de eilanden De Drost, Warenar en Hoofd, Hollandse brug richting de Eem waar we 7 uur
later vastmaakte 4 km vanaf Amersfoort bij de Malebrug. Dit is een mooie met borden aangegeven
ligplaats 20 min fietsen vanaf Amersfoort. Via de Randmeren hebben we de steden Harderwijk
(Dolfinarium) en Elburg (Nostalgische Jaarmarkt) bezocht.
Voor de meeste van ons is deze start van een boot vakantie wel bekend, daarom in vogelvlucht de
voortzetting: Het Keteldiep op – Kampen – Hattem – Zwolle – Overijsselse Vecht – Ommen (net
aan ivm drempeldiepte 1.15 mtr bij normale waterstand op de Vecht) – weer terug de Vecht
richting Meppel. Van Meppel naar Diever waar Dolf en Ineke Gebben met de boot lagen en Ineke
ons per telefoon had geïnformeerd dat Dolf in het ziekenhuis van Meppel opgenomen was. In
Diever een poosje gebleven om de toestand met Dolf even aan te zien en Ineke indien nodig te
kunnen bijstaan. Na ontslag van Dolf uit het ziekenhuis zijn wij na getrakteerd te zijn op gebak met
koffie op Dolf zijn “weer aan boord” zijn verder gevaren, weer terug naar Meppel vandaar via de
Hoogeveensevaart en de nieuw geopende Veenvaart
( beschreven door Hans Hofhuis “Remmingwerk 2’kwartaal) naar Haren Ems in Duitsland. In
Duitsland eerst naar de steden Meppen en Linge, hier de steven weer gekeerd richting
“Ostfriesland”. In de stad Papenburg de gigantische scheepswerf van Meyer bezocht waar de
grote Oceaan cruiseschepen van 250 t/m 300 meter lengte in zijn geheel in de loods gebouwd
worden. Dit is heel indrukwekkend om te zien, een rondleiding op de werf duurt ongeveer 4 uur

Geïntroduceerd door een kennis van de sleepboot Nestor ( waar we op de foto naast liggen,
kwamen wij in de stad Leer daar was een speciaal weekend voor “Traiditonsschiffe auf der Ems”
aangeboden door de Heimatvereins “Schipper Klottje” van dit speciale feest weekend hebben we
ontzettend genoten

16

Langszij in ” De Museumhaven van de stad Leer.

Een beetje trots dat onze
bejaarde dame ook mee mag
doen met:
“Traditionsschiffe in Leer”

Van Leer via De Dollard bij Delfzijl weer naar binnen, hierna Appingedam met zijn schilderachtige
“Hang keukens” dit zijn aanbouwen hangend aan het huis boven het Damsterdiep, in Frankrijk
meer gezien maar hier in Nederland was het voor Mady en mij verrassend, in Google opgezocht
blijkt Appingedam naast de stad Groningen de enige stad in de provincie van middeleeuwse
oorsprong te zijn, weekend doorgebracht in stad Groningen.
Van Groningen door het plotseling ernstig ziek worden van mijn jongste zus via Veendam, Ter
Apel en voor de 2” keer de Veenvaart naar Almelo waar onze zus woont.
Daar in Almelo ook Jan en Jenny Gankema ontmoet, deze ontmoeting bracht ook spanningen met
zich mee omdat Jan Gankema s’morgens op zijn verjaardag 28 augustus net toen wij voor hem
zijn boot versierd hadden met “Feestvlaggetjes” en Jenny ons uitnodigde op koffie met gebak
onwel werd en 20 minuten later afgevoerd werd in de ambulance. Dit zijn allemaal de dingen die
kunnen gebeuren als je 4 maanden op stap bent met je bootje, een lach en een traan dat zijn heel
vaak de gebruikelijke ingrediënten die gebruikt worden in de keuken van het leven.
Via het Twente Kanaal, IJssel , Lage Vaart Flevoland, De Block van Kuffeler, Oranjesluizen terug
van een mooie maar toch ook een bewogen vaarvakantie weer geland in onze vertrouwde
haven……….
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De Vaarvakantie Zaandam - Parijs - Zaandam 2011 deel 1
Hallo leden van de Remming,
In 2008 zijn Henk en José lid geworden van de Remming. In dat jaar hebben wij een kajuitsloep
gekocht genaamd Tiejo. Een stalen boot van bijna 9 meter lang en 2,80 m breed met een
doorvaarthoogte van 1,65m. Hiervoor hadden we enkele jaren een polyester bootje van 5m lang.
Met dit bootje voeren we oa in het Oostzijderveld van Zaandam. Dit beviel ons zo goed dat we
een groter schip gingen aanschaffen, dat werd dus de Tiejo. De afgelopen jaren hebben we met heel
veel plezier door ons mooi Nederland gevaren. Enkele jaren later besloten wij, na eerst adviezen
van andere leden ingewonnen te hebben om met ons schip naar Parijs te varen.
In het jaar 2011 was het zover,
José had extra onbetaald verlof
aangevraagd.
Voor deze reis hebben we
10 weken gereserveerd.
Van deze reis is een dagboek
bijgehouden.
Hieronder volgt een logboek
van onze onvergetelijke
reis naar Parijs.
Hartelijk groeten, Henk en José
VAAR VAKANTIE

