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Sloepentocht 2015, naar Noorden en terug
Een sloepentocht is een tocht met de
natuur en vrienden. Dat bleek ook deze
keer. Het kenmerk dat je aan deze tocht
kunt geven is: “hechte vrienden en
wisselvallige natuur”.

Zaterdagochtend was het palaver nog met
een blikje grijs, kon een passant nog
professionele foto’s maken van het vertrek
en direct daarop volgend begon het te
regenen. Met de toenemende wind op de
kop betekende dat kou lijden.
Hoe prachtig is het dan om op de Drecht
de wind in de rug te krijgen en dat de
regen vrijwel ophoudt. Bovendien zijn de
brug- en sluiswachters ons goed gezind en
openen vrijwel direct bij aankomst.
Om half een zijn wij weer vlak bij huis in
Uithoorn. Om het milieu zo min mogelijk
te belasten en onze onderwater- en
chemische toiletten te sparen meren wij bij
de Stroopwafel in de Hoef aan onder de
verontschuldiging dat daar de koffie en
appeltaart het beste is, hetgeen overigens
ook klopte. De Kromme Mijdrecht blijkt
zonovergoten en tussen het hoge riet van
de oevers merken we weinig van de wind.

Tijd voor de wijn en lunchpakketten.
Bij Woerdense Verlaat werd onze
eensgezindheid eventjes gebroken door
een te groot enthousiasme om snel door
de brug te gaan die al voor een ander
openstond en die te volgen naar de sluis
richting Woerden. Natuurlijk werd dit
hersteld en de sluiswachter van de
Slikkensluis verbroederde ons door vier
boten diagonaal in de sluis te leggen, er
was geen decimeter ruimte meer over.

De natuur van de Nieuwkoopse plassen is
werkelijk uniek en dank zij het
Natuurbehoud om nauwelijks
richtingbordjes te plaatsen een goede
basis voor een doolhof en verkeerd varen.
Dat overkwam ons natuurlijk, maar gaf
wel afwisseling. Inmiddels was de wind
flink aangewakkerd, tussen het riet denk

je dat het kracht vier is maar op de plas en
aan lagerwal aangekomen stonden daar
forse golven bij windkracht zes. Het kleine
haventje voor de Watergeus was dan ook
niet zo gemakkelijk aan te lopen en toen
de sloepen aangemeerd lagen leken het
wel hobbelpaarden. Vanaf dit moment

begon de culinaire reis aan de grote tafel
op het terras en in het restaurant. Dat
eindigt de volgende morgen vanzelf na
het ontbijt.

Zondag huiswaarts
Een sloep varen is zo mooi omdat je direct
de veranderingen van weer en omgeving
tot je krijgt. Die morgen bleek dat wel; het
was bladstil, de plas was als een spiegel, de
lucht blauw met een enkel wolkje, we
gleden over het water. Na de Zuidplas
gelukkig direct de goede doorvaarten
gevonden naar de Ziende sluis. Die
sluiswachter gaf ons wat meer ruimte met
twee boten per schutting en de enige
stroming in het water kwam van het laten
leeglopen van de sluis.
In Zwammerdam voeren we op met de
partypont, een soort pont met tentzeilen

overdekt en een buitenboordmotor
geschikt voor windstil weer en voor de
wind varen. Dat aangevuld met de
bierpomp en bitterballen bewijst dat het
water er voor iedereen is met voor elk wat
wils.

Onze middagrust was bij de
Molenaarsbrug in Alphen alwaar de
organisatoren van de tocht 2016 zich
spontaan meldden. Volgend jaar gaan
Paul Baumann, Marion en Shimon
Borensztajn de tocht leiden. Voor het
waarheen en hoe hebben zij ons aller
vertrouwen.

Dat alles werd afgesloten op ons eigen
terras met de voortreffelijke verzorging
van Inge en dat spreekt voor zich.

We waren met vijf boten en vijftien
opvarenden. “Wij willen morgen zo weer”
en wij hopen dat volgend jaar meer
mensen mee kunnen varen.

Kees de Boo
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Midzomerfeest 2015
Als je foto’s bekijkt van de midzomer-
feesten van de afgelopen jaren dan werd
het onderhand ook wel weer een keer tijd
voor een feest met een zonnetje in plaats
van storm en regen. Dit keer geen NM
leden die aan de tent moeten hangen,
geen dweilpauze in het clubhuis, geen
donkere wolken maar gewoon een
zomerfeest met zon.

Het weekend van het midzomerfeest viel
een week eerder dan andere jaren en
helaas viel het samen met SAIL 2015.
Sommigen moesten een keuze maken
tussen deelname aan de NM festiviteiten
of een bezoek aan Amsterdam. Alle
bekende onderdelen stonden op het
programma en de onderdelen liepen
naadloos over van het nachtvaren voor
zeil- en motorboten op de vrijdagavond,
naar de zaterdag met de puzzeltocht,
buffet en feestavond, de zondag met de
viswedstrijd en de aquaspelen voor de
jeugd.

Vrijdagavond 21 augustus
Het palaver voor het nachtvaren was om
21.00 uur en de start viel om klokslag
22.00 uur. Het was een fantastisch weertje
om deze wedstrijd uit te schrijven. Een
beetje wind met prima temperatuur en
donker. Maar dat weet je als je voor een
nachtwedstrijd inschrijft. Met 13 zeilboten
en 2 motorboten werd koers gezet naar
de Grote Poel waar de Compaen van Jan
en Olga als startschip lag te wachten op de
deelnemers. Een spannende wedstrijd met
na afloop in het clubhuis sterke verhalen
en discussies over het hanteren van de
regels. Natuurlijk bleef het met de
broodjes bal en borrels nog lang een
levendige boel in het clubhuis.

Zaterdag 22 augustus
De jeugdactiviteit met plankjeszeilen
moest worden geschrapt wegens…? Geen
idee wat er mis ging maar er was geen
plankjeszeilen georganiseerd. Jammer!
Voor de puzzeltocht, georganiseerd door
de familie Germann en Smittenaar,

hadden zich 8 schippers gemeld die samen
toch goed waren voor een 60-tal
deelnemers. Om 13.00 uur werd het
palaver gehouden en alle schippers kregen
een envelop met één opdracht. Vertaal de
in vlaggenseinen, nautische vlaggen en
morse code geschreven opdracht en ga de
volgende envelop halen.
Deze opdracht voerde de schippers langs
herkenbare punten aan de Kleine Poel en
de Ringvaart, terug naar de Blauwe Beugel
en de Grote Poel. Terug in de haven nog
een laatste opdracht: leg de boot over
bakboord aan, aan de meldsteiger waar
de organisatie direct alle antwoorden in
ontvangst nam. Een ouderwetse zeer
geslaagde puzzeltocht waar het accent lag
op varen en oplettend rondkijken en
minder een beroep werd gedaan op het
intellectuele vermogen van de gemiddelde
NM’er. Een verademing na zo’n zware
nacht.

Om 19.00 uur werd het buffet geopend en
konden de deelnemers zich te goed doen
aan rijst, saté en pasta’s. Het clubhuis
maakte een verlaten indruk maar het
terras en de tot terras omgetoverde
boulevardsteiger boden voldoende
zitplaatsen en met een prachtige
ondergaande zon was het een unieke
zomerse avond tijdens een zomers feest.

Anticiperend op de “mooi-weer-
verwachting” was er dit jaar geen tent
over het terras geplaatst en gezien de
omstandigheden zou dit ook een
overbodige luxe zijn geweest.

De band Catflap had zich inmiddels
meester gemaakt van het clubhuis en om
21.30 uur gingen ze los. Een prima band
die met een breed repertoire voor de
nodige sfeer zorgde. De hoeveelheid
decibels bezorgde de NM tot in de verre
omgeving een feestelijke uitstraling. Maar
de sfeer leed er allerminst onder en tot in
de kleine uurtjes bleef het uitermate
gezellig in het clubhuis en op het volle
terras.

Zondag 23 augustus
Dat de geluidsinstallatie op de haven is
aangepakt werd op zondagochtend om
8.50 uur duidelijk. De kans om door de
oproep “alle vissers worden aan de
Brandewijnsloot verwacht” heen te slapen
was vrij klein kan ik u uit eigen ervaring
mededelen. Dan maar met een kop zwarte
koffie als ontbijt even een blik werpen op
de vissers. Een groot aantal jonge en
oudere vissers gingen de strijd aan en links
en rechts werden er middelgrote vissen uit
het water geslagen. Onder leiding van Erik
van Hilst werden ze gemeten en geteld en
uiteindelijk konden de winnaars bekend
worden gemaakt.

Na het vissen mocht de jeugd zich
opmaken voor de aquaspelen en met een
overdadige zon en hoge temperaturen is
er niets leuker dan afkoeling zoeken in het

water of een andere deelnemer laten
afkoelen en Remko mocht met
waterbalonnen onder vuur worden
genomen. Helaas moest het matchracen
worden geschrapt. Op zaterdag was het
duidelijk dat de wind zou aantrekken tot
een dikke 6 met een uitschieter naar 7 en
dat te veel van het goede. Hoe dan ook:
het was een geslaagd weekend.

Redactie
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Jazzfeest op de Nieuwe Meer

Het weekend van 3, 4 en 5 juli stond
volledig in het teken van het Jazzfeest op
de Nieuwe Meer haven. Een keur aan
bekende jazz musici traden op en het
driedaagse jazzspektakel was een druk
bezocht evenement met toehoorders van
binnen en buiten de vereniging.

Zondagmiddag sessie
Dat vergeet je niet. Twee mannen, zittend
naast elkaar, wit overhemd, buikje, bretels,
met hun hakken op-en-neer de maat
aangevend. De ene met een klarinet, de
ander met een kornet, op het scherm
boven hun hoofd rijdt het peloton van de
Tour de France het noodweer in.
Dat maak je op een zondagmiddag mee
op onze jachthaven aan het slot van de
Westeinder Waterweek. De klarinettist is
Bernard Berkhout, ooit in de jaren tachtig
door Pim Jacobs geïntroduceerd als de
Benny Goodman van Nederland, de
kornettist is Michael Varekamp, een
alleskunner die deze middag voor de
expressieve swingstijl-met-demper van
Cootie Williams kiest.

Hier wordt geen muziek gemáákt, het
wordt gespééld, tot in de uiterste
mogelijkheden die de menselijke stemmen
en de instrumenten bieden. Het gaat
allemaal zo gemakkelijk, zo feestelijk, ze
hebben zo’n pret dat je bijna zou vergeten
dat er meer dan dertig jaar muzikale
ervaring zit te toeteren en te zingen.
Er is geen drummer, dus is er een hoofdrol
voor bassist Frans Bouwmeester die samen
met de ritmegitaar van Vincent Koning en
de piano van Mark van der Feen voor een
bloedstuwend, soepel verend tempo
zorgt. En het feest gaat maar door. Terwijl
er buiten na een broeierige warmte de
wind opsteekt en een stortbui zich
ontlaadt, barst binnen het feest los dat

maar niet van ophouden weet. Een uur
later dan gepland krijgen de muzikanten
een staande ovatie in een afgeladen
Nieuwe Meer clubhuis.

Vrijdagavond met Saskia Laroo
De muzikale avonturen van de eerdere
dagen zijn niet minder memorabel. Denk
aan de eeuwig enthousiaste trompettiste
Saskia Laroo op vrijdagavond, met haar
indrukwekkend spelend en zingende
Amerikaanse pianist Warren Byrd, haar
echtgenoot, die als eersten het spits
afbijten op de openingsavond van het
driedaagse jazzspektakel op onze
jachthaven. Ze traden op met hun kwartet
Jazzkia, waarvan naast hen ook bassist
Daniel Gueli en drummer Daniel van Dalen
deel uitmaken. Zij vormen zo’n hechte
combinatie dat je het gevoel krijgt: zo
hoort muziek gemaakt te worden.

En dan de zaterdag.
Zaterdag gaf het trio van Pieter van
Santen (piano), Uli Wentzlaff - Eggebert

(bas) en Erik Poortmans (drums) twee
concerten. 's Avonds voegden trompettist-
zanger Herman Nijkamp en altsaxofonist
Jacco van Santen zich bij hen. Het
jazzfestival is onderdeel van de Westeinder
Water Week. Het is een initiatief van
cultureel café Bacchus en KCA (Kunst en
Cultuur Aalsmeer). Pianist Pieter van
Santen maakt het zelden mee dat hij een
hele middag en avond achter elkaar kan
doorspelen. Hij blijkt dat fantastisch te
vinden en hij toont geen spoor van

vermoeidheid. ’s Middags met zijn trio
blijft hij improviserend de mogelijkheden
onderzoeken die de muzikale thema’s,
bijna allemaal bekende jazz standards,
hem bieden.
Dat krijgt ’s avonds een vervolg als zijn
broer Jacco, de altsaxofonist, en de zanger
en bugelspeler Herman Nijkamp zich bij
hem voegen. De duetten van Jacco en
Herman zijn adembenemend en verraden
een muzikale vriendschap die vele jaren
geleden moet zijn begonnen. Daarbij is
ook de stem van Herman een belangrijk
instrument. Wat kan die man zingend en
swingend improviseren en daarbij de
andere muzikanten inspireren!

Een jazzfeest aan het slot van de
Westeinder Water Week zou het worden,
en een Jazzfeest is het geworden. Een
vruchtbare samenwerking van de Nieuwe
Meer, KCA en Bacchus. Volgend jaar weer!

Pierre Tuning
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Het ambacht van: verkeersbegeleider

De afspraak voor een interview met de
verkeersbegeleiders van de provincie Zuid-
Holland op de Steekterpoort in Alphen
aan den Rijn, van waaruit de
brugbediening van veel bruggen in de
omgeving plaatsvindt, stond al langer in
de agenda. Dit is, vrijwel direct na het
ongeluk met de twee gekapseisde kranen
bij de Julianabrug in Alphen aan den Rijn,
een bijzonder bezoek.

Brugdek Julianabrug Alphen
Natuurlijk informeer je als eerste naar de
gevolgen van hetgeen op die fatale
maandag 3 augustus is gebeurd. Ik praat
met Wim Zoutzeling en Mathilda Smidt,
verkeersbegeleiders op de Steekterpoort.
Wim en Mathilda kunnen er weinig over
kwijt. Het onderzoek is nog in volle gang
en de Juliananbrug is een door de
gemeente Alphen aan den Rijn bediende
brug die niet valt onder het werkgebied
van de verkeersbegeleiders van de
Steekterpoort.
De ravage is enorm maar het gevoel dat
overheerst is er één van opluchting:
“gelukkig zijn er geen slachtoffers
gevallen”. Zeilschepen die via Alphen de
staande-mast-route willen volgen kunnen
gebruik maken van de (gratis) faciliteiten
van de verenigingen die bij het
Watersportverbond zijn aangesloten.
“Omvaren via de Noordzee is de enige
optie maar dat wordt sterk afgeraden
omdat dat vaargebied andere
vaardigheden vereist”.

Verkeersleider of -begeleider
“Wij zijn geen verkeersleiders maar
begeleiders. Verkeersleiders vind je
bijvoorbeeld in Dordrecht of op het IJ in

Amsterdam. Verkeersleiders leiden de
schepen over drukke vaarwegen en die
zijn te vinden op bepaalde blokkanalen en
dat is niet iets dat tot onze taken behoort.
Wij begeleiden de schepen, beroepsvaart
en pleziervaart, door de bruggen die wij
hier vanuit dit centrum bedienen. De
verkeersleiders hebben ook een andere
opleiding gehad die veel langer duurt dan
de onze en het scheelt ook ongeveer vier
salarisschalen”, zegt Wim met een grote
glimlach. “Voordat je die opleiding hebt
afgerond ben je drie jaar verder. Ten
eerste duurt de opleiding veel langer en
moet je daarnaast ook nog stage lopen op
een verkeerscentrale voordat je zelfstandig
aan het werk kunt”.
Mathilda vult aan:
“Onze opleiding
bestaat uit Nautop 1
en Nautop 2 aangevuld
met het Klein
Vaarbewijs, Marifoon
Certificaat, EHBO diploma, het diploma
BHV, VCA en Reanimatie. Verder spreken
we nautisch Duits en Engels om ook de
buitenlandse schippers te woord te
kunnen staan”.

