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Bericht van de redactie
Allemaal weer terug van vakantie ?
Waar u ook was, mooi weer in Nederland.
We hebben al veel kopij gekregen, maar
hopen nu op ook op jullie verhalen.
Stuur ze naar de redactie, altijd leuk
om deze weer na te lezen.
Let op : De Najaarsvergadering wordt
gehouden op 17 Nov. 2014.
Ook weer bij muziekvereniging de
Notenkraker T.T.B. Simson naast Mozamo,
Aanvang om 20:00 uur.
Noteer deze datum alvast in Uw agenda.
Ook hebben we een nieuwe rubriek
“De Vraagbaak”.
Wij hopen dat het nog een mooie nazomer
wordt, dan genieten we nog even na.

Namens de redactie :
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Voor nummer 3 uiterlijk tot:
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Afsluiting vaarseizoen
Op Zaterdag
18 oktober 2014
U bent welkom
van 13.30 tot 16.30
in de Ark

Beste clubgenoten.
We hebben een prachtige zomer gehad en na een paar weken regen, en niet zo’n klein beetje
ook zitten we nu weer in een beter klimaat.
Er is wel het een en ander op de haven aangepast en verbeterd.
Zo hebben we een prachtige slangenkar die keurig geparkeerd staat in de Ark.
Ook hebben een aantal enthousiaste leden het hekwerk aan de buiten kant van de steiger
vernieuwd zodat er mogelijk iemand door zou kunnen vallen is voorkomen.
Tevens is er een mogelijkheid gemaakt om er een boot tijdelijk af te meren.
Een keurig stukje werk heren.
Er zijn op de haven geen rare dingen gebeurd en dat is een goed teken.
Het is er nog steeds gezellig en het kopje koffie onder de middag doet het nog goed.
Natuurlijk onder bezielende leiding van Gerrit onze super havenmeester.
Hij zorgt voor een klant vriendelijke behandeling van onze passanten en ook voor onze
clubgenoten is hij top.
We zitten nog steeds te rommelen met de gemeente.
Deze doet niets meer aan onze haven maar toch zijn wij nog geen eigenaar van de steigers.
Wij hebben al diverse malen contact gezocht met de gemeente maar zonder resultaat.
Ook het verzoek van onze kant om het hekwerk van de steiger te vervangen werd afgeketst
onder het mom de steigers zijn niet meer van de gemeente.
Onze vraag is dan van wie dan wel?
Wij hebben niets op papier waaruit blijkt dat de steigers en de haven van ons is.
We laten het er niet bij zitten en blijven de gemeente bestoken met vragen.
Het einde van het vaarseizoen zit er al weer aan te komen.
Ik hoop dat er velen gehoor zullen geven aan de oproep om gezamenlijk het seizoen af te
sluiten.
In de najaarsvergadering zullen wij elkaar weer treffen en mogelijk hebben we dan wat
nieuws te melden maar de twijfel is groot.
Nog wat mooi weer en wat vaarplezier.
Henk van ‘t Hul
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Voorjaarsvergadering maandag 7 april 2014
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Notenkraker
Aanwezig bestuur: Henk van ’t Hul, Riet Nome, Rolf Mulder en Ed Baas.
Aantal op de getekende presentielijst: 30 leden en 6 partnerleden.
Met kennisgeving afwezig: Jan Zwart.
1) Opening
Henk opent om 20.05 uur de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.
Hij roept Gerrit Dodewaard, Jan Kooiman en Jenny Gankema-de Boer naar voren.
Gerrit decoreert Postuum aan Jenny haar Jan het speldje 40-jarig lidmaatschap van de Schuttevaer. Tevens
toont Jenny een bel met inscriptie, welke zij afgelopen zaterdag tijdens de opening van het vaarseizoen
overhandigd heeft gekregen van de Voorzitter voor al het werk wat haar Jan als Bestuurslid voor de
Remming heeft gedaan. Jenny toont haar dankbaarheid hiervoor en krijgt een applaus.
2) Notulen vorige vergadering
De notulen van de najaarsvergadering 2013 worden goedgekeurd.
3) Ingekomen en uitgaande stukken
Riet meldt dat buiten de post te lezen in de notulen welke al vermeld staan in ons clubblad Remmingwerk er
een brief is binnengekomen van de fam. Wiering en Mevr. Hooijschuur over het te tappen drinkwater op de
steiger. Zij hebben van het bestuur een antwoord gekregen dat z.s.m. een tappunt in de Ark gemaakt zal
worden, vanwaar zij water kunnen tappen. De € 0,50 per 200 ltr. kan dan bij de Havenmeester afgerekend
worden. Het tappen is alleen mogelijk wanneer de Havenmeester of een vervanger aanwezig is.
Er is een verzoek van het Waterschapverbond binnen gekomen voor een handtekeningen actie tegen het
plan de tijden van opening van de sluizen in ons land te verminderen. De lijst voor het plaatsen van een
handtekening ligt in de Ark.
Het verzoek welke verstuurd is bij de jaarrekening om een kopie van de betaling van de verzekering van de
boot op te sturen is nog niet door iedereen gedaan. Hierop volgt enige discussies.
4) Jaarverslag van het Bestuur
Henk meldt dat er een AED is aangeschaft. Gerrit heeft hiervoor een cursus gevolgd maar het is wenselijk
dat er meer leden de AED kunnen bedienen.
Het blijkt dat Jan v. Komen, Jan Nome, Ton Kuilman en Jisse de Boer hiervoor ook opgeleid zijn. Jan
Kooiman heeft te kennen gegeven de cursus te willen volgen. Deze zal betaald gaan worden door de
Vereniging.
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5) Kascontrole
De kascontrole is gedaan door Anneke de Boer en Evert Kluyver. Anneke de Boer deed verslag met de
opmerking dat er teveel contant betaald wordt. Ook de jaarrekening voor het liggeld wordt niet altijd
overgemaakt. Dit is wel de voorkeur. Aan de havenmeester het verzoek ook het passantengeld per pin te
laten betalen. De kas is goed gekeurd, stukken zagen er prima uit en de commissie dechargeert de
penningmeester.

6) Verslag Penningmeester

Voorgelezen door Riet, gemaakt door Jan Zwart.

