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Redactie Nadorstig Nieuws: Carla Sanders & Renald van der Werf 
kopij zenden naar:  carlas@kpnplanet.nl of revdwerf@ziggo.nl 
Artikelen of opmerkingen voor en over NN kunnen worden gezonden naar deze redactieleden. De 
redactie adviseert inzendingen te beperken tot maximaal 400 woorden. De redactie houdt zich het 
recht voor een artikel in overleg met de inzender in korten. 
!
 
Activiteiten 2016 
 
zaterdag 9 januari:  
Nieuwjaarsreceptie in De Herderin in Hasselt. Aanvang 15.00 uur 
 
dinsdag 15 maart:  
Algemene ledenvergadering in ‘De Schakel’ in Hasselt. Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 
19.30 uur) 
 
vrijdag 18 maart*:  
Werkdag in de haven, aanvang 09.00 uur tot 13.00 uur 
zaterdag 19 maart:  
Werkdag in de haven, aanvang 09.00 uur tot 13.00 uur, afsluiting met snert in grand café De 
Linde 
 
vrijdag 18 maart*:  
Lezing met Hans Havers ‘Motorsailen naar en op de Oostzee’ samen met WSV Zwartluis.  
Hotel Zwartewater in Zwartsluis, aanvang 20.00 uur. (inloop 19.30) 
 
zaterdag 10 september:  
Varen met JP van de Bentstichting  (volg de website voor meer informatie) 
 
zaterdag 17 september:  
1ste dag Kilorace met WSV Zwartsluis (volg de website voor meer informatie) 
zondag 18 september:   
2de dag Kilorace met WSV Zwartsluis (volg de website voor meer informatie) 
 
Vrijdag 28 oktober:  
Werkdag in de haven, aanvang 09.00 uur tot 13.00 uur.  
Zaterdag 29 oktober:  
Werkdag in de haven, aanvang 09.00 uur tot 13.00 uur, afsluiting met snert in ‘De Schakel’. 
 
*Pas op: 
Op vrijdag 18 maart zijn er dus twee activiteiten: De werkdag in de haven en in 
samenwerking met WSV Zwartsluis de lezing van Hans Havers ‘Motorsailen naar en in 
de Oostzee’. 
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Jachthavenvereniging De Nadorst 
Sluizerdijk 2 

8061 AA Hasselt 
 

      
 

Gironummer: IBAN: NL21INGB 000 3318 400 
Secretariaat: degraad@planet.nl! ! !  
 
!
Tarieven 2015 
 
Jachthavenvereniging De Nadorst  
 
Entreegeld          € 45,00 eenmalig 
Lidmaatschap      € 50,00 per kalenderjaar 
Lidmaatschap/   
Mede gebruiker    € 12,00  per kalenderjaar 
 
Borgsom               € 567,00  bij verkrijgen ligplaats 
 
Liggeld – zomertarief   € 14.00  per m2 
Liggeld – wintertarief   €  7.00  per m2  
Liggeld -  volgbootje   € 12,00  per jaar 
 
Bijdrage donateur   € 12,00  per jaar (minimaal) 
Kosten missen werkdag   € 50,00 per jaar 
 
Stroomkosten vastrecht    € 50,00   per jaar 
Stroomkosten Kwh prijs     €   0,30  per Kwh 
Stroomkosten passanten  €   1,50  per dag 
 
TOERISTENBELASTING VERPLICHT VOOR ALLE NIET-INGEZETENEN VAN DE GEMEENTE 
ZWARTEWATERLAND    €.0,80  pp per nacht  
 
Liggeld passanten     €.0,90  per m2 minimaal  € 5,=/dag 
Douchemunten      €.0,50  bij de havenmeester familie Schaapman  
 
Opzeggen ligplaats vóór 15 december 2015 via @mail naar degraad@planet.nl 
 
WSV De Nadorst is lid KNWV 
Ons lidnummer is 433  
 
Website   www.jachthavendenadorst.nl 
 
 
 
Samenstelling bestuur: 
 
Ad Akkerman   Voorzitter,   Tel.: 038-4774707 
Hans de Graad   Secretaris,   Tel.: 038-4653469 
Roel van der Mijl  Penningmeester,  Tel.: 038-3317847 
Renald van der Werf  Activiteitencoördinator, Tel.: 038-2301481 
Ad Akkerman    Havencommissaris,  Tel.: 038-4774707 
Dick Schaapman  Havenmeester,   Tel.: 038-4771638  
Ronald Mulder   Algemeen bestuurslid,  Tel.: 038-4772095  
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Van de redactie: 
 
Voor u ligt een dik Nadorstig Nieuws. Al 
jaren heeft NN een vaste redactionele vorm. 
Tijd om wat verandering aan te brengen. 
Natuurlijk zijn er de vaste onderwerpen 
zoals de gebruikelijke mededelingen, 
verslagen van zeiltochten en andere 
activiteiten. 
 
Dat zal blijven. Maar wij proberen ook nieuwe 
elementen in het Nadorstig Nieuws te 
plaatsen. Zo hebben wij de rubriek ‘estafette’ 
ingevoerd waarbij het nu eens niet gaat over 
boten of varen maar over een ander 
onderwerp om zo wat meer kennis te maken 
met een lid van onze vereniging. Bijvoorbeeld 
een andere passie, hobby, interesses, 
gepensioneerd of niet, het werk. Fred van 
Dishoeck bijt in dit nummer de spits af. 
Daarnaast is er een column van een 
mysterieuze schrijver (of schrijfster?). 
 
Wij overwegen ook een volgde keer een 
onderdeel ‘bootonderhoud’ op te nemen. 
Raadpleeg overigens ook regelmatig onze 
website. Hierin wordt niet alleen actuele 
informatie gegeven over data, havenreglement 
en dergelijke maar ook nautische informatie, 
zoals het wel of niet draaien van bruggen of 
belemmeringen in naburig water. 
Wij hopen dat deze nieuwe lay-out u bevalt. 
 

 
 
In maart hebben wij een voorzitterswisseling 
meegemaakt. Dick van Duijvenvoorde maakte 
plaats voor Ad Akkerman. Wij zullen de rustige 
en bescheiden wijze van leidinggeven aan de 
vereniging van Dick missen.  
Maar die bescheidenheid was maar schijn. In 
de 15 jaar dat hij in het verenigingsbestuur zat, 
is veel tot stand gekomen, teveel om op te 
noemen. Hij laat een haven na die zowel als 

haven en als organisatie goed op orde en 
financieel gezond is. Wij denken dat wij 
namens alle leden spreken als wij hier de 
waardering nog eens uitspreken. Dat Dick nu 
zijn boot verkocht heeft, wil hopelijk niet 
zeggen dat hij er schoon genoeg van heeft. 
(Gelukkig weten wij wel beter.) Nogmaals, 
bedankt Dick! 
 

 
 
Een mooi bruggetje naar Ad. De haven ligt er 
prachtig bij. Uitgebaggerd daar waar nodig en 
met name de zuidsteiger is geheel vernieuwd. 
Het is vooral Ad geweest die in 
onderhandelingen met Rijkswaterstaat, 
Bodewes en de uitvoerders Tebezo en Kl. 
Beens dit tegen de laagst mogelijke kosten  
heeft weten te realiseren. Dat hij deze, soms 
trage instanties en bedrijven, op één lijn heeft 
gekregen en voor ons karretje (lees haven) 
heeft weten te spannen geeft vertrouwen in 
zijn voorzitterschap. Een fanatiek zeiler terug 
in het bestuur die, nou ja zeg, juist dit jaar zijn 
zeilboot inlevert voor een motorboot.  
 
Elders schrijft Ad in dit blad dat hij van deze 
‘Overstag’ manoeuvre dagen ziek geweest is. 
En terecht, zo’n overstap is een gruwel voor de 
zeilende leden. Maar Ad, dat went snel hoor, 
denk eens terug toen je weer eens bij 
windkracht 6 een uur voor de Ketelbrug lag te 
stampen. Of die staande mastroute, al die 
wachttijden! Of wanneer je ontdekt dat 
Friesland vanuit een motorboot veel mooier is 
en je op plaatsen komt waar je nog nooit 
geweest bent. Probeer de Veenroute eens. Dat 
was voorheen ook onbereikbaar. 
 
Maar goed, beter ziek van zo’n overschakeling, 
dan van de verantwoordelijkheid die hij nu op 
zich heeft genomen. De redactie wenst hem 
succes in zijn nieuwe functie. 
 

De redactie wenst alle leden 
een goede overwintering en 

hele fijne feestdagen. 
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Voor u gelezen  
in Watersportverbond 

 
 
Hoger Btw-tarief ook voor Watersportverenigingen? 
 
De tweede kamer heeft een akkoord bereikt over de herziening het belastingstelsel. Een van de 
maatregelen is het overhevelen van alle producten en diensten, op levensmiddelen na, van het lage 
(6%) naar het hoge Btw-tarief. Het kabinet is tot deze maatregel gedwongen door de Europese 
richtlijnen. 

Van het lage naar  
het hoge Btw-tarief 

 
Indien deze verhoging wordt doorgevoerd, krijgen duizenden sportverenigingen aanzienlijk hogere 
kosten voor het huren van accommodaties van de gemeenten. Deze maatregel treft ook onze 
watersportverenigingen, die tot kort onder voorwaarden vrijgesteld waren van Btw voor ligplaatsen. In 
de toekomst dreigen zij voor hun ligplaatsen beduidend hogere prijzen te betalen. 
Al hoewel het nog niet geheel zeker is of de maatregel gedurende deze kabinetsperiode van kracht 
zal worden, is het kabinet wel van oordeel dat het financiële nadeel dat daaruit voortkomt 
gecompenseerd moet worden.  
 
