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Dick en Grietje Schaapman
al meer dan 50 jaar begaan met de haven.
Een keukentafelgesprek.
De koffie is klaar!
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Van de redactie
Helaas, helaas, laten wij beginnen met triest nieuws. Wij, Carla Sanders en Renald van der Werf
vormden de redactie van dit Nadorstig Nieuws. Echter, dit is onze laatste NN. Carla en Wim hebben
hun boot ‘Bolero’ verkocht en keren niet met een andere boot terug. Ondergetekende en Anneke
hebben de ligplaats en lidmaatschap opgezegd omdat ook wij onze grotere cabin-sloep hebben
verkocht en ook geen grotere nieuwe boot weer hebben aangeschaft. Wij zijn terug naar onze oude
liefde, een dagje zeilen in de randmeer ‘Reggy’ maar verhuizen naar de Beulakker, een betere plek
voor een open zeilboot.
Een trend zet zich door:
Op een gegeven moment lagen dit jaar in de Nadorst gelijktijdig 10 boten te koop. Enkelen zijn ook
verkocht. Dit spoort met de landelijke situatie. Bij een aantal jachthavens neemt de bezettingsgraad af.
Een zoekopdracht op de site boten.nl levert 11.492! boten op die te koop staan. De kraamkamers van
het zeilen zijn de zeilscholen. Daar zie je dat het aantal deelnemers terugloopt. Ook hebben een paar
zeilscholen hun deuren gesloten. Minder aanwas en de vergrijzing slaat toe, ook bij ons.

de vergrijzing slaat toe,
ook bij ons.
De Nadorst merkt van een teruggang in leden (nog) niet zoveel. De lengte van de wachtlijst is
weliswaar afgenomen maar de haven zal ook volgend jaar weer helemaal bezet zijn. De m2
bootoppervlakte is zelfs gestegen. Wel is opvallend dat het aantal zeilboten afneemt en daarvoor in de
plaats meer motorboten hun plek vinden in de Nadorst.
Een mooi voorbeeld is dat bij de oprichting van vereniging ‘De Nadorst’ een bepaling gold dat per 2
zeilboten slechts 1 motorboot was toegestaan. Deze regel was en is niet meer te handhaven. De
Nadorst blijft populair als een intieme haven voor diegenen die niet de drukte (en de prijs) willen van
een commerciële haven.
In oktober is een ingrijpende verbetering van de haven aangevangen. Werden vroeger handmatig
werken uitgevoerd, nu gebeurt dit
professioneel. Een compliment aan het
bestuur dat dit gerealiseerd kan worden.
De vaartocht met cliënten van de JP v.d. Bent
stichting was weer bijzonder geslaagd.
Verslagen hiervan vindt u elders in dit blad.
Keukentafelgesprekken zijn helemaal ‘in’ dus
wij hielden er één met de familie Schaapman
over meer dan 50 jaar trouwe dienst als
hoeders van de haven. En zo is er nog veel
meer. Wij wensen u veel leesplezier.

Wij, van de redactie, hebben altijd met veel plezier aan NN gewerkt maar zoals gezegd, dit was onze
laatste.
De beste wensen voor 2017 en vooral: vaarwel.