Verslag penningmeester over 2013
Allereerst moet ik mijn excuses aanbieden voor het feit dat ik er zelf weer niet ben. De volgende keer moet ik
wat beter oppassen met mijn afspraken. Toen ik er achter kwam dat ik net een dag te laat zou zijn, was de
vliegreis al betaald en het ging me te ver om die af te zeggen.
Ik zat weer in curaçao. Ja ‘zat’, want op het ogenblijk zit ik in het vliegtuig op weg naar huis. Dus morgen ben
ik er weer.
Het verslag over 2013 moet maar weer schriftelijk. Het is nu wel zo dat de informatie over de boekhouding
vroeg is verspreid. Vragen hierover kunnen dus worden voorbereid. Vragen die niet worden beantwoord
door mijn volgende opmerkingen, zullen later worden gegeven.
Allereerst iets over de balans.
Wat op valt is dat bij de vorderingen op de leden een credit bedrag staat.
Er zijn wel een paar vorderingen, die overigens in 2014 al betaald zijn, maar er zijn zoveel contributie
betalingen van kandidaat leden dat er een credit bedrag ontstaat op vorderingen op leden. Dat wil dus
eigenlijk zeggen dat we een schuld hebben aan kandidaat leden.
Al je de balans van 2013 vergelijkt met die van 2012 zie dat het eigen vermogen flink is gedaald. Dat zal ik
verklaren aan de hand van het overzicht ‘baten en lasten’.
De kantoorbenodigdheden zijn hoog uitgevallen door twee zaken. De computer ging stuk. Het moederboord
verbrande. Er moet dus stel op sprong een nieuwe computer komen. Ik heb een tweede hands gekocht met
dezelfde capaciteiten. De data moest van de harde schijf worden veiliggesteld. Tevens heb ik Microsoft
Office aangeschaft omdat er toch nogal wat problemen waren met het gebruik van OpenOffice. Ook de
printer heeft het begeven. Daarvan was opeens de klep gebroken, waardoor hij niet meer goed werkte.
Omdat er een ander merk printer is aangeschaft, was er ook extra geld nodig voor inktpatronen.
Het hoge bedrag voor de exploitatie van het haven kantoor komt door de olie. De rekening voor 2012 heb ik
betaald in januari 2013. De rekening voor 2013 heb ik in december betaald en was twee keer zo hoog als die
van 2012. Dat komt niet alleen door prijsverhoging maar ook omdat er meer is getankt. Ik denk dat we
moeten uitgaan van €1500,00 stookkosten per jaar.
Bij de elektrakosten staat een credit bedrag van €1139,13. Dat is het ECO-bedrag wat we hebben terug
ontvangen.
Bij de waterkosten staat een credit bedrag van €676,28. Dat is een fout van mij. Ik had de rekening twee
keer betaald. Het credit bedrag is het terug gestorte bedrag. De kosten zijn dus €900,00 per jaar. Hier zitten
nog rekeningen tussen die zijn gebaseerd op geschatte meterstanden. Ik denk echter niet dat de werkelijk
kosten veel lager zullen zijn. We zijn pas begonnen met het laten betalen voor water. Het geen hiervoor dit
jaar is ontvangen is dus nog niet een goede graadmeter. We moeten nog een jaar wachten voordat we
weten wat het water ons gaat kosten.
De onderhoudskosten zijn de pan uit geschoten. Ik weet ook niet zeker of het allemaal onderhoudskosten
moet worden genoemd. Het heeft allemaal te maken met de nieuwe watervoorziening. Het zijn kosten voor
onderzoek watermonster €800,00, nieuwe watermeter €900,00 en de aanleg €2700,00.
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De evenementenkosten zijn hoog. Dat is vooral gekomen door de extra feesten. Het feest in de Lindeboom
heeft ons € 4500,00 gekost. Dat hakt er dus nogal in. Deze kosten hebben we niet elk jaar. Maar misschien
moeten we ook naar een goedkopere oplossing zoeken.
Dan valt op dat de voorzieningen zijn opgevoerd als 1 cent. Dit heb ik moeten doen om ze op het overzicht
zichtbaar te maken. Het overzicht wordt door het systeem automatisch aangemaakt en laat alleen die zaken
zien die ook werkelijk zijn gedaan.
Dus eigenlijk zijn er geen nieuwe voorzieningen gereserveerd. Dit komt natuurlijk omdat er niets valt te
reserveren. We hebben € 6000,00 teveel uitgegeven.
Dan hebben we een hoog bedrag voor de onvoorziene verliezen of winsten. Dit komt omdat ik dit jaar een
aantal dubieuze debiteuren(lees oud leden die hun rekening niet hebben betaald) heb afgeschreven. Er zijn
leden bij die al meer dan twee jaar niet meer lid zijn en niet meer op aanmaningen reageren.
Het resultaat van de elektrameters is lager dan gepland. De planning is dan ook fout. Ik had er rekening mee
moeten houden dat het tarief van € 0,30 naar € 0,20 is gegaan. De planning had dus 30% lager moeten zijn.
Nou dat was het dan weer. Ik hoop dat alle niet gestelde vragen hiermee beantwoord zijn. Anders zal ik de
vragen die nog over zijn later beantwoorden.
Groetjes, Jan Zwart
Er waren wat vragen over en weer.
Jan Kooiman deed een verzoek of het financieel verslag niet wat uitgebreider gedaan kan worden.
Bij een bedrag wilt hij graag gespecificeerd hebben waaraan dit is besteed.
Het bestuur geeft aan dat dit niet gebruikelijk en niet werkbaar is. De kascontrolecommissie heeft alle
bonnen gezien en goedgekeurd. Misschien een volgende keer zelf als lid van de kascontrole optreden dan
ben je helemaal op de hoogte.
Hr. Koopmeiners heeft een vraag over de bedragen van de kosten van het clubblad. Het bestuur verzoekt
hem dit schriftelijk te doen aan de penningmeester.
De voorzitter vraagt de leden of zij akkoord gaan met een kleine onkostenvergoeding voor het bestuur. De
vergoeding betreft dan de daadwerkelijk gemaakte kosten voor het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden,
met name een vergoeding van benzinekosten.
De aanwezige leden gaan hiermee akkoord.
Er volgt een korte pauze.
Gerrit geeft bericht over de sluiting van de sluis.
De datum van sluiting van de Wilhelminasluis is uitgesteld. Zal waarschijnlijk niet eerder zijn dan half
september.
e
De grote sluis (=kleine sluis voor boten van 3 meter en lager) over de periode 16 april tot 1 week juni alleen
schutten in het weekend tot 18.00 uur.
De vergunning voor het varen op de Zaan, dit geldt ook voor de Voorzaan, is weer te verkrijgen bij Gerrit
voor € 43,00 voor het gehele jaar 2014.
7) Havencommissie
Ed Baas neemt het woord. Tijdens de Najaarsvergadering 2013 is hij voorgedragen als havencommissaris
en geeft aan dat hij, door de grote hoeveelheid informatie, er een hele klus aan heeft gehad. De tassen die
hij overgedragen heeft gekregen zaten vol met een groot aantal mapjes, welke hij op een rijtje heeft kunnen
zetten.
De lijst met de “aanvragen voor een (vaste) ligplaats” is in het clubblad Remmingwerk opgenomen en hij
doet een verzoek aan de leden, dat wanneer er iets niet klopt dit aan hem te melden, zodat de lijst steeds
meer up to date is.
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Toen bekend werd dat box 85 (ligplaats Ger en Hilda Willemse) vrij zou komen, waar 2 potentiële
gegadigden een oogje op hadden, heeft Jisse de Boer, die één van de gegadigde was, direct een gesprek
aangevraagd met het bestuur om de reeds gemaakte afspraken met Jan Gankema te bespreken.
Dit gesprek heeft een week later plaatsgevonden in het bijzijn van Jan Kooiman, Rolf Mulder, Gerard Meijer,
Gerrit Dodewaard en Ed zelf.
Jisse heeft ons kunnen overtuigen dat hij als eerste recht zou hebben op de eerstvolgende vrijgekomen box
en hem is dezelfde week nog box 85 toegewezen.
Verder heeft er een ruiling plaatsgevonden tussen de boxen 8 en 54a
m.i.v. 1 feb 2014 hebben H. Hamel en R. Heimenberg van ligplaats gewisseld. (box 8 en 54a).
Tevens doet hij een verzoek, na wat klachten van leden, of iedereen zijn boot goed wilt onderhouden, zodat
er geen verwaarloosde schepen in onze haven liggen.
8)