Het watersportverbond zal via haar eigen kanalen er alles aan doen de maatregel uit te stellen indien 
mogelijk en waar mogelijk te verzachten. Directeur Maurice Leeser; "Sportverenigingen hebben door 
diverse maatregelen van gemeenten en Rijksoverheid het al moeilijk genoeg om financieel het hoofd 
boven water te houden. Een steuntje in de rug van ons in deze moeilijke tijden via een gerichte lobby 
naar Den Haag is daarom meer dan gewenst”. Zo heeft NOC*NSF namens de sport al een alternatief 
aangedragen om de wet zo te wijzigen dat het fiscale voordeel voor de sport behouden blijft.  
 
Het blijft voorlopig echter nog koffiedik kijken hoe de maatregel gaat uitpakken. Het watersportverbond 
zal namens haar achterban dit dossier nauwlettend volgen en jullie als sportvereniging indien nodig op 
de hoogte houden van de toekomstige ontwikkelingen.  
 
 
Wat kan dit voor ons betekenen 
 
• Het liggeld gaat met 21% om hoog, 
• Ook passanten gaan BTW betalen 
• Een BTW-nummer aanvragen en dus bekend zijn bij de fiscus 
• Voor de huidige penningmeester is dit niet te behappen, misschien moeten extra kosten worden 

gemaakt voor inhuur van professionals of een deskundige onder onze leden hebben, 

 
Wij zullen een stevige vinger  

aan de pols houden 
 
Reactie vanuit het bestuur 
 
Wij kunnen op dit moment de consequenties van deze maatregel niet overzien en ook niet hoe een 
eventuele compensatieregeling voor ons als vereniging zal uitpakken.  Wel zullen wij een stevige 
vinger aan de pols houden. 
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Welke leden gaan ons aan het eind van het jaar verlaten? 
 
Elk jaar vinden er in onze haven mutaties plaats m.b.t. de leden en de ligplaatsen. Dat is een logisch 
en natuurlijk proces. De laatste jaren krijgen wij echter te maken met opzeggingen van leden, die al 
decennia lang, soms zelfs al vanaf de oprichting, een plekje in onze haven hebben en als het ware tot 
de ‘inventaris’ behoren. Voor deze mensen is het verkopen van de boot en afscheid nemen van de 
watersport een niet zo gemakkelijke zaak. Je sluit tenslotte een deel van je actieve leven af. 
Vanzelfsprekend zijn er ook ‘gewone’ opzeggingen. 
 
In de loop van 2015 tot aan het moment van dit schrijven hebben wij de volgende opzeggingen 
ontvangen: 

• Alie v.d. Vegt, zeilboot Ra; 
• Rick Emous, motorboot Easy Living; 
• Driekus Leerentveld, motorboot Odine II; 
• Bert van Beekhuizen, motorboot Capre Diem; 
• Dick van Duijvenvoorde, motorboot Mardi 
• Dick Postma, zeilboot Bounty; 
• Cor Westrik, schouw Jolies. 

 
Er zijn jachthavens, die met leegstand te maken krijgen. Onze wachtlijst is niet meer zo lang, 
desalniettemin is het gelukkig zo, dat wij wel steeds weer een kandidaat hebben voor een vrij- 
komende ligplaats.  
 
Dat sommige van onze oudere leden aan de haven verknocht zijn, blijkt uit het feit, dat Elbert Porsius 
die eind 2014 zijn scheldeschouw verkocht en het lidmaatschap had opgezegd, aan het begin van 
deze zomer zich weer bij ons meldde. Hij wilde af en toe toch graag op het water zijn en heeft een 
motorboot, met de naam ‘Prinsheerlijk’ gekocht. Vanzelfsprekend heeft het bestuur en ons 
havenmeesters-echtpaar hem weer met open armen ontvangen! 
 
Hans de Graad,secretaris 
 
 

 
 

Na ongeveer 50 jaar met genoegen door de Nederlandse wateren te hebben gevaren  
en meer dan 45 jaar lid te zijn geweest van de jachthaven de Nadorst,  

ben ik genoodzaakt door lichamelijke mankementen te stoppen met varen.  
Mijn vrouw en ik vinden het erg, niet alleen het varen maar je verliest ook veel contacten en 

bootvrienden die je in de loop der jaren hebt gemaakt. Iedereen die mee werkt om de haven in goede 
conditie te houden, in welke functie dan ook, wil ik heel hartelijk bedanken.  

Wij wensen u veel vaarplezier. 
 

Anna en Drikus Leerentveld 
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Varen met de bewoners van  
JP van de Bent stichting  
 
 
Op vrijdagavond zat ik wat mistroostig 
onder het kuiptentje van het bootje Charon 
te kijken, maar vooral te luisteren naar de 
stortbuien waarop Hasselt werd 
‘getrakteerd’.  
 
Er schijnt die dag zo’n 60 mm regen gevallen 
te zijn in het westen van het land, genoeg voor 
de hele maand september en in Hasselt circa 
30 mm. Onheilspellende gedachten gingen  

 
door mijn hoofd vanwege de dag die komen 
zou en het ‘open’ karakter van de boot Charon. 
Het fijnst is het varen met een open kuip. Van 
enige voorbereiding die avond kwam vanwege 
de overvloedige regen niets terecht dus was 
het lezen geblazen en het volgen van het 
nieuws in de (ijdele) hoop op een voorspelling 
van een droge zonnige dag…. 
 
Zaterdagochtend tegen zeven uur opgestaan 
en smeerolie bijgevuld en het schroefaslager 
gesmeerd. Om stipt half negen werd er in de 
stromende regen een ‘briefing’ gehouden door 
onze voorzitter Ad Akkerman. Ik heb daar geen 
foto’s van maar er waren veel paraplu’s en de 
regen kwam met bakken naar beneden.  
 
Er werd besloten dat Giethoorn twee sluizen 
en bruggen te ver was, zeker gezien de 
weersomstandigheden, en de kans dat er flink 
wat golfslag zou staan op de Wieden was 
zeker aanwezig. Meppel was het nieuwe 
vaardoel. Beschut varen door stuurhut of 
kuiptent zou wellicht voor een redelijk droge 
vaartocht gaan zorgen. 
 
Ik kreeg als passagier Micha toegewezen en 
heb hem gelijk tot kapitein gepromoveerd. 
Ikzelf ben de schipper vertelde ik hem maar hij 
was die dag de baas. Zie de foto van Micha die 
het geweldig vond om even de schipper te 
vervangen.  

Ik schat dat er zo’n tien schepen meevoeren 
richting Meppel waaronder twee zeiljachten 
waarvoor de bruggen bij Zwartsluis en Meppel 
moesten openen. Dit ging op de heenreis 
vlekkeloos maar op de terugweg bleek er toch 
een probleem te ontstaan waarover later meer. 
 
In Meppel aangemeerd werd er op de wal een 
lunch geserveerd met diverse broodjes en 
frisdrank.  
 
Op te merken valt overigens dat het warempel 
af en toe droog werd, de zon begon te schijnen 
en de stemming daardoor nog beter werd. 
 

 
 

 
 

 
 

 
De bewoners van   

JP van den Bent stichting  
hadden veel lol, zoals u 
hierboven kunt zien. 
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Om circa 13.00 uur werd het vertrek aange-
kondigd en gingen wij weer met zijn allen in 
konvooi het Meppelerdiep op, richting 
Zwartsluis. Onze schepen haalden elkaar 
soms in en er werd door iedereen veel 
gezwaaid en geroepen en er zijn ongetwijfeld 
nog meer foto’s gemaakt. Deze foto’s staan 
ook op de website van de Nadorst.  
 
En nu het probleem: dubbele rode lichten op 
de brug in Zwartsluis; een probleem voor de 
twee zeiljachten die meevoeren. De brug 
opende dus wegens onverklaarbare reden niet. 
Op het marifoonkanaal 77 was het opeens 
spitsuur want Rijkswaterstaat moest worden 
gebeld en de cliënten die meevoeren op de 
twee zeilschepen moesten toch voor 17.00 uur 
in Hasselt terug zijn. Er werd besloten dat ik de 

schippers van een paar van onze schepen, die 
inmiddels al aan de kade te Hasselt lagen bij 
Talamini, in zou lichten over de actualiteit en te 
melden dat de takelwagen van Ten Kate vanaf 
15.30 uur gereed zou staan om 
rolstoelgebruikers van boord te hijsen.  
 
Ad Akkerman zou de cliënten die nog 
‘vastzaten’ in Zwartsluis ophalen met zijn auto. 
Het werd voor  Micha en mij vlug een ijsje eten 
in Hasselt en snel terug varen naar de 
jachthaven.  
 
Daar verliep alles gesmeerd. Ten Kate takelde 
heel voorzichtig de bewoners die van een 
rolstoel gebruik maken uit de schepen. 
Al met al was het een geslaagde dag waarvan  

 
de bewoners zeer hebben genoten. 
Volgend jaar een drogere dag wellicht, wie zal 
het zeggen? 
 
Harry van Egmond   
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Estafette is een nieuwe rubriek in 
Nadorstig Nieuws. Het is de bedoeling dat 
diegene die wordt uitgenodigd over van 
alles mag schrijven, als het maar NIET 
over boten of vaartochten gaat. Fred van 
Dishoeck is onze eerste schrijver. Het 
estafettestokje zal door de redactie 
worden doorgegeven. 
 
Fred van Dishoeck werkt aan 
lokale wateroplossingen voor 
Kenia  
!
Wat te doen na je pensioen? Daar hoeven 
veel van de leden van de Nadorst niet lang 
over na te denken. Het water lonkt immers 
altijd. En daar vormt Fred van Dishoeck 
geen uitzondering op. Met één verschil: hij 
zoekt het liefst in het noorden van Kenia 
naar water. Op gemiddeld 14 meter diep.  

 

Ik werk daar met lokale ploegen aan het boren 
van waterputten bij kleine leefgemeen-
schappen in het droge noorden van Kenia. Via 
buurman Henk kwam ik er vijf jaar geleden een 
keer verzeild, met een kleine stichting in het 
onherbergzame savannegebied timmerend 
aan drie schooltjes.  