Renald van der Werf
PS.:
Mochten leden bereid zijn om de taak van deze redactie over te nemen, graag dan aanmelden bij de
secretaris Hans de Graad e-mail: degraad@planet.nl.
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Activiteiten 2017
Nieuwjaarsbijeenkomst zaterdag 7 januari
De eerstvolgende activiteit van onze vereniging is de Nieuwjaarsbijeenkomst. Deze wordt net als de laatste paar
jaren gehouden in restaurant ‘de Herderin’ in de Hoogstraat te Hasselt. Zaterdagmiddag 7 januari 2017 zijn jullie
allemaal welkom tussen 15.00 en 17.30 uur. Er wordt gezorgd voor koffie/thee met gebak, natuurlijk een drankje
en een paar hapjes. Voor de gezelligheid moeten we verder zelf zorgen, maar tot op heden is dat altijd prima
gelukt!
Algemene Ledenvergadering dinsdagavond 14 maart
De jaarlijkse ALV vergadering is dit keer op dinsdagavond 14 maart in Kerkelijk Centrum ‘De Schakel’ te Hasselt.
Vanzelfsprekend wordt er tijdens deze vergadering voor- en achteruit gekeken. We bespreken de
toekomstplannen en stellen o.a. de jaarrekening van de penningmeester vast. Aanvang vergadering 20.00 uur,
inloop met koffie vanaf 19.30 u. Geruime tijd voor deze vergadering worden –meest per mail – de
vergaderstukken aan de leden toegezonden.
Voorjaarswerkdagen 24 en 25 maart
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart zijn de gebruikelijke voorjaarswerkdagen gepland. Op die dagen hopen wij de
haven weer goed klaar te kunnen maken voor het nieuwe vaarseizoen. Hoogstwaarschijnlijk moet er dan vrij veel
bestratingwerk (bijvoorbeeld langs de nieuwe houten damwanden) gedaan worden. Het kan zijn, dat er buiten
deze reguliere werkdagen een of meer werkdagen ingepland worden, of dat een aantal leden daarvoor gevraagd
wordt. Op de werkdagen graag om 9 uur aanwezig zijn. Er wordt dan gewerkt tot ongeveer 13.00 u. Zaterdag 25
maart wordt afgesloten met de traditionele snertmaaltijd in ‘De Schakel’ te Hasselt.
Clubavond samen met WSV Zwartsluis op vrijdag 31 maart 2017
Ook in 2017 zal er weer samen met WSV Zwartsluis een clubavond gehouden worden. Deze is in Motel Zwarte
Water te Zwartsluis. Vanaf 19.30 uur ben je er welkom. Om 20.00 u begint de lezing/inleiding! Deze zal verzorgd
worden door Peter Tromp en zal gaan over Zeeslepers. Zeesleepboten spreken natuurlijk altijd tot onze
verbeelding en daarom verwachten wij veel van de leden op deze bijzondere avond.
Varen met J.P. v.d. Bent in september 2017
Het is de bedoeling, dat er ook in 2017 weer een vaartocht wordt gemaakt met een aantal cliënten van de J.P.
v.d. Bentstichting, locatie Hasselt. Een tocht die door deze cliënten – blijkens de altijd positieve en blije reacties –
hogelijk gewaardeerd wordt. Op dit moment is de datum en het reisdoel nog niet definitief bekend. Waarschijnlijk
zal dit of de eerste of de tweede zaterdag van september zijn! Vanzelfsprekend kan zo’n tocht alleen doorgaan,
wanneer er zich voldoende schippers met hun boot zich hebben aangemeld. Wanneer je nog nooit hebt
meegevaren, informeer dan eens bij het bestuur of een van de medeleden/schippers die hier ervaring mee
hebben. Medewerking aan dit evenement wordt erg op prijs gesteld!
Najaarswerkdagen vrijdag 3 en zaterdag 4 november
Gewoonlijk worden de najaarswerkdagen gehouden in het laatste weekend van oktober. In 2017 valt dit laatste
weekend echter in de herfstvakantie. Daarom doen we dit deze keer een week later. De werkdag van 4 november
zal worden afgesloten met snert in ‘De Schakel’.
Wat we nog niet weten………………
Het kan zijn dat er naast de hiervoor gemelde activiteiten er in 2017 nog meer georganiseerd wordt. Misschien
komen er bijvoorbeeld tijdens de ALV nog ideeën voor activiteiten naar voren, of komt een groepje leden met een
leuk initiatief. Vanzelfsprekend gaan we dan kijken of dat dit gerealiseerd kan worden. Zelf met een idee komen
kan natuurlijk ook. Laat dit aan ons weten!

Hans de Graad
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Van de voorzitter en
havencommissaris
Wat hadden we op de
haven veel onder
handen. Als ik dit
schrijf zijn net de
najaar werkdagen
afgerond onder
stralende weersomstandigheden.
En eerlijk, wat was de
sfeer en de samenwerking weer
bijzonder.
Omdat het baggerwerk en het plaatsen van de
damwanden die dag ook werd afgerond was
het wel wat rommelig. Moeilijk voor de
organisatie om in te schatten of er wel voor
twee dagen werk in zat. Iets om goed over na
te denken.
De grote klussen hebben we op de haven wel
zo’n beetje gehad. Tijdens de werkdagen is
aan de kant van de streng (west steiger) een
trap gelast voor het geval er iemand te water
raakt. Misschien ook wel handig voor volgend
jaar bij Hassailt. In het voorjaar zullen we die
plek ROOD markeren.
Misschien wordt de trap op een warme
zomerdag ook wel gebruikt als er gezwommen
kan worden. Maar pas op er varen regelmatig
grote binnenvaart schepen en die zien je dan
echt niet. Beter is het om in de nabijheid van
ligplaats 86 het water op te zoeken. De trap is
afgewerkt en in het water is het meeste puin
en andere ongerechtigheden opgeruimd. In het
voorjaar willen we daar Leemzand
aanbrengen. Volgens de geleerden blijft dat
veel beter liggen en dekt het de ondergrond
beter af.
Het snoeiwerk van de plataan en de heg is dit
najaar weer professioneel aangepakt. Nog
heel even en dan hebben we rondom de haven
een mooie haag waar we lekker uit de wind
kunnen zitten. Ook het kuipershoekje heeft een
beurt gehad. Het waterschap heeft flink zijn
best gedaan. Hoe dat verder afgewerkt gaat
worden is bij dit schrijven niet bekend. Het
betekent wel dat we daar niet meer vrij onze
takken en ander groen afval kunnen dumpen.
En zag u tijdens de werkdagen ook op twee
plekken camera’s staan. Een van onze leden
kon die voor ons regelen en heeft daarvoor