Technische commissie

Rolf deelt mede dat er 3 weken geleden een verzoek is geweest van de Havendienst voor een plek voor een
dekschuit in de bewaarhaven. Dit is voor de werkzaamheden aan de sluis. Er komt een opening in de reling
hiervoor.
Tevens is er opdracht gegeven voor een nieuw stuk reling op de laatste steiger.
Er worden +/- 4 vrijwilligers gevraagd voor hulp bij de werkzaamheden om de reling door ons zelf te
plaatsen.
Twee weken terug is Rijkswaterstaat geweest i.v.m. aansluiting op de riolering. Dit verzoek was door ons al
eerder aan de Gemeente gedaan waarvan wij nog steeds niets gehoord hebben. De Gemeente wordt nu
benaderd door Rijkswaterstaat.
9) De evenementen commissie
Jenny en Bertha komen naar voren en Jenny bedankt namens haar en Bertha verschillende leden voor
sponsering van de prijzen voor de loterij tijdens de opening van het vaarseizoen.
Henk bedankt de evenementencommissie voor de goede verzorging van dit evenement.
10) Rondvraag
Hr. Koopmeiners vraagt of er ieder jaar een betalingsbewijs van de verzekering moet komen. Dit wordt
beantwoord met ja.
Jan Kooiman doet een mededeling over de paaltjes bij het begin van de brug, welke allebei defect zijn. Hij
ziet nu regelmatig vreemde auto’s geparkeerd staan op de plek die speciaal voor de leden van de Remming
is.
Dit zal bij Parkeerbeheer aangekaart worden.
Jos Kroon betaald zijn verzekering per maand en vraagt of hij dan iedere maand een betalingsbewijs moet
opsturen. Het antwoord is nee, gewoon altijd 1 keer per jaar.
De vergadering wordt door de voorzitter gesloten om 21:30 uur
Het was weer ouderwets gezellig.

De Najaarsvergadering zal op maandag 17 november a.s. gehouden worden
op dezelfde locatie.
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Bestuursvergadering W.S.V.“De Remming” maandag 12 mei 2014
Aanvang:
Locatie:

20.00 uur
De Ark

Aanwezig:

Rolf Mulder, Ed Baas, Jan Zwart en Riet Nome.

Afwezig met kennisgeving: Henk van ’t Hul.
Opening: De secretaris opent de vergadering om 20.05 uur en heet de aanwezigen welkom.
Notulen vorige vergadering:
De notulen van de vorige vergadering van 18 maart jl. worden goedgekeurd.
Binnengekomen post en/of uitgaande post:
Mail van Jos Kroon waarin hij weer terug komt op het verblijven op de boot ’s winters en de
problemen met de muntjes voor het drinkwater. Het bestuur neemt de mail ter kennisgeving aan en
de secretaris zal namens het bestuur de mail beantwoorden.
Mail van Passantenhaven Watersportvereniging Purmerend over het niet bereikbaar zijn voor de
pleziervaart. Men heeft toestemming van de Gemeente Purmerend om af te meren bij de
Beemsterburgwal. Het Persbericht zal in Remmingwerk komen.
Voorjaarsvergadering 2014
De vergadering was weer goed verlopen. Voorstel is om voortaan de ledenvergadering eenmaal
per jaar te gaan houden. Hier komen wij de volgende vergadering op terug.
Financiën: Geen informatie.
Haven- en Technische commissie:
Ed Baas heeft een overzicht gemaakt betreffende de regels voor het toekennen van ligplaatsen.
Dit overzicht zal geplaatst gaan worden in Remmingwerk.
Er volgt wat discussie over de toe te kennen plaatsen, met name bij aankoop van een andere boot
van een groter formaat hoe hiermee om te gaan.
Er liggen toch wat boten in onze haven met een slecht onderhoud. De eigenaren gaan door de
secretaris aangeschreven worden.
Redactie en evenementen commissie:
Jenny Gankema zal gevraagd gaan worden de sleutel van de Ark in te leveren omdat deze, buiten
de Havenmeester of zijn vervanger, alleen voor het Bestuur bedoeld is.
Rondvraag: Geen. Hiermee wordt de vergadering om 22.00 uur afgesloten.
De volgende vergadering zal op maandag 2 september a.s. in de Ark gehouden worden.
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Afsluiting vaarseizoen
Zaterdag 18 oktober 2014
14.00 uur in de Ark
Komt allen voor een gezellig samenzijn
De erwtensoep staat op u te wachten
Bertha heeft weer haar best gedaan

Sterke verhalen over het afgelopen seizoen bij een pilsje of een glaasje wijn,
wij maken er met z’n allen een gezellig feestje van.
Ook een ouderwets glaasje advocaat met
slagroom staat voor u klaar.

Ook aan de geheelonthouders
is gedacht, een glaasje bowl.
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De Pen
Op verzoek van de redactie (Wim Romkes) van ons blad de Remming, het blad voor de club van het
bootjesvolk, ben ik in ‘De Pen’ geklommen en heb ik getracht om een deel van mijn bootervaringen aan
het papier toe te vertrouwen.
Tja, waar zal ik eens beginnen.....

bij het begin dan maar, ongeveer 11 jaar geleden.

