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Na een trieste jaarafsluiting door het
overlijden van Jan Gankema, en in het
prille begin van het nieuwe jaar met het
verlies van Nel van ‘t Hul.
gaan we nu een nieuw voorjaar in.
Het is ook nog niet echt winter geweest,
ook kriebelt het alweer om wat aan de
boot te gaan doen.
De voorjaarsvergadering is ook in
aantocht, iets eerder dan anders en wel
Op 7 april 2014 vandaar ook een eerdere
uitgave van Remmingwerk
In overleg met het bestuur.
Blijf ook vooral Uw reisverhalen
insturen,altijd leuk om weer terug te lezen.
De redactie wenst U een goed
vaarseizoen toe, tot 5 April.

Voor nummer 2 uiterlijk tot:
29-07-2014

OPENING
VAARSEIZOEN
Op Zaterdag 5 April
2014
U bent welkom
van 13.30 tot 16.30
in de Ark

Namens de redactie :
2

Beste bootjes mensen

De winter zit er bijna op en als ik naar buiten kijk dan is alles al bijna in de knop en de
sneeuwklokjes bloeien al volop.
De temperatuur heeft wel als voordeel dat er aan boord weinig kan bevriezen. Het is voor
mij en ook voor andere op de haven een zwaar jaar geweest gezien de dingen die zijn
gebeurd en de mensen die wij hebben verloren.
Toch biedt de saamhorigheid op de haven troost en staat een ieder klaar voor diegene die
het nodig hebben en dat is klasse.
Zoals het er nu voor staat verzorgen Jenny en Berthy weer een openingsdag voor het
nieuwe seizoen en dan kun je ervan op aan dat het weer tot in de puntjes is verzorgd.
De havencommissie is weer bezig om diverse veranderingen op de haven aan te brengen
en middels vrijwilligers zal dat wel lukken.
We mogen ons gelukkig prijzen dat er nog genoeg mensen op de wachtlijst staan om bij
ons op de haven te mogen liggen.
Ed is momenteel druk bezig om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen op onze
haven en dat gaat hem goed af.
Al met al hebben we een mooie club en ligt onze haven er weer mooi bij voor een nieuw
vaarseizoen.
Ik hoop op mooi weer tijdens onze vakanties en dat wij dit jaar er maar een gezond jaar
van mogen maken.
Veel plezier en gezondheid en we zien elkaar op de haven.
Henk van ‘t Hul
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NIEUWJAARSRECEPTIE WSV ‘DE REMMING’ DD. 11 JANUARI 2014.
Beste havenvrienden en vriendinnen, deed ik tijdens het geslaagde jubileumfeest de toespraak
moet u het helaas nu weer met mij doen.
Onze voorzitter, nu zijn lieve Nel toch nog plots is overleden, verzocht mij vanavond het nieuwe
jaar met u te openen.
Hoewel een Nieuwjaar vooruitblikken betekent en over het wel en wee in het afgelopen jaar tijdens
het jubileum al is gesproken toch even een moment van bezinning.
Ik doel hier op het onverwacht overlijden van Jan Gankema op 30 december en afgelopen
donderdag van Nel van ’t Hul dat het begin van het nieuwe jaar overschaduwd.
Het bestuur heeft zowel de condoleance als de crematie bezocht en namens de vereniging een
bloemstuk gestuurd. Jan die een aantal jaren met veel inzet in zijn functie een koers uitzette, die
nu is overgenomen door Ed Baas met als leermeester Jan Kooiman, is aan zijn laatste reis
begonnen.
Hij zal in onze gedachten doorleven als een aimabel, deskundig, bescheiden, vriendelijk en
rechtvaardig man.
Het beeld van Jan genietend achter een beker koffie in de Ark, luisterend naar de tafelgesprekken
maar op gepaste wijze zijn mening uitend zal voortleven.
Ook naar Nel gaan onze gedachten uit, niet meer uit haar coma ontwaakt is zij ingeslapen. Wij
wensen Jenny en Henk alle sterkte om dit verlies te dragen en te verwerken.
Ik verzoek u dan ook om op te staan en een moment van bezinning onze Jan en Nel te gedenken.
Stilte.
Dank U.
En dan het zo dubbele na al die narigheid is de vreugde van weer een nieuw jaar met nieuwe
kansen en vele plannen.
Dankzij Bertha en Jenny is deze nieuwjaarsreceptie de eerste activiteit van de evenementen
commissie in het nieuwe jaar. Bij een vereniging horen activiteiten die ons onderling binden.
We schudden elkaar de hand en de dames krijgen een kus waarbij we in de media uitgebreid
hebben gehoord dat wij elkaar dan in de ogen moeten kijken.
De oprechtheid staat garant voor een open en eerlijke verhouding waaraan het helaas in onze
maatschappij, maar ook in onze haven, wel eens ontbreekt.
Het bestuur staat open om de helaas veel te hoog opgelopen emoties tijdens de
najaarsvergadering, waarbij zelfs bedreigingen zijn geuit, met elkaar uit te spreken. Bedenk dat het
bestuur bestaat uit leden die hun nek uit- en hun vrije tijd insteken voor het welzijn van u als leden!
Laten wij het nieuwe jaar en elkaar open tegemoet treden, onze schouders er onder zetten en er
een super jaar van maken!
De technische commissie rekent dan ook op voldoende inzet van de leden als er geklust moet
worden.
Bent U, nu het weer nog steeds redelijk is, misschien voorzichtig al bezig met het invullen van het
komend vaarseizoen en zijn de mannen het laatste klusje aan de schepen aan het uitvoeren, leunt
ook Uw bestuur niet achterover.
Uw wensen om het aantal watertappunten uit te breiden, het onderzoek naar het afsluiten van de
haven, de verdere verbetering van de steigers aan te pakken hebben alle aandacht.
Ook aan de veiligheid zal meer aandacht worden geschonken, denk hier niet alleen aan
onbevoegden op de haven maar ook aan brand, ongevallen en milieu incidenten.
Misschien komt er een mogelijkheid om uw gasinstallaties te laten testen, veiligheid voor alles, dus
ook voor de naastliggende schepen.
Onze havenmeester Gerrit zal ook dit jaar er alles aan doen om onze gasten, de inkomstenploeg
dus, niet alleen binnen te halen maar ook te verwennen zodat zij weer terug zullen keren naar
onze haven.
Beste mensen, genoeg gepraat, het bestuur wenst alle leden gezondheid, veiligheid en een goed
vaarseizoen!
Dank u wel
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Agenda

Voorjaarsvergadering MAANDAG 7 april 2014 om 20.00 uur in clubgebouw
muziekvereniging De Notenkraker T.T.M. Simson naast Mozamo te Koog aan de
Zaan.
1)

Opening van de vergadering.