een bevestiging gemaakt. Hoe ze werken dat
zal u verbazen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie
vertel ik u daarover. Hopelijk hebben deze
camera’s een afschrikkende werking voor
‘gasten’ die niet met de beste bedoelingen
onze haven bezoeken. Natuurlijk hebben we
de buurt ook op de hoogte gebracht van deze
nieuwe noviteit op onze haven.
Verderop leest u hoe het baggeren en het
plaatsen van de damwand is verlopen. Voor
het voorjaar staat op de agenda dat we de
tegelpaden op de nieuwe plaatsen moeten
aanleggen. Dat zal nog een hele klus worden.
Ik roep hierbij de stratenmakers en
ervaringsdeskundigen op zich voor deze klus
te melden bij Harry van Egmond.
harryvanegmond@gmail.com of bij mij
ad.akkerman@kpnplanet.nl
Harry en ik gaan een planning maken voor het
straatwerk. Dat gaan we in het voorjaar van
2017 aanleggen. Op de nieuwjaarsreceptie zal
de tekening aanwezig zijn. En ja, daarna denk
ik dat de grote klussen op de haven wel
geweest zijn.
Natuurlijk moet onze oprit ook aangepakt
worden. Hoe dat het beste kan daar moeten
we nog mee aan de slag. Een leuk klusje voor
de wintermaanden.

En eerlijk, wat was de sfeer
en de samenwerking weer
bijzonder.
Voor de winterliggers in de haven wil ik
aandacht vragen om kleden, zeilen en
landvasten goed vast te maken. Ga kijken als
het hard gewaaid heeft. Noordwest 7 is de
norm om extra waakzaam te zijn. Laat het niet
alleen aan de havenmeester over om
gevaarlijke manoeuvres op jouw boot uit te
halen omdat e.e.a. niet goed vast is gemaakt.
En natuurlijk de landvasten met het losse eind
naar de kant. Zeer handig als het erg hoog
water wordt.
Van de redactie mag ik niet meer dan 500
woorden gebruiken (grapje). Dus dat maakt dat
ik nu ons allemaal een mooie winter en
feestdagen wens. Tot ziens op de
nieuwjaarsreceptie.
En blijf vooral gezond.
Met hartelijke watersportgroet,

Ad Akkerman
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Een keukentafelgesprek met de familie Schaapman.
Wie heeft er niet aan die bekende keukentafel koffie gedronken. Altijd in voor een praatje, soms ook in
de vergrotende trap over het wel en wee van de haven en haar leden. Nooit een negatief woord, wel
tips van een echtpaar dat al vanaf het begin in 1966 persoonlijk betrokken is. Dick en Grietje
Schaapman kennen de haven van haver tot
gort. Zij kennen alle leden en oud-leden van de
vereniging. Laatst was een van de onderwerpen
dat de haven verandert. Een gesprek welke
gedeeld mag worden met de lezers van NN.