Ergernissen
Het is een bekend fenomeen aan het
worden in de maatschappij. De lontjes
worden steeds korter en korter en soms
lijkt het eerder regel dan uitzondering dat
conducteurs, ambulancepersoneel, politie
en andere autoriteiten onheus bejegend
worden. Merken jullie daar iets van in je
werk?
Mathilda: “Als je hier in de Steekterpoort
zit merk je daar weinig van. Af en toe een
chagrijnige schipper als de wachttijd wat
te lang oploopt maar verder valt het wel
mee. En die schipper heeft altijd haast
want die moet op tijd zijn vracht ophalen
of wegbrengen en tijd is geld. Anders was
het toen ik op zogenaamde solitaire
bruggen werkte. Daar heb ik wel eens mijn
zoon gebeld en gevraagd of hij mij van
mijn werk wilde ophalen. Normaal
gesproken had ik ook altijd de deur van
het brugwachtershuisje open staan maar

in sommige gevallen heb ik de deur aan de
binnenkant maar op slot gedraaid. Maar
dat zijn incidenten en over het algemeen
zijn het leuke dagen op een solitaire
brug”. Wim: “Anders is het als schippers op
een zeilschip niet begrijpen waarom we
een brug niet verder open doen dan
bijvoorbeeld 12 meter waardoor ze er net
niet onder door kunnen. Als wij op onze
monitoren een beroepsvaarder aan zien
komen, en niet weten dat er een zeilschip
meelift, dan stellen wij de hefbrug in op
maximaal 12 meter en die hoogte is voor
een beroeps voldoende. Met die instelling
van 12 meter kan de scheepvaart vlot
passeren en kan daarna de brug weer naar
beneden. Als de hefbrug is ingesteld op 12
meter moeten we die cyclus afmaken en
kunnen we deze procedure niet
onderbreken. Als dan een zeilschip van de
kant komt en achter de beroepsvaarder
aan gaat en mee onder de brug wil kan ik
dat proces niet meer onderbreken. Er
moet weer een rondje verkeer over de
brug en ik kan daarna pas de brug openen
op 24 meter. Het is dan ook van belang
dat zeilschepen die onder de hefbruggen
willen ons op kanaal 18 hun masthoogte
doorgeven. Dan kunnen wij de hefbrug zo
instellen dat alle boten er onderdoor
kunnen”.Mathilda: “Je ziet nog wel eens
dat een konvooi zeilschepen onder de
bruggen door wil en dat we een
noodoproep krijgen waardoor we de brug
echt moeten sluiten voor politie
brandweer, of een ambulance. Ja, dan

moet de brug ook
echt dicht. Dan zijn er
altijd schippers die
toch nog even door
het rood varen en
mee gaan met de
eersten die wel door

het groen zijn gegaan. Dat mag niet en is
erg gevaarlijk. Bij de volgende brug laten
we ze dan wachten totdat de schippers die
keurig gestopt zijn voor het rode licht
weer zijn aangesloten bij het konvooi en
dan laten we ze allemaal de volgende
brug passeren. Even snel door het rood
heeft dus echt geen zin”.

Zeilers moeten altijd hun masthoogte
doorgeven via kanaal 18. Dan kunnen de

brugwachters de hoogte van de
hefbruggen aanpassen aan de hoogte van

de schepen die passeren.
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Brug moet dicht
“Aan de overzijde van de Gouwe,
tegenover de Steekterpoort ligt het
ziekenhuis van Alphen aan den Rijn. Op
ons centrum hebben we twee rode
telefoons en als die gaan weten we dat er
paniek is en moeten de bruggen vrij zijn
voor een ambulance. Dan gaat het licht
hoe dan ook op rood. Het is storend als je
dan ziet dat schepen gewoon doorvaren
en nog even rood licht negeren om zo wat
tijd te winnen. Wij doen dat niet om
bootjes te pesten maar een ambulance
heeft een hogere prioriteit dan een
pleziervaarder die vakantie heeft en even
moet wachten. Dat even wachten kan
soms ook wat langer zijn dan een paar
minuten en kan oplopen tot 15 of 20
minuten omdat we via de rode telefoon te
horen hebben gekregen dat de brandweer
moet uitrukken. Dan houden we de brug
dicht voor de scheepsvaart omdat we
weten dat brandweerlieden eerst naar de
kazerne toe moeten en dan pas kan de
brandweerauto uitrukken. Uiteraard
houden we de brug dan voor ze vrij zodat
zij ook hun werk kunnen doen”.

Half open en varen of toch wachten……
De bekende discussie onder de
watersporters. Wat moet je doen als een
brug wordt geopend. Zodra de brug half
open is en het licht staat nog op rood-
groen kunnen we de brug passeren en
bevorderen we de snelle doorvaart. Of
wachten we tot de brug helemaal open is
en het licht op groen gaat en we varen
dan pas door. Het antwoord van Wim laat
aan duidelijkheid niets te wensen over:
“Iedere schipper moet wachten tot de
brug helemaal open is, het licht op groen

gaat en dan pas doorvaren. Ten eerste is
het voor de veiligheid van de boten die
passeren en je bevordert er de snelheid
niet mee. Net als bij de hefbruggen
moeten we de hele cyclus afwerken en
kunnen we de brug niet halverwege
stoppen en weer sluiten. Het mag niet en
het kan niet. Nou ja, het zou wel kunnen
maar dan lopen we het risico dat de brug
ontregeld wordt en dan zijn we verder van
huis. Bovendien staat er een flinke boete
op als de waterpolitie je betrapt op het
doorvaren door rood-groen licht”.
(Redactie: hierop staat
een boete van euro
230,--)

Vroeger en nu
“Het is duidelijk dat er
flink wat veranderd is voor brugwachters.
Bestond het werk in het verre verleden
louter uit handwerk, tegenwoordig is het
meeste werk geautomatiseerd en kunnen
een handvol begeleiders veel meer
bruggen bedienen. Op dit moment
bedienen we vanuit ons centrum 15
bruggen maar dat worden er in de
toekomst 30 of misschien nog meer.
Afhankelijk van de drukte werken we nu
met 4 tot 6 man op dit centrum. Het
werken in een team heeft als voordeel dat
je eventuele problemen samen kunt
oplossen. Anders dan in het verleden is het
op het water ook een stuk drukker
geworden met pleziervaartuigen. Soms
merk je dat de schippers niet erg ervaren
zijn en nog steeds varen er een groot
aantal schepen rond zonder marifoon.
Deze schippers kunnen gebruikmaken van
de meldknoppen bij de bruggen of ons
gewoon bellen op de 06 nummers die bij
de bruggen staan vermeld. Bij schippers op
huurboten merk je dikwijls dat er geen
sprake is van kennis en ook de
praktijkervaring ontbreekt. We begeleiden
ze zorgvuldig want veiligheid staat
voorop”.

Toekomstgericht
Met de bouw van het nieuwe ecologisch
verantwoorde en uiterst energieneutrale
bedieningscentrum voor bruggen in de
regio Alphen aan den Rijn is een aantal
bestaande bedieningsgebouwen komen te

vervallen. De moderne voorzieningen
zorgen voor een vlotte, veilige en
betrouwbare begeleiding van de beroeps-
en recreatievaart. Veel processen zijn
geautomatiseerd maar de verkeers-
begeleiders kunnen altijd ingrijpen als dat
nodig is. Het uitgangspunt bij het ontwerp
van de Steekterpoort was de hinder voor
zowel het wegverkeer (open bruggen) als
scheepvaartverkeer (gesloten bruggen)
zoveel mogelijk te beperken. Ook in de
komende jaren zal er nog veel
ondernomen worden door de provincie
Zuid-Holland om die efficiency verder te
verbeteren teneinde wachttijden voor alle
partijen te verkleinen. Een Dynamisch
Verkeers Management Systeem zal
worden ontwikkeld waardoor op de weg
een groene golf en op het water een
zogenaamde blauwe golf wordt
gerealiseerd. Het te ontwikkelen Corridor
Management Systeem zal bepalen welke
bruggen kunnen worden bediend of juist
niet om files te voorkomen, zowel op het
water als op de weg. Misschien zal er dan
meer in konvooi worden gevaren maar dat
moeten de watersporters voor lief nemen.

Brugwachtersfamilie
Mathilda werkt inmiddels 15 jaar bij de
provincie Zuid-Holland waarvan 8 jaar op
solitaire bruggen. “Eigenlijk heb ik het vak
van mijn man geleerd. Hij was
brugwachter en onze zoon is later ook als
brugwachter tijdelijk aan de slag gegaan.

Soms draaiden we alle
drie een zondags-
dienst. Konden we na
afloop elkaar bij-
praten over de
belevenissen van onze

werkdag. Naast de solitaire bruggen heb
ik ook op kleine centrale posten gewerkt
zoals de Papenbrug over het Aarkanaal en
bij Zwammerdam op de Oude Rijn. Het
werken op het centrum bij de
Steekerpoort is niet te vergelijken met de
oude centrales. Wij overzien hier het
gebied van Gouda tot Alphen aan den Rijn
en van Woubrugge tot de brug voorbij de
sluis van Bodegraven. Met al die
verschillende bruggen blijft het
afwisselend werk. Het is overigens echt
een mannenwereld en ik zou het wel leuk
vinden als er meer vrouwen op het
centrum komen werken”.

Alles over de historie van brugwachters in
de provincie Zuid-Holland is te lezen in het
boek Brugwachterverhalen. Zie pagina 10
van deze O&W.

Luuk Raaman

Bij een half geopende brug met rood-
groen licht: altijd wachten.

Pas doorvaren bij een volledig
geopende brug met groen licht.
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“Dat is dan dfl. 2,30”

“Kunnen we korting

krijgen? Wij zijn van
de Provincie”

Boordboek: Brugwachterverhalen

Al varende kom je van alles tegen dat op
de een of andere manier vanzelfsprekend
met dat varen te maken heeft. De
vaarweg zelf met beschoeiing, borden,
betonning, de sluizen en vaker nog de
bruggen. Bij de bediening van die sluizen
en bruggen zijn mensen betrokken.

De sluis- en brugwachters met alles wat
daar om heen zit aan monteurs,
onderhoudsmensen, administratie en
management. Betaald personeel in dienst
van de overheid die voor een bepaalde
vaarweg verantwoordelijk is. Gemeente,
waterschap, provincie of Rijk. Allemaal al
mensenlevens lang en net zo
vanzelfsprekend. Vroeger waren al die
sluizen en bruggen permanent en duidelijk
zichtbaar bemand en, toen nog in mindere
mate, “bevrouwd” met ambtenaren in
uniform met pet en onderscheidingstekens
op de mouw. Zittend in het
brugwachtershuisje en wonend met gezin
en al in de brug- of sluiswachterwoning er
pal naast. Bekleed met gezag en vaak dan
ook belangrijke mensen in de
gemeenschap, zoals politieagenten.

Ze zijn er nog steeds, maar minder in het
oog lopend. Veel bruggen worden
inmiddels op afstand bediend vanuit een
brugbedieningscentrum. (Redactie: Zie het
ambacht van: verkeersbegeleider op
pagina 6 en 7 van deze O&W) Daar zitten
ze, veel minder zichtbaar, maar ze houden

ons stevig in de gaten. De bedoeling is dat
je doet wat ze via luidspreker of marifoon
zeggen. De enkele brugwachter bij het
rustieke ophaalbruggetje, soms ook nog
ouderwets, met zijn of haar klompje aan
de hengel, het is inmiddels een toeristische
bezienswaardigheid. Maar niettemin
vanzelfsprekend en essentieel voor de
doorvaart en de vaar- en verkeers-
veiligheid. Wat weten we
er eigenlijk van? In ieder
geval minder dan wat zij
van ons, de jachies, de
bootjes, weten en van
onze collega-schippers
van de beroepsvaart.

Altijd leuk om in Over & Weer de verhalen
te lezen van die ene brugwachter op de
Aalsmeerderbrug, die ene jachtenbouwer,
maar er is nu een boek dat de verhalen
over de brugwachters nu eens van de
andere kant af belicht. En wel vanuit de
honderd jaar brug- en sluisbediening door
de provincie Zuid-Holland. Onze directe
buren. Eigenlijk dus de verhalen vanuit het
hele corps bedienaren. “Vanuit het fysiek
zware beroep in het begin van de
twintigste eeuw tot de huidige high-tech
brugbedieningscentrum waar een team
van verkeersbegeleiders van achter de
monitoren meerdere bruggen op afstand
bedient” en waar dus de solitaire
brugwachter verdwijnt. Het boek is het
initiatief van Jet Sebus, een vrijwilliger

waarvan er gelukkig velen zijn die
gefascineerd raakten door de verhalen van
al die sluis- en brugwachters waar ze langs
fietste en in de wachthuisjes aanschoven.
Prachtig uitgegeven met zeer veel foto`s
vanaf het begin van de twintigste eeuw
tot nu van al die ons bekende bruggen en
sluizen in de Gouwe, Leiden, Alphen aan
den Rijn. Daar staat zo’n man in z’n
uniform met de slinger in een gat in de
brug gestoken met stevige mankracht zo’n
loodzware brug een kwartslag te draaien.
Het boek staat vol anekdotes van wat een
brugwachter de hele dag en nacht
meemaakt. Hij kent iedereen, weet wat te
doen als het fout gaat en reken maar dat
dat voorkomt. De neiging is groot om hier
wat van die zeer interessante verhalen te
vertellen, maar gelukkig is daar geen
ruimte voor. Schaf het boek zelf aan zou ik
zeggen.

Nou goed dan, heel in het kort één
verhaal omdat het bijzondere
vakmanschap van mensen als
brugwachters zo mooi in beeld komt.
De chef-brugwachter van de
Koepoortbrug in Delft wordt niet geloofd
als hij zegt dat de brug kapot is omdat er
gerammel is bovenin. De ingenieurs
denken dat het in de brugkelder zit. De
brugwachter heeft gelijk. Er zijn al twee
kogellagers versleten. “Ga maar naar van
der Heiden hier vlakbij” zegt de

brugwachter. Eén van
de ingenieurs zegt:
“Brugwachter schei toch
uit, die zijn heel
speciaal, die haal je niet
in zo’n winkeltje” Ze
komen na lange tijd uit
Overijssel en blijken niet

te passen. “Ga nou maar naar van der
Heiden en neem die versleten kogellagers
mee” zegt de brugwachter. “Ja hoor die
heb ik wel voor jullie, ik zal ze even
pakken. Dat kost dan twee gulden dertig”
Wat vragen die ingenieurs? Kunnen we
misschien korting krijgen? We zijn van de
provincie!” Vijftig jaar later is de
brugwachter nog steeds woedend. Tja,
ingenieurs??