2)

Notulen van de najaarsvergadering 2013 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)

De evenementen commissie.

10)

Rondvraag en sluiting.

Komt allen en laat uw betrokkenheid met de club zien.
Tot ziens op maandag 7 april 2014 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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In MEMORIAM

De Here is mijn Herder,
mij ontbreekt niets.
Met dit overlijdensbericht, waar wij toch wel van geschrokken zijn. Want wie zag dit zo spoedig aankomen?
Toch even jullie aandacht hiervoor. Het is alweer een poosje terug, dat Jan ons verliet. Hij is zijn laatste reis
gaan maken op zijn levens bootje. Maar toch zo plotseling. We wisten dat het met Jan niet zo goed ging. Dit
wist ik ook, omdat Jennie mij af en toe zag lopen, en ze naar me toe kwam. Ook was het wel zo, dat ik even
de boot aan deed van Jan en Jennie. Door ons geloof kenden we elkaar erg goed, dat gold voor Jennie,
maar ook voor Jan.
Door ons geloof in de Heer, zaten we op een lijn, wat is er mooier dan dat. En wat is het dan toch mooi, dat
ik als pastoraal werker, jullie als bootjes vrienden, dat ik weet waar Jan is heen gevaren. Als Jennie nu naast
mij zou staan, zou ze dit zeker beamen! Hij mocht zijn ogen sluiten, maar niet voorgoed, hij deed ze weer
open bij zijn Heer. De tekst boven de rouwkaart, spreekt voor zich.
We wensen Jennie, en verdere familie veel sterkte toe, met dit grote verlies. Wij weten waar hij is Jennie!
Namens de redactie, Wim Romkes, Ruud & Trudy.

De Heer heeft ons op deze Levenszee
geen kalme reis beloofd,
Maar wel een behouden aankomst!

6

“ In Memoriam” aan Jan Gankema.

Oosthuizen 09-01-2014

Beste Jan,

De Tijd

Tijd kan je niet kopen,
Tijd kan je ook niet sparen,
Tijd kan je wel nemen,
En dat hebben we gedaan Jan, we hebben als dat zo uitkwam de tijd voor
elkaar genomen,
En die tijd die wij voor elkaar genomen hebben, heb ik als heel prettig
ervaren.
De tijd die ik met jou heb samen mogen werken was een leerzame en
mooie tijd,
Ik zal proberen niet te treuren dat deze tijd nu voorgoed voorbij is
Neen ik ben trots en met een glimlach denk ik dan, toch fijn dat ik deze
mooie tijd van samenwerken met jouw heb mogen beleven.
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Daar wil ik ook jou Jennie met dochter Jeannette en schoonzoon Johan
mee proberen te troosten
Denk terug aan de mooie tijd van jullie samen
Probeer niet te treuren dat deze tijd voorbij is, maar glimlach dat deze tijd
er is geweest.
Vaarwel Jan houd bij het binnenvaren van je haven,
Rood op Rood en Groen op Groen
Dat is altijd veilig daar moet je niets meer aan doen

Je havenmaat Jan Kooiman
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Beste Leden,
Daar het ons niet mogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken, voor de kaarten en bloemen, wat het ook zij.
Daarvoor onze hartelijke dank.
Geeft ons moed om verder te leven.
Na het overlijden van mijn man en onze vader.
Broer Jan Gankema.