Dick en Grietje Schaapman
kennen de haven
van haver tot gort
Het is vooral de vergrijzing. Als je dat uit hun
mond hoort, schiet je in de lach gezien hun
eigen leeftijd. Maar goed. Meer en meer
verdwijnt de oude garde. Diegenen die met veel inzet en hard werken de haven van de grond af aan
(1966) hebben opgebouwd, zijn bijna allemaal verdwenen. Een paar benamingen herinneren nog aan
die tijd, zoals ‘kraantje lek’ het toiletgebouw, refererend aan een
kraantje dat maar niet goed afgesloten kon worden.
Of ‘Het Kuipershoekje’ wat een plek was waar de familie Kuipers in
de vorige eeuw (met toestemming van de burgemeester) in de
zomer een caravan had staan. Deze generatie heeft plaats
gemaakt voor nieuwe leden die deze historie en emotionele
verbinding met de haven minder hebben. Waar vroeger het een
zeilclub van vrienden en bekenden was – leden van de Zwolsche Roei- en Zeilvereniging waaruit de
vereniging De Nadorst is ontstaan- gelijkgestemden met een passie voor zeilen, kennen tegenwoordig
de meeste mensen elkaar niet meer, dan alleen van de
werkdagen en eventueel de jaarvergadering.
Of het vroeger allemaal beter was, is maar de vraag. Met de
hand beschoeiing en palen heien is niet meer van deze tijd. Zie
maar hoe nu de haven wordt gerenoveerd. Uitbesteed aan een
bedrijf gespecialiseerd in waterwerken en veel duurzamer en
degelijker dan wanneer de leden dit zelf hadden moeten doen,
als dat al had gekund.
Maar als je 50 jaar ervaring hebt als havenmeester van De
Nadorst, er naast woont, en met hart en ziel je voor de haven inspant, dan ken je alle hoekjes en
gaatjes van de haven. Dick en Grietje Schaapman zijn voor die ‘oude garde’ onlosmakelijk en
persoonlijk (lees emotioneel) verbonden met de haven ‘hun haven’. Dick heeft dan ook een visie en
betrokkenheid die hij op zijn eigen wijze weet te verwoorden.
De Schaapmannen voelen echter de verandering in leden die zich voltrekt. Dick en Grietje zien ook
een snellere doorstroming van leden. Niet dat dit negatief is maar het is anders. De nieuwe generatie
leden mist die emotionele band die zo kenmerkend was voor de pioniers van 1966. Grietje: “De
nieuwe leden hebben hier een boot liggen, niet al te duur en een mooie plek, daar betalen ze liggeld
voor. De oude garde had daarnaast een speciale band met ‘hun’ Nadorst. Een club van vrienden die
elkaar ook met alles voorthielpen.”
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Vijftig jaar havenmeester! Samen met zijn vrouw Grietje
de dagelijkse zaken regelen. Passanten ontvangen,
ligplaatsen aanwijzen en elektra aanleggen. Lamp op de
haven kapot, een lekkende kraan, een losliggende
steigerplank: alles wordt direct hersteld. Muntjes voor de
geiser, toiletten schoonhouden, snoei- en ander tuinwerk
verrichten, boten verhalen of landvasten aantrekken of
laten vieren bij wisselende waterstanden. Onze boten
waren en zijn in goede handen bij onze havenmeester.

“Gelukkig, je bent er nog steeds”
Over waardering gesproken!

Bomen
snoeien

Wist u dat een aantal passanten jaarlijks naar de Nadorst terugkeert om Dick de hand te schudden?
“Gelukkig, je bent er nog steeds”. Over waardering gesproken!
En tijdens het gesprek aan de keukentafel: geen klacht over dit werk, wel lange gesprekken over alle
problemen: de wereld, Nederland, Overijssel, Hasselt maar vooral De Nadorst: ‘hun Nadorst’.
Bedankt Grietje en Dick, voor al die koppen koffie, de koekjes, de brokjes voor de hond, maar vooral
voor al dat werk voor de jachthaven. Niets was en is teveel!

Renald van der Werf

Even voorstellen
Ik ben Remco Eenkhoorn en heb sinds dit jaar het
penningmeesterschap van Roel van der Mijl
overgenomen.
Ons gezin bestaat uit vier personen. Lisette en onze
twee zonen Sem (5 jaar) en Timo (1 jaar).
Wij liggen inmiddels al weer 10 jaar met onze
zeilbootjes in de Nadorst. De eerste 5 jaar met het
Orakel (Dehler Sprinta) en de laatste 5 jaar met de
Mooky (Dehler 31).
Het zeilen is mij met de paplepel ingegoten. Mijn
ouders varen ook al hun hele leven en toen ik een
half jaartje oud was (ik ben in de winter geboren )
heb ik mijn eerste zeiltochtje gemaakt.
Ik werk in Kampen bij de ITM Group (machinebouwer
voor de tabaksindustrie). Ik werk daar op de
financiële afdeling, vandaar dat ik denk ik ook gevraagd ben als penningmeester. Ik hoop er een
mooie tijd van te maken met de overige bestuursleden. Tot in de haven. Groet,

Remco
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Boottocht 2016
Varen, varen over de baren, op 10 september 2016 zetten in alle vroegte (want het was opstaan voor
dag en dauw) na het embarkeren de bewoners van ‘van de Bent Hasselt’ koers richting Zwartsluis .

Ook Arjan van der Kamp had zich (voor het eerst sinds jaren) ingescheept. Hij bleef veiligheidshalve
‘benedendeks’ want je weet tenslotte maar nooit of er kapers op de kust zijn maar hij genoot zichtbaar
en hoorbaar van de dag en vooral van onder andere het ijsje dat hem door de kapiteins (het waren er
twee, wat, gezien de grootte van het schip, ook nodig was) werd aangedragen.