Een vraag die ik mij in het begin vaak stelde was; wat moet een rechtgeaarde Tukker nou op het water
laat staan met een boot nota bene....
Nou ja gewoon omdat ik dat leuk vond.
Wellicht kwam ik vroeg in de penopauze en moest ik mijn midlifecrisis afkopen?
Met een boot, is dat overdreven??
Ik weet het niet, maar wat ik wel weet is dat in de tijd dat ik in Den Helder bij de Koninklijke Marechaussee
werkte, mijn maritieme interesse is gewekt.
Ik kreeg daar de kans om mijn vaarbewijs 1 en 2 te gaan halen om uiteindelijk op de bijboot van ons
patrouille vaartuig (politieboot) te kunnen varen.
Dat was gaaf, een R.I.B. met een middenbok en voldoende PK’s om los van de golven te komen.
Jeetje, wat heb ik gescheurd over het wad.
Gewoon, er uit onder het mom van grensbewaking en over het wad zwerven.
Tja, en dan ben je klaar met Den Helder en gaat je carrière verder, dan kom je een hele tijd niet
in aanraking met boten en ligt je vaarbewijs in de lade, tot dat....
In 2004 kreeg in een nieuwe functie bij de technische recherche.
Daarvoor moest gestudeerd worden en ik kreeg ten behoeve van die studie een stageplaats bij
de politie in Zaandam.
Al gauw beviel Zaandam zo goed dat ik de overstap naar de politie Zaanstreek-Waterland heb gemaakt
en daar in de functie van technisch rechercheur aantrad.
Ik draaide mee in alle diensten en kwam door heel Zaanstreek-Waterland.
Zo ook in de havens.
Op een dag werd ik geroepen voor een van de vele trieste opdrachten, dit keer aan boord van een schip
gelegen bij Watersport Vereniging de Remming.
Aldaar aangekomen werd ik gedirigeerd naar een grauw groengrijze boot, bijna aan het einde van
de eerste steiger.
Aan boord van dat schip zou een man overleden zijn en mijn opdracht was om te onderzoeken of
er geen misdrijf aan vooraf gegaan was.
Nou het onderzoek was gauw gedaan en de conclusie was dat er voorafgaand aan de het overlijden geen
misdrijf had plaats gevonden, gelukkig maar !!
Ik was klaar en ik had even tijd om op de boot rond te kijken en ondanks dat het een rommeltje was, had
deze boot iets dat mij trok.
Ik weet nog dat ik er mij over verbaasde dat ik rechtop in de kajuit kon staan.
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Maar ja, een boot waar zo juist iemand op overleden was, dat is toch wel vreemd en hoe kun je nou in dit
soort omstandigheden vragen naar de verkoop van de boot, dat lijkt op lijkenpikkerij, dat is niet integer en
niet aan mij besteed. Dus tja jammer maar helaas.

Terwijl ik wachtte op de komst van de begrafenis onderneming en mij even op het voordek begaf kwam er
net een man al mopperend de boot opstappen.
Ik condoleerde de man (duidelijk een familielid) en vrij als ik ben, vroeg ik de man wat er aan scheelde.
Hij vertelde mij dat hij was aangewezen als de executeur-testamentair voor de overledene en dat hij nu met
de, volgens hem, onmogelijke taak was opgescheept om de boot te verkopen.
Tja, dan wordt je een gelegenheid geboden die je niet vaak krijgt.
Ik zei tegen de man dat het met de verkoop van de boot nog wel mee zal vallen en mocht het nou zo zijn dat
hij de boot echt niet kwijt raakte, hij mij mocht bellen. Ik overhandigde hem mijn kaartje.
Ondertussen kwam de begrafenis onderneming en mij taak zat er op, ik vertrok en ging verder met mijn
werk.
Maanden heb ik niets gehoord tot dat ik met mijn gezin op
vakantie op Ibiza was en mij telefoon ging.
Ik nam op en hoorde iemand vragen of ik nog interesse
in de boot had.
Ik moest even schakelen want eerlijk gezegd was ik het
alweer totaal vergeten.
Tot bij mij het lichtje ging branden en ik het weer wist.
Ik seinde mijn vrouw en trok mijn wenkbrauwen vragend
naar haar op.
Waarschijnlijk met de gedachten van, ach kijken en praten
is nog niet kopen, stemde zij toe om een afspraak te maken,
nadat wij weer terug in Nederland waren.
Met geen enkel idee van prijzen en enig verstand van boten ben ik naar de afspraak getogen.
De boot was er slecht aan toe. De kap was gescheurd en de complete inventaris lag overhoop.
En toch zag ik nog steeds mogelijkheden maar er moest wel veel gebeuren.
Dat kon zelfs ik, zonder ervaring, zien. Dus de boot bekeken met een semi kennersblik en een dosis
zelfvertrouwen.
De boot is tenslotte van polyester dus hoe moeilijk kan het zijn!
Oké uiteindelijk na familieoverleg en nog een keuring op de wal
met een neef die ook in de bootjes zit, de boot gekocht, netjes via
de notaris. En dan aan de klus!!!
Jeetje dat was wat hoor, als eerste moest de boot naar een loods
gevaren worden.
Wij hadden een plekje gevonden in Alkmaar bij Nicolaas Witsen.
Dat moest te doen zijn, simpel de Zaan op en doorvaren.
Toch maar die neef en een vriend meegevraagd die ervaring had
met boten.
Het varen ging bovenverwachting goed en de boot werd op het
droge gehesen ik kreeg een bok en een krap plekje in een loods
toegewezen.
Toen begon het; demonteren van alles wat er op aan en in de boot zat, schuren van alles wat niet
verchroomd was én het leren wat polyester bewerking was.
Dit hele avontuur heeft 2 ½ jaar geduurd.
Inmiddels was ik behoorlijk bedreven geworden in het polyester bewerken en wat vond ik dat gaaf werk.
Ik kreeg zelfs verzoeken van medeklussers in de loods of ik ook hun boot wilde“straktrekken”.
Natuurlijk voelde ik mij gevleid maar eerst mij eigen boot afmaken.
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Toen was hij klaar, hij was glad als aal maar hij glom nog niet zo.
De schilder moest er aan te pas komen, want dat kan ik niet,
maar
gelukkig ik heb een hele goede vriend en toevallig een echter
meester-schilder mét papieren.
Wat er toen gebeurde was werkelijk niet te geloven.
Hij begon met de eerste laag lak op de spiegel van de boot,
en nu
weet ik waarom dat een spiegel genoemd wordt.
Ik stond met open mond te kijken en zag in de glans, nadat de
eerste laklaag er op zat, dat er steeds meer mensen achter mij
kwamen staan en vol bewondering naar die man met die roller
keken die telkens met dezelfde rust en gratie de verf aanbracht op de ultra gladde romp van de boot.
Geweldig, ken je dat, dat gevoel van euforie? Twee en een half jaar werk en dat wordt nu op deze manier
beloond. Ook mijn vriend kon direct diverse andere schilderopdrachten in de loods aannemen, maar ook
hij had zoiets van, eerst deze boot.
Na twee lagen was de boot gelakt en was hij als nieuw, ja echt als nieuw en onherkenbaar veranderd.
Van een grijze groengrauwe boot naar een crème witten met een donkerblauwe romp.
Voor de tewaterlating werd een mooie dag uitgekozen met de optie op nog een paar mooie dagen want
we moesten direct door naar Volendam om daar een nieuwe kap te laten aanmeten en plaatsen.
Toen deze geplaatst was, was de boot af. Wat een plaatje!!
Ik heb vervolgens een belofte ingelost aan de moeder van de overleden vorige eigenaar van de boot,
een tochtje langs Amsterdam en over het IJ, wat heeft die vrouw genoten, de tranen stonden in haar
ogen en ik heb haar de hele trip niet gehoord.
Toen was het vakantietijd en werd de boot al gauw tot aqua-camper omgedoopt want tja de uitspraak
“we hebben een boot” en “we gaan met de boot op vakantie” klonk zo decadent en aqua-camper klink
al wat meer down to earth, toch?
Vijf jaar lang zijn wij met het gezin met de boot op vakantie geweest.
Na een, achteraf gezien hele goede tip van onze buurvrouw in de haven, hebben wij de zomers
doorgebracht op het Veluwemeer en lagen wij veelal in Zeewolde. Af en toe zijn wij doorgevaren
bijvoorbeeld naar Giethoorn alwaar mijn zusje een huisje aan het water had.
Een geweldige tijd, maar ja die Nederlandse zomers.....
Onze laatste vaarvakantie is al weer drie jaar gelden.
Wat? Drie jaar hoor ik u zeggen, ja drie jaar.
Het liep gewoon zo. Het begon met een jaar waarin mijn zwager gediagnosticeerd werd met darm kanker.
Op zich al een ramp maar daarbij kwam nog dat hij met zijn gezin in een half afgebouwd huis woonde en
mijn zus het allemaal even niet meer zag zitten.
Nou wat doe je dan als goede broer en zwager, je gaat helpen.
Dus werd onze vakantie opgeofferd om een aantal weken te helpen bij het afbouwen van het huis en het
begaanbaar maken van de tuin en de wegen naar het huis.