Maar het gebied had behoefte aan veel meer 
dan een plek voor onderwijs. Het is een arm 
gebied met een groot gebrek aan sanitaire 
voorzieningen en veilig drinkwater.  

Reden voor mij om met de hulp van mijn oude 
werkgever, de technische faculteit van de 
hogeschool Windesheim, een studentenproject 
te starten. Het doel: drinkwaterputten 
aanleggen op de plaatsen waar de nood het 
hoogst was.  

  

Geen gemakkelijke opgave. Het gebied waar 
de studenten neerstreken is een uitloper van 
de Kaisut woestijn. Gortdroog buiten het 
regenseizoen, en dus groeit er maar weinig.  

De nomadenbevolking leeft er van de 
opbrengst van hun vee. Hun geiten zijn hun 
grootste bezit. Maar ook de grootste 
boosdoener, ze eten het weinige groen 
volledig op. Om aan water voor vee en eigen 
gebruik te komen, graven de nomaden putten 
in de droge bedding van de rivier. En die open 
putten vervuilen gemakkelijk. En als het dan 
een keer goed regent, worden de putten door 
de rivier weer dicht gegooid.  

Door allerlei organisaties worden er in de 
grotere woongebieden diepe bronnen 
geslagen. Maar ook daar kunnen vaak 
problemen mee zijn. Er wordt geboord naar 
waterbellen die net zo als gasbellen eens leeg 
zullen zijn en vaak is het opgepompte water te 
zout voor de mensen. Of de pomp gaat stuk en 
is het de vraag wanneer die wordt 
gerepareerd.  

Er wordt geboord naar 
waterbellen 

Ook zijn de kosten van deze bronnen erg 
hoog, ca. € 30.000. Daarom hanteer ik een 
veel simpeler systeem om putten te slaan.  

De boor van WellWishes, de stichting die ik 
heb opgericht, wordt door een ploeg van vijf 
locals handmatig bediend. Door een gewicht 
op te takelen en te laten vallen wordt de grond 
los gemaakt en het gat geboord, zo is de ploeg 
in staat om goed grondwater aan te boren.  

Vorig jaar werd een put geslagen van veertien 
meter diep.  
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Het mooie van zo’n project is 
wat je aan dankbaarheid 

terug krijgt 

Nu voorziet deze pomp ruim 500 mensen van 
veilig drinkwater. Leuke bijkomstigheid is dat 
dit de enige bron in die communie is die geen 
zout water levert. Enkele weken geleden ben ik 
weer naar dit gebied gegaan en zag dat onze 
bron nog steeds water gaf terwijl de open 
putten nu droog stonden. 

Na dit eerste succes breidde WellWishes 
verder uit. Er is een tweede boorploeg en 
meerdere putten bijgekomen. We hebben 
besloten dat wij geen putten financieren maar 
ons concentreren op het coachen van deze 
twee teams. Het mooie van zo’n project is wat 
je aan dankbaarheid terug krijgt van de 
bewoners en dat je mee kan werken aan het 
terugdringen van het gebrek aan drinkwater in 
deze streken. 

 

 

Meer informatie over ons project 
www.wellwishes.nl of op facebook onder 
dezelfde naam. 

Fred van Dishoeck 

 

 

 

 

 

 

Overstag dan maar?  

Op vrijdagavond liggen we nog in de haven 
de Nadorst. De weersvoorspelling is nogal 
tegenstrijdig. Wat zullen we doen, gaan we 
naar de eilanden of toch maar richting 
Zeeland. Och eigenlijk maakt het ons niet 
zoveel uit. We zien wel bij de Ketelbrug, dan 
nemen wij een besluit. 
 
Vlak voor vertrek komt onze zoon Wouter even 
aan boord om ons uit te zwaaien. En dan 
opeens zegt hij dat hij de hele dag Jan-Ward in 
zijn hoofd heeft zitten. Jan-Ward is de 
makelaar uit Zeeland waar we vijf jaar geleden 
onze boot de WauqWauw hebben gekocht. “Je 
moet hem eens bellen”, raadt hij ons aan.  
 
Nou, daar heb ik niet direct oren naar. Ik weet 
zelf ook wel dat het gedoe met mijn handen 
ook wel eens de voorbode kan zijn dat ik moet 
ophouden met actief zeilen. Iets wat ik 38 jaar 
met veel passie doe.  
 
We zijn begonnen met een oude Schakel en 
daarna hebben Marian en ik twee houten  
 
 

 
 
 
 
 
Waarschepen gebouwd en daarna een stalen 
Solent 28 gevaren. Die hebben wij verkocht 
om een Zweedse Comfortina 32 te kopen. Die 
hebben wij maar heel even gehad. Toen de 
Comfortina 35 die we Com4ever noemden. 
4ever dus: deze doen we niet meer weg, dit 
zou onze laatste boot worden. Groot genoeg  
en een fantastische zeiler waar we veel prijzen 
mee hebben gewonnen.  
 
Maar toch gebeurde het dat we nog en keer 
gingen wissellen. Een Wauquiez Centurion 
40s, een performance cruiser, 105 m2 aan de 
wind, wat een geweldige zeiler. WauqWauw, 
populair voor wat ik wilde. Zo zouden we met 
de V.U.T. niet alleen een geweldig zeilschip 
hebben maar ook een mooi vakantiehuis waar 
je mee zeilen kon.  
 
Maar ja, zoon Wouter en dochter Marije 
hadden net als mijn Marian al lang gezien dat 
het hijsen van de zeilen en het doorhalen 
regelmatig met veel pijn gepaard ging.  
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Maar wie wil nou stoppen met zeilen. Ik word 
er ontzettend onrustig van maar snap het ook 
wel weer.  
 

 
 
Okay, ik bel Jan-Ward en vertel hem wat er 
aan de hand is en hij vertelt me dat hij die 
ochtend bezoek heeft gehad van iemand die 
op zoek is naar een Centurion 40s. Ik kan het 
niet geloven. Wouter -Telepatie??? Tja dit is 
het begin van een zeer onrustige vakantie. 
“Wanneer kun je in Zeeland zijn” vraagt de 
makelaar. Nou, mag ik even aan het idee 
wennen?   
 

Oeps wat zijn ze positief en 
wat heb ik een pijn in mijn 

buik 
 
Vrijdagavond liggen we in de lagune van het 
IJsseloog, ons favoriete plekje. Ik heb die 
nacht niet geslapen. Wil ik de boot wel 
verkopen maar al die andere 1000 vragen die 
denkbaar zijn, gaan door mijn hele lijf.  
 
We varen dan toch maar richting Zeeland. Na 
een week komen de kopers in Strijen Sas 
kijken. Oeps wat zijn ze positief en wat heb ik 
een pijn in mijn buik. En ja hoor ‘s avonds 
hebben ze al een bod gedaan op ons schip. 
Weer een slapeloze nacht.  
 
Hoe moet dit verder. Ik heb dit van mezelf nog 
nooit meegemaakt. Ik ben er ziek van! 
‘Overstag gaan’ heeft me nog nooit zoveel 
moeite gekost  
WauqWauw wordt gekeurd en verkocht.  
 
Okay, maar we hebben besloten niet we 
stoppen met varen maar over te stappen op 
een motorboot.  
 
Maar wat voor een boot is ons dan nog niet 
duidelijk. “Het moet vooral stoer zijn”, roep ik.  

Marian is relialister. “Je moet er tot op hoge 
leeftijd mee kunnen varen, comfort, een kop- 
en boegschroef hebben en een eigen plek voor 
Sjoerd.” Dus twee ruime slaapruimtes. En een 
lekkere plek om buiten te zitten en ja, ook een 
openbootbeleving. Dus een groot schuifdak en 
achterdek. Een schaap met de vijf poten dan 
maar?  
 
Wij gaan uiteindelijk op weg naar Sneek, nadat 
ik drie dagenlang heel internet geraadpleegd 
heb. Marian wordt helemaal gek van me. 
Keuze genoeg maar we hebben weer last van 
een veel te dure smaak. 
 
En ja hoor bij de SK werf van Tjerk Tuinstra in 
Sneek ligt een prachtige SK 1100 Pilot te koop. 
Marian is enthousiast en ik reken me suf. We 
hebben verteld wat ons budget was en 
begrepen dat er niet veel kans was. De 
vraagprijs is veel te hoog (voor ons). Dan maar 
naar de andere boten kijken. We zijn verwend, 
ontdekken we.  
 
Na een paar dagen belt Tjerk op. Hij heeft nog 
eens nagedacht en de eigenaar gesproken. Zij 
zijn bereid tot concessies.  
 
De  onderhandelingen zijn begonnen. We gaan 
nog een keer praten en een proefvaart maken. 
We hebben geen idee hoe zo’n SK vaart. Oeps 
een VW dieselmotor 100pk turbo. Als dat maar 
geen gesjoemel geeft.  
 
Na een rondje Sneekermeer gaan we verder 
praten en nemen een besluit. Wij doen het! 
 
 

We gaan ‘OVERSTAG’ en zijn 
nu de trotse eigenaren van 

een SK 1100 pilot. ( SK 254 ) 
 

 

 
 
Ad en Marian Akkerman    
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Varen met … en het dubbele tijdgat 
 
Na zoveel jaren welles nietes zal het dit jaar 
menens zijn. Ook wij zullen zaterdag 5 
september, met bewoners van JP van de 
Bent als gasten, varen. Dat is voor ons een 
vroegertje, dus op vrijdag 4 september 
maar alvast aan boord. Het blijkt nu ook 
mogelijk een nat pak te halen zonder te water 
te raken, want wat die middag uit de hemel valt 
is bijna net zo dicht als wat er in de haven ligt. 
Gewiegd door de wind en door het geroffel van 
de regen afgesloten van de wereld, kwamen 
we de volgende dag bijna te laat voor het 
palaver.   
 