Uiteraard kreeg de
‘Hasselter Armada’
bij het schutten voorrang
Het was een prachtige dag, de haven van Blokzijl werd aangedaan en uiteraard kreeg de ‘Hasselter
armada’ bij het schutten voorrang op het passagiersschip Jan Plezier en dat was logisch want: “Wij
zijn met veel meer”.
Nadat Arjan in Blokzijl luidkeels opdracht had gegeven te vertrekken,riep hij:
“VAAAAAAAAAARRRRENNN!!!!”. Zo luid dat president Poetin van de Russen dacht dat zijn vloot ook
moest opstomen. De tocht ging weer richting Hasselt en tja, de opvarenden waren uiteraard ontroerd
toen ze de toren van Hasselt weer in zicht zagen komen want wie de toren van Hasselt kent weet dat:
“ Wie in Hasselt woont of is geboren is geraakt door het weerzien met ‘Mijn toren’.
Het debarkeren verliep probleemloos en na een half uur daalde de rust over de jachthaven.
Arjan, mama Nely en alle anderen hadden een heerlijk ‘dagje boot’.

Jan van der Kamp
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Renovatie jachthaven De Nadorst
Zoals u wellicht al hebt opgemerkt ging onze jachthaven geheel op de
schop. Begin oktober is het bedrijf van ons lid Klaas Beens uit
Genemuiden voortvarend van start gegaan met de vernieuwing van de
westzijde van het middenterrein om dit beter geschikt te maken voor
recreanten en het gemakkelijker manoeuvreren van schepen die aan de
weststeiger liggen mogelijk te maken. Hiertoe is de recreantensteiger op
het middenterrein 3 meter in oostelijke richting verplaatst.
Op de foto hiernaast ziet u dat er eerst een geul is gegraven om de
nieuwe steigerplanken te kunnen inslaan. (zie ook de tweede foto)
Verder worden/zijn de twee steigers/damwanden aan de zuidkant ook
vernieuwd.
Voordat er met de werkzaamheden kon/mocht worden begonnen moest
er (natuurlijk) een watervergunning worden aangevraagd bij
Rijkswaterstaat (RWS). Het aanvraagformulier bestaat uit 38 (!) A4-tjes
met voor ons (Harry, Ad en Hans de Graad) veelal onbegrijpelijke
vragen/termen uit de waterwereld.
Gelukkig had Ad Akkerman bij RWS contact met de heren Theo Joosten
en Dick Bakker die ons door de papierstapel hebben begeleid zodat wij
een aanvraag konden gaan indienen.
Dan denk je dat het voor elkaar is maar dan vraagt RWS steeds weer om
een nog actuelere tekening/plattegrond van de haven met daarin
aangegeven de voorgestelde wijzigingen. Toen hebben wij wel even
kennisgemaakt met de bureaucratie die in Nederland bij de overheid
heerst als het om het aanvragen van vergunningen gaat.
Om een lang verhaal korter te maken was het zo dat er nog zeker drie
keer heen en weer gemaild is met steeds weer aangepaste tekeningen
van de actuele situatie. Met dank aan ons lid Bert Timpert die ooit een
basistekening van de haven heeft gemaakt en aan Sjoerd Wartena die op
basis van deze tekening de gewenste veranderingen keurig heeft
aangebracht.

Het is wel een ‘modderzooi’ in de haven
maar er gebeuren zeer mooie zaken
Er diende ook nog even uitgezocht te worden of er nog een vergunning
nodig zou zijn van het Rijksvastgoedbedrijf (voormalige Domeinen) maar
dat bleek gelukkig niet het geval te zijn omdat de grond van De Nadorst
geheel ons eigendom is. RWS heeft een kopie gestuurd naar de
gemeente Zwartewaterland.
Het is wel een ‘modderzooi’ (op het moment dat dit stukje wordt
geschreven) in de haven maar er gebeuren zeer mooie zaken. Stipt om
half acht ’s morgens werd de afgelopen weken de motor gestart van het
scheepje hiernaast waarop een kraan staat en apparatuur om de
steigerplanken in te kunnen slaan. Er is nu ruim drie weken aan de haven
gewerkt en op dit moment zijn de werkzaamheden bijna afgerond.
Hiernaast ziet u werkzaamheden aan de zuidoost steiger. Het is de
bedoeling dat er een tegelpad naast deze steiger komt te lopen. Een
prachtig resultaat toch?
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Hiernaast de drie meter verschoven nieuwe steiger voor de
recreanten aan het middenterrein. De steigerplanken worden
door middel van ankers geborgd en door het aandraaien van
de moeren op de tapeinden keurig recht afgesteld.
Hiernaast ziet u hoe dat in z’n werk
gaat met die ankers. Rechts in de
grond zitten daadwerkelijk ankers
die uitklappen en zich ingraven in
de grond. Daaraan vast zitten dus de tapeinden met daarop links van de
planken de moeren geschroefd.
Kaarsrecht afgesteld! Compliment voor de mannen die dit werk hebben
verricht! De foto hiernaast is overigens van de steiger aan de zuidwestkant
Wij hopen dat, nadat de
modder van de paden is
verwijderd en een nieuwe
laadpaal voor de
recreantensteiger is
aangebracht, de haven weer flink wat jaren vooruit kan.
Bij het verwijderen van de ronde paaltjes en de oude vuren
damwand bleek dat het ook niet veel langer had moeten
duren. In geval van een flinke vorstperiode hadden de oude
damwanden het niet overleefd.
Uw bestuur heeft met deze ingrijpende renovatie zijn uiterste best gedaan om een kwalitatief goede
oplossing te laten realiseren.
Vriendelijke groeten namens alle bestuursleden,