Inmiddels waren er zoveel weken verstreken dat een bootvakantie er niet meer inzat, dus dan maar een
‘last minute’ naar Oostenrijk in een ‘chalet’ !
Nou dat hebben we geweten het ‘chalet’ bleek een stacaravan die in alle opzichten minder comfortabel
was dan onze boot, en oh wat kun je dan balen.
Bedden te klein, erg gehorig, smerig, een camping die niet waarmaakt wat hij beloofd, niet al te best weer,
enz enz. Ja, toen verlangden wij naar het heerlijk rustig op de boot slapen en zijn op een plek die wij leuk
vinden en ons aanstaat.
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Het jaar daarop wilden onze dochters en wij eerlijk gezegd ook wel, een vakantie met gegarandeerd zon,
zee en lekker warm weer, want dat hadden we na een rampvakantie in Oostenrijk wel verdient.
Het weer in Nederland bleek volgens de voorspellingen te onbestendig om op te kunnen vertrouwen dus dat
werd met de auto naar Kroatie. Geweldig land, geweldige kust, geweldige natuur en water,......... vooral als je
een boot hebt!!!!

Ja die hebben we maar net even te groot om mee te nemen naar Kroatie. Misschien in de toekomst,
ik vindt boten opknappen nog steeds leuk en ik heb er mijn hobby van gemaakt.
Kleintjes hoor, sloepjes van maximaal 5 meter gewoon thuis op de oprit, en allemaal polyester.
Het schilderen doe ik tegenwoordig zelf, al doende leert men.

Onze grote boot lag ook dit jaar ongebruikt in de haven en inmiddels heb ik de havenmeester verteld dat hij
te koop is. Maar ik kan er gewoon nog geen bordje “Te Koop” ophangen, eigenlijk wil ik er ook niet van af
want het is tenslotte 2 ½ jaar werk wat er inzit. Ik weet dat hij goed is en met heel veel zorg is opgeknapt dus
waar vindt je nou nog zo’n geweldige en unieke boot, met twee van die dikke diesels (elk 106 PK)
aanboord?
Maar aan de andere kant is het ongebruikt laten liggen ook zonde en zou er een ander gezin heerlijk van
kunnen genieten.

Ach wie weet vinden we de juiste kopers, maar ja,
de tijden zijn niet zo gunstig.
En wie weet misschien pakken we de draad, de trossen,
weer op en gaan we zelf weer op avontuur, want dat was
het wel elke keer, en trekken we Nederland in, want we
hebben zo veel nog niet gezien.

Tot die tijd blijven we heerlijk in de haven waar het gezellig
is en waar de mensen nog niet hun schepen als statussymbool
gebruiken. Waar de leden elkaar, als je er om vraagt, gewoon
een eerlijk advies geven.

Leon Damink
Box 17
Eigenaar van “Bössel” (Twents voor kwajongen)
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Wat weten we eigenlijk
Bij deze de antwoorden van nr. 1, 2014
1. Finland 2. Denemarken 3. Hongarije 4. België / Luxemburg 5. Wenen 6. Lanzarote 7. Parijs
8. Vissoort
9. Kremlin 10. Gouda 11. Gorgonzok 12. 4 meter 13. Letzeburgs 14. Bulgarije 15. Malta Zo dit
waren ze weer, ik ga er vanuit dat jullie het wel wisten.
Zijn jullie er ook uitgekomen wat we noemen: Combi Tel
Hebben jullie het goede getal omcirkelt? De eerste was: 23, de 2de was 21.
Alles goed? Knap hoor.
Dit waren de antwoorden alvast, van het vorige blad.
Groetjes, Wim
Dan nu de volgende van: Wat weten we eigenlijk? Nr.2 2014

Ja we beginnen weer goed.
Nu alvast een puzzel voor 1 keertje voor de kinderen, van de Bootjesvrienden, even kijken wat ze er
van vinden.
Wat Quizvragen voor onze jonge toekomstige “Bootjesvrienden”
In welk lichaamsdeel vind je het aambeeld?
Hoe noem je een trap die spiraalvormig omhoog gaat?
Hoeveel zintuigen heeft een mens?
Voor hoeveel procent bestaat een menselijk lichaam uit water?
Hoe heet het duizendste deel van een kilogram?
Hoe noem je benen met naar buiten wijzende knieën?
Wat is de gewichtseenheid van diamanten?
Hoeveel dagen doet de aarde erover om 1 keer om de zon te draaien?
Wat is een ander woord voor alpinist?
Hoe noem je een jaar met 366 dagen?
Wat is het Italiaanse woord voor meester of leraar?
Hoe wordt de mand onder een hete luchtballon genoemd?
Dit zijn vragen voor de leeftijdsgroep van 12 t/m 16 jaar.
Dan nu: Vul de ontbrekende letters in de lege vakjes.
X X PTEMB X X Maand
X X NTOFF X X Soort schoen
X X GISSE X X Beroep
X X ESIDE X X Een persoon die regeert
Dit zijn vragen voor de leeftijdsgroep van 8 t/m 12 jaar.
Raadsel
Het heeft gaten in de onder en bovenkant,
linker en rechterkant, en in het midden.
Toch houd het water vast.
Wat is dit.
Deze voor onze kleintjes.
En ouders, help ze even mee hé!!
Zet hem op, voor jullie ook: jullie “Bootjesvriend” ome Wim.
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Wat weten we eigenlijk.
De vakantie zit er zo goed als weer op, dus hebben jullie weer wat
te kraken met de hersenen.
En hopende dat de vorige goed waren, door jullie ingevuld.
Dan bij deze de volgende 15, van: Wat weten we eigenlijk nr. 2, 2014
1. Welk soort romans schreef John Le Carre?
2. Van wanneer dateert de film “Gone with the wind”?
3. Wanneer werd de productie van de kever in
Duitsland stopgezet?
4. Wie is de regisseur van Spartacus en A clockwork orange?
5. Wat is de naam van de Turks sprekende islamieten in
westelijk China?
6. Wat is de naam van de Joodse Ethiopiers?
7. Naar welke afschuwelijke oorlog verweesPicasso in Guernica?
8. Hoe heet het deel van Ierland dat tot het Verenigd Koninkrijk
behoort?
9. Waar is Napoleon gestorven? Ben er zelf nog niet achter
gekomen!
10. Tot welke plantenfamilie behoord de maiskolf?
11. Uit welke Italiaanse stad was de echte Casanova afkomstig?
12. Hoeveel woorden kunnen sommige papagaaien leren?
13. Tegen welk land was de Kippouroorlog in 1973 gericht?
14. Tot welk land behoort het Paaseiland?
15. Welke moord gaf aanleiding tot het spel van de allianties
en meteen tot de Eerste Wereldoorlog?
16. Zo dit waren ze weer, ze zijn wat moeilijker uitgevallen als voor heen.
Als het mee viel, hebben jullie een behoorlijk hoog IQ, tenminste als jullie het uit
het hoofd wisten.
Ik had beloofd om wat vragen over het varen op te stellen, maar daar ben ik nog mee
bezig. Het moet natuurlijk niet te makkelijk worden
voor jullie, ook ten opzichte dat jullie al varen, en een bootje hebben.
Dan probeer ik nog een rekensommetje te bedenken voor jullie, wat niet altijd meevalt,
maar ik heb nog wel wat.

Reken maar
Maak deze sommen af door het ontbrekende getal in te vullen, en even zonder
rekenmachine hè.
72 : 8 + 39 - 17 = …
54 : … x 7 + 34 = 97
27 + 39 - 25 + … = 75
63 : 7 + 44 - 21 = …
72 : … x 7 + 34 = 90
22 + 41 - 27 + … = 71
Nou dit viel wel mee, tenminste heel iets anders als het denken, en denken, en van: Wie
was dat nou ook al weer.
Ik zou zeggen bij deze, Tot een volgende keer.
Groetjes van jullie “Bootjesvriend”Wim Romkes
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Het vaarverslag Zaandam/Parijs/Parijs/Zaandam van Fam. Hamel ( Deel 3 )

Zondag 26 juni 2011
blad 9

licht beneveld

Vandaag bleef de Tiejo in de haven van Epernay liggen. Na de
koffie gingen we de stad verkennen. Het was niet druk, de winkels
waren dicht. De terrasjes zijn tussen de middag goed bezocht.
De Fransen eten tussen de middag warm en er werd overvloedig
champagne geschonken.
We zitten tenslotte in een champagne streek. Hiertoe geïnspireerd
legden we ook aan bij een terrasje en bestelden we champagne met
omelet. Nooit geweten dat champagne zo lekker smaakte,
fruitig met luchtbelletjes. We namen nog een glaasje. Hierna liepen we licht beneveld naar een park
en genoten van de zon en van de bloemen. Het werd vandaag ineens heel warm, de temperatuur liep
op naar 30 graden! ‘s Avonds kwamen onze Hollandse vrienden die we al vanaf Compiegne
kenden op de koffie. Onder het genot van de wijn werden er sterke scheepsverhalen uitgewisseld.
Toevallig ligt er in deze passantenhaven ook een jacht ( Rolf Mulder) van onze thuishaven de
Remming! Met de schipper hebben we ervaringen uitgewisseld.
Maandag 27 juni

horzels

Om half tien werden de trossen losgegooid nadat eerst onze Engelse buren zich met hun zeiljacht
van ons schip hadden verwijderd. Ongeveer 1 km verderop legden we aan bij een kade waar een
super- markt is en waar een benzinepomp staat. Er moet weer hoog nodig diesel getankt worden.
Er zijn nergens bunkerboten of benzinepompen aan de oevers te bekennen. Met 2 jerrycans van elk
10 liter op een karretje geladen werd er vier keer heen en weer gelopen eer de tank aardig vol is.
Daarna nog een keer om de jerrycans met diesel te vullen voor reserve gebruik. Het zweet gutste
van Henk zijn hoofd en rug, het was bloed heet! Nadat José met haar boodschappen was
teruggekomen voer de Tiejo af.
De eerste 4 sluizen die we tegen kwamen waren geautomatiseerd. Je kunt de sluis in werking stellen
door aan een stang te draaien die boven het water hangt aan een soort hijskraan of aan een kabel die
over het water gespannen is. Bij Condé sur Marne gingen we bakboord uit en kom je op Canal de
L’Aisne a la Marne. Dit kanaal loopt langs Reims. Tot aan de tunnel Mont de Billy die op het
hoogste pand ligt doorliepen we 8 sluizen, die alle geautomatiseerd zijn. De eerste 2 sluizen ging
perfect, maar daarna niet meer. De Tiejo moest tot aan de sluisdeuren varen om de het schutten in
werking te stellen.
Dat mislukte omdat ons scheepje te laag ligt op het water! Gelukkig hielp een sluisvrouw ons uit de
nood en heeft zij de rest van de sluizen voor ons bediend. Bij de laatste sluis werd de sluisvrouw als
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dank blikjes bier overhandigd. Merci beaucoup! Er werd aangelegd aan een kade bij Vaudemanges
net vóór de tunnel voor de overnachting. Hier namen we een duik in het aardig schone water om het
zweet en horzels van ons af te spoelen! Ja, tijdens de vaart lieten de horzels ons ook niet met rust,
getuige de vele vlieglijkjes op het dek van de Tiejo, doodgemept door José!
Dinsdag 28 juni
Reims
Om 8 uur ’s morgens maakte José Henk wakker want er voer een vrachtvaarder voorbij!
Niets bijzonders en toch ook wel weer bijzonder omdat we gisteren niemand zijn tegen gekomen,
geen pleziervaarder en ook geen beroeps. De Tiejo ligt aan meerpennen vast.
Als de vrachtvaarder te hard voorbij vaart kan ons scheepje van de kade los getrokken worden,
maar hij voer heel rustig! Vóór het ontbijt namen we nog een duik in het water.
Het water voelde fris aan maar je knapt er wel van op! Na het ontbijt voer De Tiejo verder.
Ook hier scheppen de horzels een behagen in om ons te vergezellen. Bah, wat een snert beesten!
Maar gaandeweg Reims namen de insecten afscheid van
blad 10
ons. Voor ons doemt de tunnel Mont de Billy op dat 2,3 km lang en verlicht is. De toegang werd
met lichten geregeld. In het midden van de tunnel zorgden ventilatoren voor frisse lucht. Na nog
zeven sluizen met een verval van ongeveer 2,75 m naar beneden liggen we aan de kade in Reims.
’s Avonds kwamen er gitzwarte wolken aan en even later plensde de hemel stortbuien.
Maar het weer wordt snel beter, want de barometer gaat 10 punten vooruit.
Woensdag 29 juni

glimlachende engel

Vandaag gaan we Reims verkennen. In de stad ligt een prachtige gotische
kathedraal uit de 13e eeuw. De kerk is ook beroemd om de engel met de
glimlach. Het is er goed winkelen en er zijn vele ter-rasjes.
Daarna gingen we ook nog boodschappen doen, tenslotte moet
er eten op de boot zijn!
Donderdag 30 juni

sluis kapot

Vanmorgen nogmaals even de kathedraal bezocht
want het gebouw is een bouwkundig wonder.
De eerste steen werd gelegd in 1211. Ongeveer 100 jaar later is de kerk grotendeels af.
Laat in de ochtend voer de Tiejo uit. Om in Berry au Bac te komen moeten we door 9 sluizen over
een afstand van 23 km met een verval van ongeveer 2,60 m omlaag.
Al deze sluizen zijn geautomatiseerd.
In de 4e sluis ging het mis.
In de sluis gelegen gingen de deuren maar niet open.
In zo een geval moet je aan een rode stang (is alarm) trekken
waarna de sluismeester spoedig zou komen om het probleem
op te lossen.
Na een kwartier gewacht te hebben nog maar eens aan de
stang getrokken. Niets hielp. Na nog een kwartier de
sluismeester maar opgebeld: l’écluse est en panne.
De sluis is kapot. Na totaal bijna een uur gewacht te hebben
gingen de deuren plotseling open en konden we opgelucht
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weer verder varen. We hadden ook de ”pech” dat een vrachtvaarder voor ons uit voer. Het schutten
gaat dan erg langzaam. Bij Berry au Bac aangekomen ging de Tiejo stuurboord uit, de Canal des
Ardennes op. Bij Varicourt is een aanlegsteiger, deze was echter bezet. We zijn verder gevaren tot
de sluis bij Pignicourt. Hier aangelegd, want verder varen is niet mogelijk, de sluis sloot namelijk
om 18.00 uur.
Vrijdag 1 juli

drijvende takken

Om 7 uur ’s morgens worden de sluizen weer bediend. We zijn om half zeven opgestaan want de
kapitein vreesde trammelant bij de sluis als er een vrachtvaarder aan zou komen. We liggen
namelijk in de bocht voor de sluis en zo breed is het kanaal ook niet! De matroos beweerde dat het
wel mee zal vallen. Enfin, om 7 uur precies voer de Tiejo in de sluis. Het is werkelijk heerlijk rustig
om zo vroeg te varen. De mistslierten zweven boven het water, het is windstil en de zon scheen! Er
is niemand op het water. Wel is er een levendige drukte van waterjuffers op het water. De insecten
schieten met grote snelheid heen en weer over het water. Na 6 sluizen kwamen we in Rethel aan
voor de over-nachting. We zijn geen enkele vrachtvaarder tegengekomen. De Canal des Ardennes is
omzoomd door struiken en bomen. Hier en daar reiken bomen ver over het water heen zodat er
maar de helft van de breedte van het vaarwater overblijft. Ook drijven er veel takken in het water,
dik en dun, kort en lang.
Blad 11 Zaterdag 2 juli

ligplaats Attigny

Vanmorgen op tijd vertrokken om tenminste van een ligplaats in Attigny verzekerd te zijn. In
Rethel lagen enige toervaarders met een behoorlijke lengte (ongeveer 25 m) die vermoedelijk ook
onze kant willen opgaan. Achteraf gezien viel het wel mee.
Vanaf Attigny begint een sluizentrap van 27 sluizen over een afstand van 9 km in het Canal des
Ardennes, waar wij morgen er aan zullen beginnen.
Zondag 3 juli

sluizentrap

Vandaag gaan we aan de sluizentrap in het Canal des Ardennes beginnen.
De sluizentrap tussen Attigny en Le Chesne bestaat uit 27 sluizen over een afstand van 9 kilometer!
De sluizen zijn geheel geautomatiseerd. Het verval varieert van 2,90 tot 3,70 meter.
Soms is de afstand tussen de sluizen maar een paar honderd meter. Je hebt straks geen tijd om
koffie te drinken, laat staan dat je broodjes kunt smeren.
Drie toervaarders, een Zweed, een Duitser en een Hollander, die ook aan de kade in Attigny
verbleven zijn reeds vertrokken als de Tiejo om negen uur zich van de kade losmaakt.
Na een uur varen doemde de eerste sluis al op. Hier staat de sluismeester gereed om ons te schutten.
De volgende sluizen gaan automatisch open. Eenmaal in de sluis moet je zelf aan een stang trekken
om het schutten in werking te stellen. Het is een bijzondere ervaring om met het schip om de berg
heen slingerend naar boven te klimmen. In totaal stegen we76 meter.
Na de sluizentrap overnachtten we in Le Chesne.
Maandag 4 juli

man 80 jaar

Vanmorgen voor het ontbijt 2 stokbroden gehaald bij de warme bakker om de hoek! Na de koffie
gingen we naar het Meer van Bairon wandelen, 4 km buiten Le Chesne.
Het is een lang meer dat gevoed wordt door regenwater uit de Ardennen.
Op zijn beurt voedt dit meer het hoogste kanaal pand tussen 2 sluizen.
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Weer terug in het dorp eerst boodschappen gedaan en om 11.30 uur voeren we af.
Onderweg honderden kwikstaart vogeltjes gezien. Na 2 sluizen (met afstandbediening) meren we
aan bij een mooie aanlegplaats La Cassine. Hier een praatje gemaakt met een oude man van 80 jaar,
hij vaart alleen in zijn bootje, genaamd Content. Hij vertelde hele verhalen over verschillende
routes en over vroeger. Nog een wandeling gemaakt in de omgeving.
Terug bij de boot een lekkere duik in het water genomen. Het was een zonnige en warme dag.
Dinsdag 5 juli

watertekort

Vanmorgen kwam de oude man van 80 nog even een praatje maken. Hij weet veel wetenswaardigheden te vertellen. Afscheid genomen en ook van de andere 2 Hollandse boten.
Wij zouden naar Pont á Bar varen, daar is een kade met water en stroom.
Onderweg is het uitzicht grandioos.
Wij hebben ook een ijsvogeltje gezien, het heeft een oranje borst en prachtige blauwe rug.
Helaas is het bij één vogel gebleven. Bij Pont á Bar aangekomen is er een kade met veel water
aftappunten, maar er komt geen druppel water uit de kraan. We hebben dringend water nodig, de
watertank is zo goed als leeg. We besloten door te varen. Na Pont á Bar kwamen we op de Maas.
Onderweg kwamen we al heel gauw een vrij nieuwe drijvende steiger tegen met water!
Hier hebben wij aangelegd, de watertank gevuld en ons zelf afgespoeld, heerlijk.
Het was weer een zonnige en warme dag. Het dorpje vlakbij heet Lumes.
blad 12 woensdag 6 juli

grote schoonmaak

Opstaan, ontbijten, koffie drinken, daarna de boot schoon maken aan
binnen- en buitenkant.
Laat in de ochtend van wal vertrokken. Sluis Mézieres is een smalle
sluis en heeft volgens de kaart een ver-val van 3 meter, dat blijkt ruim 4
meter te zijn. José en Henk hadden in deze sluis geen touw meer over bij
het zakken, maar het ging allemaal goed. Na veel bochtenwerk komen
we aan bij de aanleg-steiger in Charleville-Mézieres. En daar komen we
bekenden tegen die we al eerder gezien hebben in Reims , Rhetel en de
sluizentrap.
Zo komen we elkaar steeds weer tegen.
donderdag 7 juli

Charevilles-Mézieres

Vandaag gaan we Charleville-Mézieres verkennen. De stad heeft oude stadswallen en een plein
dat een van de mooiste van Frankrijk is. Een basiliek bezocht die aan de buitenkant zwaar vervallen
uitziet maar van binnen er prachtig uitziet dankzij de vele glas in lood ramen in abstracte kleuren.
De glas in lood ramen zijn door een collega van Picasso gemaakt, hij heeft er 25 jaar over gedaan!
Charleville heeft een mooie jachthaven naast een eveneens mooie camping en ligt vlak bij het centrum. Het liggeld is erg laag: 10 euro voor twee nachten inclusief douches, water en elektriciteit.
Vrijdag 8 juli
Vanmorgen werd er eerst water getankt voor er verder gevaren wordt.
Het plan was om naar Monthermé te varen waar volgens de
waterkaart een aanlegsteiger ligt dat in 2005/2006 aangelegd zou
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worden. Ter plekke aangekomen blijkt dat het alleen bij plannen is gebleven.
Geen nood, verder op bij Laifour is ook een aanlegsteiger waar voor de Tiejo nog net genoeg plaats
was. Via vele lussen voert de Maas door schitterende beboste hellingen van de Franse Ardennen.
Laifour is een mooi gehuchtje aan de Maas. Er is een klein kruidenierswinkeltje dat via een
gangetje in open verbinding staat met een kroeg. De inrichting van het winkeltje is al 100 jaar het
zelfde. Morgenochtend gaan we hier stokbrood halen!
Zaterdag 9 juli

passantenhaven Revin

Toen we vanmorgen opstonden was de lucht stralend blauw.
Een uur later was het geheel bewolkt en viel er af en toe een miezerig buitje.
Tegen de middag leek het droog weer te worden en voer de Tiejo de Maas af op weg naar Revin.
Maar even later moeten er toch regenpakken aangetrokken worden.
Na twee sluizen genomen te hebben kwamen we bij de passantenhaven aan in Revin.
Er was geen vrij plekje voor ons schip. Gelukkig mochten we naast een schip aanleggen.
Nu schijnt de zon af en toe weer. Er werden boodschappen gedaan en motorolie gekocht.
De olie in de motor ziet er namelijk wel een beetje zwart uit en moet dus ververst worden.

Zondag 10 juli
Er staan heel veel bloembakken in de passantenhaven, de kleuren van de
petunia’s spatten je tege-moet. De bloembakken worden automatisch
bewaterd, anders heeft een tuinman er een dagtaak aan. Vandaag hebben
we een flinke bergwandeling gemaakt.
De eerste uren ging de weg alleen maar omhoog tot 440 meter.
Vandaar uit was er een schitterend uitzicht op Revin en zag je de Maas om het dorp heen slingeren.
Het laatste uur begon het te regenen. In de haven aangekomen gingen we gauw onder de douche
om het zweet af te spoelen en ons verkleumde lijf op te warmen.
Maandag 11 juli

krassen op schip

Vanmorgen om half acht was het zeer mistig, je kon de overkant van de oever niet eens zien.
Na het ontbijt ging Henk diesel halen en José brood. Om half twaalf werden de trossen losgegooid.
Al gauw doemde een tunnel van ca. 200 m op en direct er achteraan een sluis met een verval van
4,15 m. De sluiswachter bediende de sluisdeuren en we kregen nauwelijks tijd om ons schip goed
vast te leggen. José kreeg het voorschip wel vast, Henk het achterschip niet.
Het schip draaide met de voorsteven naar de muur en liep verfbeschadigingen op.
José kreeg blaren aan haar hand. Gelukkig ging het bij de volgende sluizen wel rustig.
Na ongeveer 12 km legden we aan bij de kade van Fumay.
Wordt vervolgd
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Omvaaradvies
Nauernasche Vaart
De belangrijkste alternatieve route voor de pleziervaart door de Zaan is de
Nauernasche Vaart.
Dit is de alternatieve staande mastroute voor de Zaan.
Vanaf 1 augustus wordende bruggen en sluis (tijdens het vaarseizoen) langer bediend
en
worden tijdelijk extra wachtplaatsen gerealiseerd.
Afmetingen doorvaart Nauernasche Vaart:
Maximaal 30x5,7 meter (schermersluis)
Masthoogte maximaal 18 meter.
Diepgang 1.80 meter.
Bedientijden:
Ma-Vr: 9.00-16.30 uur en 19.00-21.00 uur
Za+Zo: 9.00-19.00 uur.
Grote Sluis Zaandam
Deze historische sluis ligt naast de Wilhelmina sluis en wordt door de gemeente
Zaanstad,
Met behulp van vrijwilligers,bediend.
Afmetingen: max 25x5x2,70 meter (lxbxh)
Bedientijden: 9.00-1800 uur, 7 d/w(vaarseizoen)
Noordhollandsch Kanaal
Pleziervaart tot een hoogte van 6,8 meter met bestemming Amsterdam (vice versa)
kan
Ook gebruik maken van het Noordhollandsch Kanaal via Purmerend

26

Contact op nemen met :

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

Mocht er onlangs een wijziging in Uw adres, tel, of e-mail komen,
Laat het ons dan ook even weten.
De adressen,telefoonnummers en e-mailadressen vindt u achter in ons clubblad.
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Gelieve contact op te nemen
Voor:

Met:

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

penningmeester (schriftelijk voor 31/12)
havencommissie (schriftelijk)
havencommissie
technische commissie
penningmeester
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.
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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 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. 072-564 2866
Mob.06-1960 4982

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

Anemonenlaan 8
1943 BC Beverwijk

Tel. 0251-82 2256
Mob.06-2382 6034

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

Dodonaeuslaan 324
1504 KC Zaandam

Tel. 075-670 7479
Mob. 06-4638 3936

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

Thijssestraat 109
1504 LE Zaandam

Tel. -----------------Mob. 06-5575 4921

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

Bertus Aafjeshof 99
1628 VL Hoorn

Tel. 0229-26 4413
Mob. 06-4151 3761

Evenementencommissie
Jenny Gankema-de Boer
Het Kruiwerk 27
1622 GE Hoorn
Tel: 0229-21 6355
Berthy de Vries
Esplanade de Meer 57 1098 WH A-dam Mob: 06-1222 7060
Havenmeester
Gerrit van Dodewaard

P/a Badhuisweg 2 rood
1506 PA Zaandam

Redactie adres
Website internet

:
:

Mob. 06-1888 0154
Mob. 06-2007 3252

redactie.de.remming@gmail.com
www.wsv-de-remming.nl
30

31