Het blijkt nu ook mogelijk een 
nat pak te halen zonder te 

water te raken 
 

Laatste instructies: Quo Vadis: tuigsteiger of 
box, Quo Vadis: jachthaven Giethoorn of kade 
Meppel? Onze gasten schepen in: Marianne 
met haar geleidehond – een uiterst beheerste 
Koningspoedel –, haar begeleidster van deze 
dag en Ronald Mulder. De laatste niet als 
'toezichthouder' van het jachthavenbestuur, 
maar in de rol van 'opstapper' en 'stand by'. 
Gezellig: volle bak! 
 
Ondanks de vele buien – tentje op – tentje af – 
een mooie parade op het Zwarte Water. De 
motorboten vlot onder de brug door, de 
zeilschepentandem, ook vrijwel zonder 
oponthoud. Voor onszelf dit keer ook een 
'nieuwe waterweg' want bij de Beukersluis 
gaan we altijd rechtdoor.  
 
In Meppel gold: volg de leider. Het vaarwater 
werd geleidelijk al smaller en de wind bleef 
doorstaan, maar we konden nog net keren en 
met de kop in de wind aanmeren langszij de 
Cygus. Niet verantwoord voor Marianne om 
van boord te gaan. Node werd haar hond even 
afgestaan voor een sanitaire actie aan de wal.  
 
Bazin en hond weer helemaal gerustgesteld na 
afloop van deze kleine excursie. Erg genoten 
van de lunch, met dank aan de corveeërs die 
alles klaargemaakt hadden.  
 
Klokslag één uur startte Admiraal Ad de 
thuisvaart. Gelukkig nam de buiïgheid wat af, 
dus wat vaker open kuip. Ronald en ik bij 
toerbeurt roerganger, dus en passant wat 
opruimen en de crew bijstaan.  
 

 
 
Bij de Meppelerdiepsluis varen de motorboten 
vlot onder de brug door, op weg naar de 
geplande Hasselter Ys-Stop. Maar tot 
verrassing van de zeilers: dubbel-rood! Dat zijn 
we daar op die tijd niet gewend. Onze 
marifoonoproep wordt ook niet beantwoord. Na 
geruime tijd rondjes varen komt het bericht dat 
de brug vanaf 16.00 uur weer bediend zal 
worden.  
 
We kiezen voor de wallekant in Zwartsluis, 
waar gelukkig ruim plek vrij is. Net als we 
voornemens zijn dan maar een Sluziger Ys te 
gaan nuttigen verschijnt de 'taxiboot', die door 
onze admiraal uit eigen gelederen 
gerekwireerd is. Na embarkeren is de 
diepgang van dit schip aanzienlijk 
toegenomen: eigen bemanning + eigen gasten 
+ alle gasten van de twee andere schepen. 
 
Na een heerlijk 'bakkie' en zomaar een 
zonnetje vertrekken we, op weg naar de 
thuishaven, waar de vloot reeds lang tevoren is 
binnengelopen. Rest ons alleen wat nader 
onderzoek naar het verschijnsel 'dubbel-rood'.  
 
Op onze eigen site staan bedieningstijden 
vermeld, maar dat verdient wat aanvulling. Al 
googlend blijkt er al heel wat besproken en 
geschreven te zijn, van schippersvereniging tot 
en met het kabinet. Het  sleutelwoord is 
'bezuiniging'. In de loop van 2015 van kracht 
geworden: Meppelerdiepkeersluis/brug na 1 
september op zaterdag van 14.00 tot 16.00 
geen bediening. 't Is maar dat u het weet! 
 
Al met al wat ons betreft toch een heel fijne 
dag. We hopen dat het ook voor al onze 
gasten zo geweest is. 
 
Nel en Dick van Woerdekom 
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Van Hasselt naar de Middellandse Zee.

Van 13 april tot16 juni 2015 
Op 13 april vertrekken we uit de Nadorst. 
We zijn al vanaf 1 april vrij en hebben de 
dagen voorafgaand aan de reis gebruikt 
met het te water laten van de boot, de 
laatste klusjes en het inpakken voor de 
lange reis. Het is koud maar prachtig weer, 
dat maakte de dagen aangenaam vertoeven 
in de haven. We hebben de masten voor 
deze reis thuis gelaten en gaan als 
motorboot deze reis ondernemen. 

 

Gent 
We hebben de staande mastroute gevolgd 
naar Zeeland, eerst over de randmeren. Bij 
Riviera watersport in Elburg 300 liter diesel 
getankt voor 1,20 per liter. Na de randmeren 
zijn we het IJ overgestoken en vervolgens op 
het Noordzeekanaal bij zijkanaal C richting 
Haarlem, Gouda richting Willemstad gevaren. 
In Willemstad hebben we even een dagje rust 
gehouden. Vervolgens zijn we bij Hansweert 
de Westerschelde overgestoken richting 
Terneuzen, na acht dagen varen zijn we al in 
Gent aangekomen. In Gent zijn er diverse 
havens tot in het stadscentrum op het riviertje 
de Leie. In Gent zijn we een dag gebleven om 
de stad te bezoeken, hier begint voor ons de 
eigenlijke vakantie. 
 
Pontoise 
Vanuit Gent zijn we over de Leie richting 
Kortrijk gevaren, in Kortrijk geldt één richting 
verkeer in verband met een versmalling 
midden in de stad, een rood stoplicht aan de 
kant geeft aan of je mag doorvaren. De 
volgende dag zijn we de Belgisch Franse 
grens overgestoken en daar moeten we dan 
ook een vaarvignet kopen voor de Belgische 
vaarwegen. Van de Leie, over kanaal de Lijs 
en canal de la Deule, zijn we bij Douai op het 
Canal du Nord gekomen, achteraf gezien het 
saaiste kanaal van onze hele reis. Het kanaal 

bestaat uit een betonnen bak met schuine 
kanten en zeer veel beroepsvaart. Omdat een 
route gestremd was en vanwege een staking in 
België was het extra druk in de sluizen en 
aangezien de beroepsvaart voor gaat 
betekende dit dat de wachttijd soms tot vier uur 
per sluis kon oplopen. Halverwege het kanaal 
zit de tunnel van Ruyaulcort deze is 4354 
meter lang met halverwege een verbreding 
voor de tegenliggers. Bij het stadje Janville 
gaat het Canal du Nord over in de rivier de 
Oise, wat een verschil, prachtige dorpjes en 
een rivier die soms doet denken aan een rivier 
door het amazone oerwoud. Een van de 
dorpjes langs de Oise is Pontoise, hier zijn we 
drie dagen gebleven o.a. vanwege de 1 mei 
viering (Franse nationale feestdag) en de 
goede sanitaire voorzieningen op de haven. 
 
Parijs 
De Oise mondt bij het plaatsje Conflans-ste-
Honarine uit in de Seine, we gaan richting 
Parijs, op de Seine zijn er nauwelijks 
aanlegplaatsen te vinden en 
 

 
 
we vinden het niet aanlokkelijk om dubbel te 
liggen met één van de vele Spitsen die als 
woonboot dienst doen. Het lijkt erop dat de 
bewoners van deze boten er alles aan doen 
om aanleggen te voorkomen. Uiteindelijk 
vinden we een aanlegplaats bij een 
watersportzaak waar we kunnen overnachten.  
 
De volgende dag zijn we doorgevaren naar 
Port Arsenal één van de grootste watersport 
havens van Parijs. Helaas regende het de hele 
dag dus de Eifeltoren en de Notre dame 
hebben we nauwelijks gezien vanaf het water. 
Gelukkig waren de drie daarop volgende 
dagen prachtig en zijn we door heel Parijs 
gefietst en hebben we alle toeristische 
attracties bekeken. 
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St-Jean de Losne 
Vanuit Parijs hebben we gekozen voor de 
route over de Marne, het Canal lateral a la 
Marne en Canal entre Champagne et 
Bourgonge richting St Jean de Losne. De 
Marne is een mooie rivier die halverwege over 
gaat in het Canal lateral a la Marne. De rivier 
stroomt parallel aan het kanaal maar is niet 
meer bevaarbaar. Het aantal sluizen neemt 
dan ook onmiddellijk toe. Het Canal lateral a la 
Marne gaat bij het plaatsje St-dizier over in het 
kanaal Canal entre Champagne et Bourgonge, 
dit is een kanaal van 220 km met 120 sluizen 
en overbrugt een heuvelrug van zo’n 300 
meter. De sluizen worden automatisch bediend 
met een kastje dat je bij de eerste sluis krijgt 
overhandigd. Het kanaal loopt door een 
prachtig gebied heen waar het zijn naam aan 
te danken heeft. 

Bij het plaatsje Ponttailier gaat kanaal Canal 
entre Champagne et Bourgonge over in de 
Petit Saone dit is een volstrekt ander 
landschap en vaarwater, het vaarwater is een 
stuk ruimer. Er gaat een grote rust uit van het 
landschappelijke en de kleine dorpjes. Veel 
dorpjes hebben een heel pittoresk kerkje met 
een soort borduurpatroon in het wat ui-vormig 
dak, heel bijzonder en mooi. Ook zijn er steeds 
meer kastelen te zien.  Vanaf Parijs zijn we 
bijna geen boten meer tegengekomen, dat is 
op de Saone vanaf St-Jean de Losne wel 
anders. Het aantal huurboten neem duidelijk 
toe, er zitten dan ook diverse huurbedrijven in 
de directe omgeving. 

In St-Jean de Losne getankt en boodschappen 
gedaan. Het  2e deel van de Saone na 
Verdun-sur-le-Doubs, wordt steeds breder met 
echte groene en rode boeien om de vaargeul 
te markeren. 

Chalon-sur-Saone is een mooie en oude stad, 
de jachthaven is met zeer mooie 
aanlegplaatsen in de luwte gelegen van een 
eiland met directe verbindingen (2 bruggen) 
met de oude stad. Bij de haven in de buurt is 
een zeer grote supermarkt met meer dan 20 
kassa’s. Na Chalon-sur-Sâone vertrekken we 
richting Mâcon zo'n 70 km verderop.  

Na Mâcon krijgt de rivier een steeds 
vriendelijker aanzicht door de veel 
kronkelingen, mooi begroeide oevers en leuke 
stadjes langs de rivier. Als achtergrond decor 
komen de bergen steeds dichter bij. De stroom 
geeft ons een extra zetje van ongeveer 2,5 km. 
per uur richting Lyon.  

Port St Louis 
Lyon is een bijzonder mooie stad, de Saone 
loopt er dwars doorheen. In al onze lectuur 
wordt afgeraden om in Lyon aan de kades te 
overnachten, er was dan ook geen plezierjacht 
te bekennen. Tot onze verassing is op de 
splitsing van de Saone en de Rhone een 
nieuwe bewaakte jachthaven gebouwd. We 
besluiten om op de terugweg Lyon aan te 
doen. We laten Lyon voor wat het is en 
beginnen onze tocht over de Rhône, totaal 13 
sluizen en 330 km stroom afwaarts, we hebben 
gemiddeld 3 tot 5 km stroom mee. Het verval 
in de sluizen is groot, 10 tot 23 meter. Gelukkig 
zijn alle sluizen voorzien van drijvende bolders 
en is het schutten erg eenvoudig. Er is erg 
weinig scheepvaart op de Rhône, we komen 
onderweg regelmatig dezelfde grote 
hotelschepen tegen die eigenlijk veel te hard 
varen. 
 
 De Rhône is een prachtige rivier met helling 
vol wijngaarden, het is erg lastig om een 
overnachtingplaats te vinden en een goede 
waterkaart is onmisbaar op deze rivier. De 
havenplaatsen zijn of te ondiep of ze zijn in de 
winter weggespoeld en niet weer opgebouwd. 
Met een beetje geluk kun je voor of achter één 
van de dertien sluizen overnachten. 

Onderweg naar Avignon varen we door het 30 
km. lange kanaal van Donzière, zo nu en dan 
met een mee stroom van 6 tot 8 Km. Dit is een 
lang en saai stuk met als enige markering de 
sluis van Bollène met een verval van 23 meter, 
het grootste verval in Europa. Ook de haven 
van Avignon is verdwenen, maar gelukkig kun 
je gratis  in de stroom langs de betonnen kade 
afmeren. Avignon is een mooie stad met  
kleine straatjes, vele restaurant en talloze 
winkels en winkeltjes, daarnaast natuurlijk de 
nodige historische gebouwen zoals Palais les 
Papes. Erg gezellig en zeer de moeite waard.  

Als achtergrond decor komen 
de bergen steeds dichter bij 

Van Avignon varen we langs Arles, de 
passantensteiger is daar deels heel gebleven, 
maar aan de beste stukken liggen 
‘langparkeerders’ zodat je er niet kunt 
aanleggen. Dan maar door naar Port St Louis, 
de laatste 40 km naar zee is er één van grote 
saaiheid. Geen dorpen of stadjes, de rivier 
kronkelt door laagland (de Camarque) en door 
met bomen en struiken begroeide oevers is 
niet te zien wat daar achter is.  
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Port St. Louis is de laatste haven tussen de 
Rhône en de Middellandse Zee, het stadje zelf 
heeft weinig te bieden, echter de haven is 
goed voorzien en het is er rustig, er is een 
grote supermarkt + tankstation vlak aan het 
water. 

 

Hierbij een overzicht:  

kilometers sluizen Motor 
uren vaardagen diesel 

1577 224 274  65 685 
liter 

  
Vanaf Terneuzen hebben we de volgende 
kanalen en rivieren bevaren: 
Kanaal van Gent naar Terneuzen 

• De leie 
• Kanaal de Lijs 
• Canal de la Deule 
• Canal du Nord 
• Canal Lateral a l’Oise 
• Oise 
• Seine  
• Marne 
• Canal lateral a la Marne 
• Canal entre Champagne et Bourgonge 
• Petit Saone 
• Rhone 
• Canal Saint-Louis 
• Mediterranee 
 

 
De Middellandse zee van Marseille tot Port 
Miramar. 
Van 16 juni tot 13 juli 2015 
Eigenlijk hebben we van te voren helemaal 
geen plannen voor onze tocht over de 
Middellande zee gemaakt. Behalve dat we 
richting Nice willen. 
 
Marseille 
Vanuit Port-St-Louis zijn we vertrokken voor 
een tocht van 5 uurtjes over de Middellandse 

zee naar Marseille. Voor ons de eerste keer 
dat we als motorboot op zee varen. Prachtig 
weer en nauwelijks wind, het eerste deel door 
de Golfe de Fos gaat probleemloos, echter 
zodra we op open zee komen blijkt er toch nog 
een flinke deining te staan en zonder zeilen 
betekent dit dat je nog behoorlijk heen en weer 
schommelt. Marseille is een prachtige stad 
vanaf zee met twee eilanden voor de kust. We 
zoeken een plekje in de ‘Vieux Port’ (oude 
haven) van Marseille, hier liggen 3500 plezier 
boten en is er nauwelijks plaats voor 
passanten. In Marseille krijgen we ook te 
maken met de voor Nederlandse begrippen 
hoge liggelden die gelden voor het hele 
mediterrane gebied namelijk € 55,- per nacht.  
 
Achteraf blijkt dit de goedkoopste haven te zijn 
waar we hebben overnacht. In totaal zijn we  
8 nachten in Marseille gebleven. Dit 
voornamelijk om de Mistral (kracht 9 en een 
strak blauwe lucht ) af te wachten.  
 
Marseille is zeer de moeite waard, mooie 
stranden, de Notre Dame op de heuvel boven 
de stad, het museum in de vestingwerken bij 
de ingang van de haven  en de  ‘Vieux-Port’ 
waar zich het toeristische gebeuren van de 
stad afspeelt. 
 

 
 
Hyeres 
Vanuit Marseille gaan we met een stralende 
zon en weinig wind, naar de Calanque, dit zijn 
kleine fjorden met ankerplaatsen die prachtig 
gelegen zijn. Bij het plaatsje Cassis ligt de 
mooiste Calanque, Port Miou, dit is één van de 
langste fjorden (4 km) met ruige rotsen. De 
jachthaven neemt het grootste deel van de 
fjord in beslag maar vooraan is er plaats om af 
te meren in azuurblauw water tussen de hoge 
rotsen in negen meter diep water.  
 
Met de bijboot gaan we naar de kant om te 
wandelen en boodschappen te doen. Het is 
een prachtige plek en we blijven er drie 
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nachten. Cassis zelf is een mondaine 
badplaats met hoofdzakelijk prachtige villa's. 

Vanuit de Calanque varen we naar Sanary-sur-
Mer een echt Middellands zee stadje met een 
haven vol oude vissers bootjes en een 
binnenstad met smalle straatjes, met elke 
ochtend een vis en groente markt.  

Vervolgens door naar het eiland Iles des 
Embiez waar we voor anker gaan, vanuit deze 
ankerplaats gaan we door naar Toulon. Toulon 
is vanaf het water gezien niet aantrekkelijk en 
het is allemaal militair/marine gebied. Vanuit 
Toulon door naar het eiland Porquerolles, het 
weer is prachtig, het eiland is adembenemend 
mooi met een drietal prachtige baaien om te 
ankeren in azuurblauw water, we liggen in de 
baai van Baie du Langoustier en maken een 
bijzondere wandeling van twee uur naar het 
stadje Porquerolles, hier varen de toeristen 
boten af en aan en het is dan ook zeer druk. 
We blijven vier nachten liggen om te zwemmen 
en te wandelen.  

We blijven vier nachten liggen 
om te zwemmen en te 

wandelen 

Vanuit Porquerolles varen we naar Port 
Miramar gevaren, een vakantiedorp met een 
flinke haven aan de kust met het 
oorspronkelijke dorp La Londe-les-Maures op 
enige afstand . We worden er prima 
ontvangen, krijgen een mooie ligplaats 
toegewezen. Vanuit deze haven maken we 
een fietstocht naar Bormes Les Mimosas, een 

prachtig dorpje in de bergen met smalle 
straatjes en een overweldigende 
bloemenpracht, o.a. de Bougainville.  

Vanuit Port Miramar varen we naar Hyeres, 
ook deze stad heeft en grote haven en een 
bijbehorend stadje wat verderop in de bergen. 
In Hyers worden we ’s avonds verrast door een 
groot vuurwerk vlak bij onze ligplaats, het is de 
volgende dag 14 juli de Franse nationale 
feestdag. In de haven van Hyers betalen we 
€75,- per nacht. 

Terug naar Marseille 
Op de Middellandse zee is het in de tijd dat we 
er verblijven niet onder de 30 graden geweest, 
met als hoogtepunt twee dagen van 38 graden. 
Het heeft er al die tijd nauwelijks gewaaid. ’s 
Middags na 14.00 uur komt er een briesje 
opzetten (kracht 4 of 5 maximaal) wat tot 18.00 
uur aanhoudt, daarna wordt het meestal 
windstil. In deze periode hebben we twee keer 
een Mistral meegemaakt, dit is een wind uit het 
noorden van kracht 9 die een aantal dagen kan 
aanhouden.  
 
De Mistral wordt dagen van te voren 
aangekondigd zodat je een haven kunt 
opzoeken. Er wordt door iedereen overal 
geankerd, in de havens vindt je doorgaans 
geen of weinig passanten, meestal alleen om 
te douchen en om inkopen te doen. 

Volgend jaar meer over onze terugreis. 

Henk Fikkert 

 

 
 
Onderzoek naar webcam op de haven 
 
Tijdens de ledenvergadering in maart 2015 is aan de werkgroep o.l.v. Hans Havers gevraagd 
onderzoek te doen naar de technische mogelijkheden en de financiële consequenties voor de 
installatie van één of meer webcams. 
 
Als aan Hans Havers een dergelijke vraag gesteld wordt, weet je op voorhand dat er op een gedegen 
manier aan gewerkt wordt. Dat is ook deze keer weer gebleken. In juni rapporteerde Hans aan het 
bestuur. De werkgroep wordt bedankt voor dit advies en de tijd die men daarin gestoken heeft! 
 
Voorafgaand was er samen met het werkgroepje (waarin Theo Reijers en zijn zoon, Dick v. 
Woerdekom en Fred van Dishoeck deelnamen) onderzoek gedaan bij verschillende bedrijven en zijn 
offertes opgevraagd. 
 
Het advies van de werkgroep aan het bestuur was allereerst, dat het doel van de webcam op de 
haven duidelijk moet zijn.  
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Zien wij een webcam alleen voor de ‘fun’ om via de website een levend maar algemeen beeld van 
onze haven te kunnen zien of dat er ook een bewakingsdoelstelling is. 
De offertes voor een simpele webcam, die nog niet optimaal geschikt is voor bewakingsdoeleinden, 
varieerden tussen de € 2.000,-- en € 3.000,--. 
 
De bespreking in het bestuur leverde het standpunt op; als de vereniging tot aanschaf zou overgaan, 
dit primair vanuit het motief van bewaking, toezicht op afstand zou moeten zijn. 
Tevens werd duidelijk dat het bestuur aan een webcam op dit moment geen prioriteit wil geven. 
Investeren in de verbeteringen van de inmiddels plaatselijk onveilige groene oever van het 
middenterrein, scoren bij het bestuur hoger. 
 
Natuurlijk komt het punt ‘webcam’ op de agenda van de volgende ledenvergadering, immers de 
werkgroep is op verzoek van de leden aan de slag gegaan. De uiteindelijke beslissing ligt dan ook bij 
de leden! 
 
Hans de Graad, secretaris 
 
 
 
Vluchthaven De Ketting: een slepend verhaal. 
 
Tijdens de levenvergadering in maart hield onze voorzitter, Ad Akkerman, een vlammend betoog over 
de heropening van Vluchthaven de Ketting bij Genemuiden. Er was de stellige verwachting, dat deze 
in mei 2015 weer .– weliswaar onder bepaalde voorwaarden - voor de watersport ter beschikking zou 
staan. Wat een teleurstelling dat het A1-bord (verboden in te varen), maar niet werd weggehaald! We 
hadden op wat anders gerekend. 
 
Vanzelfsprekend hebben de gezamenlijke watersportorganisaties uit de omgeving het hier niet bij 
laten zitten. Achter de schermen is er voortdurend bij Rijkswaterstaat en de Gemeente 
Zwartewaterland geïnformeerd en druk uitgeoefend. 
 
Door ervaring wijs geworden, willen wij wat voorzichtig zijn en niet te snel en te ver op de zaken 
vooruit lopen. Toch hebben wij goede hoop, dat De Ketting in 2016 weer open gaat. 
Hoogstwaarschijnlijk zullen de inrichting van de haven en de gebruiksregels dan wel aangepast 
worden.  
 
Zodra er officieel (we lopen niet opnieuw voor de muziek uit) meer over de toekomst van de Ketting 
bekend is, zullen wij de leden daar natuurlijk over informeren. Wellicht kan dit tijdens de 
nieuwjaarsreceptie, of tijdens de ledenvergadering in maart 2016, of via een ‘leden-mail’. 
!
Hans de Graad, secretaris 
 
 
 
Van opstapper tot winnaar  
 
Op donderdagavond voor de Kilorace belt mijn vader op. Hij heeft zich ingeschreven voor de Kilorace, 
die hij vorig jaar heeft gewonnen. 
 
Er is een probleem; mijn moeder kan niet meevaren. Hij vraagt zich af of ik het leuk vind om mee te 
gaan. Ik zeg; ik denk er even over na, ik bel je terug. De laatste keer dat ik gezeild heb is ongeveer 15 
jaar geleden. In mijn carrière als zeiler heb ik de rol van zeeziek bemanningslid goed vervuld. Ik ben 
zeeziek geweest op de Zeeuwse wateren, het IJsselmeer, het Ketelmeer, de Waddenzee en zelfs op 
de Friese meren. De weersberichten zien er voor het aankomende weekend goed uit, een beetje zon 
en wat wind en geen regen. Dus ik bel mijn vader op. Hoi Pap: “Ik heb er even over nagedacht en ik 
ga met je meezeilen”. En toen werd het even stil aan de andere kant van de lijn, hier had hij niet op 
gerekend. 
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Op zaterdagochtend 19 september hadden we afgesproken in de jachthaven van Schokkerhaven. Bij 
het palaver werd de wedstrijdbaan voor die dag duidelijk. Een stuk aan de wind, voor de wind en 
ruime wind. Een ding is in 15 jaar niet veranderd; die boot gaat nog steeds schuin. Maar gelukkig bleef 
de zeeziekte uit.  
 
Tot mijn verrassing bleek na twee dagen zeilen dat we gewonnen hebben. Wat een mooie afsluiting 
van een leuk zeilweekend. Een paar dagen later verscheen in de Zwartewaterkrant het volgende 
leuke artikel over de Kilorace. 
 
Johan van der Burg 
 
 
 
 

Bron:http://www.zwartewaterkrant.nl/index.php?page=nieuwsid&id=47672 
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De ‘Cassiopeia’ vaart een rondje Engeland. 
 
De meeste van onze leden zullen weten, dat Sjoerd Wartena een enthousiast ruim water zeiler 
is. Zo vaarde hij in 2010 flink noordelijk langs de Noorse kust, bezocht diverse fjorden. In 2010 
had hij mij gevraagd om samen met hem de boot vanaf de Noorse stad Bergen terug naar 
Hasselt te varen. Voor mij was dat toen een bijzondere gebeurtenis, want ik had nog niet zo 
veel zee-ervaring. Sinds 2010 was hij weer bezig om vakantiedagen, overuren te sparen om in 
2015 nogmaals een lange tocht te varen. 
 
Ik werd gevraagd om weer één of meer etappes met hem mee te varen. Daar hoefde ik daar niet zo 

lang over na te denken.  
 
Hoewel de Cassiopeia’ maar een negen meter 
bootje is, is het schip goed zeewaardig. Voor 
zwaar weer kan het grootzeil drie maal 
gereefd worden en zijn er maar liefst (naast de 
spinaker) vier in grootte verschillende 
voorzeilen. Met het grootzeil volledig gereefd 
en de kleine stormfok en de deurtjes, 
vloedplankjes in de kajuitopening kan de boot 
echt veel wind aan en wordt overkomend 
water prima verwerkt. Sjoerd is bepaald geen 
kinderachtige zeiler, maar hij weet wel op tijd 
te reven. Goed in balans gereefd vaart de 
boot vaak veel rustiger. Ook is de ‘Cassiopeia’ 
voorzien van een uitstekend functionerende 
Ariës-windvaan stuurinrichting.  

 
De kombuis is ook uitgekiend ingericht. Bij het keukenblokje zittend kan er ook bij een flinke helling en 
een stampend schip nog wel het een of ander gekookt worden. Zeezeilers met ervaring weten, dat 
goed eten en van tijd tot tijd een warme bak koffie, bouillon o.i.d. bij natte en koude omstandigheden 
uitermate belangrijk is. Dat maakt,dat je minder snel vermoeid raakt, waardoor je het allemaal veel 
langer volhoudt. Kortom het schip is ingericht op extreme omstandigheden. 
 
Dit jaar had Sjoerd heel graag naar IJsland gevaren. Uiteindelijk heeft hij daarvoor niet gekozen  en 
ook dat toont aan, dat hij wel overwogen te werk gaat. Het oorspronkelijke doel  was IJsland,maar dat 
is toch wel – en zeker voor zo’n klein bootje – een heel eind varen en er heen varen is één,maar je 
moet ook weer terug. Omdat de beschikbare tijd toch beperkt was, zag hij daarvan af. Je moet er 
immers voor zorgen, dat je geen – door te weinig tijd min of meer daartoe gedwongen – je 
onverantwoorde beslissingen neemt en verkeerde dingen gaat doen. Daarvoor in de plaats werd er 
dus gekozen voor een rondje Engeland. Dat wil zeggen, niet helemaal om Groot-Brittannië heen, 
maar door het Caledonisch Kanaal in Schotland.  
 
Toen deze keuze gemaakt was, werd er – al maanden van te voren – gestart met de voorbereidingen. 
Er werd de nieuwste digitale kaart gekocht van het te varen gebied (met nog een heel stuk er 
omheen) en ook werden er papieren kaarten – zowel “overzeilers” als detailkaarten – van het hele 
gebied gekocht. Bij elkaar een stapel kaarten van, ik denk wel , 40 cm dik. Die papieren kaarten lagen 
per gebied en op volgorde geordend aan boord. Lang – en onder moeilijke omstandigheden – zoeken 
werd daardoor voorkomen.  
 
Ook is er een totale overzichtslijst gemaakt van de kaarten met bij elke kaart door de coördinaten 
aangegeven, welk gebied een kaart bestrijkt. Aan boord is ook de dikke Reeds pilot met veel 
gegevens, havens met aanloopbeschrijvingen en tekeningetjes e.d. Voor Zuid-Engeland is er het boek 
wat Ben Hoekendijk geschreven heeft. Dit in het Nederlands geschreven boek geeft toch net wat 
uitgebreidere informatie dan de Reeds. Onderweg kopen we ook nog een Engelstalig boek met de 
beschrijvingen van de Ierse Oostkust.  Alleen al aan de kaarten, boeken en gidsen had hij een 
kapitaal uitgegeven. Maar ook hier geldt weer zijn principe, dat je goed voorbereid op reis moet gaan 
en niet gokken, waar je niet perse hoeft te gokken! 
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Dezelfde zorgvuldige voorbereiding geldt voor de fouragering. Er was meer dan voldoende aan boord 
om het lang op zee of op een plek zonder winkels in de buurt uit te houden. Goed houdbaar brood, 
crackers, muesliachtige producten e.d. Maar ook pakken en blikken met voedsel wat op een onrustige 
zee snel klaar gemaakt kan worden en die bovendien voedzaam zijn en ook warm gegeten kunnen 
worden en lekker smaken. 
 
Tijdens de tocht zouden we steeds zo veel mogelijk streven naar bezeilde etappes. Wegens de veelal 
heersende windrichting had Sjoerd besloten om op zaterdag 27 juni vanuit Harlingen richting N.O- 
Engeland c.q. Schotland te vertrekken. De getijde tafel was vooraf geraadpleegd om het meest 
gunstige moment van vertrek te kiezen. Zaterdag in de middag zou het tij gunstig zijn. Echter dan zie 
je dat de natuur zich niet laat dwingen. Een paar dagen van te voren werd duidelijk dat de wind na 
eerst nog een dag westelijk, de komende dagen uit Noord tot Noordoost zou waaien en dat het 
helemaal dus niet gunstig zou zijn om in NW-richting te varen. De reisrichting werd daarom dan ook 
finaal omgegooid. Besloten werd om via de Zuid te gaan. Wachtend op de verandering van 
windrichting werd er van Franeker tot even voorbij de Tjerk Hiddessluizen gevaren, zodat we 
zondagmorgen vroeg konden vertrekken om met afgaand water naar Den Helder te varen. 
Zo gezegd zo gedaan. Naar een voorspoedig dagtochtje werd er afgemeerd in de haven van de 
Marine Jachtclub.  
 
Maandagochtend 29 juni begon het dan echt, rondom hoogwater vertrokken we uit Den Helder om zo 
gedurende zo’n zes uur te profiteren van de ebstroom. Met een rustig windje – die qua sterkte toch 
wat tegenviel, zodat het motortje ons een beetje moest helpen – voeren we in ZW-richting. De 
bemanning bestond gedurende het eerste deel van de tocht (tot Ierland) uit Sjoerd, zijn 20 jarige 
dochter Diede en mij.  
 
Direct na vertrek (terwijl je dan nog niet moe bent) werd het wachtregime ingesteld. Met drie personen 
geldt dat er overdag wachten zijn van drie uur per persoon en ’s nachts twee uur. Elk bemanningslid 
houdt in principe alleen de wacht. Daardoor wordt er in de kuip niet gekletst en kan de wacht die ligt te 
slapen, dat zo rustig mogelijk doen. Naast de wakende wacht is er een wacht te kooi, die moet 
bijspringen wanneer dat voor de navigatie, de zeilbehandeling o.i.d. nodig is. 
 
In dit schema verspringen de wachten elke dag. Overdag wordt de tijd van 11.00 tot 14.00 uur 
gebruikt om ‘sociaal’ te zijn, overleg over de navigatie te hebben etc. Degene die volgens het schema 
wacht te kooi heeft, verzorgt de gezamenlijke warme maaltijd en bepaalt ook wat er dan gegeten 
wordt.  
 
Na elke wacht wordt in het logboek, de positie opgeschreven, de logstand, de kompaskoers en de 
barometer en de windrichting. Zodat bij het eventuele uitvallen van de elektronica er een redelijk 
betrouwbare uitgangspositie is voor de traditionele navigatie. De GPS positie wordt dan ook 
vergeleken met de papieren kaart, dit draagt bij tot het bewust navigeren en niet klakkeloos je 
overgeven aan de mooie, maar toch kwetsbare elektronica.  
 
Het in je eentje tijdens de nacht wacht houden op zee vind ik nog steeds bijzonder. In de nacht is alles 
anders en je bent helemaal op je zelf aangewezen. In mijn eerste nachtwacht van deze reis had ik 
wacht, terwijl we aan de (goede) westelijke kant van de shipline voor de beroepsvaart zaten, ter 
hoogte van de lichtboeien Noord Hinder Noord en Noord Hinder Zuid. Ter plaatse is het – en ’s nachts 
bemerkt je dat nog meer dan overdag – echt ontzettend druk met varende en voor ankerliggende 
schepen. Je hebt echt het gevoel, dat er overal om je schepen zijn en wat voel je je dan klein in zo’n 
klein bootje met - in feite – zo’n klein en onbeduidend toplichtje. Ik wil niet zeggen, dat ik op zo’n 
moment bang ben, maar alert, waakzaam en toch wel onder de indruk ben ik zeker wel. Waarschijnlijk 
ben ik niet de enige met zo’n gevoel in een dergelijke situatie.  
 
Zo varen we rustig verder. De wind is van een bescheiden sterkte en die hebben we grotendeels 
vrijwel pal achter. Dit lijkt leuk, maar het gevaar van een klapgijp zit er dan eigenlijk voortdurend in. 
Een bulle-talie doet dan wonderen, maar je moet blijven opletten en zo nodig tijdig corrigeren. Zo 
zeilen we van onze tweede dag op zee naar onze tweede nacht op zee. Wij zijn dan al een heel stuk 
voorbij Dover. De tweede nacht staat er een matig windje en het is bijna volle maan. Het is donker, 
maar toch niet donker (als je begrijpt wat ik bedoel). 
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Tijdens mijn wacht varen we met een uitgeboomde genua en een met een bulle-talie geborgd 
grootzeil voor de wind door de prachtige nacht. Op de AIS zie ik dan op eens een schip van koers 
veranderen en kiest een ramkoers met ons. Dichterbij zie ik aan de contouren van het schip en de 
navigatieverlichting, dat het een vissersboot is. Hij vaart zo op ons af, dat ik me afvraag of hij ons wel 
gezien heeft. Ineens twijfel ik er aan of onze navigatieverlichting wel brandt. Ik kijk omhoog naar het 
driekleurenlicht maar zie niets. Mijn twijfel groeit. Ik kan opdat moment niet naar binnen om het 
lichtknopje om te zetten. Ik probeer zo te sturen, dat we achter de vissersboot uitkomen en het tuig 
kan blijven staan, hopelijk hangt er geen lang net achter. Gelukkig gaat alles uiteindelijk toch goed.  
Later zie ik tot mijn geruststelling, dat de navigatieverlichting toch aan was en dat ik gewoon door het 
heldere maanlicht het licht niet had zien branden. Kortom niets aan de hand, maar waarom die 
vissersboot opeens zo nodig vlak voor ons langs moest, is me een raadsel.     
 
Aan het eind van de ochtend van de derde zeedag lopen we het eiland Wight aan. Er staat een vrij 
sterke tegenstroom, terwijl wij nog steeds voor de wind aan komen varen. Dus wind tegen stroom, 
altijd een garantie voor onrustig water. Ook nu is dat het geval, maar Sjoerd stuurt ons bootje prachtig 
naar binnen. We leggen vervolgens aan in het plaatsje Cowes en bekijken ’s middags het stadje. De 
andere dag vertrekken we i.v.m.  de stroming aan het eind van de morgen. Heel rustig varen we, er 
staat dan haast geen wind, de Solent in ZW-richting af. Natuurlijk worden er foto’s gemaakt van The 
Needles, de bekende uit zee oprijzende rotsformaties bij de ZW-punt van Wight. 
 
Wanneer we weer op open zee zijn, trekt de wind vrij plotseling fors aan en zijn er dreigende 
onweerswolken. Kennelijk worden een aantal plezierjachten daardoor overvallen, want  Radio Solent 
(onderdeel van de Engelse kustwacht) wordt overspoeld door hulpaanvragen. De kustwacht geeft op 
professionele wijze instructies en ondersteuning vanaf de wal. Wij horen het allemaal via de marifoon, 
ons bootje – waarvan het grootzeil inmiddels gereefd is en de kleine fok is gehesen – doorstaat alles 

prima. Zo snel de harde wind met buien gekomen is , zo 
snel is die ook weer weg. 
 
We gaan dan ook een rustige zeenacht in. Voor de 
komende dagen is de wind- en weersvoorspelling niet 
gunstig, bovendien willen we niet alleen langs Zuid-
Engeland varen maar er ook nog iets van zien. Besloten 
wordt om de havenplaats Falmouth aan te lopen. Dit is 
een heel flinke haven en met onder vrijwel alle 
weersomstandigheden ‘a good shelter’. De jachthaven die 
we hebben uitgezocht ligt propvol met schepen die aan 
een meerdaagse zeilrace hebben deelgenomen. 
Bovendien vluchten veel boten wegens het voorspelde 
slechtere wind Falmouth binnen. Het is dan ook ‘very 
busy’. We meren tijdelijk af op een illegale plek om ons op 
een andere mogelijkheid te oriënteren. De per marifoon 
opgeroepen havendienst reageert niet, heeft het te druk. 
Vol, ook alle moorings zijn bezet. Een aardige Engelsman 
adviseert ons een eind de rivier richting Truro op te varen, 
een mijl of vijf à zes stroom opwaarts ligt een ponton in de 
rivier, waaraan ook wel plezierjachten afmeren. Daar zal 
nog wel plaats zijn. 
 