Ad Akkerman en Harry van Egmond

Vaardag op 10 september 2016 door jachthavenvereniging
‘De Nadorst’ met cliënten van de Van den Bent stichting te Hasselt.
Het was een prachtige zonnige dag dit keer, in tegenstelling tot die 5 september in 2015 waarbij de
regen met bakken uit de hemel viel. Gerechtigheid voor een keertje omdat ik wederom met het open
bootje Charon meevoer naast (maar meestal achter) zo’n 8 andere Nadorst-schepen die elk een of
meer cliënten als gast(en) aan boord kregen om ze een mooie dag op het water te bezorgen. Heel fijn
om de hele dag te kunnen varen met een open kuip.
Omstreeks half negen werd er een palaver gehouden door ons bestuurslid Renald van der Werf.Er
heerste een opperbeste stemming, nog versterkt door het prachtige weer.
Er werd besloten om over het Zwarte Water
via Genemuiden en daarna stuurboord uit
richting Vollenhove te varen. Ik kreeg dit
jaar als passagiers Frieda en Bernard
toegewezen. Ik kom als lid van onze
vereniging nog maar net kijken en wellicht
begrijp ik het een en ander nog niet zo goed
maar er werd mij door menigeen op het hart
gedrukt om Frieda en Bernard niet samen in
de kajuit te laten gaan…. Een voor een dus.
In de praktijk bleek het Frieda te zijn die
zorgde voor de drankjes uit de koelkast en
wat te snoepen.
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De foto’s geven een beeld van de sfeer. Om 13 uur meldden wij ons in de kolk bij de sluis maar deze
laatste was al voor een flink deel gevuld met niet-Nadorst schepen. Wat een brutaliteit! Alleen de Try
Out en Charon konden nog meeschutten en liepen daardoor een forse voorsprong op. Er werd veel
gezwaaid naar elkaar door de cliënten en er was heel veel lol. Er werden ook door andere leden foto’s
gemaakt en hopelijk komen ook deze foto’s op de website van de Nadorst te staan. Langzaam varen
is voor Charon geen probleem maar op een gegeven moment kreeg ik via de Try Out te horen dat wij
rustig konden doorvaren richting Beulaker Wijde. Op het marifoonkanaal 77 werd onderling contact
onderhouden.

De boten waren prachtig versierd en de stemming was opperbest. Ik heb Bernard en Frieda steeds
geadviseerd crème tegen zonnebrand te smeren. Daarnaast had ik nog wat zonnehoedjes aan boord
voor mijn twee gasten. Frieda poseert hiernaast als een echt fotomodel met haar hoedje dat zij van mij
mee naar huis mocht nemen. Daar was zij zeer verguld mee.
Bernard had het ook zeer naar zijn zin en hij kreeg de vlaggetjes mee die hij, meen ik, in de tuin bij de
Van den Bent stichting zou gaan ophangen als herinnering aan deze dag. Tegen vijf uur arriveerden
wij allen weer veilig in de haven en gingen onze gasten van boord.

Bernard meldde mij nog dat hij twee jaar geleden een nat pak had gehaald maar deze keer ging alles
gelukkig goed met het van de boot stappen.

Harry van Egmond
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Teleurstelling over Vluchthaven De Ketting
Na sinds het begin van het zomerseizoen 2014 door Rijkswaterstaat te zijn afgesloten is in juli j.l. het
bord A1-bord ‘Verboden in te varen’ bij Vluchthaven De Ketting verwijderd en kon vanaf dat moment
dus weer door de watersporters gebruikt worden. Voor het zo ver was, heeft er heel veel overleg
plaatsgevonden met RWS en de gemeente Zwartewaterland.
RWS had de eis gesteld, dat de capaciteit van het haventje beperkt zou worden. Dit om de kans voor
overlast voor de omwonenden te beperken. Bovendien zou het seizoen 2016 gelden als ‘pilot’ en zou
er een bord geplaatst worden met een rits aan gedragsregels. Zeer tegen de zin van de
watersportorganisaties uit de omgeving, zouden er tijdens de pilot maar zes ligplaatsen beschikbaar
zijn. Veel keuze was er niet: Het was dit of niets!
Al heel spoedig na de hernieuwde openstelling bleek dat de zes boxen wel héél krap bemeten waren.
Bij in varen waren drie van de kleine boxen aan SB-zijde gehandhaafd, terwijl er aan BB-zijde drie van
dezelfde kleine boxen gemaakt waren. Het resterende deel van het haventjes (ongeveer 75% van de
oppervlakte) is met een balken ontoegankelijk gemaakt.
Eerder waren er alleen aan de SB-zijde boxen en konden wat langere boten aan de BB-zijde langs de
oever afmeren. Door de huidige inrichting van De Ketting kan dit niet meer en zijn niet alleen de boxen
klein, maar is tevens de ruimte om te manoeuvreren erg beperkt. Het gevolg is, dat De Ketting voor
boten die langer zijn dan een meter of 8 a 9, erg moeilijk is in- en uit te varen. Verschillende boten
hebben zelfs achteruitvarend het haventje moeten verlaten. Dit is op een druk – ook door de
beroepsvaart – bevaren Zwarte Water niet geheel risicoloos! Ook is het zo, dat wanneer een wat
langere boot in een box ligt de tegenover liggende box vaak niet te gebruiken is.