Ir. Paul Hamelynck
Het boek Brugwachterverhalen kan
worden besteld bij de provincie Zuid-
Holland op nummer: 070 441 66 11 en
kost inclusief verzendkosten euro 19,50.
Het boek + factuur worden thuisgestuurd.
ISBN 978-90-79307-04-3.
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Bootjes kijken
Ik weet niet of u Jansen en Jansen kent. In
werkelijkheid heten ze trouwens anders.
Van beiden is de roepnaam Jan. Doordat
ze onafscheidelijk zijn, en allebei een
beetje vreemd, is die bijnaam ontstaan.
Van tijd tot tijd zie je ze samen door de
haven lopen. Ze inspecteren de gemeerde
jachten, trekken een ernstig gezicht en
wijzen elkaar op sterke en zwakke punten
van het ontwerp. Soms knikken ze
goedkeurend maar meestal schudden ze
bedroefd het hoofd; te hoge kajuit; te
weinig zeeg; te laag vrijboord…

Jansen en Jansen varen allebei met
hetzelfde type schip dat – allicht – aan de
hoogste eisen voldoet. En ze liggen in
dezelfde haven aan dezelfde steiger.
Allebei zijn ze getrouwd, maar met
verschillende vrouwen. Ook uiterlijk
verschillen ze nogal. Jansen één is groot en
fors, Jansen twee klein en mager. Koot en
Bie zouden er leuke typetjes van hebben
gemaakt. Maar van zichzelf zijn Jansen en
Jansen ook al grappig.

Varen doen ze in konvooi.
Als Jansen één nog net een
sluis heeft gehaald kun je er
gif op nemen dat ook
Jansen twee zich naar
binnen zal wringen.
Vroeger maakte ik me wel
eens vrolijk over schippers
die krampachtig samen opvoeren. Maar
wie ooit in het Amsterdam-Rijnkanaal een
touw in de schroef heeft gekregen weet
hoe prettig het is om hulp in de buurt te
hebben.
Het spreekt vanzelf dat J&J ook bij het
aanleggen elkaar opzoeken. Wordt er in
een vreemde haven overnacht dan gaan
ze samen “bootjes kijken”. Ook daarbij is
hun kritiek op andermans schepen lang
niet mals.

Mijn verhaal begint op een druilerige
zondag in januari als de Jansens bij elkaar

op bezoek zijn. Thuis natuurlijk. De
schepen staan op het droge wat van de
schippers niet gezegd kan worden. Na het
tweede kopje thee en het derde glaasje
van “iets anders” worden de mannen
onrustig. “Zullen we nog even in de haven
gaan kijken?”, stelt één voor. “Kunnen we
meteen controleren of het dekzeil niet los
is gewaaid”. De vrouwen wisselen een blik
van verstandhouding. Die van de dekzeilen
kenden ze al. “Maken jullie het niet te
laat?””, vraagt mevrouw twee effen. Ze

heeft met dat “even kijken”
bittere ervaring. Er zijn heel
wat maaltijden door
verpieterd.

Een jachthaven in de winter
heeft iets naargeestigs: de
verlaten steigers, de
werkloze hijskraan, de
onttakelde schepen

schuilend onder hun winterkleed…
Over dekzeilen gesproken; die van J&J
liggen er keurig bij. Had u anders
verwacht? Dus blijft er tijd over om nog
even rond te lopen.
Het aardige van zo’n winterse
inspectietocht is dat je ook de
onderwaterschepen kunt bekijken. Voor
de vaareigenschappen zijn die
belangrijker dan de bovenbouw maar je
krijgt ze zelden te zien.
Kritisch kijkend, als veeartsen bij een
hengstenkeuring, wandelen de mannen
over het haventerrein. Jansen één heeft

zijn pijp opgestoken. Met de steel wijst hij
verontwaardigd naar een kimkieler die het
aan de wind “voor geen meter zal doen”.
Jansen twee, op zijn beurt, wijst op een
schroefroer-combinatie waar de ontwerper
zich voor zou moeten schamen. Terwijl ze
het hoofd schudden over een veel te
scherpe v-bodem komt de havenhond
aanstormen, een bouvier van meer dan
normale afmetingen, en tamelijk agressief.
’s Zomers zit hij opgesloten maar
gedurende de wintermaanden mag hij op
de schepen passen. Hij doet dat met veel
plichtsbesef. Hoewel J&J op ieder ander
moment blij zouden zijn met de aandacht
die aan hun schip besteed wordt zijn ze er
nu minder mee ingenomen.

“Stil maar jongen, braaf zo”, roept Jansen
twee. “Goed volk, hoor!”. De hond gromt
en laat al zijn tanden zien. Jansen één is
uit voorzorg een laddertje opgeklommen.
Als Jansen twee ontdekt dat er met het
monster niet te praten valt zoekt ook hij
het, met een gescheurde broekspijp,
hogerop. Van boven af proberen ze
opnieuw het ondier van hun goede
bedoelingen te overtuigen, maar zonder
resultaat. De hond blijft dreigend om het
schip heen zwerven, als een tijgerhaai om
een zinkend reddingsvlot.

Aangezien over onderwaterschepen alles
al gezegd is, wordt het een lange, koude
en zeer saaie zit. Ruim een uur later - véél
te laat naar hun gevoel - ontdekt de
havenmeester hen als hij zijn hond komt
zoeken.

Nee, ik denk niet dat u J&J zult kennen.
Mocht het echter wél zo zijn laat dan
liever niet merken dat ik dit verteld heb.
Over de dekzeilen heb ik trouwens nooit
meer iets gehoord.

Jon Brakelé.

Redactie: Jon is auteur van het boek
“Schaapachtigheden”, zie pagina 19 van
O&W 456 van februari 2013. Uitgeverij De
Alk en Heijnen Watersport, ISBN 9789
05961 1061. Zie het inkijkexemplaar op de
stamtafel in het clubhuis.
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Zuidelijke Noordzee: de Odin naar Engeland
Dit verhaal begon in februari van dit jaar:
“Wat gaan we dit jaar doen met de
vakantie?”, vroeg ik tijdens het avondeten.
“Met de boot naar Zeeland of naar de
Wadden?”, opperde ik. Nee, dit jaar moest
het anders: de beide dames van 17
hadden Zeeland en de Wadden wel gezien
en wilden wel eens wat anders.

Italië, Spanje of Griekenland misschien?
Maar dan niet met de boot maar met auto
of vliegtuig natuurlijk. Tsja, daar werd ik
mooi voor het blok gezet: hoe kon ik ze
nog een keer enthousiast krijgen om mee
te gaan op vakantie met onze Odin?
“Wat denken jullie ervan om met de boot
naar Londen te gaan?”, vroeg ik
vervolgens. Ik legde uit dat er een
geweldige haven in Londen is, St
Katharine Docks, vlak bij de Tower bridge.
Dat leek ze wel wat en in de weken
daarna werd een plan gemaakt hoe we
dat zouden gaan aanpakken.

Biertje doen in Pin Mill
Maar eigenlijk begint dit verhaal ook al in
2009 toen ik met drie vrienden een
oversteek van IJmuiden naar Harwich, de
rivier de Orwell en terug wilde gaan
maken. Woensdagavond weg en
maandagavond weer terug in Aalsmeer.
Biertje doen in Pin Mill, bij de Butt &
Oyster bar, wordt deze tocht ook wel eens
enigszins onderkoeld en een beetje stoer
genoemd. Dus staken wij op een
woensdag in juni vanuit Aalsmeer van wal.
Helaas was de windvoorspelling niet zo
heel erg gunstig: west 15 tot 20 knopen
(4-5 Beaufort). Aangezien de kompaskoers
vanuit IJmuiden naar Harwich ongeveer
260o is betekende het dat we de hele
tocht wind tegen zouden hebben wat de
tocht een behoorlijk stuk langer (laveren
naar de overkant) en oncomfortabeler
(tegen de golven in) zou maken. Maar de
Odin is een stevig schip en de mannen
hadden d’r zin an. Dus vertrokken wij
vrijdagmorgen vanuit IJmuiden richting de
overkant. De voorspellers hadden het
echter niet helemaal goed: de wind was
wel pal west maar nadat wij een aantal
uren onderweg waren wakkerde de wind
aan tot 25 knopen (een dikke windkracht
6) vaak met uitschieters tot boven de 30
knopen (windkracht 7). Dus voeren wij ‘s
avonds en ‘s nachts met dubbel rif en
gedeeltelijk ingerolde genua naar de
overkant. Maar ja, zeeziekte en
vermoeidheid begonnen een rol te spelen
en daarom besloot ik de koers te
verleggen naar Lowestoft wat de tocht
met een flink aantal uren zou bekorten.
Na 30 uur in de wastrommel kwamen wij
moe en behoorlijk leeg aan in Lowestoft,
een niet zo interessante stad, een beetje
het IJmuiden van Oost-Engeland. We
besloten om daar een dag te blijven en
niet meer door te varen naar Harwich en
Pin Mill. De terugreis was overigens
fantastisch: 20 uur onder spinaker, een
windje schuin van achteren en zes

dolfijnen die een uur lang met ons mee
zwommen. Maar ja, het eigenlijke doel,
Pin Mill was niet gehaald en dat bleef al
jaren een beetje knagen in mijn
achterhoofd.

Tweede poging
De tocht naar Londen kon mooi
gecombineerd worden met een bezoekje
aan Pin Mill en zo konden we twee doelen
in een trip bereiken. De oversteek naar
Engeland wilde ik in een keer maken, van
IJmuiden naar Harwich. Geen van de
vrouwelijke bemanningsleden had veel
trek in een overtocht van meer dan 20 uur
en dus regelde ik een drietal vrienden die
daar wel veel plezier aan (kunnen)
beleven. De oversteek was gepland in het
weekend van 11 en 12 juli en een
onzekere factor was daarin natuurlijk het
weer. Gelukkig waren de weergoden ons
erg goed gezind en kwamen wij na een
zeer comfortabele tocht met een fijn
zuidenwindje aan in Harwich waarna de
schipper zeer voldaan de Orwell opstuurde
om vervolgens af te meren aan een boei
voor de Butt&Oyster pub.

De rivier de Orwell, met op de
achtergrond de Butt&Oyster Pub

De pub is een prachtig oud Engels gebouw
waar je alleen met een rubberbootje naar
toe kunt varen. Natuurlijk kun je ook 3 km
verderop bij de Woolverstone marina
aanleggen, maar dat is lang niet zo leuk.
Vol verbazing zagen wij ook met eigen
ogen een aanzienlijke hoeveelheid
scheepswrakken en woonboten die daar
nogal slordig in de modder afgemeerd
lagen dan wel gestrand waren. De locals
zeggen: “You can say it is a mess, but at
least it is our mess”!

We namen de tijd om de omgeving rond
de Orwell te verkennen, de vele mooie
klassieke engelse schepen te bewonderen
en om te genieten van de nodige biertjes

De scheepswrakken in Pin Mill

op het terras. Na een dagje rust zetten we
koers naar Burnham on Crouch waar de
mannen van boord gingen en Vera, Ilsa en
Maud aanmonsterden. De dames hadden
er ook zin in! Nadat de dames een dagje
aan boord waren, we het niet onaardige
stadje Burnham on Crouch hadden
bezocht zetten we vervolgens koers
richting de Medway. Citaat van Wikipedia:
De Medway is beroemd geworden tijdens
de Tweede Engelse Oorlog in 1667 toen
een vloot onder leiding van Michiel de
Ruyter de Medway opvoer en de Engelse

vloot die daar opgelegd was voor een deel
in brand stak: de befaamde Tocht naar
Chatham. De Medway is een brede rivier
met grote gedeelten die tijdens laagwater
droogvallen, een aardige Engelse schipper
wees mij op een aantal ankerplekjes in de
buurt van Sheerness. Omdat wij ‘s avonds
rond een uur of negen pas de Medway
opvoeren wilde ik niet meer doorvaren
naar Chatham maar besloot ik te gaan
ankeren op één van de aangewezen
ankerplaatsen. Nadat ik het anker had
laten zakken en naar mijn mening
voldoende extra anker ketting had
gestoken genoten wij samen met twee
andere scheepjes van een mooie
zonsondergang. We dronken en aten nog
wat en besloten daarna op tijd naar bed
te gaan en de volgende dag zouden we
doorvaren naar Chatham.

Krabbend anker
Maar na een paar uurtjes slaap werden wij
erg ruw gewekt door een luide klap: wat
was dat? Slaapdronken waggelde ik uit
mijn kooi en sprong de kuip in. Ons anker
was gaan krabben en we hadden een
ander schip geraakt! Daar stond de
bemanning al klaar met stootwillen.
Gelukkig was de afstand groot genoeg en
dreigde er niet direct een tweede
aanvaring. Snel startte ik de motor, zette
de kaartplotter aan en liep naar het anker.
Toen ik het anker liet zakken stroomde
het nauwelijks, maar nu zag ik dat er meer
dan 2 knopen stroom stond. Een
inschattingsfout want ik had verwacht dat
er minder stroming zou staan omdat we in
een zijstroom van de rivier lagen. Maar
omdat de omgeving rondom ons volledig
was ondergelopen had het water vrij spel.
Dus snel ankerop en in het donker met
behulp van de kaartplotter een nieuwe
ankerplek zoeken op veilige afstand van
de andere schepen. Daarna het anker
laten zakken en voor de veiligheid maar
alle ankerketting die ik aan boord heb,
ongeveer 40 meter, overboord gezet.
Nadat ik voldoende had gecontroleerd dat
het anker niet opnieuw krabde ging ik
weer naar bed en kon rustig verder slapen.
Gelukkig verliep de nacht verder zonder
problemen. De volgende morgen
inspecteerde ik het schip: een kleine
beschadiging van de gelcoat en het
potdeksel aan bakboord. De Engelsman
had mij geraakt met zijn boeg en hij had
gelukkig geen schade. De les: ik had beter
moeten weten wat de maximale stroming
was, dan had ik meer ankerketting kunnen
steken. Op een waterdiepte van 4 meter
had ik ongeveer 15 meter gebruikt. Ook
een goed ankeralarm had de aanvaring
kunnen voorkomen. Een beschadiging van
de Odin en een deukje in het ego van de
schipper, het hoort er allemaal bij. Dus
verder niet te lang getreurd en na een
goed ontbijt zetten we koers naar de
volgende bestemming: Chatham-
Rochester.

Londen in zicht
Chatham heeft een tweetal mooie
marina’s en met name Rochester is een
mooi oud Engels stadje dat zeer de moeite
waard is om te bezoeken. De volgende
dag begon de tocht waar het allemaal om
draaide: de Thames op met als
bestemming St. Katharine Docks - Londen.
De toegang tot St. Katharine Docks wordt
gevormd door een sluis. Het water in de
Thames varieert een meter of vijf, terwijl
het waterniveau in de marina constant is.
De sluis wordt alleen bediend 2 uur voor
en twee uur na hoog water. Bij laagwater
ligt de sluis droog. Het eerste stuk van de
Thames is niet zo interessant, veel
industrie en een rommelige oever. Pas ter
hoogte van Greenwich wordt het veel
mooier en de eerste aanblik van de Tower
Bridge is onvergetelijk!

We hadden vier dagen van de vakantie uit
getrokken om in Londen te zijn: een groot
succes. St Katharine Docks is een oude
handelshaven dat volledig is omgebouwd
tot een mooie jachthaven met er omheen
vele kantoren en horeca. De haven is erg
mooi met goede sanitaire voorzieningen
(dat mag ook wel voor bijna zeven GBP
per meter per nacht), vriendelijk haven-
personeel en veel restaurantjes en
barretjes rondom de haven. De metro is
op loopafstand, kortom een ideale basis.

We deden de vier dagen die we Londen
waren wat de meeste toeristen doen:
Buckingham Palace, St Paul’s cathedral,
The National Gallery, winkelen in Regent
Street, wandelen in de mooie parken en
een bezoekje aan Harrods. Maar er is een
groot verschil tussen de “bovenwereld”, de
wereld waar de Bentley’s en Ferrari’s
rondracen, en de “benedenwereld” waar
de gewone mensen in de subway zich
verplaatsen van werk naar huis en
omgekeerd. Ook vond ik het verschil
tussen Londen centrum en de andere
steden die wij hebben bezocht opvallend.
De vaak extraverte rijkdom in Londen zie

je niet of nauwelijks buiten de stad, zelfs
niet in de steden die hemelsbreed maar 50
kilometer van Londen liggen.

Voor de storm uit
Intussen hield ik ook de weerberichten
goed in de gaten, we moesten immers ook
een keer weer terug naar Nederland en dit
keer zouden de dames wel mee varen
tijdens de oversteek. We hadden een
ligplaats tot dinsdag 21 juli en rond die tijd
was er al te zien op Windguru dat het op
zaterdag 25 juli en de dagen daarna nogal
onstuimig weer zou worden. Dus besloten
wij om vanuit Londen direct naar
Ramsgate te varen, een tocht van
minimaal 12 uur. Daarna op woensdag
een uitstapje met een huurauto naar
Brighton (een aanrader!) en op
donderdag de oversteek van Ramsgate
naar Oostende. Alles ging volgens plan,
wind en weer werkten mee en wij lagen
keurig afgemeerd in Oostende op
donderdagavond 23 juli. De schipper had
twee keer een mooie zeiltocht gehad,
maar zowel Vera als de beide dochters
vonden de beide zeiltochten veeeel te
lang. Heeft iemand nog een tip wat we
daaraan zouden kunnen doen?
Op zaterdag 25 juli hadden we de
zomerstorm in de buitenhaven van
Oostende. Iedereen had voldoende
maatregelen genomen en doordat deze
haven geen boxen heeft leek het wel een
groot spinnenweb van lijnen. Iedereen had
zijn bakskist met lijnen leeg gehaald en zo
veel mogelijk lijn gespannen. Daardoor
was er gelukkig geen of nauwelijks schade
aangericht. Maar deze haven is geen
aanrader met een west- of noordwesten
wind van meer dan 25 knopen. Er komen
veel golven vanaf zee de haven in rollen
doordat de pieren in het verlengde van
het kanaal liggen. Ook krijg je een
kruiwagen vol zandstrand als souvenir mee
op je boot.

Even de storm ontvlucht: Belgisch ontbijtje
met Vera, Maud, Ilsa en Frederik

Daags na de storm konden Ilsa en ik
zonder problemen terug naar Nederland
varen, de andere twee bemanningsleden
Vera en haar dochter Maud waren volgens
plan in Oostende afgestapt. Na een paar
natte dagen in Zeeland voeren wij via de
staande-mast-route terug naar Aalsmeer,
via Alphen aan de Rijn waar langs de kant
twee grote pontons lagen met mooie
grote oranje kranen erop.. Hoe dat afliep
is inmiddels bij iedereen bekend!

Frederik Spreen
(Redactie: Zie routekaart op pagina 36)
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KNRM helpt: introductie gratis vaar app

De KNRM heeft onlangs een gratis vaar-
app geïntroduceerd als alles-in-één
hulpmiddel voor watersporters. Deze app
is verkrijgbaar in de App Store van Apple -
en in de Play Store van Google
smartphones. Via deze app is een website
te benaderen waarop gebruikers hun
gegevens kunnen beheren.

De app “KNRM Helpt” is een hulpmiddel
voor vaartochtvoorbereiding, actuele
weersinformatie, vaarkaarten en
logboeken. De watersporter die in nood is
of assistentie nodig heeft kan met de app
direct hulp inroepen.

Minder gedegen voorkennis
De Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij (KNRM) signaleert een
afname in ervaring onder watersporters.
Nieuwe watersporters bezitten volgens de

reddingdienst steeds vaker geen eigen
boot, maar huren een schip. Daarmee is de
traditionele voorbereiding op een
vaarseizoen verdwenen en gaan steeds
meer watersporters het water op zonder
gedegen voorkennis. Het vergroten van de
veiligheid op het water en een snelle
hulpverlening in geval van nood zijn de
belangrijkste drijfveren achter de
ontwikkeling van de app en de website
KNRM Helpt. De KNRM stimuleert hiermee
een goede en gemakkelijke voorbereiding
van vaartochten, omdat het pech- en
noodsituaties kan voorkomen.
Met de app start de KNRM tevens een
nieuw preventieprogramma “Veilig uit,
veilig thuis”. Uit de ervaringen die de
KNRM opdoet bij incidenten en
hulpverleningen zouden belangrijke lessen
zijn getrokken, die doorgegeven worden
aan watersporters.

Watersporter van de toekomst
Nieuwe watersporters komen volgens de
KNRM minder dan vroeger uit echte
watersportgezinnen. Steeds minder
mensen bezitten een pleziervaartuig, maar
huren een schip voor een vakantie of een
weekend. Daardoor zijn de watersporters
van de toekomst minder met hun schip
bezig en krijgen steeds minder kinderen
het varen met de paplepel ingegoten.
De KNRM speelt daarop in door informatie
en hulpmiddelen te bieden, die bijdragen
aan vaarplezier, veiligheid en kennis.

Alles-in-één app voor veiligheid
De app “KNRM Helpt” biedt watersporters
een hulpmiddel waarmee zij zich
gaandeweg bewust worden van een
goede voorbereiding. De app
vereenvoudigt het gebruik van weer- en
waterinformatie en het maken van een
vaarplan voorafgaande aan vaartochten.

Met de geboden actuele nautische kaarten
kan de watersporter zijn vaartocht volgen
en in een logboek bewaren. In de
bijbehorende website kunnen eigen
checklists worden gemaakt en vaartochten
worden teruggekeken.

steeds minder kinderen krijgen

het varen met de paplepel
ingegoten
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Gebruikers van de app worden geregeld
op de hoogte gehouden van alle
mogelijkheden en vernieuwingen van de
app.

Snelle hulpverlening
De KNRM zet tevens in op verbetering van
de hulpverlening op het water door ook
zelf direct bereikbaar te zijn voor niet
spoedeisende hulpvragen op het water
binnen haar werkgebied. Vanuit de app
kan de watersporter tijdens een vaartocht
hulp vragen in geval van nood of bij
minder spoedeisende gevallen. Daarvoor

heeft de KNRM een eigen alarmcentrale
ingericht die de niet spoedeisende
hulpvragen kan afwikkelen in het
werkgebied van de KNRM.
Omdat de gegevens van het schip bij
registratie van de app worden vastgelegd,
beschikt de KNRM in geval van nood of
assistentie direct over de positie van de
hulpvrager, de scheepsnaam, het aantal
opvarenden en eventuele thuisblijvers. Dit
kan hulpverlening enorm bespoedigen.

1500 hulpvragen per jaar
De app KNRM Helpt is bestemd voor de

Noordzee en de ruime binnenwateren,
zoals IJsselmeer, Randmeren, Waddenzee
en Zeeuwse wateren, waar de 45 KNRM
reddingstations gevestigd zijn. Ieder jaar
doen watersporters zo’n 1.500 keer een
beroep op hulp van de KNRM. Soms
vanwege levensbedreigende situaties,
zoals een man-over-boord, maar vaak voor
kleiner ongemak, dat met goede
voorbereiding of onderhoud aan het schip
te voorkomen was geweest.

Voor meer informatie kijk op:
www.knrm.nl/helpt
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Waterkwaliteit: Mosselen op de Westeinder
In de Rijnlandse boezem wordt het water
opvallend helder. Dit verschijnsel trad ook
op in rijkswateren en was te verklaren
door de komst van een nieuwe
mosselsoort, de quaggamossel. Deze filtert
het water en maakt het water hierdoor
helder.

Onderzoek is van belang
Enerzijds omdat de helderheid van het
water een cruciale factor is bij het
ecologische herstel, anderzijds vanwege
signalen uit Amerika dat de quaggamossel
grote gevolgen kan hebben voor het
waterbeheer. De soort veroorzaakte hier
door aangroei verstoppingen en leidde tot
het uitsterven van andere soorten.

De quaggamossel
De quaggamossel is een zogenaamde
invasieve exoot, afkomstig uit het Zwarte
Zeegebied. De mossel is vermoedelijk via
ballastwatertransport in het Hollandsch
Diep terecht gekomen en vandaar uit
verspreidde het zich over de grote rivieren
door Nederland. De quaggamossel is een
zogenaamde “filterfeeder” en filtert algen
en zwevend stof uit het water. Door
toename van helderheid kunnen
waterplanten weer gaan groeien en kan
de vispopulatie zich mogelijk herstellen.

Onderzoek
In het onderzoek is een uitgebreide
ruimtelijke kartering van een aantal
plassen gemaakt waaronder de Westeiner

Plas. In deze wateren blijken
algenconcentraties opmerkelijk laag. Dit
wijst erop dat algen actief uit het water
worden gefilterd, door bijvoorbeeld de
quaggamossel. Dit verschijnsel treedt als
eerste op in de Westeinder Plassen en
breidt zich over de wateren in het centrum
van de Ringvaart. Veldinventarisaties laten
in een aantal boezemmeren uitgebreide
velden en banken van quaggamosselen
zien. Modelberekeningen laten zien dat de
huidige helderheid in de Westeinder
Plassen alleen begrepen kan worden als er
inderdaad zoveel quaggamosselen
aanwezig zijn. Ook wordt er aankleving
aan kunstwerken gemeld. Problemen door
verstoppingen zijn nog niet opgetreden.

Potentiële toekomstige situatie
Op basis van de ontwikkelingen in de
rijkswateren, verwachten we een verdere
verspreiding en uitbreiding van de
quaggamossel populatie in het Rijnlands
gebied in de komende 5 tot 10 jaar. Door
zijn filterende werking, zal het water (nog)
helderder worden. Dit zal zijn effect
hebben op vis en waterplanten. Doordat
er meer licht op de bodem komt en
nutriënten ruim beschikbaar zijn, kan er
een (overmatige) waterplantenont-
wikkeling ontstaan.
Daarnaast zullen zoöplankton-
concentraties afnemen en hierdoor zal ook
de vispopulatie, die zich normaal met
zoöplankton voedt, dalen en de diversiteit
van soorten kan veranderen. Naar
verwachting zal het aantal te vangen
brasems afnemen. De effecten op
blauwalg zijn onzeker en afhankelijk van
de algensoortsamenstelling.
De precieze omvang van de verandering in

waterkwaliteit door quaggamosselen is
moeilijk in te schatten. Dit komt vooral
doordat het onzeker is of de
quaggamosselpopulatie stabiel blijft of
plotseling in kan storten.

Implicaties voor beleid
Experts zijn het er niet over eens of de
introductie van de quaggamossel positief
of negatief is voor het waterbeheer en de
waterkwaliteit. Aan de ene kant biedt de
quaggamossel kansen voor ecologisch
herstel terwijl er ook risico’s zijn.
De quaggamossel heeft grote gevolgen
voor het doelbereik van de Kaderrichtlijn
Water (KRW). Heldere wateren met
waterplanten worden positiever
beoordeeld, terwijl het niet duidelijk is of
een situatie met quaggamosselen wel tot
doelbereik zal leiden.

Gevolgen voor de recreatie
1. Aangroei van mosselen op steigers,

boten, etc., en toenemende
waterplanten kunnen overlast
veroorzaken voor watersporters.

2. Zwemmers kunnen letsel oplopen
vanwege scherpe mosselschelpen.

3. Hengelaars en beroepsvissers kunnen
last hebben van verandering in de
visstand.

Conclusie
Rijnlandse boezemwateren worden
helderder door de quaggamossel. De
mossel zal zich waarschijnlijk verder
verspreiden en ook nog in dichtheden
uitbreiden. Of de komst van de
quaggamossel als positief gezien moet
worden is niet duidelijk. Aan de ene kant
biedt de quaggamossel kansen voor
ecologisch herstel door toename van
helderheid. Aan de andere kant geeft het
ontstaan van helder voedselrijk water
risico’s door
1. een potentiële afname van de

biodiversiteit.
2. ontstaan van een instabiel ecologisch

systeem dat bij massamortaliteit weer
troebel kan worden.

3. overlast door aangroei aan
kunstwerken met als gevolg minder
doorstroming van duikers en gemalen.

Het rapport “Waterkwaliteitsverandering
in relatie tot Dreissena” (80 pagina’s) is
een uitgave van het Hoogheemraadschap
Rijnland.

Mosselbanken in de Westeinder plas.
Rood: Aanwezig. Blauw: afwezig.

Redactie
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Service
Winter en zomer stalling

Jachtschilderwerk

Scheepstimmerwerk

Overig onderhoud in 
overleg mogelijk

Overdekte mogelijkheden zowel s’winters als zomers

Helling en hijs mogelijkheden ook tijdens de zomermaanden tot 20 ton

Zelf werkzaamheden mogelijk

www.jachtwerfdeboeier.nl

Jachtwerf de boeier bv
Uiterweg 282A
1431 AW Aalsmeer

Jaap Van Driel
M 06-53979207
E  info@jachtwerfdeboeier.nl

Lekker lang 
nazomeren in 

de verleidelijke 
lingerie van 

Marie Jo
• Zomerstalling
• Winterstalling
• Botenhuizen
• Rekreatielandjes
• Eilandjes op de Westeinderplas
• Trekkershutten

Uiterweg 214, 303, 317 
Havenkantoor: Uiterweg 317 1431 AJ Aalsmeer
Tel. 0297 - 322 113 
Havenmeester 06 - 543 057 22
info@rekreatieparkaalsmeer.nl
www.rekreatieparkaalsmeer.nl

Profiteer nu van onze unieke
kennismakings aanbieding!
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Een fatale gijp
In een eerder verschenen Nieuwsbrief
werd vorig jaar het scheepsongeluk van de
familie van der Hilst (Erik, Bie Kho en
dochter Soesja) reeds kort gemeld. Als je
dit soort berichten dan leest zijn er een
groot aantal vagen waarop ik niet direct
een antwoord heb.

Ik vraag me altijd af wat zeilers bezielt om
op zee te gaan varen. Is het een soort
persoonlijke prestatiedrang? Is het de
hang naar avontuur? Is het echt de
behoefte om ruim water op te zoeken met
een brede horizon voor ogen? Lukt dat
niet meer op het IJsselmeer, Zeeuwse
wateren of Waddenzee? En is er daarbij
ook niet vaak sprake van zelfover-
schatting? Of is er blijkbaar dan toch
zoveel zelfvertrouwen in zowel
bemanning als schip dat op basis daarvan
de keuze wordt gemaakt?

Ik heb inmiddels veel boeken gelezen over
zeereizen die gevoerd zijn door solozeilers
en teams. Als ik de gevaren, ongelukken
en ontberingen lees dan vraag ik me af
hoe “leuk en avontuurlijk” het kan zijn. Of
is de kick, een overwinningsgevoel, als na
een barre tocht de haven wordt bereikt
met de kreet “Dat hebben we mooi toch
even geflikt”. Ik ben geen zeezeiler; dat
mag duidelijk zijn. Ja, misschien een stukje
buitengaats voor een rondje Noord-
Holland. Of toen ik iets jonger was met
een catamaran, 3 keer de Ronde van Texel
gezeild. Maar dat is het dan ook. Ik sprak
met Erik van der Hilst over hun vakantie-
avontuur. Een trip die prima begon en
helaas minder goed
eindigde.

De route
Het verslag van Erik: “De
vakantiereis startte met
het vertrek uit Aalsmeer richting
Amsterdam. Na de nachtelijke staande-
mast-route werd er afgemeerd aan de
Houtmankade. De tocht ging verder naar
de Marina van IJmuiden. Met een windje 4
uit het noord-westen en een aangename
temperatuur de Noordzee op en we
bereikten na 293 mijl Yarmouth op het
eiland Wight. Een oversteek van circa 48
uur onder prima omstandigheden”.

“Een pittoreske haven waar wij ons best
amuseerden. Alleen onze scheepspoes
niet. Zij nam de benen. Een intensieve
zoektocht in en rond het water leverde
ons op een strekdam het drijfnat beestje
op. Dik onder de modder. Om haar te
kunnen bereiken “leenden” we even een
bootje om haar te redden uit deze
hachelijke situatie. Als “beloning”
trakteerden we haar op een warme
douche om zout en modder uit haar vacht
te spoelen. Wij hadden niet echt de indruk
dat we haar daar een plezier mee deden
maar het kon even niet anders. Bie en de
kinderen vermaakten zich op de wal en de
schipper had een lijstje met klusjes. Na
twee dagen lonkte de zee weer en werd
er koers gezet van Dartmouth naar
Beaucette Marina op Guernsey, 73 mijl,
waar Yoshi van boord ging; terug naar
Nederland. Soesja hoorde via de
Whatsapp dat de familie Pier in St.
Petersport op het eiland Sark lag en we
besloten de volgende dag die richting uit
te gaan. Een eiland met fraaie

ankerplekken aan de
noordoostkant van het
eiland. En hoe mooi is het als
er een school dolfijnen
tijdens die tocht je schip
langdurig blijft begeleiden.

Het is niet alleen die prachtige omgeving
maar ook op culinair gebied was er ruim
voldoende. We genieten nog na van de
lamsbout en de black shrimps want die
waren echt niet te versmaden. De laatste
bestemming was Deauville maar dat
betekende tevens het punt waarop we de
terugreis moesten aanvaarden. Weer terug
richting IJmuiden met 313 mijl voor de
boeg”.

Uit Erik’s logboek
“Uit de weerberichten bleek dat een zuid-
westen wind van maximaal 7 Bfr ons
buitengaats stond op te wachten. De
berichten vertelden ons verder dat de
wind zou afzwakken en dus stond ons
niets in de weg om het zeil te hijsen. Met
een flinke bakstagwind best om te doen,
leek ons. Eerder was de familie Pier al
vertrokken. Echter bij het verlaten van de
haven kwamen ze ons tegemoet varen
met de mededeling dat vanwege een
scheur in het zeil ze terug gingen naar de
haven. Wij verlieten de haven om circa
14.00 uur en lieten met het juiste getij de
kust achter ons.
De verwachting dat de wind zou minderen
klopte echter niet en na enkele uren trok
de wind sterk aan. Het schip bereikte
snelheden daardoor van meer dan 17
knopen en dat is heftig. Soesja merkte
daarover op: “Ik dacht in het begin al
waarom doen we het voorzeil niet uit in
plaats van het grootzeil?”. Een afstand van
313 mijl en wellicht onder normale
omstandigheden, volgens Erik, nog wel te
doen. De wind wakkerde echter aan tot 52
knopen en dat is dik over de 9 Bfr. Wij
konden “meegenieten” van een staartje
van de orkaan die elders woedde.

Dit onstuimige weer eiste nogal wat van
ons. Bie was inmiddels behoorlijk vermoeid
geraakt. Onze dochter Soesja lag te slapen
en had blijkbaar geen last van het
stampende en rollende schip. Het was
inmiddels 2 uur in de nacht; dus we zijn
dan 12 uur verder. Het dreigde een
uitputtingsslag te worden en we besloten
om de koers te verleggen richting Calais.
Dat betekende een andere zeilstand en
een gijp. Normaal gesproken hoeft dat
geen probleem te zijn als je deze ook
onder normale omstandigheden kunt
uitvoeren. Maar die normale omstandig-
heden waren er niet. De gijp werd ingezet.
De wind nam het zeil mee richting de
andere kant van het schip maar de
snelheid waarmee dat gebeurde verraste
ons beiden. Een grote achterop komende
golf gaf het achterschip een dermate
zwieper waardoor de giek met dubbele
snelheid overkwam. Bie werd vervolgens
geraakt door de lijnen van de grootschoot
en belandde met een forse dreun tegen de
kuiprand. De gevolgen waren ernstig.
Zwaar gewond aan het hoofd en
bewusteloos geraakt; ze zou dat circa 20

een trip die prima
begon en helaas minder

goed eindigde…..

minuten blijven. Ik maakte als de bliksem
Soesja wakker die al direct constateerde:
“Ik hoorde al gelijk aan papa’s stem dat
het niet goed was”
De schrik van mij was dat ze mogelijk haar
nek had gebroken en ik besefte dat
bewegen de zaak dan alleen maar
ernstiger konden maken dus hield ik haar
in een gefixeerde houding tussen mijn
benen geklemd. Het laat zich moeilijk
omschrijven wat er dan allemaal in het
hoofd van een mens omgaat. Ik gaf Soesja
vanaf die moeilijke gedwongen positie de
opdrachten. Het afschieten van een flair
lukte niet. Een
gebruiksaanwijzing lezen
onder die omstandigheden
is onmogelijk en vroeg
Soesja om het signaalpistool
te pakken en vervolgens
een SOS uit te zenden met een dringend
verzoek voor medische hulp.
De Franse kustwacht spreekt uiteraard
Frans. Maar Engels is niet hun sterkste
punt bleek al snel. Dat maakte de
communicatie erg lastig. Soesja zegt
daarover wat toen door haar hoofd ging:
“Shit, ik kan niet zo goed Frans. En
Fransen kunnen geen Engels”. Maar de
doortastendheid van Soesja (toen 12 jaar!)
en de directe noodzakelijk steun en hulp
die zij bood tijdens dit drama zijn van
onschatbare waarde geweest. Een situatie
waarin ik Bie nog steeds gefixeerd
vasthoud en dus niet of nauwelijks kan
bewegen en vervolgens mijn dochter in
deze panieksituatie toeschreeuw wat de

kustwacht moet weten met betrekking tot
de penibele situatie maar ook de positie
nodig heeft van het schip. De golven
waren nog steeds circa 8 meter en de wind
bleef op het niveau van windkracht 9. Een
hachelijke situatie. Met het verschijnen van
de helikopter kwam er eindelijk zicht op
de redding. Het oorverdovend lawaai en in
het licht van een enorme schijnwerper
werd er een man naar beneden gelaten
die verwoede pogingen deed om ter
hoogte van de spiegel in de daar
vastgebonden dinghy te landen. Dat lukte
niet en we verspeelden uiteindelijk de

dinghy omdat de
bevestigingen de waterlast
en de man niet konden
dragen. Via de marifoon
werd er gevraagd of er een
zwemtrap aan de spiegel

hing waarmee de man dan aan boord zou
kunnen komen. Maar ja…...hoe zeg je
zwemtrap in het Frans? Uiteindelijk met
wat Frans en Engels gecombineerd
kwamen we eruit. Na een korte medische
inspectie werd Bie aan de kikvorsman in
een soort band/broek bevestigd en was
het de bedoeling dat ze op die manier aan
boord van de helikopter zou worden
gehesen. Nadat beiden ongeveer 4 meter
boven het schip hingen bleek dat de
lifeline van Bie nog vastzat aan het schip.
Door de snelheid waarmee beiden
omhoog getrokken werden kwam Bie los
uit de reddingsband/broek en viel tot
overmaat van ramp terug op het schip, in
de kuip. Deze tweede klap, bleek later,
kostte haar een gebroken ruggenwervel.
De tweede poging slaagde gelukkig en de
helikopter bracht Bie naar het ziekenhuis
in Boulogne. Soesja wilde mee met haar
moeder in de helikopter maar daar werd
geen toestemming voor gegeven. Na het
vertrek van de helikopter kwam de
reddingboot en werd er na een opstapper
aan boord gezet die ons begeleidde naar
de haven waar nog 4 uren zeilen voor
nodig was. Een opstapper onder die
omstandigheden aan boord krijgen is dan

geen sinecure en getuigde van groot
vakmanschap. In het ziekenhuis werd een
schedelbasisfractuur en een wervelfractuur
vastgesteld. Er waren 19 dagen voor nodig
om de Intensive Care te kunnen verlaten.
De Frantic heeft nog een maand in
Frankrijk gelegen waarna ik ons schip
terugzeilde naar Nederland”.

Learnings
Dit verslag tekende ik op na het interview
met Erik. Ik heb me verbaasd over het feit
dat ik van Erik vernam dat hij geen enkele
angst had tijdens de heftige storm. De
meeste stress veroorzaakte nog de
hangende helikopter gedurende een half
uur boven hun schip onder luid geraas van
de motoren en de storm. In het geweld
van dat oorverdovende lawaai moest er
ook nog worden gecommuniceerd met de
piloot. Dat hun jonge dochter de
tegenwoordigheid van geest had om
onder die omstandigheden zo goed te
handelen mag uitzonderlijk genoemd
worden. Metershoge golven, een
windkracht 9 en nog steeds vertrouwen
hebbende in hun eigen kunnen en in het
schip. De angst pakte hem pas op het
moment van het ongeluk waarbij hij zich
realiseerde dat dit ook het verlies had
kunnen betekenen van Bie. Op mijn vraag
wat zijn “Learnings“ waren uit dit
avontuur was Erik’s enige aanbeveling om
vooral een AIS met responder in je schip te
hebben. Daarmee maak je voor de
Kustwacht en andere schepen in je
omgeving duidelijk wat je positie is.
Het feit dat hij als schipper in die situatie
zo zelfverzekerd was moet ertoe hebben

geleid, dat zijn dochter Soesja haar
fantastische en noodzakelijke bijdrage
heeft kunnen leveren. Over een goede
bemanning gesproken! Bie tobt nog wel
regelmatig met de gevolgen van dit
ongeluk maar het weerhoudt de familie
zeker niet om weer het ruime sop te
kiezen. En dat deden ze deze zomer dan
ook weer en kwamen heelhuids terug in
onze haven.
Ik zag deze zomer veel Nieuwe Meerders
het zeegat kiezen en hoop dat ze een
behouden vaart hadden en ben benieuwd
naar hun verhalen. Ik luister er graag naar
met een zeker respect voor hun
zelfvertrouwen en avontuurlijke inborst.
Jachttype: Feeling 326
Naam: Frantic
Schipper Erik van der Hilst
Bemanning: Bie Kho, Soesja, Yoshi en

de poes
Datum ongeluk: 14 augustus 2014

Luite Koopmans

“Shit, ik kan niet zo
goed Frans. En Fransen
kunnen geen Engels”.
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Lotte van Lowestoft naar IJmuiden
Lotte Ketelaar is jeugdlid van de Nieuwe
Meer en heeft na haar avontuur met
School at Sea (zie O&W 465van juni 2015)
de smaak te pakken. Ze beschrijft haar
oversteek van Lowestoft (Engeland) naar
IJmuiden op 24 en 25 mei 2015.

Tijdens School at Sea werd ik op de
Azoren benaderd door Linthe (ook SaS-
leerling) of ik met haar en haar vader
Reinoud mee wilde varen van Lowestoft
naar IJmuiden om de 6,2 meter lange Kelt
van Reinoud, na haar deelname aan de
Small Ships Race, weer terug te brengen
naar Nederland. Dat leek mij ontzettend
gaaf en na papa, mama en opa
overgehaald te hebben was mijn ticket
naar Engeland snel geboekt.

Zaterdagochtend om 6.30 uur gaat mijn
wekker. Mijn eerste gedachte is: Engeland!
Na een vlug ontbijt zit ik om 7.10 uur in de
auto naar Schiphol waar ik mijn zeilmaatje
Linthe ontmoet. We checken in, droppen
onze bagage en gaan op zoek naar onze
gate. Eenmaal gevonden weten we niet
welke exit we moeten hebben, dus gaan
we maar een kop koffie drinken. Ineens
horen we over de speakers: “passagiers
Linthe van Rooij en Charlotte Ketelaar
naar exit K alstublieft”. “Nou, exit
gevonden!” Na nóg een paspoortcontrole
stappen we in de bus naar ons vliegtuig.
We betreden het vliegtuig en zoeken onze
stoelen. Het vliegtuig stijgt op maar we
zijn nog niet boven of de landing wordt
alweer ingezet. Vanaf het vliegveld
pakken we een taxi naar Norwich Railway
Station. We maken ruzie met de
ticketmachine en met de indeling van de
platforms, maar we halen de trein! Lekker
bijkletsen terwijl we het Engelse landschap

sightseeën. Op Lowestoft station staat
kapitein Reinoud ons op te wachten om
ons naar de Bofkont te brengen.

Zaterdag rusten we verder wat uit,
oefenen met de apparatuur en nemen de
how-to's van de marifoon door omdat we
onderweg elke 2 uur een rondje zullen
doen met de andere boten over hoe het
met iedereen gaat, over. We spreken af
dat we wachten zullen lopen van 6 uur op
en 3 uur af zodat iedereen ook wat rust
pakt. 's Middags lunchen we uitgebreid in
een Pub en 's avonds eten we een cup-a-
soupje aan boord. Lekker vroeg ons
mandje in, want morgen is de grote dag.

Zondagochtend staat onze wekker om
7.30 uur omdat we om 9.00 uur Engelse
tijd willen vertrekken. We maken alle
apparatuur ready to go en om 9.00 uur
stipt verlaten we de haven. Direct hijsen
we onze zeilen en zetten we koers richting
IJmuiden. We hebben een heerlijk NO
windje met 4-5 bft. Onze zeilen vangen
ruime wind en we lopen 6 knopen! De
Bofkont snijdt prachtig door de golven.
Wat heerlijk is dit zeg!
Na een paar uur staren, werkt het kompas
hypnotiserend. De zee brengt eindeloze
rust met zich mee. Na zo'n 4 uur zeilen zijn
we ingehaald, hebben we ingehaald en is
de eerste quizronde over de marifoon
geweest. We spelen namelijk Triviant over
de marifoon waarbij elk schip steeds 5
vragen bedenkt die de andere
deelnemende schepen beantwoorden,
super leuk. In mijn hoofd ben ik
ondertussen begonnen met het plannen
van de volgende reis.

's Nachts zetten we de motor aan om zo
snel mogelijk door de Shipping Lanes te
komen en laten we de fok zakken voor
meer zicht, want de schepen vliegen ons
om de oren. We houden oplettend uitkijk
en checken op de AIS hoe hard elk schip
vaart, waar het naar toe vaart en hoeveel
mijl het van ons verwijderd is. Het
marifooncontact met 3 nabije schepen
zetten we even stop zodat het rustende
bemanningslid niet steeds gestoord word.
We spreken met de andere schepen af dat
we elkaar om 6.00 uur weer spreken en
wensen elkaar een voorspoedige nacht
toe. De 2e en 3e Shipping Lane zijn
ongelofelijk druk, bakboord, stuurboord,
voor, achter: overal zijn lichtjes. Ook zien
we een soort oranje bol in de lucht

hangen, en na enige discussie denken we
dat het de maan is. Of zijn het toch aliëns?
We besluiten er later nader onderzoek
naar te doen als we het niet meer zo druk
hebben met al onze watersportvrienden.
Zodra we de Shipping Lanes voorbij zijn
hijsen we de fok weer om verder te zeilen
en het geronk van de motor te
ontvluchten. We lopen zo'n 4,5 knopen,
niet optimaal maar goed genoeg.

Rond 03.00 uur varen we langs het
ankergebied voor IJmuiden en zien we
alweer het eerste zonlicht.
Na een kort dutje sta ik om 7.00 uur
alweer naast mijn bed om aan te leggen in
IJmuiden. We passeren de laatste Shipping
Lane en naderen de haveningang. We
laten de zeilen zakken en parkeren de
Bofkont bij de Marina. Als afsluiting van
deze overtocht gaan we heerlijk uitgebreid
ontbijten en bespreken we nog eens wat
we allemaal hebben meegemaakt.

Reinoud en Linthe, ontzettend bedankt
voor deze gave ervaring, ik heb er
ontzettend van genoten!

Lotte Ketelaar
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Volvo Ocean Race

De monsterlijke Volvo Ocean Race (VOR)
over een afstand van ruim 70.000
kilometer zit er weer op. De zeven
deelnemende boten zijn gestart in
Alicante en alle zeven zijn gefinisht in
Göteborg. De Vestas Wind uit
Denemarken heeft een aantal etappes aan
zich voorbij moeten laten gaan vanwege
de reparatie van de schade opgelopen
tijdens de tweede etappe.

Vrijdag 19 en zaterdag 20 juni was het
dan zover. De zeven deelnemende boten
deden de Scheveningse haven aan voor
een pitstop tijdens de laatste etappe van
de VOR van het Franse Lorient naar het
Zweedse Göteborg.
Op de festiviteiten in de Scheveningse
haven kwamen tienduizenden bezoekers
af die zaterdag eveneens getuige waren
van het vertrek van de deelnemers voor
het tweede deel van het laatste traject van
de VOR. In Scheveningen zijn de
havenhoofden vrij toegankelijk en die
waren volgepakt met zeilliefhebbers en
belangstellenden die de Formule I race
voor zeilboten van dichtbij wilden
bekijken. De duizenden die geen plekje
konden bemachtigen op de havenhoofden
keken vanaf het speciaal ingerichte
festivalterrein dat was ingericht bij de
boulevard en bij de haven.

Uitgezwaaid door de Koninklijke Marine
en zeilfanaten, die op hun eigen boten
buitengaats de razendsnelle boten
begeleidden, maakten de zeven
deelnemers zich op voor de laatste
kilometers richting Zweden.

De organisatoren van de VOR waren vol
lof over de ontvangst in Scheveningen en
het enthousiasme waarmee de deelnemers
werden ontvangen en uitgezwaaid.

In de nacht van donderdag 18 op vrijdag
19 juni waren de deelnemers
binnengelopen voor de pitstop in Den
Haag. Dit tot groot enthousiasme bij alle
Nederlandse deelnemers aan deze race.
Op zaterdag kreeg het team Brunel
bezoek van koning Willem-Alexander.
Carolijn Brouwer, die haar zeilcarrière

begon in een Optimist en drie keer actief
was op de Olympische Spelen, nam voor
de tweede keer, nu als lid van het SCA
team, deel aan de VOR.

Team Brunel stelt tweede plaats veilig
In de eindstand eindigde team Brunel als
tweede met 29 punten en 5 punten achter
de winnaar Abu Dhabi Ocean Racing.
Schipper Bouwe Bekking en zijn ervaren
bemanning finishten in de laatste etappe
achter de Turks-Amerikaanse boot van
team Alvimedica die de etappe van Lorient
naar Göteborg winnend wist af te sluiten.
Met deze tweede plaats in de negende
etappe stelde team Brunel ook de tweede
plaats in het algemeen klassement veilig
achter de terechte winnaar Abu Dhabi
Ocean Racing.

Eindstand:
1. Abu Dhabi Racing 24 punten,
2. Team Brunel 29 punten,
3. Dongfeng Race Team 33 punten,
4. Team Alvimedica 34 punten,
5. Mapfre 34 punten,
6. Team SCA 51 punten,
7. Team Vestas Wind 60 punten.

Over zijn zevende reis rond de wereld was
de 52-jarige Bouwe Bekking met zijn
tweede plek meer dan tevreden. “Met die
tweede plek zijn wij ongelooflijk blij en de
jongens hebben het geweldig gedaan. Wij
hebben er alles uitgehaald en meer zat er
niet in. Het team van Abu Dhabi Ocean
Racing was het beste en zijn dus de
terechte winnaar”.

Het feit dat in deze editie van de VOR de
eenheidsklasse werd geïntroduceerd
maakte de wedstrijd enorm spannend.
Team Brunel bemanningslid Gerd-Jan
Poortman merkte op dat de laatste deel
van de negende etappe naar Göteborg
zeker geen gelopen koers was. “Wij
hadden het geluk dat vlak na de herstart
in Scheveningen team Mapfre een foutje
maakte. Hun route vlak onder de Wadden-
eilanden pakte verkeerd uit en wij kozen
een meer noordelijke koers. Met een aan-
de-windse koers voeren we snel weg en op
pure snelheid hebben wij het team
Dongfeng ingehaald. Alle andere boten
hebben we op het traject naar Göteborg
kunnen zien varen en vlak voor de finish
schoof het hele deelnemersveld weer in
elkaar. Het was nog even nagelbijten maar
wij mogen supertrots zijn op een tweede
plaats in het algemeen klassement”.

Redactie
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Eredivisie Zeilen met WZW deelname ?
Een nieuw initiatief: Eredivisie Zeilen. Het
gaat hier om korte races, die in
clubverband worden gevaren, met
eenheidsklasse boten van de organisatie in
een competitie tussen de beste
verenigingen op unieke locaties. Kortom
een garantie voor eerlijke en makkelijk te
organiseren wedstrijden op het hoogste
niveau met als hoofdprijs: Nederlands
Kampioen Eredivisie Zeilen.

De Eredivisie Zeilen biedt plaats aan 18
teams, ieder team bestaat uit 4 zeilers, die
uiteraard allen lid dienen te zijn van een
vereniging. De voordelen van Eredivisie
Zeilen op een rijtje:
• Strijden in clubverband
• Vloot van 6 identieke boten
• Boten geleverd door de organisatie
• Fleet racing met jury boten
• 45 races per event, 15 races per club
• Maximaal 20 minuten per race
• Online en live verslag
• Promotie wedstrijdzeilsport en

vereniging

Van 2 t/m 4 oktober 2015 wordt een
“pilot” georganiseerd vlak voor de kade
van het winkelcentrum in Almere. Indien
dit succesvol verloopt zal in 2016 gestart
worden, samen met de deelnemende
verenigingen, met een volledige
competitie. De competitie bestaat uit
meerdere weekenden verdeeld over het
jaar. De landskampioen ontvangt een
uitnodiging voor de Sailing Champions
League, de jaarlijkse internationale finale
van deze competitie.

De Eredivisie Zeilen is al een succes in
onder andere. Duitsland, Denemarken,
Oostenrijk, Rusland, Zwitserland en
Zweden.

De opzet
Deze korte races in gestandaardiseerde
boten staan garant voor zeilsport op het
hoogste niveau. De meest succesvolle
zeilverenigingen strijden gedurende een
heel seizoen tegen elkaar in verschillende
wedstrijden in de Eredivisie Zeilen. Iedere
club stelt een team samen van zijn 4 beste
zeilers. Om de titel te winnen en de trophy
aan het einde van het seizoen mee naar
huis te nemen moet de vereniging een
heel seizoen goed presteren. De Eredivisie
Zeilen wil een attractieve en toon-
aangevende zeilcompetitie zijn die de zeil-
wedstrijdsport laagdrempelig en
toegankelijk maakt.

Iedere zeilvereniging vaardigt een team af
voor de Eredivisie Zeilen. In ons geval zal
de WZW, met inbreng van de Nieuwe
Meer, hierin participeren.
De wedstrijden worden gevaren in door de
organisatie ter beschikking gestelde boten
van het type J/70. De J/70 is een
attractieve en eigentijdse wedstrijdboot.
J/70 specificaties.
• Crew 4 personen
• Lengte 6,93 meter
• Breedte 2,25 meter
• Diepte 1,.45 meter
• Mast hoogte 9,07 meter
• Zeiloppervlakte 26,3 m2
• Gennaker 45 m2

Live broadcasting
Om de wedstrijden goed in beeld te
brengen maakt de Eredivisie Zeilen gebruik
van de laatste technologieën. De
verslaglegging bestaat uit:
• Live broadcasting inclusief studio en

moderator
• Livetracker
• Sail analytics
• Onboard cameras
De Eredivisie Zeilen eigen media kanalen:
• Website
• YouTube
• Twitter
• Facebook
• Instagram

De Eredvisie Zeilen zal als gevolg van “vrije
publiciteit” media waarde creëren in
externe media. Deze aandacht zal zowel in
de regionale als landelijke media zijn.
Naarmate de competitie de komende
jaren groter wordt en er meer
wedstrijdweekenden per seizoen
plaatsvinden, zal de mediawaarde in
externe media als gevolg van “vrije
publiciteit” toenemen.

Sponsoring
De Eredivisie Zeilen biedt sponsoren
verschillende mogelijkheden voor
sponsoring. Hierbij valt te denken aan
zichtbaarheid, deelname aan de Pro Am
maar ook een koppeling aan het goede
doel door middel van Sail for Charity
behoort tot de mogelijkheden.
De Pro-Am vindt op de dag voorafgaand
aan het wedstrijd¬weekend plaats. De Pro-
Am biedt derden de kans om te proeven
aan het wedstrijdzeilen en om zich voor
even een echte wedstrijdzeiler te voelen.
In de Pro-Am varen net als in de Eredivisie
steeds zes teams tegelijk tegen elkaar.
Ieder team bestaat uit een professionele
schipper en 3 bemanningsleden. Deze
bemanningsleden kunnen sponsors,
bekende personen of andere relaties zijn.
De Eredivisie Zeilen biedt ook clubs een
extra mogelijkheid tot het aantrekken van
sponsoring. Zo staat het de deelnemers vrij
hoe hun tenue eruit ziet en beschikt iedere
club over een banier die gesponsord kan
worden. Deze banier bevat verder de
naam en het logo van de betreffende
zeilvereniging en staat gedurende de
wedstrijd op het achterschip.

Deelname WZW team met
NM inbreng
We overwegen als bestuur
een deelname als WZW team

met minimaal twee teams met sterke
Nieuwe Meer inbreng.
De haalbaarheid gaan we onderzoeken
binnen de Nieuwe Meer en de mogelijke
deelnemers van de verschillende WZW
verenigingen!

Wordt vervolgd.

Henny Essenberg
Robert van Werkhoven
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Zeilersnieuws

Nederlands Kampioenschap Vrijheid
Van 28 tot 30 augustus organiseert de
WZW het NK Vrijheid op de Westeinder
plassen. Ook en aantal leden van de bij de
WZW aangesloten verenigingen strijden
mee om goud, zilver en brons. De
Vrijheidklasse bestaat dit jaar 70 jaar. Het
wedstrijdgebied zal zich in de nabijheid
van het surfeiland bij de watertoren
bevinden om belangstellenden in de
gelegenheid te stellen de actie op de
Westeinder plas vanaf de wal te volgen.
Vanaf het water biedt deze wedstrijd
natuurlijk een fantastisch schouwspel.

Rond & Plat
Op 19 en 20 september 2015 organiseert
de WZW in samenwerking met WV
Nieuwe Meer de “Rond en Plat”
wedstrijden 2015 voor Rond- en
platbodems, Polyclassics en scherpe
kajuitjachten op de Westeinder plassen.
Dus voor alle eigenaren van traditionele
Rond- en Platbodemschepen, zoals Tjalken,
Lemsteraken, Tjotters, Boeiers, Friese
Jachten, Schouwen, Kajuitschouwen,
Staverse Jollen, etc. Maar ook voor de
eigenaren van zeiljachten welke belangen
worden behartigd door de Federatie
PolyClassic Zeiljachten. Daarnaast strijden
in ditzelfde weekend ook moderne
scherpe kajuitjachten traditioneel om de
NKK wisselprijs.

Nacra Clinic 10 oktober Westeinder plas
Op zaterdag 10 oktober vindt er voor
onze jeugzeilers een Clinic plaats met een
Nacra F20 en een F15. Nacra neemt dan
een grote F20 catamaran met hydrofoils
mee waarop de jeugdzeilers mee aan
boord mogen om te ervaren wat het is om
laag over het water te scheren als echte
America's Cup zeilers. De Land Rover BAR
en Artemis America's Cup teams gebruiken
Nacra F20's met flight control system voor
trainingsdoeleinden. Ook nemen ze een
prototype van de Nacra 15 mee waarin de
jeugdzeilers zelf mogen varen onder
professionele begeleiding. De Nacra 15 is
door ISAF verkozen tot nieuwe jeugdklasse
en wordt in december, na de ISAF council
meeting, wereldwijd uitgerold, dus we
hebben een primeur.
De Nacra 15 wordt de aanloopklasse naar
de Olympische Nacra 17 en is semi-foiling.

Zo ongeveer op het moment dat deze
O&W in de bus valt, klinkt het startschot
van de Mini Transat 2015 waaraan NM lid
Dominik Lenk deelneemt.

Dat betekent dat de boot niet doorlopend
volledig uit het water komt.
Gunnar Larsen van Nacra Sailing, komt zelf
mee, dus de zeilers gaan les krijgen van de
regerend wereldkampioen in de F18
catamaran, een van de meest competitieve
eenheidsklassen. Alle jeugdcommissies van
de WZW verenigingen zijn uitgenodigd.

Foto’s kan je vinden op de site:
https://www.facebook.com/NacraSailing/
photos_stream?ref=page_internal
Kijk voor meer informatie over alle
bovengenoemde activiteiten op de site:
www.westeinderzeilwedstrijden.nl onder
“Evenementen”.

In de komende editie van O&W van medio
december zullen we op de hoogte
brengen van de vorderingen van Dominik
en de details van de race.

Dominik Lenk van start in de Mini Transat 2015
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Rubber etterbakjes
Ik woonde lang geleden in een straat in
Amsterdam. Alle kinderen, en dat waren
er veel, die er woonden waren het product
van actief ouderschap van direct na de
oorlog. Baby boomers.

Kinderspel anno 1955
In de straat stonden slechts 3 auto’s. Een
daarvan was van de buurman aan de
overkant die zijn heilige koe angstig onder
een dekzeiltje gebonden had. Wellicht
bang dat iemand het autootje zou
beschadigen. Er werd alleen op zondag
mee gereden. De andere dagen stond hij
vanuit zijn raam op 2 hoog naar zijn
“schat” te kijken. Wij voetbalden op straat
en als we maar even in de buurt kwamen
van zijn vehikel zagen we van ver dat hij
rood aanliep en met armbewegingen
probeerde duidelijk te maken dat we
afstand moesten houden van zijn brikje.
Dat begrepen we goed. Maar toch lokten
we met regelmaat de buurman uit zijn
tent door vlak bij het autotentje ons
voetbalspel voort te zetten omdat we
genoten van dit spel met die oude
zeurpiet daarboven van 2 hoog op
nummer 147.
Ook in het benedenhuis woonde
eenzelfde type. Meneer Peerenboom. Een
oud-militair die overdreven zuinig was op
zijn ruiten en ons op militaire wijze
vertelde dat hij maatregelen zou nemen in
de vorm van het bezoeken van onze
ouders als er niet werd gehoorzaamd. Nou
dat wilden we weleens zien en zo
geschiedde. Mijn moeder opende de deur
en terwijl Peerenboom zijn klacht door het
trappenhuis schalde beloofde mijn moeder
dat ze ons zou aanspreken op dit
“schandalige” gedrag. Onze perceptie was
in die tijd dat die oude mannen per
definitie allemaal zeurpieten waren en van
een andere planeet afkomstig waren en
niets begrepen hadden van ons
“kinderspel”.

Modern kinderspel
We zijn zo’n 60 jaar verder en er is
natuurlijk veel veranderd op educatief
terrein. Kinderen hebben een andere vorm
van vrijetijdsbesteding. Naast sporten is er
ook het rubberbootje met aangehangen
buitenboordmotor en teveel PK’s. Voor
veel ouders een kleinigheid om dat aan te
schaffen en kindlief zonder enige
begeleiding het water op te sturen. Lekker

uit het zicht. Wat niet weet wat niet
deert. Zoek het uit. Het

gevolg is dat wij
geteisterd

worden door
die rubber

etterbakjes die er onder
andere genoegen in

scheppen om onze haven te
“verontreinigen” door vlak langs

de boxen te scheuren. Afgezien van het
lawaai, lig je dan ook nog te stuiteren in
de kuip. Roepen heeft geen zin. De vinger
gaat omhoog en je kan het “heen en

weer” krijgen als je er iets van zegt.
De sloot tussen Kolenhaven en clubhuis
wordt ook gebruikt als racebaan en in mijn
stoutste dromen trek ik snel de
pontketting omhoog als er zo’n
racerubber langs vaart met hoge snelheid.
Weg buitenboordmotor! Maar ja…..dat
denk ik. In die straat van vroeger hitsten
wij de man op 2 hoog ook op en meneer
Peerenboom brulde ook vaak zijn bevelen
als hij weer eens naar buiten kwam om
ons de oren te wassen.

Respect
Toch was er wel een zeker respect in die
tijd. En meer dan ik nu ervaar bij de
jongetjes. Wiens schuld dat is? De ouders
misschien die de regels op het water niet
kennen. Alles tolereren onder het motto
“iedereen is toch jong geweest”?

Zolang er zo goed als geen
politiecontrole is op het water, allemaal
wegbezuinigd, en ouders deze gastjes niet
corrigeren, blijven wij ons dus ergeren aan
dit gedrag. Ik ben bang dat die kentering
er nooit zal komen. Wen er maar aan. Wat
helpt is de volgende tip. Plaats het
onvrijwillig en noodgedwongen onder de
noemer: wees tolerant, jij bent ook jong
geweest, stoor je er niet aan, stop iets in je
oren, en kijk er vooral niet naar.

En blijft die ergernis? Ga emigreren of
verhuizen naar Schiermonnikoog…….of
zoiets.

Luite Koopmans

Kadaster: registratie van schepen
Het Kadaster is een openbaar register van
zaken, waaronder onroerend goed, en de
daarop gevestigde rechten. Met de term
Kadaster wordt ook de dienst aangeduid
die met het beheer van dit register is
belast. Het Kadaster is dan ook de
informatiebron voor personen die, van
bijvoorbeeld onroerende goederen,
bepaalde gegevens willen weten.

Onroerende zaken vastgelegd
Het Kadaster registreert In Nederland
sinds 1832 gegevens over onroerende
zaken plus alle wijzigingen die zich daarin
voordoen.
Het Kadaster verzorgt ook de registratie
van het eigendom en de hypotheken op
zogenaamde registergoederen zoals
schepen en vliegtuigen. Schepen worden
te boek gesteld in het Scheepsregister. Het
Scheepsregister van het Kadaster is
gevestigd in Rotterdam. Pleziervaartuigen
kunnen eveneens worden vastgelegd als
registergoed bij het Scheepsregister ook al
zijn deze pleziervaartuigen nog in
aanbouw op een Nederlandse werf.

Na registratie ontvangt u een bewijs van
inschrijving waarin de persoonlijke
gegevens van de eigenaar zijn opgenomen
plus alle details van het betreffende
vaartuig. Aan de registratie zijn kosten
verbonden die verband houden met het
aanbrengen van het brandmerk.
Het brandmerk ontleent zijn naam aan het
feit dat in vroeger tijden de schepen van
hout waren en de registratie in het hout
werd gebrand. Tegenwoordig wordt het
registratienummer, bestaande uit 5 cijfers
plus een letter plus een jaartal, zichtbaar in
een metalen onderdeel van het schip
gegraveerd. Op polyester schepen wordt
het registratienummer gelijmd op een
manier waardoor het niet meer te
verwijderen valt.

Registratie van schepen in aanbouw
Ook als uw schip in aanbouw is bij een
werf in Nederland, kunt u het schip laten
registreren. De volgende punten zijn van
belang om te weten.

- Registratie maakt u niet automatisch
eigenaar van een schip in aanbouw.
De eigendomsoverdracht moet u
vastleggen in het contract met de
werf.

- Het brandmerk wordt vaak voorlopig
aangebracht. Als uw schip is
afgebouwd, geeft u dit door met een
“Wijziging teboekstelling schip”. Uw
schip wordt vervolgens voorzien van
een definitief brandmerk.

- Wilt u een hypotheek aanvragen voor
de aanschaf van een schip in
aanbouw? Dan heeft de notaris een
“Verklaring van niet-voltooiing schip”
nodig. U kunt bij de aanvraag van de
teboekstelling aangeven dat u deze
verklaring wilt ontvangen.

Waarom registreren?
Registratie van uw schip heeft voordelen:
- Als een boot na onverhoopte diefstal

wordt teruggevonden, is snel bekend
wie de rechtmatige eigenaar is.

- U kunt een hypotheek vestigen op uw
schip maar sommige banken zijn niet
bereid om een hypotheek te
verstrekken. Informeer naar de
voorwaarden bij uw eigen
huisbankier. Tarieven van een
hypotheek zijn een stuk vriendelijker
dan die van een persoonlijke lening.

- U kunt een zeebrief aanvragen zodat
u in internationale wateren kunt
varen.

- Bevindt het schip zich in een loods en
wordt bodembeslag gelegd bij het
betreffende bedrijf, dan blijft het
schip uw onvervreemdbaar eigendom.

Microdots
Een schip is een gewild object voor
diefstal. Jaarlijks worden er in Nederland
meer dan 1.200 vaartuigen gestolen. Vaak
weet de politie niet van wie een gestolen
vaartuig is. Om een boot na diefstal weer
snel terug bij de rechtmatige eigenaar te
krijgen, kunt u microdots laten aan-
brengen. Microdots zijn zeer kleine
kunststof schijfjes met een uniek
identificatienummer. Met een spuitbus

worden duizenden schijfjes samen met een
helder opdrogende lijm aangebracht op
vaste en diefstalgevoelige onderdelen. De
microdots zijn water- en hittebestendig en
kunnen zowel binnen- als buitenboord
worden aangebracht. De lijmlaag met
microdots is nagenoeg onzichtbaar. Alleen
bevoegden kunnen de code met speciale
apparatuur uitlezen. Het is onmogelijk om
alle aangebrachte microdots te ver-
wijderen of de unieke code te wijzigen. Er
hoeft slechts één microdot te worden
gevonden om te achterhalen op welke
naam het schip staat geregistreerd.
Bovendien is de levensduur gegarandeerd
tot minimaal 20 jaar na het aanbrengen.
Microdots zijn hierdoor veiliger dan het
brandmerk, dat moedwillig kan worden
weggehaald of beschadigd.

Verkoop van een geregistreerd schip
Wat als een bijkomstigheid gezien kan
worden zijn de handelingen die nodig zijn
om bij verkoop het schip op naam van de
nieuwe eigenaar te krijgen. Normaal
gesproken volstaat een handtekening
onder een verkoopcontract, de betaling en
de overdracht van de sleutels. Bij de
verkoop van een geregistreerd schip ligt
dit iets gecompliceerder. Uiteraard zullen
koper en verkoper een contract opstellen
en beiden zullen hier een handtekening
onder zetten. Dan zal daarna een notaris
een “Akte van levering” opstellen op basis
van de gegevens uit het contract. Koper
en verkoper tekenen op kantoor van de
notaris deze akte of doen het af met een
volmacht. De koper betaalt op een
derdengeld-rekening van de notaris de
koopsom plus de kosten van de notaris.
Ook hier geldt: “kosten koper”. De
overdracht van de sleutels kan
plaatsvinden. De notaris geeft alle
benodigde gegevens door aan het
Scheepsregister van het Kadaster en na
verloop van tijd krijgt de koper zijn
persoonlijke bewijs van inschrijving van het
Kadaster thuisgestuurd.

Kosten
Het teboekstellen van een schip inclusief
het aanbrengen van microdots en
brandmerk kost (tarief 2015) euro 562,--.
Zonder microdots bedragen de kosten
euro 450,--. Bij aankoop betaalt de koper
de kosten van de notaris en deze kunnen
variëren van euro 650,-- tot euro 1.200,--.
Het is aan te raden in voorkomende
gevallen meerdere offertes op te vragen.

Luuk Raaman
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De hardhout expert !!!

Amsterdamse Fijnhouthandel
Minervahavenweg 14  T. 020 - 688 21 00

E-mail: afh@fijnhout.nl    internetsite: www.fijnhout.nl

• 80 soorten op voorraad
• Teak (o.a. dekdeeltjes)
• Fineer

• Multiplex gefineerd
• Bladen (aanrecht / tafel)
• Eigen zagerij

Voor bedrijf en particulier

10% korting
Leden van deze watersportvereniging krijgen bij 

inlevering van deze advertentie 10% afhaalkorting, 
op de Daveco accu’s van 120, 150 en 200 A/h.

Prijzen: zie website!
Oude accu’s zijn geld waard 

- bezOrgen mOgelijk -

accu’s

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag : 8.00 - 17.00 uur
Zaterdag : 8.00 - 13.00 uur

Tingietersweg 72
2031 ES Haarlem

Tel. :023-5401797
Mob. :06-54246249

info@tiekstra-scheepselektra.nl

www.tiekstra-scheepselektra.nl

Elektrotechnische installaties 
voor jachtbouwers en 
particulieren

OPM adv Tiekstra 90x185.indd   1 06-02-15   09:22

Gespecialiseerd in:
Roestvrijstaaldraad, 
verstagingen en zeerailing, 
alles op maat gemaakt.

Alle reparaties:
Stiksels, ritsen, ramen, 
zeilhuiken, rolfokhoezen, 
spatzeilen etc.
Reinigen Bootkappen - Zeilen

       Ligplaatsen:
            Zomer-, winterstalling
               en recreatielandjes

Openingstijden:www.furian.nlOpeningstijden:www.furian.nl
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Nieuws, info en achtergronden

Watersport vergrijst
Voor de wat oudere watersporter met een
schip voorzien van brede gangboorden,
voor hen die een nautisch sfeertje willen
toevoegen aan de dagelijkse gang naar de

Nieuw land
De jongste provincie van ons land is
Flevoland, een provincie met opvallend
veel ruimte voor watersport en natuur.
Het landschap is weids opgezet met een
uitgebreid stelsel aan vaarten en
landschoon. Tussen Lelystad en Almere ligt
de Lage Vaart en die heeft meer weg van
een rivier door een schitterend bos dan
een gegraven kanaal in een aangeharkte
provincie van nog geen 50 jaar oud. De
route Flevoland (van Lelystad naar Almere)
kan worden gedownload voor de ANWB
waterkaarten app.

supermarkt of de ideale rollator voor hen
voor wie een kleinere boot nog een stap
te ver is. Graag wel alle stootwillen
binnenhalen bij gebruik.

Grenzeloos varen door Drenthe
De brochure “Grenzeloos varen door
Drenthe” bevat praktische informatie voor
vaarrecreanten en kaarten van de Drentse
vaarwegen. Ook de aansluitende routes in
de provincie Groningen, Friesland en
Overijssel en over de grens in Duitsland
staan in de brochure vermeld.

Behalve vaarkaarten zijn er toeristische
kaarten opgenomen met fietsknoop-
puntkaarten. Vaarrecreanten met een fiets
aan boord hebben daarmee ook
aantrekkelijke fietsroutes bij de hand. Bij
elke route staan toeristische tips. In deze
nieuwe editie krijgt de nieuwe
passantenhaven in Dieverbrug ruim
aandacht. De nieuwe haven is onlangs
feestelijk geopend.
Deze brochure is te verkrijgen bij alle
folderpunten van Touristinfo Drenthe, bij
alle sluizen en bruggen van de provincie
Drenthe en op verschillende andere
toeristische punten zoals havens en
campings.

Zeilwereld krijgt eigen Eredivisie
Net als een groot aantal andere sporten
krijgt het zeilen zijn eigen nationale
competitie voor clubs: Eredivisie Zeilen.
Waar de zeilwereld voorheen
georganiseerd was rond individuen of
teams gaat het bij Eredivisie Zeilen vooral
om de eer van de vereniging te verdedigen
op nationaal en internationaal niveau in
competitieverband. Het Watersport-
verbond meldt dat Nederland dit najaar
kennis gaat maken met de pilotversie van
Eredivisie Zeilen. Bij een succesvolle pilot
zijn de betrokken partijen voornemens om

vanaf 2016 met de officiële competitie te
starten. De Eredivisie Zeilen is de nationale
competitie voor zeilverenigingen naar
voorbeeld van de Duitse Segel-Bundesliga
in combinatie met de internationale Sailing
Champions League. De competitie loopt
sinds 2013 in Duitsland en in 2014 volgde
Denemarken. Dit jaar start een
vergelijkbare competitie ook in landen
zoals Engeland, Italië en Zweden.
Het Watersportverbond heeft de licentie
en de kennis van de Duitse oprichters. Op
dit moment hebben 15 Nederlandse
zeilclubs aangegeven deel te willen nemen
en nog eens een zestal clubs hebben meer
dan gemiddelde belangstelling. In het
concept is in eerste instantie plek voor
maximaal 18 zeilverenigingen. Zie ook
pagina 30 van deze O&W.

Een voorgenomen wetswijziging over de
definitie van bouwwerken vormt een
bedreiging voor het varend erfgoed. De
wetswijziging is bedoeld voor woonarken
en watervilla's maar heeft tot gevolg dat
varende woonschepen die op een andere
plaats aanleggen iedere keer weer de
procedure in moeten om een
omgevingsvergunning aan te vragen. Een
groot aantal organisaties bepleit
vrijstelling voor varende woonschepen.
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Vaarroutes in kaart gebracht
Onder het kopje Vaarroutes heeft ANWB
Watersport een groot aantal vaarroutes
die eerder in de Waterkampioen
verschenen online gezet. Van de meeste
routes is de oorspronkelijke tekst uit de
Waterkampioen als PDF te downloaden.

Ook zijn de routes als zogenaamd KMZ
bestand te downloaden. KMZ bestanden
zijn gecomprimeerde bestanden die onder
andere gelezen kunnen worden in Google
Earth. Die laatste moet u niet verwarren
met de website van Google Maps. Google
Earth is en gratis programma van Google
waarbij u de kaarten van Google Maps op
een wereldbol kunt bekijken en uiteraard
ook kunt inzoomen op bijvoorbeeld uw
route. KMZ bestanden worden ook
gebruikt door de ANWB Waterkaarten
App's. Ook de komende nieuwe editie van
de ANWB Waterkaarten Software kan
deze KMZ bestanden inlezen.

Jachthaven Uithoorn aangepast
In mei 2015 heeft CvK van Noord-Holland
Remkes de nieuwe haven van Uithoorn
officieel geopend. De Waterlijn Uithoorn is
het belangrijkste en recreatieve gebied in
het centrum.
Watersporters kunnen sinds het voorjaar
van 2015 genieten van de nieuwe
waterlinie gelegen tussen het
Schansgebied (het Rechthuis) en de
Thamerkerk. Ze kunnen dan aanleggen
aan de Amstel met haar autovrije
boulevard. Nieuwe drijvende steigers met
meer aanlegplaatsen dragen er aan bij dat
Uithoorn een belangrijk vaarknooppunt is
voor recreanten in het Groene Hart.
Een uitstekende aanpassingen voor
watersporters die willen overnachten of
Uithoorn willen aan doen voor een paar
boodschappen. De jachthaven gaat voor
twee doeleinden gebruikt worden. Als
ligplaats voor pleziervaartuigen en als
locatie voor een botenmakelaar. Op de
entreesteiger komt een gebouwtje met
voorzieningen voor de jachthaven. De
voorzieningen bestaan o.a. uit: bilge- en
vuilwaterpomp, drinkwater-aansluitingen,
vuilcontainers, elektra-aansluitingen,
bootverhuur, diverse cafés en restaurants,
snackbar, supermarkt(en), sanitair-
gebouwen, terrassen en draadloze
internetverbinding bij het havenkantoor.
Alle informatie over de aanpassingen in de
haven plus het havenreglement zijn te
vinden op: http://www.aeme-stelle.nl/

Grote waarde voor de economie
Nederlanders leven al eeuwen met water,
ze knokken ertegen, maar maken er ook
goed gebruik van en is van grote waarde
voor de economie. “Waterrecreatie draagt
4,5 miljard euro bij aan de economie,”
zegt Geert Dijks, directeur van de HISWA
Vereniging. “In de regio zorgt watersport
en recreatie voor werkgelegenheid en
bedrijvigheid. Ruim zeventig procent van
de bestedingen tijdens een vaardag zijn
uitgaven aan winkelen en horeca.” Even
een paar feiten:
- Er zijn in totaal 2.600.000

watersporters in Nederland.
- Dit creëert voor ruim 20.000 personen

werkgelegenheid in deze branche.
- Het aantal recreatievaartuigen

bedraagt 507.800 die verdeeld zijn
over 1.060 jachthavens waarvan 380
verenigingsjachthavens en 680
commerciële jachthavens.

- De gemiddelde dagbesteding per
boot per vaardag in het
IJselmeergebied is ongeveer euro
116,- waarvan euro 19,-- aan liggelden
wordt besteed. De rest gaat op aan
overige bestedingen zoals dagelijkse
boodschappen en fun shopping.

Ook de watersport- en jachtbouwsector is
aanzienlijk: Nederland heeft met 4.200
jachthavens, jachtbouwers en
toeleveranciers de hoogste dichtheid van
watersportbedrijven ter wereld. Met een
exportwaarde van 1,25 miljard en een
nummer één positie in de bouw van
superjachten boven de veertig meter staat
Nederland bekend als ‘Yacht Valley’.
Watersport is in Nederland ontstaan en
het brede aanbod zien we terug op de
HISWA tentoonstellingen in het voor- en
najaar.

Bron: Waterrecreatie Nederland

Randmeren weer gemaaid
Vissersboten uitgerust met maai-
apparatuur hebben de afgelopen zomer
op de Randmeren de waterplanten op de
meest dichtgegroeide locaties gemaaid.
Doel is om vanaf 2017 de maximale
oppervlakte waterplanten op de
Randmeren te maaien teneinde de
vaarroutes vrij te krijgen van hinderlijke
wildgroei aan fonteinkruid.

Varen doe je samen: het liefst varen we aan stuurboordswal en niet in het midden…....
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Zorgen om waterkwaliteit Rio de Janeiro
In 2016 worden de Olympische Spelen
georganiseerd in Rio de Janeiro. Nog
steeds zijn er grote zorgen over de
waterkwaliteit van de zee bij Copacabana
(openwater zwemmen), de Baai van
Guanabara (zeilen) en het meer van
Rodrigo de Freitas (roeien, kano).
Onderzoekers meldden een duizeling-
wekkende hoeveelheid ziekmakende
virussen in het water. De gemeente
beloofde al een handvol keren voor goed
water te zullen zorgen.
De Baai van Guanabara, met de beroemde
Suikerbroodberg op de achtergrond, is
misschien wel het grootste zorgenkind. In
dat water komt de riolering van een groot
deel van de stad uit en die van vijftien
randgemeenten. Daarnaast dient de baai
als een soort publieke vuilstort.
Autobanden, ijskasten, autowrakken
drijven op het Olympische water.

Voorkom ongelukken met de schroef
Een ongeluk met de schroef van een boot
gebeurt gelukkig zelden maar helaas was
het jaar toch raak. Hoe voorkom je
ongelukken met de schroef?
1. Motor helemaal uit: De motor moet niet
alleen in z’n neutraal stand gezet worden
maar helemaal uit. Als per ongeluk de
gashendel wordt aangeraakt is Leiden pas
echt in last.
2. Drijvende lijn: Wordt een band of
banaan achter de boot getrokken, gebruik
dan een drijvende lijn. Zet de motor pas
aan als het drijvende object achter de boot
minimaal vijf meter verwijderd is.
Controleer voor het inschakelen van de
motor of de lijn boven water ligt en vrij is.
3. Uitkijk: Voor waterski gelden strenge
regels. Belangrijk is een uitkijk aan boord.
Ook als kinderen achter de boot worden
getrokken is dat een goede maatregel.

Beste stuurluit staan aan - en op de wal

Niets vervelender dan een irritante
steekvlieg of wesp aan boord. Daar dacht
een 52 jarige Duitse schipper (v) ook zo
over. Op het moment dat zij de wesp een
genadeklap wilde uitdelen drukte ze de
gashandle verder in en verloor de macht
over het stuurwiel van de boot. Haar boot
schoof het fietspad op langs de rivier de
Fulda en kwam daar tot stilstand.

De schade viel met een bedrag van euro
3.000,-- nog mee en fietsers zijn niet
gewond geraakt. Evenals de wesp want
die schijnt niet geraakt te zijn.

Schade aan pleziervaartuigen
Vorst, zinken en diefstal veroorzaken de
grootste schade aan pleziervaartuigen.
Diefstal van een kleinere boten zorgt
gemiddeld voor euro 8.560,-- aan schade,
mede omdat ze nauwelijks worden
teruggevonden. Het betreft boten die
makkelijk te vervoeren zijn. Van de 2.100
gestolen buitenboordmotoren komt 1
procent weer terug bij de rechtmatige
eigenaar. “Een sterk slot met een
keurmerk is erg belangrijk,” geeft Haralt
Lucas van CED als advies. “Verzekeraars
stellen hoge eisen aan het soort slot dat
gebruikt wordt. Lees goed de polis voor
het aanschaffen van een slot. Veel
eigenaren kunnen hun boot niet goed
genoeg omschrijven. Bezitters hebben
geen serie- nummers, zijn de specifieke
kenmerken vergeten of ze hebben zelfs
geen foto’s”, aldus Verkerk, directeur van
het Verz. Bureau Voertuigcriminaliteit.

Het traditionele van Spakenburg gecombineerd met het moderne van de windmolens op de dijk uitgelicht in een fraaie zonsondergang.

Route behorend bij het verslag van
Fredrik Spreen op pagina 12 en 13.
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Motor
¨  Motorolie verversen
¨  Oliefilter en brandstoffilter vernieuwen
¨  Waterafscheider aftappen
¨  Oliepeil keerkoppeling controleren
¨  Olie keerkoppeling eventueel verversen
¨  Wierfilter reinigen
¨   Koelwaterpomp-impeller controleren 

of vervangen
¨  Beluchter koelsysteem controleren
¨   Anodes in buitenboordkoeling  

controleren en zo nodig vervangen
¨   Koelvloeistof indirecte koeling  

controleren
¨  Slangen controleren op lekkage

¨  V-snaren op spanning brengen
¨  V-snaren vervangen indien nodig
¨  Klepspeling meten
¨  Schroefasafdichting controleren
¨   Manchet saildrive controleren en  

zo nodig vervangen
¨  Motorhendel smeren

Techniek
¨  Olie hydraulisch stuurwerk bijvullen
¨   Stuurwerk: kettingen en kwadrant 

controleren
¨   Accu’s controleren en eventueel  

bijvullen met gedestilleerd water
¨  Gasinstallatie lekcontrole
¨   Gasslangen vervangen indien ouder 

dan drie jaar
¨  Gasbun afvoer vrijmaken
¨   Thermische beveiliging kooktoestel 

testen
¨  Schoepenwiel log schoonmaken
¨  Drinkwatertanks schoonmaken
¨  Drinkwaterleidingen doorspoelen
¨  Toiletpomp smeren
¨  Toilet winterklaar maken

Onderwaterschip
¨  Losse verf en roest verwijderen
¨  Contoleren op osmose, putcorrosie
¨  Antifouling aanbrengen (voorjaar)
¨   Anodes controleren; vervangen als 60% 

van de oorspronkelijke massa weg is
¨  Huiddoorvoeren schoonmaken
¨  Afsluiters invetten via huiddoorvoer
¨  Schroefasspeling controleren
¨  Schroef inspecteren op beschadigingen
¨  Speling roer controleren
¨  Standpijpen controleren (motorboot)
¨  Boeg- en hekschroef schoonmaken
¨  Kielbevestiging controleren (zeilboot)
¨  Toilet winterklaar maken

Romp en dek
¨  Zodra uit water: romp schoonspuiten
¨  Bruingele aanslag verwijderen
¨  Gelcoat/verfwerk cleanen indien nodig
¨  Verfwerk controleren en bijwerken
¨  In de was zetten
¨  Beslag, luiken en ramen controleren
¨  Rubbers dekluiken invetten
¨  Reling controleren
¨  Teakdeknaden inspecteren
¨  Teakdek (voorzichtig) schoonmaken
¨  Eventueel teak in de olie zetten

Uitrusting
¨  Scheepsdocumenten controleren
¨  Meerlijnen controleren
¨   Stootwillen schoonmaken en  

oppompen
¨  Ankerbak schoonmaken
¨  Anker en sluitingen controleren
¨  Ankerlijn en ketting controleren
¨  Ankerlier schoonmaken en smeren
¨  Bilgepomp(en) controleren
¨   Reddingvlot inspecteren of laten 

keuren

¨   Reddingvesten controleren of laten 
keuren

¨   Brandblussers controleren of laten 
keuren

¨   Noodvuurwerk; datum controleren en 
aanvullen

¨  Kaarten en almanakken updaten
¨   Plotter: elektronische kaart-update  

bestellen en installeren
¨   Bijboot opblazen en controleren op  

lekkage
¨  Servicebeurt voor buitenboordmotor
¨  Zeilmes schoonmaken en invetten
¨   Zaklampen voorzien van batterijen 

(voorjaar)
¨  EHBO-kist aanvullen
¨   Voorraad schroeven en bouten aanvullen
¨  Boordgereedschapskist nalopen
¨   Voorraad splitpennen e.d. aanvullen 

(zeilboot)

Tuigage
¨  Verstaging controleren
¨   Spanners, ogen en terminals  

controleren
¨   Splitpennen en bevestigingen  

controleren
¨   Mast controleren op beschadigingen  

en deuken
¨   Zalingen controleren op beschadigingen
¨  Bevestiging beslag controleren
¨  Mastspoor inwendig schoonmaken
¨  Blokken en schijven schoonmaken
¨  Valstoppers schoonmaken
¨  Lieren schoonmaken en smeren
¨   Rolreefinstallatie schoonmaken en 

smeren
¨  Zeilen en naden controleren op slijtage
¨   Lopend want controleren en zo nodig 

vervangen

Checklist bootonderhoud
voor het winterseizoen
Motorboot of zeilboot, komende winter heeft uw schip weer aandacht nodig. Als steuntje  
in de rug stelden wij deze winterklus-checklist samen, handig om aan boord te hebben.  
Alle klussen gelden voor motor- en zeilboot, behalve uiteraard die onder het kopje ‘Tuigage’.

Samenstelling Jeff Hollestelle en Bert Bosman

Denk bij het klussen ook aan de PBM’s, 
de persoonlijke beschermingsmiddelen
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Bericht uit de machinekamer: Traxx diesel
Het brandstofmerk Avia introduccerde een
aantal jaren geleden Traxx Diesel. Het is
een hoogwaardige EN590 dieselbrandstof
die speciaal ontwikkeld is voor moderne
dieselmotoren. Dankzij zijn sterke
reinigende werking en extra hoge
cetaangetal blijven injectoren schoner en
verloopt de verbranding sneller.

Dit alles vertaalt zich in een motor die
efficiënter en dus zuiniger loopt. Om
slijmvorming in diesel te voorkomen, bevat
TRAXX Diesel een unieke bacterie-
bestrijder. Dit preventieve beschermings-
middel voorkomt dat de bacteriën gaan
groeien en
Voordelen voor watersporters
De leveranciers van Traxx diesel
beschrijven de voordelen ten opzichte van
de gewone diesel met een additief:
- Zeer goede bescherming tegen

bacteriegroei en slijmvorming in
dieseltanks.

- Besparing van brandstof (volgens
testen gemiddeld 3,7%).

- Minder uitstoot van CO2, NOx en fijn
stof.

- Traxx diesel voldoet 100% aan de
brandstofvoorschriften voor diesel-
motoren (zgn. EN590 norm).

Traxx diesel zorgt ervoor dat
dieselmotoren zuinig, schoon, efficiënt
en betrouwbaar werken. Het gebruik
van Traxx diesel zou de problemen
oplossen als gevolg van de aanwezige
bacteriën die in de steeds groter
wordende component bio-diesel meer
en meer voorkomen.

Traxx diesel zuinig in gebruik
Waarom is Traxx zuiniger dan standaard
EN590 diesel? Traxx diesel grijpt in op 2
cruciale aspecten van dieselmotoren,
namelijk de brandstofinspuiting en het
verbrandingstijdstip. Dankzij zijn sterke
reinigende werking en extra hoge
cetaangetal blijven injectoren schoner en
verloopt de verbranding sneller. Hierdoor
haalt Traxx diesel structureel het maximale
rendement uit elke verbranding.
Dit vertaalt zich in een motor die
efficiënter en dus zuiniger loopt. In
samenwerking met motorenfabrikanten,

testlaboratoria en eindgebruikers werd
Traxx diesel gedurende 3 jaar getest in een
serie van realistische en veeleisende testen.
Uit de testresultaten bleek steeds
opnieuw, dat dieselmotoren met Traxx
gemiddeld 3,7% zuiniger lopen ten
opzichte van standaard EN590 diesel.

Milieuvriendelijk
Het milieu in de samenleving wordt een
steeds actueler thema. Hierbij speelt de
beperking van uitstoot bij de verbranding
van fossiele brandstoffen een steeds
belangrijkere rol. Door de beperking van
het brandstofverbruik wordt ook de
uitstoot van CO2 en andere schadelijke
emissies teruggedrongen. De voordelen op
een rijtje:
- CO2-reductie ten opzichte van de

standaard EN590 diesel.
- Lagere uitstoot van andere emissies

zoals NOx en fijn stof.
- Dieselmotoren hoeven niet aangepast

te worden en Traxx diesel kan
gecombineerd worden met andere
dieselmerken.

- Combineren van Traxx diesel met een
diesel waar bijvoorbeeld Grotamar
aan is toegevoegd als bestrijer vna
bacteriën geeft geen problemen voor
de dieselmotor.

Voorkom bacteriën
Bacteriën zijn van nature uit altijd in diesel
aanwezig. Als er (condens-)water in de

dieseltank terecht komt, kunnen deze
bacteriën echter snel slijmslierten vormen
onderin de dieseltank, met verstopte
brandstoffilters en stilstaande machines
tot gevolg. Daarom bevat Traxx diesel al
jarenlang een unieke bacteriebestrijder die
slijmvorming door bacteriën tegen gaat.
Deze preventieve werking is getest en
goedgekeurd in de ASTM E1259-94 test,
een internationale testmethode om
bacteriegroei in diesel te meten.

Traxx bacteriebestrijder:
1. Beschermt tegen zeer vele soorten

bacteriën, schimmels en gisten.

2. Geslaagd voor de ASTM E1259-94
bacterietest.

3. Behoudt zijn werking bij hoge
temperaturen.

4. Heeft geen gevolgen voor milieu en
gezondheid ten opzichte van.
standaard diesel.

Verkooppunten
Langs het water zijn op dit moment 16
verkooppunten te vinden van Traxx diesel.
Drie daarvan liggen in de buurt van of aan
de Westeinder plassen. De eerste is in de
watersportvereniging de Doeshaven bij
Leiderdorp die over een eigen
pompstation beschikt. De tweede is bij van
der Wansem Service Centre aan de
Ringvaart tegen over het Kaageiland. De
derde is Jachthaven Kudelstaart (voorheen
Kempers) in Kudelstaart.
De prijzen van Traxx diesel zijn
vergelijkbaar met de prijzen die bij andere
verkooppunten in rekening worden
gebracht. Uitschieter is watersport-
vereniging de Doeshaven die ruim 10 cent
goedkoper is dan elders.

Voor meer informatie kijk op:
http://www.traxx-diesel.nl/watersport

Bron Avia
Mark Koopmans
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