Vervolgens varen we de rivier op en bevinden ons snel tussen prachtig met bos begroeide hellingen, 
a.h.w. een lagune. Aan grote ankerboeien zien we wat grote en verwaarloosde schepen liggen.  
Achterons aan varen nog meer plezierjachten. Dan krijgen we het ponton in het oog. Het lijkt helemaal 
vol te liggen.  We zien dat aan de achterkant toch nog een heel klein plekje over is, de ‘Cassiopeia’ 
zou er precies tussen passen, maar het is inmiddels afgaand water en er staat een sterke stroom. We 
kunnen het plaatsje alleen voorstrooms benaderen. Zaak dus om de achtertros heel snel om een 
bolder te krijgen en direct op spanning te brengen. Op het ponton staan gelukkig mensen, die onze lijn 
aan willen pakken, zij zijn echter niet snel genoeg met het om de bolder leggen. Met de motor in zijn 
achteruit, op de wal springen en de boot bij de verstaging vastpakken, voorkomt dat we tegen de boot 
voor ons knallen. Goed dit kunststukje hadden we met elkaar dus weer geklaard. ’s Avonds genieten 
we van de prachtige omgeving.  
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Omdat we toch Falmouth willen bekijken en boodschappen willen doen, varen we de volgende 
morgen de rivier weer af en gaan naar de nog steeds overvolle passantenhaven. Onder de 
voorwaarde dat we direct losmaken wanneer zij weg moeten, mogen we even afmeren naast een 
loodsboot. Prima natuurlijk. We vragen aan de loodsbootbemanning of zij nog suggesties hebben voor 
een ligplaats. De loodsbootschipper roept naar de (vrouwelijke) havenmeester of er nog een plekje 
voor ons kleine bootje is, en ja hoor dit werkt. Zelf hadden we het waarschijnlijk niet voor elkaar 
gekregen, maar we mogen langszij een paar andere boten afmeren. We komen als derde op de rij te 
liggen naast een flinke motorboot en dan een tweemaster van een meter of elf met een wishbone 
tuigage (spreigaffelzeil). Dit is een weinig voorkomende tuigage, die ik nog nooit gezien had. Die boot, 
met een vrij verwaarloosde indruk, is net die week door een nog jonge Engelse ‘shipbuilder’ gekocht. 
Deze jongeman wil het schip helemaal gaan opknappen en is er razend enthousiast over. Kortom 
voorlopig voldoende gespreksstof.   
 
’s Middags maken we een wandeling door het havenplaatsje. Sjoerd wil eigenlijk ook graag naar de 
Scilly-eilandengroep.  De windvoorspellingen voor de komende dagen worden er niet beter op, er 
wordt een paar dagen harde wind verwacht. Wijsheid doet ons besluiten om in Falmouth te blijven 
totdat de wind gunstiger voor ons wordt. Wij zijn niet de enigen, die dat besluiten: de volgende dagen 
bleef het merendeel van de andere schepen ook in Falmouth. 
 
Zondags bezoeken we het – beste wel leuke - maritiem museum in Falmouth met een 
Vikingtentoonstelling. De maandag kopen we een busdagkaart en gaan met twee lijnbussen naar 
Lands End. De tocht daarheen over allerlei kronkelweggetjes duurt zo’n drie uur. We gaan door kleine 
gehuchten en hebben bovenin die dubbeldeksbus regelmatig een prachtig uitzicht over de zee, de 
rotsen en het verstilde landschap. 
 
Op de terugweg moeten we in Penzance een poos op de aansluiting van de volgende bus wachten en 
maken een wandeling langs dit oude, grotendeel droogvallende, vissershaventje. Veel is tamelijk 
verwaarloosd. Dinsdag en een groot deel van de woensdag verlopen zonder spectaculaire 
belevenissen. Natuurlijk wordt wel 20 keer per dag de wind- en weersverwachting gecheckt en 
kaarten, stromingen en alternatieve mogelijkheden bestudeerd. 
 
Wie zien dat in de loop van de woensdagavond de wind zal afnemen en ook dat vanaf  24.00 uur de –
sterke  - stroming voor ons gunstig zal zijn. Dus ’s avond om 23.30 uur maken we de meerlijnen los en 
varen de haven uit, de duisternis in. Op de rede liggen minstens 20 vrachtschepen voor anker, de een 
met heel veel licht en de ander met weinig. Kortom even goed opletten. Wanneer we de schepen 
achter ons gelaten hebben zijn we weer alleen op een lege, maar nog wel wat onrustige zee. De tocht 
gaat langs een paar kapen, waar het hard stroomt. De ‘Cassiopeia’ doet het goed en bij daglicht 
passeren we geheel volgens planning Lands End, we gaan ruim om de uit het water opdoemende 
rotsen, heen. 
 
Dan begint de oversteek naar Ierland. De eerst nog harde wind is dan al helemaal teruggevallen en 
maken we zeilend nog maar weinig voortgang. Alweer moet het motortje ons af en toe helpen om de 
tegenstroom te overwinnen. Ook de nacht van donderdag op vrijdag zitten we op zee en draaien onze 
wachten. We zijn al wel in de Ierse wateren en dus wordt het Ierse gastenvlaggetje gehesen. 
Vrijdag om 17.30 uur lopen we het voormalige industriehaventje Arklow binnen. De plaatselijke situatie 
staat prima beschreven in ons Ierse boek met havenbeschrijvingen. We meren af aan een drijvend 
ponton in de getijde rivier. Ook Arklow wordt bezocht, daarvoor gebruiken we de zaterdag. De plaats 
had een bloeiende chemische industrie, maar die is verdwenen. 
 
Zondagmorgen om 11.00u vertrekken we weer met gunstig tij. De etappe is nu naar Dublin, althans 
een havenplaatsje daar dichtbij: Howth. Door locals werd ons Dublin zelf afgeraden, Howth heeft een 
gunstige ligging en ook goed openbaar vervoer naar Dublin én het vliegveld. Deze voor mij laatste 
zee-etappe verloopt rustig, even lijkt het nog te gaan omweren, maar dat waait over. Om 18.50 u 
meren we in Howth af. Missie volbracht! 
 
De volgende dag vertrek ik naar huis. Sjoerds gezinsvakantie begint. In de buurt van Inverness in 
Schotland komt Gert Keizer aan boord. Hij is de opstapper voor de terugweg. 
 
Hans de Graad  
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Werkdagen najaar 2015 
 

 
 
We willen de stroomkabels vanaf 2016 in de 
beugels geplaatst hebben. Dit voorkomt dat de 
havenmeester elke dinsdagmorgenvroeg voor 
het maaien de snoeren moet opruimen. Maar 
ook om struikelen over de snoeren te 
voorkomen.  
 
Vanaf het seizoen 2016 bent u net als altijd 
zelf verantwoordelijk voor de stroomkabels die 
u uitrolt.  
 

 
 
Onze ‘jeugdleden’ waren dit najaar tijdens de 
werkdagen weer zeer actief. Goed gedaan 
Timo en Mees.  
 
 

 
 
Ook de senioren hebben zich weer van hun 
beste kant laten zien.  
 

 
 
Ook liggend was er werk dit najaar. Extra 
bolders voor de lange schepen.  
 

 
 
Op z’n tijd even gas terug nemen en genieten 
van een van onze vele mooie plekjes.  
 
Ad Akkerman 
 
 
 

Bedankt allemaal voor jullie inzet. 
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Column 
 
 
 
 
Werkdagen 
 
Dit is misschien wel het 20ste jaar dat ik aan de 
werkdagen deelneem. Het regent vandaag. Van die 
druilerige miezerige motregen waarvan je natter wordt 
dan je direct in de gaten hebt.  
Maar dit is mijn laatste kans om die € 50,00 boete te 
ontlopen. Ik heb de opdracht gekregen onkruid te 
wieden onder de zuidsteiger. Ik heb de schoffel 
opgehaald en doe mijn best de schijn van werken op 
te houden. Maar ja, mijn linker schouder speelt dan 
ook behoorlijk op. Acute Plaatselijke Reuma, weet je 
wel en ook nog een hele hoge hernia vermoedt mijn 
dochter. Zij werkt in het ziekenhuis en heeft het daar 
opgezocht op internet. Ik zal daarmee moeten leren 
leven, zegt ze.  
Die nattigheid vandaag helpt dus niet. 
 
dit is mijn  
laatste kans  
om die  
€ 50,00 boete  
te ontlopen 
 
Na een kwartiertje moet ik wel even stoppen om mijn schouder en rug rust te geven.  
Kan ik mooi even een praatje maken met Jan. Hij is blij met mijn aandacht. Ook even rust. Wij praten 
over vroeger. Vroeger was alles beter geregeld, alhoewel….. Wij moesten de beschoeiingpalen zelf 
met zo’n houten blok in de grond slaan. Dat was zwaar werk en het heeft mijn lichaam geen goed 
gedaan. Maar er was wel veel meer saamhorigheid en vooral gezelliger. Je hielp elkaar tijdens de 
werkdagen, teamwork. Nu ken ik veel mensen niet meer. Ik wil trouwens wel van die boot af, je weet 
wel, met die reuma en hernia van mij, maar mijn vrouw vindt een weekje varen nog steeds leuk. Maar 
altijd dat gezeur van wat we wel of niet zullen meenemen. Alsof wij 2** gaan eten bij De Lindehof. 
 
Ik wou dat het ophield met die motregen, brrrr… . 
Toch maar weer schoffelen. Ja hoor Hans, ik ben er ook. Wel 
opschrijven hoor en ook voor de snert. 
 Ah, het is koffietijd, mooi een half uurtje rust. Daarna zing ik het 
wel uit tot de middag.  
 
Eindelijk half een. Gereedschap inleveren, hier en daar wat helpen 
opruimen. Het was weer hard werken vanochtend. De snert en 
borrel zijn dik verdiend vandaag. Ik zag ook nog een dooie rat 
liggen onder de oogststeiger. Ik heb hem bij de staart gepakt en in 
het water gegooid. Nu ben ik wat rillerig. Misschien van die natte 
bende, of van die rat…? 
Als het maar niet de Leptospira interrogans is die in mijn lijf is 
gekropen en ik de ziekte van Weil heb opgelopen.  
(Door mijn dochter opgezocht op internet) 
 
Spirocheetje 
 

“Schat, vind je dat niet erg veel bagage voor 
een weekje Giethoorn?” 

Ik noteer je aanwezigheid en wilt u snert mee-eten?  