Hopelijk is De Ketting ook in de toekomst
voor de watersport beschikbaar.
En dat er letterlijk en figuurlijk
wat meer ruimte voor onze boten zal zijn!
Het is erg jammer dat de gebruiksmogelijkheden van zo’n leuk haventje als De Ketting zó beperkt zijn
geworden. In het gebied van het Zwarte Water en het Zwarte Meer zijn er behalve de ligplaatsen in de
officiële jachthavens weinig aanleg mogelijkheden en zeker niet in het buitengebied. Het haventje bij
het Scheepvaartgat (De Belt) is erg ondiep en daardoor voor kielboten onbruikbaar.
Naast de watersportorganisaties in de omgeving heeft ook het Koninklijk Nederlands Watersport
Verbond een brief over de situatie in De Ketting aan RWS en de Gemeente Zwartewaterland
geschreven. Eveneens heeft de pers er enkele malen aandacht aan besteed.
Er is een afspraak, dat de ‘pilot’ na het seizoen door Gemeente, RWS en andere betrokkenen
geëvalueerd zal worden. Op het moment van schrijven van dit artikeltje moet die evaluatie nog
plaatsvinden. Wanneer u dit Nadorstig Nieuws leest, is de geplande evaluatie achter de rug. Wij zijn
benieuwd naar de resultaten daarvan.
Hopelijk is De Ketting ook in de toekomst voor de watersport beschikbaar én dat er letterlijk en
figuurlijk wat meer ruimte voor onze boten zal zijn!

Hans de Graad
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De verbinding tussen een motor en boot ….
In ons magazine van vorig jaar 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. In dit magazine Ruud Visser over zijn hobby….

Het is zaterdag en het beloofd een mooie dag te
worden. Ik sla mijn been over het zadel van mijn
motor en begin aan een rit rond het IJsselmeer.
430 kilometer vol met bochtige weggetjes en met
een gemiddelde snelheid van 50 km per uur wordt
dit een stevige 8 uur sturen.
Na alle belevenissen de afgelopen weken op het
water is het nu tijd voor het echte werk!
Terwijl ik de motor via Kampen richting Lemmer
stuur bedenk ik mij wat we allemaal meegemaakt
hebben. De eerste 1 ½ week veel wind en veel
zaken die we nog niet kenden en ik regelmatig stijf
van de stress bij het invaren van een box. Want je
wilt natuurlijk geen kras op de boot.
Gelukkig ervaar ik de stress niet op een motor en ben ik vastbesloten geen aandacht te hebben voor
boten. Er is immers meer op deze wereld toch? Op het moment dat ik aankom in Lemmer staat de
brug open. Voor mij een prima gelegenheid om wat water te drinken en een koek te eten.