Het Kruiwerk 27
1622 GE Hoorn

Jennie Gankema de Boer
Jeannette en Johan.
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De Pen
Wie zijn Riet en Jan Nome?
Op het uitdrukkelijk verzoek van onze gewaardeerde “Onder de pen” schrijver Wim Romkes ben ik
achter de toetsen gekropen om een stukje over ons te schrijven.
Wel vroeg ik mij af of onze medeleden nu echt benieuwd zijn wie die inmiddels sinds december
2012 in de haven liggende eigenaren van de “New Wave” nu echt zijn?
Riet kennen ze al als secretaris en ik mocht een verhaal houden over de brandveiligheid aan boord,
wat valt er dan nog meer te vertellen?
“Alle nieuwe leden schrijven een stukje dus zijn wij benieuwd hoe jullie tot het varen zijn gekomen,
hoelang al en wat jullie zoal gedaan hebben en nog doen was zijn antwoord.
Dames gaan voor dus eerst maar mijn Riet in de schijnwerpers.
In 1948 in Rotterdam Delfshaven geboren en in 1967 met haar Jan in het huwelijk getreden.
Twee jongens gebaard en thans als oma genietend van 5 kleinkinderen.
Na een aantal jaren de administratie bij P&C te hebben verzorgd werd zij 28 jaar geleden gevraagd
de administratie van de GSK (Gasservice Kennemerland) op te zetten en uit te breiden.
Zij groeide mee met het bedrijf dat uiteindelijk ruim 80000 klanten in haar bestand heeft.
De personeelsvereniging had en heeft nog steeds haar warme belangstelling en na haar vertrek in
juni 2012 is zij nog steeds als penningmeester actief.
Ontspanning vond zij naast tennis (tot de artrose te veel belemmeringen opleverde) met het gezin in
de kampeervakanties. Tent(je), vouwwagen en vervolgens groter groeiende caravans.
Hoewel Riet naast het douchen verder niets met water heeft ging toch de rubberboot, later met
motor, altijd mee op vakantie.
Pa en de kinderen surfen, duiken, zwemmen en varen, Riet prefereerde het strand en de zon.
Maar als het, zo als een keer in Spanje, zij met Jan naar een volgende haven was gevaren voor een
tandartsbezoek plots ging stormen, was zij niet meer in het bootje te krijgen.
Lopend 5 km terug naar de camping!
In 2005 ging Jan na 40 dienstjaren met FLO (functioneel leeftijd ontslag) maar bleef zij met veel
plezier doorwerken, Jan werd huisman.
De Boot gekocht.
Zomaar na een 60 urige werkweek stoppen dan is de kans op het bekende ‘Gat’ te groot en moest
Jan met zijn Riet naar een cursus ‘pensioen in zicht’.
Zou Jan moeten leren koken, macrameeën, schilderen of wat voor leuks er ook op het programma
stond?
Nee dus, daar bestond absoluut geen interesse voor en werd het verzoek gedaan zelf een cursus te
volgen, bijvoorbeeld het GVB (Golf Vaardigheids Bewijs) en het vaarbewijs 1.
Als Riet stopte is golf iets wat samen beoefend kon worden.
Het vaarbewijs voor als we ooit een motortje zouden kopen met meer dan de huidige 5 pk.
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Beiden zijn nu in het bezit van het GVB, maar tijd voor het golfspel is er niet.Jan ging verder en het
werd meer en door aansluitende zelfstudie konden het vaarbewijs 2 en Marcom A en B worden
toegevoegd.Maar wat heb je aan deze certificaten als je geen grote boot hebt?
Hierop moet Jan het antwoord maar geven.
Ik was als lid van het lokale Oranjecommité belast met een braderie op onze Breestraat. Prachtig
weer en geen kip te zien.
Een telefoontje naar Riet, wat ben je aan het doen en kunnen we naar Sleeuwijk voor de
botenshow?
De strijk kon onderbroken worden en samen op pad, een programma van eisen hadden we al maar
nu nog het passende schip vinden.
Rond 14.30 uur bereikten we de verkoophaven en tot onze schrik lagen er wel 90 boten te koop.
Na twee schepen had Riet het over klimmen wel gezien en gaf dit duidelijk aan. Een verkoper
hoorde dit en vroeg wat wij zochten.
Na ons verhaal aangehoord te hebben wees de man ons op een op de derde rij liggend schip, “Dat is
wat u zoekt” sprak hij overtuigd’.
Het klikte met de Kempers en ook Riet was gelijk overtuigd, dat moest ons schip worden!
Een maand later, nadat alle onderzoeken e.d.
waren afgerond, waren wij de eigenaar en onze
eerst vaart werd gepland.
Van 3.30 m rubber naar 15 meter leek mij geen
probleem. Echter de gevolgen van het gas geven
met het vermogen en gewicht van ons schip,
300pk Volvo Penta en 26 ton, had ik onderschat.
We moesten achteruit een box uit waarachter haaks een andere steiger vol met schepen lag.
Ik gaf even gas en sloot gelijk het gashendel in de veronderstelling dat ons schip net als bij kleinere
schepen dan achteruit in beweging zou komen.
Die beweging was er maar veel intensiever dan gedacht, de achterbuurman schoot uit zijn stoel en
begon met willen zijn schip te beschermen.
Vooruit dus, weer met hetzelfde resultaat en de haaks op onze box staande brandstofpomp kwam
wel héél snel op ons af.
Op het terras naast boven onze box riep een toeschouwer naar Riet: “Nog niet zoveel gedaan
zeker?”
“Nee” riep Riet, “de eerste keer”.
Vergenoegd riep de toeschouwer: “Dan blijf ik nog even zitten”.
Toch het schip onder controle gekregen en onze eerste vaart begonnen. Tijdens de proefvaart had
alleen de havenmeester en onze expert gevaren.
Bij terugkomst stond de havenmeester ons op te wachten en riep ons naar een vrije steiger.
Toen pas wees hij ons op de mogelijkheid het toerental met een aparte knop te beïnvloeden en
voeren wij probleemloos onze eigen box weer in.
Het commentaar van boven.“Dat hebben jullie snel geleerd”.
Een aparte ervaring maar tevens een leermoment voor ons.
Vele tochten volgden en wij genoten.
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Minder leuk waren de autoreizen op de vrijdagavond naar ons schip, file op file zodat na een vertrek
uit Beverwijk om 18.00 uur wij pas om 21.00 uur bij de boot waren.
Zondagavond weer terug want de maandagochtend naar Amsterdam was geen optie.
In Nauerna een plaats gevonden wat een hele verbetering betekende tot het najaar.
De Nauernaarsebrug draaide op de zondag dan maar tot 14.00 uur en lagen wij na een weekendje
varen een nacht aan de betonnen steiger voor de brug te wachten.
Riet naar huis en ik de volgende ochtend de boot naar de ligplaats varend.
Met het ophogen van de vuilnisbelt kwam het veen omhoog en lagen wij zuigend op onze plaats.
Logwieltje vast, wierpotten vol, geen plezierige plaats dus.
In 2010 een 15 m box met lange steiger bij de ‘Dukra’, mooie plek maar wel een klapbrug en de
eilandbrug die gepasseerd moesten worden.
Op de wachtlijst bij ‘De Remming’ en de ballotage.
De mannen werd gevraagd wat hun specialiteiten waren maar aan Riet die mee was werd niets
gevraagd.
Die zag, met de blik op haar pensionering, wel een toekomstige taak zitten, maar niemand vroeg
haar.
Eind 2011 kwam het bericht dat wij een box konden krijgen maar wij hadden al voor een nieuw jaar
betaald bij de ‘Dukra’, het werd een zwerfplek.
Wel bezocht ik regelmatig de ark en leerde daarbij een aantal mensen kennen.
Mei 2012, Riet nam afscheid van het bedrijf en wij konden met onze vrienden Ton en Gardien (nu
ook lid) de Maas, Moezel en Rijn gaan varen.
Een geweldige ervaring tot de keerkoppeling (een TwinDisk) kapot ging.
Zelf de vervanging ter hand nemen betekende niet meer varen, dat was jammer.
Plots ging de telefoon en vroeg Henk van Hul of ik op basis van mijn gemelde bestuurservaringen
secretaris van ‘De Remming’ wilde worden.
De ballotage bijeenkomst kwam in mij boven en vertelde Henk een veel betere secretaris te weten
en gaf aan de niets vermoedende Riet de telefoon door.
Eind 2012 was alles gereed en namen wij plaats in onze eigen box 77.
Wel een aanpassing in de railing van het achterdek maken zodat wij via de heel korte vingersteigers
ons schip konden verlaten/betreden.
Een héél andere ervaring viel ons ten deel, wat is het leuk om in een verenigingshaven te liggen.
Ik doe dan ook graag met de anderen mee om onze haven in stand te houden.
Wel heb ik ervaren dat de groep werkers best iets uitgebreid zou kunnen worden, het is immers in
ons eigen voordeel!
Ook de hulp voor reparaties aan je eigen schip staan er
de nodige leden klaar om een handje uit te steken,
super!
Tot slot nog iets over ons zelf.
Riet en ik zingen in het koor ‘Hollandse Nieuwe’ in
Heemskerk en mag ik ook in het schipperskoor van de
KNMC (Koninklijke Nederlandse Motorboot Club) als zanger en bestuurslid een steentje bijdragen.
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Als chauffeur rijd ik een aantal malen per jaar met een truc met oplegger naar Roemenië of
Bulgarije met hulpgoederen voor de ‘Stichting Promotie, transport Humanitair’. Wij zoeken nog
chauffeurs met groot rijbewijs en chauffeurspas!
In het lokale sportfondsenbad sport ik niet alleen met Riet (aquajoggen) maar ben ik ook als
voorzitter van de ‘vrienden van het zwembad’ actief.
Tal van acties van de groep hebben tot tevredenheid geleid, zo realiseerden wij o.a. een invalidenlift
waarin de klanten met een eveneens beschikbare rolstoel of rollator naar de op de eerste verdieping
gelegen zwemzaal kunnen komen.
Een project ´auto te water´ is opgestart en worden er nu onderzoeken gedaan om de niet
zwemmende 50plussers in het bad te krijgen.
Dankzij de oude relaties met het gemeentebestuur is ook al veel bereikt om het bijna 50 jaar oude
bad in de nabije toekomst te vervangen.
Als bestuurslid van de sociëteit ‘De Witte Lely’ verzorg ik mede de uitstapjes.
Met het brandweer verleden heb ik slechts banden via de ‘Lubo’ (Liga voor uitgetreden
brandweerofficieren), de VOB (vereniging voor oud bevelvoerenden) en de lokale groep van oud
brandweerpersoneel.
10 jaar lang was ik ook buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke stand en sloot huwelijken af.
Mijn eerste voltrekking was die van mijn jongste zoon.
Ik fiets elke woensdagochtend met een maat en de maandagavond is mijn tennisavond.
Om niet alle vrije tijd te laten opslokken heb ik het werk voor de kerk afgestoten en ook de
buitenbaan voor de tennis opgezegd.
Nu genieten van de kleinkinderen, de hobby’s en natuurlijk met Riet,
die sinds zij gestopt is haar kookclubactiviteiten heeft opgeschroefd
Maar vinden wij ook nog tijd voor theaterbezoeken en veel meer tijd
voor de familie en de vrienden.
Met veel plezier maken wij georganiseerde tochten met de KNMC maar
varen ook graag op eigen kiel.
In 2013 hebben wij tot heden 231 uur gevaren.
Veel tijd gaat er wel zitten in het onderhoud van ons schip, maar in een
haven als ‘De Remming’ is dat logisch. De gezelligheid viert de
boventoon en ja, dan gaat de tijd sneller dan je denkt en heb je weer een
reden om de volgende dag weer naar de haven te gaan.
Wij hebben inmiddels, ook dankzij de activiteitencommissie, veel
mensen leren kennen en voelen ons thuis!
Dat de problemen komen als je stopt met werken geldt ook voor mij.
Al direct een minder werkende schildklier en behoorlijke hartritmestoornissen.
Na de nodige ‘klappen’ en twee operaties, de laatste in maart van dit jaar, voel ik mij als herboren.
Het voor onze leeftijdsgenoten geldende PHPD (Pijntje Hier Pijntje Daar) syndroom is gelukkig aan
mij niet (meer) besteed.
Ook mijn Riet weet zich ondanks de artrose en nog wat medische probleempjes staande te houden.
Wij hopen nog jaren vanuit onze haven van onze ‘New Wave’ maar ook van het
verenigingsverband te mogen genieten.
Riet en Jan Nome.
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Wist u dat de familie Romkes dit jaar hun
40 jarig huwelijks feest viert.
Het bestuur, leden en redactie wensen hen natuurlijk
samen nog veel goede jaren toe.
Ook willen wij hierbij Wim bedanken voor zijn inzet voor het clubblad.
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Schuttevaer verslag Jaarvergadering 2014.
Als vertegenwoordiger van onze vereniging ben ik in gezelschap van onze havenmeester
Gerrit van Dodewaard naar de jaarvergadering van de Koninklijke Schuttevaer geweest.
Zoals gewend, was Jan Gankema hier ook altijd bij, maar helaas moesten wij het zonder
zijn gezelschap doen, dit zijn zo van die momenten dat je behoorlijk met je neus op de
feiten gedrukt wordt en je bewust wordt dat alles tijdelijk is. Maar gelukkig kan zelfs de
dood, mij deze mooie herinneringen zoals deze (het gezamenlijk hier na toe gaan) niet
ontnemen. Jan ik heb je gemist, ik weet dat je hier altijd van genoot.
De vergadering werd gehouden in het kantoor van Waternet gevestigd bij de Omval aan
de Amstel Deze werd geopend met een eerbiedig moment van stilte voor Jan Gankema
en Mevr. Nel van ’t Hul.