ZAANDAM - PARIJS - ZAANDAM

2011

Zondag 22 mei Vertrek van de Remming
Vanochtend vertrok de Tiejo uit Zaandam met aan boord Henk en José voor een vakantie van
ongeveer 10 weken naar Parijs. De kinderen met aanhang (Bart en Lindi, Saskia en Richard) varen
mee tot Gouda. Tot onze verrassing wachtten Cor, (broer van José) en vrouw Henny op de
Kostverlorenkade in Amsterdam ons op . Zij zullen ons tot in de Nieuwemeersluis uitzwaaien. Via
de Westeinderplassen voeren we naar de passantenhaven in Gouda. Hier gingen de kinderen met de
trein naar huis. Het was deze dag fris en winderig, maar wel zonnig.
Maandag 23 mei
Vandaag ging de route via de Wantij in Dordrecht, de Biesbosch en de druk bevaren Bergse Maas
naar passantenhaven Geertruidenberg.
Dinsdag 24 mei Wilhelminakanaal
De route werd vervolgd via het ietwat saaie Wilhelminakanaal tot Aarle-Rixtel bij Helmond. De
volgende dag haalden we hier in dit mooie plaatsje vers brood.
Woensdag 25 mei Vakantie bijna onderbroken
Vanaf het Wilhelminakanaal voeren we weldra op de ZuidWillemsvaart. Bij Neder-weert gingen
we stuurboord uit richting Belgische grens. De sluis in Nederweert heeft een verval van maar liefst
5 meter. Bij sluis Lozen nr. 17 zijn we in België! Kort hierna kwam sluis Bocholt in zicht. Als enige
pleziervaarder lagen we hier op ongeveer 75m voor de sluis te wachten op de vrachtvaarder die
bezig was uit de sluis te komen niet wetende welke moeilijkheden ons te wachten staat. De leeg
geladen vrachtvaarder kwam met grote snelheid uit de sluis.
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Henk sprong op de lage kade om het schip vast te leggen maar dat mislukte (achteraf gezien maar
goed ook) omdat de Tiejo door de zuiging van het vrachtschip naar voren liep. Ondertussen was
José ook op de kade gesprongen en hielden wij met man- en vrouwkracht de Tiejo van de kade af.
Ons schip werd wel een halve meter omhoog gesmeten en liep tegelijkertijd naar achteren.
De golven kwamen over de kade heen! We liepen natte voeten op! Nadat de Nederlandse
vrachtvaarder ons gepasseerd was riep de stuurman ons toe dat hij ons niet gezien heeft!
Ja, ons scheepje valt niet op, het is klein en het ligt laag op het water. Mede omdat de golven
vrijwel van voren kwamen liep ons boot geen enkel schrammetje op.
José was helemaal over haar toeren heen en wou weer naar huis gaan.
Maar gelukkig wil José na enige aandrang wel verder gaan.
De sluismeester heeft hoewel hij wist dat wij er aan kwamen van dit voorval niets
gezien, hij heeft gewoon zitten te slapen. Nadat wij een Belgisch vaarvignet gekocht hadden werd
de route vervolgd over het kanaal Bocholt-Herentals. In Lommel legden we aan in de
passantenhaven.
Donderdag 26 mei
Lier
We voeren verder over het kanaal Bocholt-Herentals. We passeerden 11 sluizen met een totaal
verval van 34 meter. In al deze sluizen was de Tiejo de enige pleziervaar-der. Vanaf sluis Herentals
voer de Tiejo het Albertkanaal op, druk bevaren door vrachtverkeer. Na 11 km gingen we bakboord
uit bij sluis Viersel het Netekanaal op, een rustig vaarwater. De overnachting was in
passantenhaven Lier.
Vrijdag 27 mei Aankomst in Brussel
Vertrek van Lier om 8 uur. Nadat we halverwege het Netekanaal door sluis Duffel voeren met een
verval van 3 m naar beneden kwamen we op het getijde rivier Beneden Nete. Het was laagtij!
De schuine oevers lagen droog en zijn bekleed met keien. De vloed begon op te komen en we
hadden dus stroom tegen. Maar gelukkig heeft de Tiejo genoeg paardenkrachten over om door te
varen. Na de Beneden Nete moeten we door sluis Willebroek en kwamen we vervolgens op
Zeekanaal Brussel-Schelde. Voor de volgende sluis Zemst moesten we een uur wachten op 3
vracht-vaarders die het eerst de sluis in gingen. Deze sluis heeft een verval van 9 meter naar boven!
Om 5 uur kwamen we in Brussel aan, in passantenhaven Royal Yacht Club. ”Royal” stelt niet zo
heel veel voor, er is wat achterstallig onderhoud. Eindelijk konden we hier tanken, zij het wel met
behulp van jerrycans bij een benzinetank-station vlakbij, op 10 minuten loopafstand. Zoals een
sluiswachter al zei: je kunt in België moeilijk en slecht tanken.
Zaterdag 28 mei Visite
Vanmorgen kwamen Bart en Lindi op de koffie!
Na de lunch gingen we Brussel onveilig maken.
Tram 3 stopte hier vlakbij. Bij de Beurs uitgestapt.
De Grote Markt met zijn prachtige stadhuis en
huizen
met veel goud versierde gevels bezocht.
In de loop van de avond gingen Bart en Lindi
weer naar huis. Het was erg gezellig.
Zondag 29 mei Atomium
Vandaag zijn we niet gaan varen.
We zijn met de tram naar Atomium geweest.
De negen bollen stellen het ijzerkristal voor
en zijn 165 miljard keer vergroot.
20

Op de terugweg liepen we door het park en gingen daarna met de tram verder naar de Grote Markt
en hebben daar Vlaamse friet gegeten.
Morgen gaan we verder varen richting
Charleroien komen dan onderweg bij
het hellend vlak.
Deze week zijn we 32 sluizen gepasseerd.

Maandag 30 mei Boegschroef kapot
Vanmorgen vertrek uit haven Brussel.
Bij aankomst bij de 3e sluis voorbij
Brussel moeten we enige uren wachten voor
een beroepsvaart uit tegengestelde richting,
daarna konden wij met een andere pleziervaarder uit Ierseke de sluis invaren. Brussel is een
prachtige stad om te bezoeken maar niet om er door heen te varen.
Helaas deed de boegschroef het niet meer. We dachten aan een vastgelopen schroef door plastic of
hij is stuk. Bij de 4e sluis was een verval van 14 meter omhoog. Hierna zochten we een
passantenplaats bij Ittre op. De matroos werd het water ingestuurd om de boegschroef te
inspecteren. Er was zo te voelen niets te vinden. Toen zei de man van de andere pleziervaarder die
ook in de zelfde passantenhaven lag dat misschien een borgpen gebroken is. Moet de boot dan uit
het water? Nee hoor, je kunt bij de boegschroef motor komen. Waar is dat? Nou dat zit in het
vooronder. Henk heeft hem nog nooit gezien! Afijn alles uit de voorruimte weghalen, komt er een
bankluik te voorschijn en daar zit de motor! Henk riep de man erbij en hij begon de motor te
demonteren. Maar komt er dan geen water binnen? Ja, dan loopt de boot vol! Nee hoor, dat was
maar een grapje. Hij heeft de as van de motor met wat ringen opgevuld en de boel weer
gemonteerd. De boegschroef werd aangezet en tot onze verbazing deed de boegschroef weer zijn
werk! Maar voor hoe lang nog? Hij is maar provisorisch gerepareerd. We waren de man erg
dankbaar. Zijn vrouw was ook bij ons op de boot, we dronken koffie en thee en wisselden verhalen
uit. Zij blijven enige nachten hier, wij gaan morgen verder varen, het hellend vlak op. Wat is dat?
Ja, dat kan ik pas morgen vertellen.
Dinsdag 31 mei Hellend vlak en historische liften
Om 10 uur verlieten wij Ittre en gingen een vrachtvaarder achterna die op weg was naar het hellend
vlak. Het hellend vlak is 1400 meter lang en gaat 67,5 meter omhoog in een schuin vlak als het
ware een helling. De boten liggen in een bak van
83 x 12 m en worden op rails naar boven of naar
beneden getrokken.
Het was een bijzondere belevenis!
Van kanaal Brussel-Charleroi kwamen we op
Canal du Centre. Bij een T- splitsing gingen we
bakboord uit naar Canal du Centre Historique.
Op dit oude kanaal
bevinden zich achter elkaar 4 oude 19e eeuwse
scheepsliften. Elke scheepslift heeft 2 bakken naast
elkaar van ca. 40x5m en heeft een verval van ruim
16 meter en werkt op waterkracht! Als de bovenste
bak met water wordt bijgevuld zakt deze omlaag en
gaat de andere bak omhoog. Dit is een ingenieus staaltje van constructie! Ook een bijzondere
belevenis! Wij gingen 4 keer 16 meter omlaag! Daarna een sluis met een verval van 6 m omlaag.
Op het andere kanaal, Canal du Centre dat evenwijdig loopt aan de Canal du Centre Historique,
is er een modern scheepslift Strepy – Thieu met een verval van 73 meter in één keer!
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Na nog eens 2 sluizen legden we aan in Mons.
Woensdag 1 juni
Passage Belgische grens
Na Mons komen we op kanaal Nimy. Het is vandaag prachtig mooi weer. Na 37 km komt sluis
Maubray in zicht met een verval van 12,5 m naar beneden. Vlak daarna komt de volgende sluis,
5,5m omlaag. Op kanaal Nimy hadden we nog een benauwd moment met twee tegemoet komende
vrachtvaarders die elkaar gingen inhalen terwijl wij de eerste vrachtvaarder nog moeten passeren.
We kregen daarbij nauwelijks ruimte. Niet prettig maar het is goed afgelopen. Toen bakboord uit op
Haute l’Escaut (Boven Schelde), deze is mooi groen omzoomd. Onderweg kwamen we een verlaten
Belgisch douanehuisje tegen. Hierna varen we op Frans grond-gebied! De Belgische vlag werd
gestreken en de Franse vlag in top gehesen. Na 3 sluizen streken we ons neer in Valenciennes.
Donderdag 2 juni Sluisdeuren gaan niet open
Vertrek om 9 uur van stad Valenciennes varend op de Schelde richting Cambrai. We komen enige
vrachtvaarders tegen. Bij Estrum bakboord uit komen we op een smal kronkelend kanaal met veel
groen omzoomd. De eerste sluis Iwuy die we tegen komen is geautomatiseerd. We varen de sluis in
en de deuren sluiten zich achter ons. Maar de deuren vóór ons gingen maar niet open. Op de sluis is
een intercom aanwezig: bonjour, pouvez vous ouvrir l’écluse? Hallo, kunt u de sluisdeuren
openen? Het antwoord was niet te verstaan, na een poosje nog eens gebeld, weder-om het zelfde
verhaaltje. Echter na 20 min. kwam de sluismeester per auto aan. Hij overhandigde ons een
afstandbediening. Hiermee konden we de volgende sluizen zelf bedienen. Eenmaal in de sluis
gekomen moeten we een stang omhoog duwen waarna het schutten begint. Prachtig toch? Na 4
sluizen legden we aan in Cambrai. Het was vandaag mooi weer.
Wordt vervolgd
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De Kerst van Sicco
Stil staat Sicco voor zich uit te staren. Een traan loopt langs zijn wang naar beneden. Hij kijkt nog even
naar het paard wat in de wei staat en draait zich dan om en loopt naar zijn fiets.
Snel rijdt hij weg, weg van de plek waar het paard staat. Het bruine hoofd met de witte bles kijkt de
wegfietsende jongen na, tot hij is verdwenen in de invallende schemering.
Het paard stapt door de wei, in een onregelmatige pas. De merrie is kreupel.
Mariska, de mooiste merrie in de verre omtrek, kan één been niet meer goed gebruiken. Vanmiddag is
de dierenarts geweest. Met een licht hoofdschudden velde hij het vonnis over het leven van Mariska. “Ik
denk niet meer dat het in orde komt. Ik kom morgen nog wel even langs, ik heb toch dienst, maar ik zie
er weinig heil in”.
Toen Sicco dat hoorde was hij weggerend. Hij was de ruiter geweest die Mariska had gedwongen om
de hindernis te nemen. Hij voelt nog hoe het machtige paardenlijf de andere kant op wilde gaan, naar
links.
Maar hij had de sporen gebruikt om haar te dwingen de hindernis toch te nemen. Er stond een
kampioenschap op het spel ! Het moest !
Met een smak was hij op de grond terecht gekomen, gelanceerd uit het zadel door de vallende Mariska.
Het had hem wel pijn gedaan, maar toen hij opstond zag hij al dat het mis was toen Mariska wilde gaan
staan. Ze hinkte.
Iedereen kwam toen naar hem toe, bezorgd om mens en paard. Niemand had hen iets verweten, “wat
een pech”, zei iedereen. Maar Sicco wist wel beter.
Het was zijn schuld. Hij had het er niet op aan moeten laten komen.
Als Sicco thuis komt en de kerstboom ziet staan dringt het pas tot hem door dat het kerstavond is.
Vanavond gaan ze uitgebreid eten. Hij gruwelt ervan. Hoe kan je nu eten als je weet dat Mariska
morgen door de dierenarts… hij durft er niet verder aan te denken.
Als ze eindelijk klaar zijn met eten gaat hij naar bed. “Nu al ?” Zijn ouders kijken hem verbaasd aan.
Sicco geeft geen uitleg, als hij op zijn kamer is trekt hij een extra trui aan en klimt uit het raam.
Vannacht slaapt hij in de stal. De laatste nacht van Mariska op de aarde.
Mariska hinnikt zacht als hij de stal inkomt. Ze herkent hem direct. Hij gaat de box in waar ze nu staat
en slaat zijn armen om het hoofd. Hij ademt diep in. Dan borstelt hij haar helemaal, pakt nog wat voer.
Het moet de mooiste avond van haar leven worden. De laatste avond.
Laat in de nacht valt Sicco in slaap, met zijn rug tegen de muur, vlakbij Mariska.
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Opeens hoort hij zacht hoe zijn naam geroepen wordt. Hij wrijft zijn ogen uit en kijkt verbaasd naar de
gestalte die voor hem staat. Het lijkt alsof er een zacht licht door de stal valt. Sicco wil iets zeggen maar
zijn keel zit helemaal dicht. Er strijkt een hand langs het been van Mariska. Sicco kijkt er naar en valt
weer in slaap.
Vroeg in de morgen wordt Sicco wakker, stijf van de kou. Het eerste wat hij doet is kijken naar het
gekwetste paardenbeen. Hij gelooft zijn ogen niet, kijkt nog een keer. Mariska staat gewoon op vier
benen ! Aarzelend aait hij over de plek waar de zwelling gisteren nog zat. Dit kan niet. Dit is onmogelijk.
De dierenarts komt een paar uur later langs en is helemaal verbaasd. “Het lijkt wel alsof Mariska beter
wordt”, zegt hij aarzelend als hij het been heeft bekeken.
Iedereen is blij met deze onverwachte genezing, nu kan Mariska nog jaren op de manege blijven. Sicco
gaat naar huis, hij is doodmoe. Als hij op zijn fiets zit herinnert hij zich de droom van vannacht. De hand
die over het been streek en het beter maakte. Hij glimlacht opgewekt en trapt flink op de pedalen. Een
droom over een kerstengel ? Hij haalt zijn schouders op. Dat gelooft niemand.
Wij van de redactie wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig 2014
Groetjes Wim, Ruud en Trudy
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Gelieve contact op te nemen
Voor:

Met:

Opzegging lidmaatschap

-

Penningmeester ( schriftelijk voor 31/12 )

Opzegging ligplaats

-

Havencommissie ( schriftelijk )

Vragen betreffende ligplaatsen

-

Havencommissie

Vragen betreffende technische zaken

-

Technische commissie

-

Penningmeester

-

Secretaris (via mutatieformulier)

-

Havenmeester c.q. vervanger

-

Redactie, toezending via e-mail

Formulieren etc.

-

Secretaris

Vragen of andere zaken/klachten.

-

Voorzitter

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 en het
melden van eerdere terugkomst van boot.
Betreffende het clubblad en
inlichtingen omtrent lidmaatschap.

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

Lief en Leed
Per 1 oktober ben ik gestopt met
Lief en Leed.
Hartelijke groeten, Jennie Gankema
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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 Badhuisweg 2 rood. 1506 PA Zaandam

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. 072-5642866
Mob.06-10039820

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

Anemonenlaan 8
1943 BC Beverwijk

Tel. 0251-822256
Mob.06-51855132

Penningmeester Jan Zwart
e-mail: zwartjan@upcmail.nl

Dodonaeuslaan 324
1504 KC Zaandam

Tel. 075-6707479
Mob. 06-46383936

Havencommissaris Ed Baas
e-mail: edbaas@zonnet.nl

Twiskeweg 134
1503 AD Zaandam

Tel. 075-6165848
Mob. 06-55754921

Commissaris technische zaken
Rolf Mulder
e-mail: rolfjan.mulder@gmail.com

Bertus Aafjeshof 99
1628 VL Hoorn

Tel. 0229-264413
Mob. 06-41513761

Evenementencommissie
Hilda Willemsen
e-mail: willems@chello.nl

Winand Staringstraat 22
1447 EW Purmerend

Mob. 06-53131565

Havenmeester
Gerrit van Dodewaard

P/a Badhuisweg 2 rood
1506 PA Zaandam

Mob. 06-18880154
Mob. 06-20073252

Redactie adres :
Website internet :

redactie.de.remming@gmail.com
www.wsv-de-remming.nl
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