Na alle belevenissen de afgelopen weken op het water
is het nu tijd voor het echte werk!
En terwijl ik toch even moet wachten loop ik naar voren om te kijken wat er allemaal voorbij komt. Best
wel mooie boten moet ik zeggen en ik betrap mij op mijn gedachten hierover. We gaan het NIET over
boten hebben. Gauw de Kawasaki aanslingeren en laten zien hoe snel je kunt optrekken met een
650cc motor. Ha! dat is heel andere koek dan het hakke-puf-puf van zo’n Peugeot diesel. Ik rij langs
Stavoren, Hindeloopen, Workum, Makkum en hang de ultieme toerist uit als ik midden op de Afsluitdijk
een bak koffie neem. Wat is Nederland toch mooi.
In Noord Holland zak ik af naar Medemblik, Wevershoof, Oosterdijk, Enkhuizen, Hoorn, Volendam en
Monickendam. Allemaal over prachtige slingerde dijkweggetjes. Zon en in de wind in mijn gezicht. Ik
zie allemaal prachtige haventjes waarvan ik vastbesloten ben dit met Marije te delen. Moeten we wel
eventjes het IJsselmeer over om daar te komen. Moet ik wel met schoonpapa en zwager bespreken
wat dan de beste route is, het schijnt nogal te kunnen spoken op het IJsselmeer. Ho, wacht even!
Haventjes? Delen met Marije? Even de plas over? We gaan het niet over boten hebben.
Ik ben aan het motorrijden en dat is toch echt veel leuker dan boten. Ik schud mijn hoofd en trek de
gashandel nog maar even open als ik verplicht over de A10 en de A1 via Spakenburg richting
Harderwijk en Elburg rijdt. Tijdens deze rit besluit ik om mijn mening te herzien. Waarom zo in twee
mogelijkheden blijven praten; Motorrijden en Bootje Varen? Is er nou niets iets wat ons verbindt. Ja,
natuurlijk mijn schoonfamilie, de Akkermannetjes, zijn he-le-maal daas van boten.
En ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik het zeer goed getroffen heb met hen. Dus daar ligt wel
een verbinding. Maar als ik Elburg binnenrijdt, bijna op het einde van mijn route, weet ik het ineens.
De beste verbinding tussen een motor en boot is natuurlijk een motorboot.

Ruud Visser
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Cassiopeia definitief vertrokken.
Een bijzondere boot heeft onze haven voorgoed verlaten.
Cassiopeia, een Cormoran (kustvaarder 2) van de
ontwerptafel van Dick Koopmans Sr. die al 40 jaar in de
familie was van de familie Wartena is ingeruild voor de
Umiak, een Jantine 4, ook ontwerp van dezelfde
Koopmans.
Vader Hans Wartena, ruim 25 jaar voorzitter van De
Nadorst, mag in zijn tijd de Patris Familias van de haven
worden genoemd. Hij stond aan de wieg van de realisatie
van haven De Nadorst, toen een onderdeel van de
Zwolsche Roei en Zeil vereniging. Hij had de Cassiopeia
reeds in zijn bezit. Na hem heeft Sjoerd Wartena en zijn
familie ook met de Cassiopeia grote zeiltochten
ondernomen.
In het vorige NN stond daar nog een verslag van in. Het
moet Sjoerd (nog steeds erg betrokken bij de Nadorst als
voorzitter van het stichtingsbestuur) erg aan het hart zijn
gegaan toen hij besloot uiteindelijk de familieboot waarin
hij met zijn vader en later alleen of met zijn familie zoveel
tijd zeilend in heeft doorgebracht in te ruilen voor de
Umiak.

Cassiopeia 2

Wij vroegen hem wat dat voor hem heeft betekend.
Van 9,5 meter naar 12,5 meter. Nooit verwacht toch gebeurd….we leven in een droom!
Dat onze Cassiopeia de Nadorst zou verlaten werd zeker de eerste jaren nog niet verwacht.
‘t Scheepje bracht ons overal waar we wilden en was eigenlijk onderhoud vriendelijk.

Ergens ‘onder het raam’
van Dick en Grietje
Al vanaf 1964 hebben wij de ligplaats voor onze Cassiopeia’s in Hasselt ergens ‘onder het raam’ van
Dick en Grietje. Eerste 10 jaar met Cassiopeia 1, een scheepje ontworpen en gemaakt bij van Brussel
in Hasselt. In 1975 werd deze verkocht en een stalen casco gekocht naar het ontwerp van Dick
Koopmans, de Cassiopeia 2. Deze was geschikter voor grotere reizen.

Eerst onder onze kapitein Hans Wartena (mijn vader overleed in
1991) en later onder schipper Sjoerd of Jen Wartena heeft dit
trouwe donkergroene scheepje ons waarschijnlijk meer dan
60.000 mijlen gedragen. Noorwegen (tot aan de Poolcirkel),
Finland, Polen, Shetland, Ierland, ja eigenlijk alle landen die
bereikbaar zijn binnen 14 dagen hebben wij bezocht. 9,5 m lang,
heel handelbaar, oer betrouwbaar en geheel om ons heen
gevormd in al die jaren.
Met zijn mast hoogte van 12,45 geschikt om onder de Ketelbrug
door te gaan en met 1,6 m diep ook mogelijkheden op de
Beulaker. Waarom dan toch verkocht? Meer comfort op
zee(vooral bij slecht weer), meer actieradius in onze beperkte
vakanties, meer ruimte om met groter wordende kinderen prettig
aan boord te verblijven of gewoon een nieuw avontuur.
Eigenlijk het laatste, hoe vaak hadden we al gekeken bij de

Cassiopeia 1
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grotere stoere zeezeilers?
We waren eigenlijk uitgeklust met onze Cassiopeia, waren geweest op de plekken waar we heen
wilden en vonden de maat van 9,5 m voor een reis naar Azoren of IJsland toch wat klein. