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Beste clubgenoten

De zomer zit er weer op en gaan nu de herfst in.
Een heel verschil met een paar weken terug, toen je nog in je hempje buiten kon lopen.
Even een opsomming van de zaken die op de haven hebben plaatsgevonden.
Rolf, met een aantal vrijwilligers hebben een nieuwe leuning op de eind steiger geplaatst,
en ook nieuwe poten geplaatst.
Er is een steigerdeel vervangen, die was al slecht en daar was een passant doorheen gegaan.
Het liep gelukkig allemaal goed af.
Onze ambassadeur van de haven Gerrit heeft weer een record bedrag aan passanten opgehaald.
Daar voor petje af Gerrit.
Ivm. de werkzaamheden aan de sluis hebben wij de werklui toestemming gegeven,
om eventueel via onze steigers het water te verlaten.
Tevens zijn wij nog steeds bezig om bij de gemeente antwoord te krijgen,
op ons huurcontract en over de overname van de steigers.
Wij kunnen wel stellen dat het stil is aan de overkant.
Verder hebben we op weer voortreffelijke wijze afscheid van het vaarseizoen genomen,
dankzij Bertha en Jennie.
Meiden als wij jullie ook niet hadden.
We kunnen weer terug kijken op een mooi vaarjaar,
met weinig ongemakken en een goede sfeer op de haven.
Laat iedereen er voor zorgen dat zijn boot weer winter klaar is,
zodat wij weer probleemloos door de winter komen.
Ik zie jullie op de najaarsvergadering in de Notenkraker op 17 november 2014.
Henk van ’t Hul

Bestuursvergadering W.S.V.“De Remming” maandag 13
oktober 2014
Aanvang:
Locatie:
Aanwezig:

20.00 uur
De Ark
Henk van ’t Hul, Jan Zwart, Rolf Mulder, Ed Baas en Riet Nome.

Aanwezig op uitnodiging: Jan de Wit van het VNM
Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom.
Uitleg lidmaatschap VNM
Jan de Wit van het VNM (Verbond Nederlandse Motorbootsport) geeft een presentatie over
wat het VNM voor ons kan betekenen. Het VNM is in 2007 opgericht.
Het VNM wordt door vrijwilligers met professionele kennis beheerd.
Het enige verschil met het Waterschapverbond is dat zij niets kunnen regelen voor
zeilopleidingen. Omdat dit voor onze haven n.v.t. is zijn wij een geschikte kandidaat om lid te
worden van het VNM i.p.v. het Waterschapverbond. Het scheelt ons minstens
€ 2000,00
op jaarbasis. Het bestuur is van mening het lidmaatschap aan te gaan na melding tijdens de
Najaarsvergadering.
Notulen vorige vergadering:
De notulen van 25 augustus jl. worden goedgekeurd.
Binnengekomen post en/of uitgaande post:
Mevr. Staveneuter/Entius van box 55A meldde dat zij geen rekening heeft gekregen voor
haar partnerlidmaatschap. Dit is afgeschaft, maar als er iets zou gebeuren met haar partner
welke wel lid is, kan zij gewoon het lidmaatschap en box overnemen. Wel is het zo dat zij het
niet over kan dragen aan derden.
Financiën:
Geen bijzonderheden, wel nog even besproken dat tijdens de afwezigheid van Jan Zwart niet
alles goed loopt.
Haven- en Technische commissie:
Dhr. Meijer heeft een andere boot gekocht welke ongeveer 2 meter langer is en wilt in
dezelfde box blijven. Dit kan niet omdat de box daarvoor te klein is. Helaas zal hij de box
moeten opzeggen en op de wachtlijst voor een ruiling.
Rolf deelde mede dat hij bolders heeft gekocht voor o.a. op de midden steiger te plaatsen.
Er zijn verzoeken binnen gekomen voor een mogelijkheid om de vingersteigers te verlengen.
Ook voor meer passanten is dit wenselijk. Dit gaat bekeken worden. Er zullen extra palen
hiervoor geslagen moeten worden.
Redactie en evenementen commissie:
De nieuwjaarsreceptie is gepland op zaterdagavond 10 januari 2015.
Rondvraag:
Ed wilde nog wat uitleg over de tarieven voor een winterstalling in onze haven.
Hiermee wordt de vergadering om 22.45 uur afgesloten.
De volgende vergadering zal op dinsdag 4 november a.s. in de Ark gehouden worden.

Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 10 januari 2015
20.00 uur Pannekoekschip
Zaanweg 51-b, 1521 DL Wormerveer

Wij geven iedereen de gelegenheid om elkaar voor het nieuwe jaar
de beste wensen te wensen.

Uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje.

Vanaf 26-02-2015
Is de Wilhelminasluis voor alle scheepvaart gestremd,
voor de periode van 2 maanden. In 2015.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 15 Maart 2015 kunnen de ” Brandblussers” weer gecontroleerd worden, in de ark.
Geef U naam op en het aantal brandblussers voor 1 Maart.
(Er hangt hiervoor een briefje op de kast in de Ark)
De keuringsprijs per blusser is 7,50 euro.

Bij deze de antwoorden eerst voor de kinderpuzzel:
Wat weten we eigenlijk. 21 jaargang nr.2 2014-10-20
Ik hoop dat jullie het een beetje konden, en dat jullie ouders jullie geholpen hebben.
Bij deze de Quizvragen voor de jonge “Bootjesvrienden”
Nummer 1 was:
Nummer 2 was:
Nummer 3 was:
Nummer 4 was:
Nummer 5 was:
Nummer 6 was:
Nummer 7 was:
Nummer 8 was:
Nummer 9 was:
Nummer 10 was:
Nummer 11 was:
Nummer 12 was:

In het oor.
Een wenteltrap
5
70%
Een gram
O-benen
Karaat
365
Bergbeklimmer
Schrikkeljaar
Maestro
Een Gondel

Zo dit waren ze, ik hoop dat jullie er uit zijn gekomen.
Dan nu, vul de ontbrekende letters in.
Maand: September
Soort schoen: pantoffel
Beroep: regisseur
Een persoon die reageert: president
Dan nu nog het raadseltje
Wat was dit? Antwoord: Een spons
Ik hoop dat jullie het leuk vonden.
Groetjes: ome Wim

Wat weten we eigenlijk.
Bij deze de antwoorden van nr. 2, 2014
1. Spionageromans 2. 1939 3. 1978 4. Stanley Kubrick 5. De Oejgoeren
6. Falasha 7. Te Sint –Helena 8. Ulster 9. ?? 10. Tot de grasfamilie,
2. 11. Venetie 12. 1000 woorden 13. Israel 14. Chili 15. Van Francois-Ferdanand.

Dan nu even de sommetjes
De eerste was : 31 dan 6, en de rest: 34,32,9,35.
Zijn jullie er uit gekomen? Eerlijk gezegd: Ik niet, ik had de antwoorden
vanuit een boekje
( Ik ken momenteel niet zo goed denken meer van wegen de vele morfine ).
Dus laat ik voorlopig even de sommetjes weg.

We beginnen natuurlijk wel weer met: Wat weten we eigenlijk. Nr. 3 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wie vond in 1867 het dynamiet uit?
Wie was tot 1780 keizerin van Oostenrijk
Wie was in het jaar 486 de stichter van het Franse rijk?
Welke tijd kwam er na de steentijd?
Wanneer was het tweede stadhouderloos tijdperk?
Wanneer werd begonnen met de bouw van de muur in
Oost-Berlijn?
7. Welk land bleef tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal?
8. Welke Engelse vorst droeg de bijnaam Koning Blauwbaard?
9. Waar werd Bonifatius vermoord?
10. Door welke paus werd Karel de Grote tot keizer gekroond?
11. Wie was de moordenaar van Willem van Oranje?
12. In welk jaar kreeg Nederland de grondwet?
13. In 1817 werd de eerste fiets geconstrueerd, hoe hete deze?
14. Wie was de eerste mens die voet zette op de aarde?
(Denk even goed na!)
15. In welk jaar had de Beeldenstorm plaats?

Zo een stukje geschiedenis kan nooit geen kwaad,
al hebben er sommigen er een hekel aan.
Groetjes, jullie “Bootjesvriend” Wim Romkes

Noot: Natuurlijk wensen wij Wim veel sterkte toe met zijn knie operatie.

De Pen
Krommenie 7 november 2014
De opvarenden van de Brutos.
Hoi allemaal, voor “ Remmingwerk”, ons eigen blad voor
het bootjesvolk, volgt hier mijn bijdrage.
Samen met mijn ouders en mijn vrouw Danielle vaar ik al
weer zes jaar rond met de Brutos.
Deze St. Jozefvlet van ongeveer 7,5 meter was eerst van
een oom van mij, maar toen die naar Zweden verhuisde ,
konden wij dit scheepje overnemen.
Een meevaller, want zodoende konden wij ook met regen
comfortabel varen.
Hiervoor hadden we namelijk een stalen zeilbootje van 8
meter, waar we 14 jaar heerlijk mee hebben rondgetoerd.
Vaak op het IJsselmeer, naar Hoorn, maar evengoed lieten
we de mast thuis en gebruikten we de “Jogemare” als
motorboot en bekeken we de Nederlandse binnenwateren.
Onze zeilboot als motorboot had 2 grote voordelen.
Ten eerste had hij de ideale kruiplijn, kon namelijk onder de meeste bruggen door; ten tweede
werd nu niemand zeeziek, wat tijdens zeilen wél gebeurde.
Dat is niet leuk, het moet immers wel een liefhebberij blijven.
Sport was ook om met zo min mogelijk middelen zo veel mogelijk te kunnen doen.
Dus met het scheepje, voortgestuwd door een 10 PK Bukh, zijn we ook eens 2 keer in België beland.
Een keer een rondje Antwerpen, Brussel en Gent.
Het tweede jaar de Maas op en neer tot Dinant.
Fietsen mee, zo konden we op de wal ook nog wat bekijken.
Dit waren avontuurlijke vakanties, ook af en toe met technische sores maar we hebben veel gezien,
dus dat we nu met de Brutos varen is een welkome voortzetting van ons vaarplezier.
Om de beurt gaan we er mee op vakantie, wisselen tips uit over mooie plekkies,
en klussen gezellig samen aan de boot.
Als Danielle en ik varen, gaan de 2 konijnen mee .
Dat is wel eens een bezienswaardigheid in de havens waar we aanleggen.
Door de stevige fietsendrager op het achterschip kunnen we probleemloos 2 stalen rossen
meenemen.
Immers een boot zonder fiets is voor ons niets ;) Zo kunnen we vanuit de locatie
waar we liggen flinke fietstochten maken.
Vaak gebruiken we dan het knooppunten netwerk.
Dus een echte vaar/fietsvakantie. Wij hebben al diverse provincies bezocht.
Dit jaar zijn we naar Den Bosch geweest.
Mijn ouders hebben met de Brutos, tot nu toe zowel Noord als Zuid Holland verkend, heerlijk .
Groetjes, Maxim en Danielle, Gerard en Marion Steijn. (Opvarenden van de Brutos)

OPEN WEEKEND 13 & 14 DECEMBER
(zaterdag van 09.00u - 17.00u, zondag van 11.00u - 17.00u)

NU 3LTR

WEBASTO

€ 129,00

ACTIE!

International Paint
weekend

- Korte lezingen over de
nieuwe antifoulings
2015
- Technische uitleg over
systemen voor uw schip
- Uitleg nieuwe
antifoulings
Micron antifouling
weekend, nu € 129,00

Webasto kachel acties

Go Pro 10% actie

GO PRO

10% ACTIE!

- Uitverkoop modellen 3900
en 5500
- Uitleg nieuwe modellen 40 & 55
- Verkoper webasto aanwezig

Op alle Go Pro camera
accessoires nu 10%
weekend korting.

RIWAX POETSDEMONSTRATIE
GEHELE ASSORTIMENT VOORRADIG
KOM NAAR DE DEMO
(13 en 14 december)

NU VOOR

€ 849,00

SECUMAR reddingvesten
weekend

Raymarine promo weekend
13 & 14 december

- Lever uw SECUMAR reddingvest in voor keuring
- Uitleg nieuwe modellen door
specialisten van SECUMAR
- Korte demo’s waarom
SECUMAR

- Specialisten van Raymarine zijn
aanwezig
- Raymarine stuurautomaten
weekend prijzen
AIS 650 transponder met splitter,
nu voor € 849,00

Imhoff zeilkleding
weekend

ALLE LANDVASTEN 2 MTR EN 1 MTR
VAN DE ROL, NU 2 HALEN 1 BETALEN
ALLE SCHOTEN, VALLEN ETC.
NU 3 MTR HALEN 2 MTR BETALEN

- Neem uw oude pak mee!
Wij testen de waterdichtheid van uw oude pak!
- Technische ondersteuning
van Imhoff verkopers
Compleet pak, nu € 295,00

Wintercollectie kleding

25% Weekend korting op de nieuwe wintercollectie van Musto, Helly Hansen, Magic Marine.
Musto, Helly Hansen, Magic Marine

Prijzen incl. B.T.W. Verzending geen probleem! Post.nl verzendservice. Prijswijziging voorbehouden. Zolang de voorraad strekt.
Openingstijden: Maan-, dins-, woens- en vrijdag 09.00-18.00 uur. Donderdag 09.00-21.00 uur. Zaterdag 09-00-17.00 uur.
DEKKER WATERSPORT OOK BEREIKBAAR VIA HET WATER. Prijzen geldig t/m 31 december 2015.
ZAANDAM, PIETER GHIJSENLAAN 4. Tel: 075-6163362, Fax: 075- 6702453.

Het slot van de vaartocht

Zaandam - Parijs – Parijs Zaandam

van fam: Hamel

Dinsdag 12 juli

stremming: schroef verloren

Om kwart over negen vertrok de Tiejo weer op weg naar een volgende aanlegplaats. Het
plan is om naar Givet te varen. Givet is een grensplaatsje tussen Frankrijk en België. Na
de eerste sluis genomen te hebben kwam er een schip aan waarvan een vrouw heftig
naar ons stond te zwaaien. Zij bleek de vrouw te zijn van Henk Cirkel uit Amsterdam. Hij
heeft ook een Blauwe Stad boot. Alleen voer hij niet in een Blauwe Stad maar in zijn No
Limit schip. Dat was heel leuk. We konden alleen maar terug zwaaien en zeggen dat
alles goed was. We moesten weer een sluis in. Na een uur varen zagen we twee
pleziervaarders naast elkaar liggen onder een brug. Zij konden niet verder varen omdat
een vrachtvaarder verder op zijn schroef in de diepte verloren bleek te hebben. Duikers
waren bezig om de schroef op te duiken. Wij gingen ook naast de andere twee boten
aanleggen. En hadden de mazzel dat de stremming maar drie kwartier duurde. De
andere boten hadden veel langer moeten wachten. Enfin, toen het zover was gingen we
gezamenlijk de sluizen in. Dit zijn we niet gewend
omdat we nagenoeg altijd alleen in de sluis liggen.
Even verder op lag een vrachtvaarder aan de kant, hij
wachtte waarschijnlijk op een sleepboot. Vervolgens
kwam er een onverlichte tunnel van 565 m aan. Na de
zesde sluis meerden we aan in Givet en toen begon
het hard te regenen.
Woensdag 13 juli geen Frans vaarvignet
Begin van de ochtend voer de Tiejo uit Givet. Vandaag is er geen zon, wel donkere
wolken, we hoefden echter geen regenpakken aan. Bij de eerste sluis moesten we onze
afstandbediening voor de sluizen inleveren. De sluiswachter keek heel raar op dat we
geen Frans vaarvignet hebben. (Toen we Frankrijk binnen voeren moesten we onze
papieren laten zien en bij de derde sluis een vaarvignet kopen. Maar op die sluis was
niemand aanwezig omdat het Hemelvaartdag was. Geen nood, de reke-ning werd naar
Zaandam opgestuurd) Voor de sluis moesten we nog op een vrachtvaarder wachten.
Toen hij er aan kwam bleek het de vrachtvaarder te zijn die gisteren zijn schroef verloren
was. De route voer langs indrukwekkende hoge rotswanden tot aan Dinant toe. We
legden midden in het centrum van Dinant aan. Ondertussen begon het zachtjes af en toe
te regenen. Vanmiddag zijn we met de kabelbaan naar de citadel met een rondleiding
geweest. ’s Avonds diesel gehaald, het pompstation is hier vlakbij. De diesel is hier wel
heel erg duur: 1,46 euro per liter!
Donderdag 14 juli

winterjassen

Vandaag is het in Frankrijk nationale feestdag: sluizen en bruggen worden niet bediend.
Daar hadden wij in België geen last van. Het plan om nog een dagje in Dinant te blijven
hebben we laten varen om-dat het weer niet erg mee werkt. De lucht is opnieuw grijs en

daar komt nog bij dat de temperatuur ons uitnodigt om winterjassen aan te trekken…..
De Tiejo had er wel zin in om te varen. Om in Namen te komen moeten we zes sluizen
passeren. Bij de laatste sluis moesten we ruim een half uur wachten op twee andere
pleziervaarders aleer we geschut konden worden. Vanmiddag hebben we Namen
verkend.
Vrijdag 15 juli uur wachten
Toen we vanmorgen op stonden scheen het zonnetje. Wat was dat heerlijk. Om half tien
vertrokken we uit Namen. Al na 10 minuten kwam de eerste sluis in zicht. We moesten
bijna een uur wachten eer we de sluis in mogen vanwege de beroepsvaart dat nog aan
moet komen. Bij de tweede sluis hadden we mazzel, we konden zo de sluis invaren met
2 vrachtvaarders en 3 plezierboten. Halver-wege de middag kwamen we aan in Huy,
een mooi stadje aan de Maas.
zaterdag 16 juli

HuY (hoei)

Voor vandaag was voorspeld dat het weer erg
slecht zou worden. Vanmorgen was het echter
licht bewolkt en scheen de zon af en toe en dat
bleef gelukkig de hele dag zo. Halverwege de
ochtend lieten we Huy achter ons. Er was harde
wind, windkracht 5 en die hadden we achter
ons. De Tiejo vloog over het water. Het
Ardennen massief wordt steeds kleiner en
lager. Naarmate we Luik naderen zien we
steeds meer industriegebied als
cementfabrieken, hoogovens etc. aan de oevers
van de Maas. Tussen door is er wel veel groen. Luik zelf ligt mooi aan de Maas. Je ziet
heel oude gebouwen van drie hoog ingeklemd tussen vrij nieuwe appartementenflats
van twaalf hoog. De passantenhaven in Luik is heel groot, er is plaats voor ongeveer
100 boten, merendeels vaste ligplaatshouders. Toen wij halverwege de middag aan
kwamen was alles vol! Gelukkig konden we naast een jacht aan leggen. Opmerkelijk is
wel dat deze haven maar één douche heeft en dat is echt veel te weinig. Vanmiddag
Luik verkend, de stad heeft ontzettend veel winkels maar ’s avonds begon het te
regenen.
Zondag 17 juli

verval 14 meter

Het heeft de hele nacht geregend tot 9 uur ’s ochtends. Later op de dag brak de zon
aarzelend door en dat werd steeds beter. Om 10 uur maakte de Tiejo zich los van de
kade in Luik. Het is vogeltjes-markt op de kade, je ziet honderden kraampjes. Al
varende ging de Maas over in het Albertkanaal dat evenwijdig loopt aan de Maas.
Verder varen op de Maas is niet mogelijk vanwege stuwdammen. Weldra kwam sluis
Lanaye op de grens van België en Nederland in zicht. Deze sluis heeft een verval van
maar liefst 14 meter! De sluis werd dank zij drijvende bolders vlot genomen. Vlak bij
Maastricht werd aangelegd in jachthaven Treech. Het is vandaag koopjeszondag in
Maastricht, het was heel druk in het centrum en gezellig.

Maandag 18 juli

Sint Pietersberg

Vanmorgen rustig aan gedaan. Na de koffie zouden we naar het Bonnefanten museum
gaan, die is echter op maandag gesloten. Bij een VVV kantoor hebben we een wandelen fietskaart gekocht en daarna ergens wat gegeten. Terug bij de boot hebben we ons
aangemeld bij de havenmeester, hij was gisteravond en vanmorgen niet aanwezig. We
weten alleen nog niet hoelang wij blijven. Eind van de middag hebben wij nog een
wandeling gemaakt op de Sint Pietersberg, die ligt hier vlak bij.
Dinsdag 19 juli

huurfiets

Na de koffie liepen we naar het station en huurden daar een fiets. We gingen eerst langs
de Maas fietsen en hebben daar ergens een bakkie koffie gedronken met uiteraard een
Limburgse vlaai. Verder naar st. Martens Voerens, Ulvend, Nurop, toen omhoog via
Slenaken. Toen begon het af en toe te regenen. Verder via Banhold, Cardies en Keer
en ten slot Maastricht. Totaal 65 km gefietst.
Woensdag 20 juli schippersvrouw
Vandaag gingen we een grote wandeling maken rondom de Sint Pietersberg. We
kwamen ook langs sluis Lanaye met een verval van 14m. Het is altijd een mooi gezicht
om naar het schutten van de sluis te kijken. Een schippersvrouw van een vrachtvaarder
kwam een praatje met ons maken. Zij varen heel veel in Limburg en België en vervoeren
van alles en nog wat. Vandaag was het droog gebleven, ’s avonds was er een uurtje
regen.
Donderdag 21 juli

Valkenburg

Vandaag met de trein naar Valkenburg en van hier uit zouden we gaan wandelen. Langs
de Geul naar Schin op Geul en daar begon het zachtjes te regenen. Het bleef regenen
tot we in Valkenburg terug kwamen. Op een terrasje koffie gedronken met Limburgse
vlaai.
Vrijdag 22 juli

sluizen Born en Maasbracht

Vanmorgen had de Tiejo er weer zin in om te varen. We
namen afscheid van de havenmeester. Hij zei dat we
volgend jaar weer mogen terug komen, hij vond ons
schip heel mooi. Onder de oude bogenbrug van
Maastricht door voeren we de stad uit. De sluizen Born
en Maasbracht in het Julianakanaal (parallel aan de
afgedamde Maas) met elk een verval van ongeveer 11
meter werden dank zij drijvende bolders met gemak
genomen. Makkelijk zat. We schutten met zes toervaarders tegelijk. Na sluis Maasbracht
varen we weer op de Maas. Roermond lieten we aan ons voorbij gaan. Na nog eens
twee sluizen genomen te hebben legden we aan in de jachthaven van Hanssum. Een
klein gehuchtje bij Neer. De villa’s in Hanssum hebben een geweldig uitzicht op de
Maas. Het was de hele dag droog met af en toe zon.

Zaterdag 23 juli

vestingstadje Grave

Vanmorgen werden de lijnen losgegooid van de
kade van Watersport vereniging Hanssum. De Tiejo
voer weer de Maas af. Tegen elven werd de eerste
sluis Belfeld met maar liefst 11 toervaarders
genomen. ’s Middags waren er enkele buitjes van
nog geen een half uur lang. Daar boffen we er mee,
want in het westen schijnt het nog veel erger te zijn.
Halverwege de middag kwam sluis Sambeek in
zicht, ook deze werd vlot genomen. Bij een splitsing
van Maas en Maas-Waalkanaal ging de Tiejo bakboord uit de Maas op. Tegen zeven
uur ‘s avonds meerden we af in een jachthaven van Grave. Wat is Grave een mooi
vestingstadje.
Zondag 24 juli

windkracht 5

Volgens José heeft het de hele nacht geregend. Dat kan wel kloppen, want toen we
vanmorgen de kajuitdeuren openden regende het nog steeds. Tegen tienen werd het
weer droog, maar voor hoe lang? We besloten verder te varen want na negen weken
vakantie wilden de kinderen hun moeder wel weer zien en moeder ook de kinderen en
Henk miste zijn krantje. We hadden regenpakken aan want de lucht wil maar niet op
klaren. De temperatuur is ook van een dusdanige hoogte dat wanten en oorwarmers
tevoorschijn werden gehaald. De eerste sluis die genomen werd is net buiten Grave.
Tegen enen kwam de sluis bij Litoyen in zicht. Het was allang begonnen te regenen.
Maar niet alleen dat, het woei ook nog erg hard, windkracht 5 uit het westen. Zelf
werden we niet heel erg nat. De harde wind doet de regen tegen de windschermen en
over het dakje van de Tiejo heen waaien. Halverwege de middag voer de Tiejo
stuurboord uit van de Maas het Kanaal van St. Andries in. Dit kanaal is enkele
kilometers lang met een sluis erin. Na het schutten gingen we bakboord uit de Waal op.
De Waal stroomt heel erg hard en wordt druk bevaren door vrachtschepen. Ook hier
hadden we de wind tegen en door het brede water woei het ook nog ietsje harder als op
de Maas met flinke golven als resultaat. Omdat we door de dichte regen niet in de verte
konden kijken meerden we in Zaltbommel af in plaats van Gorinchem zoals we
vanmorgen hadden gepland.
Maandag 25 juli

de Waal

Bij het opstaan vanmorgen scheen de zon! Wat voelt dat heerlijk na zoveel dagen
bewolking en een regenachtige dag als gisteren. Ook woei het wat minder hard.
Gisteravond heeft de havenmeester ons gevraagd
wat onze vervolgroute zou zijn. We zeiden dat we
via Gorinchem naar Utrecht wilden varen. Hij zei dat
de sluis bij Vianen vermoedelijk nog in reparatie is
en dat wij in dit geval via Tiel moeten omvaren. Dat
leek ons geen aanlokkelijk beeld omdat we dan op
de Waal terug moeten varen en vervolgens via het
Amsterdam Rijnkanaal de route vervolgen naar
Utrecht. Het is niet fijn varen op het Amsterdam

Rijnkanaal.
Afijn vlak voordat de Tiejo voor tien uur zich los maakte van de kade in Zaltbommel heeft
José eerst naar Rijkswaterstaat van Utrecht gebeld of de sluis van Vianen nog gestremd
is. Het antwoord was dat de sluis bediend wordt. Hoera, we kunnen ons geplande tocht
uitvoeren. Toen we uit de havenkom bakboord uitvoeren op de Waal werd de Tiejo door
de stroming meegevoerd. Het is uitkijken geblazen want er varen veel vrachtschepen op
de rivier. Niet gehinderd door harde tegenwind voer de Tiejo met een lekker gangetje
richting Gorinchem. Wat is de Waal een mooie brede rivier. Grazende koeien bij de
oevers, kasteel Loevenstein heel prominent aanwezig, lieftallige gehuchtjes enz. Er is
wel wat beroepsvaart, de golven die zij maken doet de Tiejo dansen op het water maar
is niet hinderlijk. Bij Gorinchem aangekomen verlaat de Tiejo de Waal door stuurboord
uit te gaan en direct de openstaande sluis
binnen te varen. Wat een geluk, we hoeven
niet lang te wachten. We wilden aan de
linkerkant van de sluis aanmeren maar werden
door de sluismeester naar de rechterkant
verwezen. Er zou nog een vrachtvaarder
aankomen die aan die kant ging aanleggen.
Na het schutten varen we op de
gekanaliseerde Linge.
Na Arkel varen we op het Merwedekanaal.
Wat was het druk op het water! We kwamen
heel wat toervaarders tegen die naar het zuiden varen. We hebben nu nog spierpijn in
onze armen vanwege het vele zwaaien!
Bij Vianen aangekomen moeten we opnieuw geschut worden. Er liggen al een
vrachtvaarder en een tiental toervaarders te wachten. Er waren nog wat problemen met
de sluisdeuren. We hebben bijna anderhalf uur moeten wachten voor we verder geschut
konden worden. Daarna ging alles vlot en even later voer de Tiejo door de mooie Oude
Gracht van Utrecht . Hier werd overnacht vlak bij de Weerdsluis.
Dinsdag 26 juli

De Remming

Om negen uur ’s morgens varen we naar de Weerdsluis die op dat tijdstip open gaat.
Met nog een medevaarder voeren we even later op de Vecht. Het was dan reeds
opgehouden met het regenen. Het is maar goed dat het weer niet altijd zo goed naar de
weervoorspellingen luistert en dat het gewoon droog is. Je kunt merken dat het vakantie
seizoen is begonnen, ontelbare toervaarders varen ons tegemoet! Bij Nigtevecht
gingen we het Amsterdam Rijnkanaal op, om vier kilometer verder op de Weespervaart
in te gaan en zodoende een lange omweg van de Vecht via Weesp te omzeilen. Om
vier uur naderden we Zaandam, onze thuishaven. Onze onvergetelijke vakantie zit er
op. Op de steiger stond het welkomstcomité, bestaande uit Bart, Saskia en Lindi ons op
te wachten, Richard kwam wat later. ‘s Avonds hebben we met z’n allen lekker gegeten,
verhalen uitgewisseld en wat foto’s bekeken.
264 motoruren gedraaid
284 sluizen gepasseerd
1708 km afgelegd

DE FLUIT VAN DE HERDERSJONGEN
In de nacht toen Jezus geboren werd, liep een arme herdersjongen over de heuvels bij
Bethlehem om één van zijn schapen te zoeken. En zo gebeurde het, dat hij niet bij de
herders was, waarover de bijbel ons vertelt. Deze jongen diende bij een strenge heer - wie
weet misschien wel bij een van de waarden in Bethlehem - en als hij zou thuiskomen en er
een schaap van zijn kudde ontbrak, dan kreeg hij slaag. Daarom lette hij nauwelijks op de
wonderbaarlijke dingen die om hem heen gebeurden. Hij merkte niet dat de wind ging liggen;
hij hoorde niet hoe de vogels begonnen te zingen en hij zag niet dat alle sterren plotseling
met dubbele glans straalden. Zijn weg voerde hem de berg op. Hij zocht achter iedere struik,
tot hij ten slotte boven op de berg stond. Van hier kon hij ver in het rond over de velden zien,
helemaal tot de stad Bethlehem.
Terwijl hij daar zo boven stond, gebeurde het, dat de hemel zich opende en dat de nacht zo
licht werd als de dag. Een ontelbare schaar engelen verscheen en hun lofzang klonk over de
aarde. Hoe groot dit wonder was, dat in die nacht geschiedde, heeft tot op de dag van
vandaag nauwelijks een mens begrepen. Daarom kunnen we het een kleine herdersjongen
ook vergeven, dat hij deze boodschap niet meteen begreep. Hij dacht alleen maar aan het
schaap, dat ervandoor gegaan was en hij wilde verder zoeken.
Toen stond er plotseling een engel voor hem en sprak: "Maak je geen zorgen meer om het
schaap, op dit uur is een veel grotere Herder geboren. Ga snel naar Bethlehem, waar het
Christuskind, de Verlosser van de wereld, in de kribbe ligt."
"Voor de Verlosser van de wereld," zei de jongen, "voor Hem mag ik toch niet verschijnen,
als ik hem geen geschenk kan geven?"
"Hier, neem deze fluit en speel een lied voor het kind," sprak de engel, en was op hetzelfde
ogenblik verdwenen. Zeven tonen had die fluit en toen de jongen haar aan zijn lippen zette,
speelde ze als vanzelf.
Dankbaar en blij liep hij de berg af. Hij wilde over een beekje springen, maar struikelde en
lag languit zo groot als hij was, tussen de kiezelstenen. De fluit viel uit zijn hand. Uit zijn
mond ontglipte een woord, dat misschien wel eens onder de herders gebruikt wordt, maar
dat men beter niet gebruiken kan. Mooi was het niet! En toen hij de fluit weer in de hand
hield was er één toon verloren gegaan. Nog zes tonen kon de fluit spelen.
Tijd om te huilen was er niet en bovendien werd het pad langzaam beter; dus liep hij zo snel
mogelijk door. Ineens bleef hij staan: vlak voor zich zag hij een grote wolf zitten met ontblote
tanden, klaar om te bijten. Het was de lammetjes verslinder zelf. De jongen werd woedend.
"Maak dat je wegkomt," riep hij en voor hij er erg in had, had hij de fluit naar de al
wegvluchtende wolf gegooid. Toen hij haar weer vond, kon de fluit nog maar vijf tonen laten
horen.
De herdersjongen was nu op de plaats gekomen waar de kudden steeds waren.
Rustig lagen daar alle schapen en er heerste diepe stilte, slechts één schaap liep
blatend rond. De jongen wilde het binnen de omheining brengen.
Hij rende er achter aan en omdat het schaap hem ontweek gooide hij met wat hij juist in zijn
hand hield. Het was de fluit, die weer een toon verloren had.

Maar waar waren de andere herders toch gebleven? De jongen kon immers niet weten dat
zij voor het kindje in de stal knielden. Hij dacht dat ze vast weer met een kruik bier in de
herberg zaten en dat hij als jongste weer de wacht moest houden. Boos schopte hij met zijn
voet tegen een kruik met water, die dicht bij het vuur stond. Toen was het of een onzichtbare
macht hem de fluit uit zijn hand sloeg, en toen hij haar weer opraapte had zij nog maar drie
tonen over.
Daarop ging hij verder naar Bethlehem. Alles ging goed, tot hij door de stadspoort wilde
gaan. Daar zag hij zich plotseling omringd door een groep straatjongens die hem zijn fluit
wilden afnemen, maar hij wilde haar niet geven. Er vielen klappen over en weer. De fluit had
hij weliswaar behouden, maar weer was een toon verloren gegaan.
Eindelijk stond hij toch voor de stal. Hoog boven het dak straalde de wonderbaarlijke ster en
in de kribbe lag de Verlosser van de wereld. En toch zou het nog gebeuren dat de fluit nog
maar één toon overhad, toen hij de stal binnenging. Want juist wilde hij langs de huisdeur
lopen, toen de bitse hond van de waard op hem af schoot. Hij wist zich niet anders te
verweren dan met wat hij in zijn hand hield en dat was de fluit.
Zo stond hij nu bij de staldeur maar durfde niet naar binnen te gaan. Hij schaamde zich heel
diep, dat er zo weinig van zijn geschenk overgebleven was. In zijn onschuld kon hij niet
weten, dat de weg die iedere mens tot de Verlosser voert vol hindernissen is.

Maar de moeder van het Christuskind wenkte hem binnen te komen. En heel stil kwam de
jongen uit zijn hoekje te voorschijn en hij speelde op zijn fluit de laatste, nog overgebleven
toon. Wat klonk die prachtig. Het Kind luisterde en iedereen in de stal luisterde, Maria en
Jozef, de os en de ezel. Het Kerstkind strekte zijn goddelijke hand uit en raakte de fluit aan.
En zie: op hetzelfde ogenblik was de fluit weer heel, en haar zeven tonen klonken weer zo
mooi en heerlijk, zoals ze al in de hemel geklonken hadden.
De redactie wenst u fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2015,
Ruud, Trudy en Wim
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NOG EVEN DE GASVEILIGHEID AAN BOORD VAN JACHTEN.
Hallo medeleden van “De Remming”,
Tijdens de najaarsvergadering haalde onze Commissaris technische zaken desgevraagd uw aandacht
voor een veilige gasinstallatie aan boord van onze schepen.
Als illustratie haalde hij het voorbeeld aan van één van onze leden die dankzij een aan boord
gemonteerd gas alarm bemerkte dat er een gaslekkage bestond.
Stel dat dit niet tijdig werd ontdekt en een vonk van de koelkast of kachel, sluit ook statische
elektriciteit niet uit, het aanwezige gas had ontstoken!
Na onderzoek en enig sloopwerk werd er achter een schot een doorgeschuurde koperen leiding
aangetroffen.
De aanwezigen waren onder de indruk en reageerden positief op het voorstel om de gasinstallaties
op een nader te bepalen tijdstip te laten persen.
Omdat niet alle leden aanwezig waren vast dit vooralarm. Binnenkort zal er in de ark een intekenlijst
hangen waarop u kunt aangeven of ook u van die gelegenheid gebruik wilt maken.
Om u een beeld van de risico’s maar ook de daaraan verbonden regelgeving te geven nodig ik u uit
op internet eens “gasveilig.nl” en de andere sites op die pagina te bestuderen. Een aanrader!
Jan Nome.

De Vraagbaak !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Te koop nieuwe uitklapbare zwemtrap rvs € 25,Tel: 06-53774619

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Te koop een demontabele trailer tot bootlengte maximaal 4 meter.

Tel: 0251-375919

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIST U,DAT ER EEN AED in de Ark hangt !

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.

* FORMULIER VOOR HET OPGEVEN VAN MUTATIES *
Gebruik voor het opgeven van mutaties uitsluitend dit formulier.
Zend het volledig ingevulde formulier s.v.p. naar:
W.S.V."DE REMMING": P/a Badhuisweg 2 rood 1506 PA Zaandam

Persoonlijke gegevens
naam + voorletters…………………………….adres………………………………………………
Postcode/woonplaats………………………………………………………………………………..
tel.thuis…………………….…mob.tel…….………………e-mail……………….…………………

Gegevens huidige boot
Naam…………………….....…………soort (zeil,motor,motorsailor)…………………………….
Type……………………......................ligplaats in de haven
O ja O nee
maten in meters: lengte……………..breedte…..…………diepgang……………………………
aanvraag andere box: huidige box nr……………………...nieuwe box nr………………..…….
ander schip aangekocht O ja O nee
nieuwe gegevens: lengte…………….breedte…………….diepgang……………………………
Opmerkingen c.q. reden van wijziging:
………………………………………………………………………………………………………….
________________________________________________________________________
Bestuur:
Voorzitter Henk van ‘t Hul
e-mail: hvthul@quicknet.nl

Boeterslaan 36
1834 GR St.Pancras

Tel.
Mob.

072-5642866
06-19604982

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

Anemonenlaan 8
1943 BC Beverwijk

Tel.
Mob.

0251-822256
06-23826034

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

Dodonaeuslaan 324
1504 KC Zaandam

Tel.
Mob.

075-6707479
06-46383936

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

Twiskeweg 134
1503 AD Zaandam

Mob.

06-55754921

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

Bertus Aafjeshof 99
1628 VL Hoorn

Tel.
Mob.

0229-264413
06-41513761

Evenementencommissie
Jennie Gankema-de Boer
Berthy de Vries

Het Kruiwerk 27 1622 GE Hoorn
Esplanade de Meer 57 1098 WH A-dam

Havenmeester
Gerrit van Dodewaard

Redactieadres :

Website internet :

P/a Badhuisweg 2 rood
1506 PA Zaandam

Tel. 0229-216355
Mob. 06-12227060
Mob.
Mob.

06-18880154
06-20073252

redactie.de.remming@gmail.com

www.wsv-de-remming.nl

Wij zijn Vetus Center voor de regio Noord-Holland en gespecialiseerd in de technische
ondersteuning voor de nautische vakman en de doe-het-zelver.
Wij leveren alles op het gebied van de watersport en het onderhoud van boten, onder andere
hydrauliek, scheepsramen, boegschroeven, verwarming, drinkwater en brandstofsystemen en
alles voor “rondom de motor” zoals schroefassen, koppelingen, afstandbedieningen, uitlaten,
motorsteunen, en instrumenten.
In onze grote showroom kunt u alles rustig op uw gemak bekijken. Mocht u vragen hebben dan
helpt ons deskundige personeel u graag met een goed technisch advies.

ANTIVRIES 5 LITER

€ 19,-

STUURSTOEL MASTER

€ 377,-

Wij wensen u fijne feestdagen toe
en een voorspoedig 2015!
KLAAS MULDER JACHTBOUW
GERRIT BOLKADE 9 - 1507 BR ZAANDAM
T: 075 – 6174535
F: 075 – 6318790
E: INFO@VETUSMOTOR.NL
W: WWW.VETUSMOTOR.NL