Als eerste werden de notulen van 2013 doorgenomen en op 1 opmerking na
goedgekeurd.
Door economische belangen en een krachtigere inbreng zijn de drie afdelingen
van Schuttevaer te weten Kop van Noord Holland, Amsterdam en Zaanstreek
samen gevoegd tot een (1) groep waarvan Nico Post van scheepswerf Brouwer
tot voorzitter is gekozen.
Ook Mevrouw Post als Gedeputeerde van Noord Holland gaf haar visie over alle
veranderingen zoals automatisering, centrale bediening, vernieuwingen van
kunstwerken en versoberingen opgelegd door de overheid wat de veiligheid op
de vaarwegen in gevaar zou kunnen brengen.
Na een behoorlijk lange discussie over het vernieuwen van de Wilhelminasluis
en de Zaanbrug kwam als enige wat van ons van belang is dat het Historische
sluisje tijdens de hele bouw waarschijnlijk in bedrijf wordt gesteld voor de
pleziervaart ( de doorvaarthoogte hangt bij Gerrit op het bord in de ark en alle
informatie is te lezen op www.wilhelminasluiszaandam.nl )
CEMT (De binnen- of rivierscheepvaart is in Europa opgedeeld in CEMT-klasses om
de afmetingen van vaarwegen in West-Europa op elkaar af te stemmen. De klasseindeling is bepaald door de Conférence Européenne des Ministres de Transport (vandaar
de term CEMT-klasse). De klasse Va dit zijn schepen van 95 tot 110 lang en 11.40 breed
deze hebben binnenkort al geen doorgang meer. De klasse 1 tot 1V dat is van 38,5 tot 85
mtr lang en hoogstens 9,50 breed ondervinden veel hinder.
Zomer 2014 2 maanden ( meer of minder)volledige stremming.
Hr Droog wordt aangesteld speciaal voor de recreatievaart te behartigen
Alle 60 bruggen in Amsterdam worden in de loop van de tijd geautomatiseerd en
centraal vanuit het gebouw van Waternet bediend, we zien volgend jaar denk ik
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geen brugwachter meer buiten, het worden allemaal thermopane muizen achter
het glas!!
Heer Hans Post is het hoofd van afdeling centrale bediening A,dam, in groepen
van 16 mensen is ons de controle en centrale bedieningskamer getoond. Het
lijkt mij geen vooruitgang voor de brugwachters vooral in de zomer met al dat
Amsterdamse moois op de fiets om je heen!!!
Ook in Flevoland worden alle sluizen en beweegbare bruggen in de toekomst
centraal bediend, wel worden alle te bedienen kunstwerken met marifoon
uitgerust voor een eventuele noodoproep bij calamiteiten
Rijkswaterstaat moet versoberen dit gaat ten koste van onderhoud van de
kunstwerken en bedieningstijden door inkrimping van personeel
BTS (Berging Transport Scheffer) uit Urk is overgenomen door Mammoet
Maritieme
Onze havenmeester Gerrit (Herman) van Dodewaard wordt geëerd met een
speldje voor 40 jaar lidmaatschap van Schuttevaer.
Heer Kos onze havenmeester van Zaanstad werd gevraagd waarom Zaanstad
bij de drie duurste havens van Nederland behoorde wat havengeld betreft. Hr
Kos gaf zijn hoge salaris de schuld: “ Ik zal het in mijn onderzoek meenemen”
antwoordde hij. Of Hr Kos hier zijn salaris mee bedoelde of het “waarom” van

het hoge havengeld dat werd mij niet duidelijk.

!!!!!!!

Dit is een selectie van de punten die voor de leden van De Remming een beetje de
belangrijkste onderwerpen waren.

Hartelijke groet Jan Kooiman
-------------------------------------------------------------
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Beste leden, BLN-Schuttevaer heeft veel leden die recreatief varen met een plezierjacht
en dit zijn niet alleen ex-beroepsschippers. Onderstaand bericht van het Watersportverbond is
voor hen die hun vaardigheden op moeilijke vaargebieden willen vergroten. Met vriendelijke

groet,

BLN-Koninklijke Schuttevaer

Op koers of op ramkoers? Veilig varen kan je leren!
Door zeer ervaren vrijwilligers van het Watersport Verbond worden in juli en augustus 2014 weer
de succesvolle Grote Rivieren Tocht, de Zeelandexpeditie en de Waddentocht georganiseerd,
waar watersporters vertrouwd worden gemaakt met het varen op respectievelijk de drukke
Nederlandse Grote Rivieren, de Zeeuwse stromen en de Wadden.
In de voorgaande edities leerden vele enthousiaste watersporters hoe veilig en verantwoord gevaren
kan worden op deze Nederlandse wateren, te weten de drukst bevaren grote rivieren ter wereld, de
Zeeuwse Stromen en de Wadden tussen Den Helder, Texel en Den Oever.
Onder leiding van zeer ervaren instructeurs / toertocht(bege)leiders leert men onder andere het goed
aan- en afmeren en het maken van een goede reisplanning.
Voor het varen op de grote rivieren wordt in het bijzonder veel aandacht besteed aan het samenspel
tussen beroeps- en recreatievaart, de passage van sluizen en het varen en manoeuvreren op
stromend water.
Voor het varen op de Zeeuwse stromen en de Wadden komen daar in het bijzonder nog bij de
aspecten van de grote getijverschillen, de beoordeling van het weer, de keuze van vaarroutes onder
verschillende weers- en windomstandigheden en het navigeren op ruim water.
Deze tochten zijn niet alleen ontspanningstochten maar vooral ook educatieve tochten. Omdat er
lesstof en toetsing is verweven in het programma kunnen punten worden verzameld ter verkrijging
van een CWO-diploma. Op de site van het watersportverbond zijn artikelen, verslagen en films te
vinden over de afgelopen
edities.(www.watersportverbond.nl/motorboot/onderVaarinformatie/erVAARingstochten)
Men kan zich inschrijven voor één of meerdere van tochten. De data voor de tochten zijn:
Zeelandexpeditie: Verzamelen in Drimmelen 04-07-2014, varen van 05-07-2014 t./m. 12-07-2014.
Einde tocht in Tholen 13-07-2014.
Waddenexpeditie: Verzamelen in Den-Helder 20-07-2014, varen van 21-07-2014 t./m. 25-072014. Einde tocht in Den Helder 26-07-2014.Contactpersoon voor de Zeelandexpeditie en de
Waddentocht is Dirk van Staveren info@fairwaymaritiem.nl Tel: +31651983230
Grote rivieren Tocht: Verzamelen Wijk bij Duurstede 09-08-2014, varen van 10-08-2014 t./m. 1608-2014. Einde tocht in Giesbeek 17-08-2014
Contactpersoon voor de Grote Rivieren Tocht is Ad Hennekes henad@hetnet.nl Tel: +31622788616

Bron : www.watersportverbond.nl
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Bronvermelding WWW.Watersportcursussen.nl
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Bij deze de antwoorden van het 3de en 4de kwartaal 2013, Twintigste jaargang nr. 3.

Wat weten we eigenlijk
ste

1

kwartaal nr.1 2014Bij deze de antwoorden van het 3de en 4de kwartaal nr.3 2013

Antwoorden: 1. De 5 continenten, 2. Youri Gagarin, 3. Spoetnick, 4. Jack the Ripper, 5. Hoe hoog?
5,5 meter,
6. Drie kaarten van dezelfde waarde, 7. Cricket, 8. Arsene Lupin, 9. Een mijngasontploffing, 10. 2
uur,
11. De kubieke meter, 12. 400 oC, 13. China, 14. 3000.000 km per seconde, 15. Gelijkbenig.
Wisten jullie ze allemaal? Petje af!
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Wat weten we eigenlijk.
Hebben jullie er nog zin in, om weer te kraken met de hersenen, en hopende
maar dat ze goed zijn?
Dan nu dan maar de volgende 15, van: Wat weten we eigenlijk nr. 1, 2014
1. Welk Scandinavisch land ligt niet aan de Noordzee?
2. Het schiereiland Jutland vormt een groot deel van het land?
3. In welk Europees land is het Frans geen officiële taal?
4. Als men spreekt over de Lage Landen dan bedoeldt men?
5. De steden Lausanne, Geneve en Zurich liggen alle drie in?
6. Wat is geen naam van een Grieks eiland?
7. In Venetie zijn er veel bruggen, maar we tellen er nog meer in?
8. Sardinie heeft zijn naam gegeven aan “sardine’ Dit is een?
9. Het door wallen en muren versterkte stadsdeel van Moskou is het?
10. Kennen jullie de naam van de typische Nederlandse kaas?
11. Witte kapelletjes kom je dikwijls tegen als je rondrijdt in?
12. De toren van Pisa staat scheef, hij helt over iets meer dan….meter?
13. De officiële taal in Luxemburg is het?
14. In welk Balkanland ben je als de nationale munteenheid de Lev is?
15. Vallette is de hoofdstad van?
Zo dit waren ze weer, iets moeilijker misschien voor jullie. Maar we behoren het te
weten.
De volgende keer weer wat anders, misschien wat met ons varen te maken heeft.
Geen vaarbewijs? Dan is er nog genoeg te leren, dus ook wat een puzzeltje betreft!

Dan nog een aardigheidje: we noemen het Combi Tel
Welke 5 getallen vormen bij elkaar opgeteld het eerste getal? Welk getal
hoort er dus niet bij?
Omcirkel het getal dat er niet bij hoort.

132 27 15 37
23 29 24
Vooruit nog eentje dan:

117 25 17 33
23 19 21
Nou vrienden dit waren ze weer, ik heb zelf behoorlijk zitten rekenen om dit voor elkaar te krijgen,
nu jullie nog. Ik zou zeggen: Sterkte er mee.
De groetjes van jullie “Bootjesvriend “Wim Romkes
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De Vaarvakantie Zaandam-Parijs-Zaandam
Deel 2
blad 5
Vrijdag 3 juni

2011

tunnel 6 km lang

Vanaf Cambrai gaan we 18 sluizen omhoog over een afstand van ca. 15 km!
Met een verval van ca 2,5 m per sluis. Het Canal Saint Quentin is een mooi kronkelend kanaal
omzoomd met bomen, strui-ken, dorpjes en glooiende hellingen.
Bij de laatste sluis moet je de afstandbediening in een brieven-bus gooien waarna de deuren
zich openen.
Hierna volgt op het hoogste scheidingpand een verlichte tunnel van bijna 6 km en een tunnel
van 1 km. De tunnels zijn ca 1800 gegraven.
Omdat de grote tunnel niet wordt geventileerd worden alle schepen voortgetrokken door een
elektrische sleepboot die zich voort trekt aan een ketting die op de bodem ligt.
De sleep bestond uit een vrachtvaarder en wij.
Het is opvallend dat er vanaf de Nederlandse grens tot nu toe zeer weinig toervaarders zijn.
In Cambrai was er een NL toervaarder die ook naar Parijs wil varen, hij nam echter een andere
route, bang om verfbeschadigingen op te lopen aan de ruwe tunnelwand.
Wij zijn er zonder kleerbescha-digingen door heen gekomen.
Het was weer schitterend mooi weer, maar wel een harde wind en die hadden we achter ons.
In totaal zijn we vanaf Zaandam 75 sluizen gepasseerd.

Zaterdag 4 juni

16 sluizen

Na 5 sluizen genomen te hebben legden we aan in Saint Quentin om boodschappen te doen,
de inwendige mens moet ook versterkt worden.
Hierna gingen we nog eens 11 sluizen door.
Al deze sluizen zijn geautomatiseerd met een verval van 2,5 á 3 m naar beneden voor ons.
Dit keer hadden we geen afstandbediening nodig, een signaleringsoog zet het schutten in werking.
Het licht springt dan van rood op rood - groen en vervolgens op groen ten teken dat we de sluis
in kunnen varen.
In België gaat het schutten veel moeizamer.
Daar laten de sluismeesters je in het ongewisse of ze jou wel of niet hebben gezien door middel
van lichtsignalering bv.
We moeten ook nog bij praktisch elke sluis bellen of je geschut kan worden.
Bij het plaatsje Fargniers gingen we stuurboord uit naar Canal lateral a l’Oise waar we meteen
gingen aanleggen en een duik namen in het water.
Het was vanmiddag heel warm.
‘s Avonds was er onweer.
Hier bleven we ook voor de nacht.
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Zondag 5 juni

Compiegne

De route werd vervolgd op Canal latéral a l’Oise.
Een echt kanaal, recht en saai maar omzoomd door struikgewas en bomen.
Vandaag zijn we 9 sluizen gepasseerd, deze worden bediend door sluis-meesters. Janville is een
mooi plaatsje, helaas kun je nergens aanleggen. We varen door naar Compiegne en legden aan in
een passantenhaven. Daar was het tjokvol, gelukkig konden we langszij leggen aan een jacht.
Het was halfbewolkt weer maar benauwend. Hier bleven we 2 nachten.

Maandag 6 juni

bunkeren

Vandaag hebben we een stadswandeling gemaakt langs allerlei bezienswaardigheden
als een heel oud stadhuis, kerken, stadsmuren, kastelen, parken zoals Parc du Palais Imperial,
een heel groot park in Engelse stijl aangelegd.
Een mooi stad om te bezichtigen.
‘s Avonds hebben we diesel getankt, de bunkerboot lag hier vlakbij.

blad 6

Dinsdag 7 juni

staking

Vanmorgen om 9 uur voeren we van de Compiegne Yacht Club de Oise op om richting Parijs te
varen.
De sluis in de stad was echter gesloten vanwege een stiptheidsactie.
Gisteren was dat ook het geval, maar de havenmeester
had vanmorgen gezegd dat de sluizen weer open gaan,
niet dus.
De Tiejo is weer naar haar plek teruggekeerd.
Hoe lang moeten we hier nog blijven???
Dat blijft een vraagteken.
Hier liggen ook veel vrachtvaarders werkeloos aan de
wal.
Zij zijn dus het meest gedupeerd!

Woensdag 8 juni

staking opgeheven

Vanmorgen zag het weer heel wat vriendelijker uit,
wat bewolking en wat zon.
Gisteren was er af en toe een bui.
Zouden de sluizen vandaag bediend worden? We varen uit op de Oise richting sluis en zien dat
de sluislichten branden.
Hoera, we kunnen geschut worden samen met twee andere Hol-landse toervaarders met wie we in
de passantenhaven contact hadden.
Gedrieën voeren wij sluis in sluis uit. In Creil legden zij aan en de Tiejo voer alleen verder.
Eind van de middag legden we aan in een zijarm aan een privé steiger in Noisy sur Oise na eerst
toestemming gevraagd te hebben.
Er zijn onderweg weinig mogelijkheden om aan te leggen. Parijs komt steeds dichter bij.

Donderdag 9 juni

passantenhaven Cergy

Vandaag voeren we naar Ile Adam, dat schijnt een leuk stadje te zijn.
De steiger ligt direct tegen het centrum aan maar biedt echter plaats voor 2 boten. We mochten
langszij liggen bij een Duitser. Wir haben Einkaufen gemacht in das Dorf.
Beladen met 2 volle rugtassen met victualiën keren we terug aan boord.
Omdat de sluizen op de Seine zondag wegens Pinksteren gesloten zouden zijn besloten we door
te varen naar een passantenhaven in Cergy.
Daar aangekomen was er nog maar plaats voor enkele boten.
Gelukkig maar want aanliggen aan een kade van de Oise levert een onrustig vaarbeeld op
vanwege vrachtvaarders die geen enkele consideratie met jou hebben.
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De andere 2 Hollanders die we eerder ontmoet hebben liggen hier ook.
Het liggeld kost hier 16 euro, het douchen is gratis en was heerlijk warm.
Hier kunnen we ook internetten via WiFi en dat is ook gratis.
Maandag zouden we mijn nicht die in Parijs woont opzoeken. Vanaf hier is het nog bijna 90 km
naar Parijs.

Vrijdag 10 juni

Seine

Na een stukje Oise gevaren te hebben voeren we eindelijk op de Seine! Een heel brede rivier.
Het plaatsje Conflans St.Honorine torent heel mooi hoog boven de Seine uit op een heuvelrug.
Aan de kade liggen tientallen vrachtschuiten die omgebouwd zijn tot woonschepen.
Begin van de middag brak er een plensbui over onze hoofden heen.
De sluis Bougival kwam in zicht en met regenpakken aan werden we geschut.
Hierna legden we snel aan bij een Halte Fluviale (kade voor passanten) want verder varen in de
regen is geen pretje.
Eind van de middag scheen de zon weer volop.
Het is nog ongeveer 50 km varen naar hartje Parijs.

Zaterdag 11 juni

Parijs

Vanmorgen maakten we ons los van de Halte Fluviale met mooi weer. Deze Halte ligt aan een
heel mooi modern opgezet stadswijk met café’s, restaurants, groenstroken, fonteintjes etc. De wijk
grenst aan een golfterrein met een kilometers lang groen omzoomde voetpad aan de Seine. Begin
van de middag lag de Tiejo voor de sluis Suresnes. Eerst moesten vrachtvaarders er door. Pas na
een uur konden we geschut worden

blad 7
Bij deze sluis was er geen enkele mogelijkheid om aan
te leggen. Gelukkig lag er een werkboot aan de kant
waar we zo lang aan konden liggen.
Eenmaal de sluis uit doemden in de verte al hoge
gebouwen op en de Eiffeltoren kwam ook in zicht!
Daar ligt Parijs aan je voeten!
De een na de andere indrukwekkende gebouwen en
vele bruggen kwamen voorbij.
We voeren praktisch onder de Eiffeltoren door.
Het Ile de la Cité met de kathedraal Notre Dame hebben we zelfs twee keer gerond.
Grote rondvaarboten voeren af en aan. Wat een belevenis! Passantenhaven Arsenal ligt hier vlak
bij om de hoek.
Maar eerst moeten we nog door de sluis.
En o schrik, er liggen hier heel veel toervaarders, maar gelukkig is er voor de Tiejo nog wel een
plekje. Hier blijven we een week.

In totaal zijn er 108 sluizen gepasseerd en heeft de Tiejo 115 motoruren gedraaid.
Zondag 11 tot en met 18 juni Parijs
Onze nicht Anna uit Parijs en haar man Bruno zijn bij ons op de boot geweest en wij zijn bij hun
thuis geweest.
Cor en Henny, familie van ons, zijn een dagje bij ons
geweest, ze kwamen met de Thalys.
Verder hebben we veel bezienswaardigheden
van Parijs gezien.
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Zondag 19 juni

Marne kanaal

De wandelkaart van Parijs wordt nu ingeruild voor de waterkaart.
Eerst nog bij de havenmeester de sleutel inleveren en de rekening ad. 222 euro betalen.
Na 8 dagen varen we weer.
Eerst de sluis door van jachthaven Arsenal en daarna bakboord uit de Seine op,
richting Marne kanaal.
Er volgen nog vier sluizen en een tunnel van 600 meter.
De Marne kronkelt en is mooi groen omzoomd.
We kwamen 3 vrachtvaarders tegen op een smal kanaal.
Voor de nacht liggen we voor de sluis Chalifert nr.14,
bij het dorpje Chalifert.

Maandag 20 juni

Meaux

Toen we vanmorgen opstonden regende het.
Halverwege de ochtend werd het droog. Er kwam een
boot de sluis uit en wij gingen meteen de sluis in.
De sluis had een verval van 3,25 meter omhoog en direct er na kwam een tunnel van 300 meter.
Hier achter kwam de volgende sluis met een verval van ook 3,25m omhoog.
We varen de Marne verder op.
De rivier wordt omzoomd door een dichte en weelderige begroeiing.
Bij Meaux kwam de sluis in zicht met een verval van 40 cm omhoog (makkie).
De sluis uit en meteen bakboord uit en we meren af bij drijvende steigers.
De kade is mooi begroeid met heel veel rode rozen.
Meaux heeft een mooie kathedraal.

Dinsdag 21 juni

Ferté sous Jouarre

Weer heeft het vannacht en vanmorgen geregend.
Uiteraard is dat helemaal niet erg als de rest van de dag maar droog is en dat werd het gelukkig
ook.
De route werd vervolgd over een prachtige kronkelende rivier met natuurlijke oevers, weelderig
begroeid met bomen.
Tussen de bomen zien we hellingen met graanvelden en dorpjes.
Voor de nacht legden we aan bij drijvende pontons bij Ferté sous Jouarre.
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blad 8
Woensdag 22 juni

boswandeling

Vandaag heeft het geregend tot 2 uur ’s middags. Daarna brak de zon plotseling door. De Tiejo
heeft vandaag rust. De wandelschoenen worden aangetrokken. Er was een leuke wandelroute
uitgezet in het Bois du Barre.
Eind 19e eeuw werd er op de hellingen van dit bos kalkzandsteen afgegraven.
Op oude foto’s kun je zien dat er geen enkele boom staat.
Nu is het een mooi en dicht begroeid bos.

Donderdag 23 juni

geklungel

Om 9 uur werden de trossen los gegooid. Bij de 1 e sluis die we tegenkomen kregen we een
afstands-bediening mee. Eenmaal in de volgende sluis werkte de stang niet, hoe we er ook aan
trokken. Gelukkig was de sluismeester in de buurt. Met een diepe zucht over ons dom geklungel
trok hij ook aan de stang, waarna hij inzag dat het inderdaad niet werkte. Toen heeft hij in het
sluiswachters-huisje de deuren bediend. Met een zwaai en een lach voeren we de sluis uit. Verder
de Marne op gingen de beboste hellingen over in kilometers lange wijngaarden. Zo langzamerhand
komen we in een champagnestreek! De nacht hebben we doorgebracht aan een steiger bij
Chateau Thierry.

Vrijdag 24 juni

Dormans

Vandaag was het heel goed weer en voeren we de Marne weer af. Na 2 sluizen genomen te
hebben meerden we af in Dormans. Net buiten het dorp Dormans is er een belangrijk monument in
en kasteelachtig gebouw dat herinnert aan de vreselijke veldslagen in de 1 e wereldoorlog.
Bij het monument is ook een indrukwekkend kapel / crypte met een grafkelder waar 1500
onbekende soldaten liggen begraven.
Vanaf onze ligplaats kijken we over het water tegen het dorp aan met zijn markante kerktoren.
Langs de kade loopt een spoorlijn. Regelmatig denderen er treinen of goederenwagens langs,
wat een hoop herrie geeft.
Wat de boegschroef betreft, hij werkt nog steeds: bakboord uit maakt hij een normaal geluid,
stuurboord uit maakt hij een heel ander geluid, dat is iets wat niet gerust stelt. Overigens wordt er
heel spaarzaam van de boegschroef gebruik gemaakt.

Zaterdag 25 juni

champagne

Om 9 uur ’s morgens werden de trossen losgegooid en voer de Tiejo richting Epernay. Epernay
staat bekend als een champagne stad. Onderweg kregen we 3 sluizen mee die schuine wanden
hebben onder een hoek van ca. 60 graden. Gelukkig hebben al deze sluizen een drijvende vlonder
die het schutten bijzonder vergemakkelijkt. We gaan iedere keer steeds omhoog. De omgeving is
schitterend mooi, een kronkelende rivier, wijngaarden op de hellingen, lieftallige gehuchten enz.
Je moet alleen uitkijken om niet in de oevers te varen! En dat is een keertje bijna gebeurd.
Toen voer de Tiejo schuin op de linker oever aan, alleen door hard achteruit te slaan kon een
onzachte aanvaring met de kade op het nippertje voorkomen worden! Begin van de middag
kwamen we in Epernay aan.
’s Middags hebben we de champagnekelders bezocht.
De wijn werd in onderaardse gangen met een totale
lengte van 25 km lang gerijpt.
We kregen van de havenmeester ook nog een
welkomst drankje.
Wordt vervolgd
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Gelieve contact op te nemen

Voor

Met / Contactpersoon

Opzegging lidmaatschap
( schriftelijk voor 31/12 )

penningmeester
havencommissie

Opzegging ligplaats (schriftelijk)
havencommissie
Vragen betreffende ligplaatsen
Vragen betreffende technische zaken

Technische commissie

Vragen betreffende rekeningen, betalingen,
tarieven etc.

penningmeester

Wijzigingen in adres, tel.nr, e-mail, boot etc.
(via mutatieformulier)

Secretaris

Melden van afwezigheid van de boot
Periode langer dan het weekend.
Melden van eerdere terugkomst van boot.

havenmeester c.q. vervanger

Voor inzenden van kopij andere zaken.
Betreffende het clubblad

Redactie ; toezending via e-mail

inlichtingen omtrent lidmaatschap.
Formulieren etc.

Secretaris

Vragen of andere zaken/klachten.

Voorzitter

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

Mocht er onlangs een wijziging in Uw adres, tel, of e-mail komen,
Laat het ons dan ook even weten.
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FORMULIER VOOR HET OPGEVEN VAN MUTATIE
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@kpnmail.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
Jenny Gankema
Het Kruiwerk 27
1622 GE Hoorn Tel: 0229-216355
Bertha de Vries
Esplanade de Meer 57 1098 WH A-dam Mob: 06-12227060
Havenmeester
Gerrit van Dodewaard

P/a Badhuisweg 2 rood
1506 PA Zaandam

Redactie adres
Website internet

:
:

Mob. 06-18880154
Mob. 06-20073252

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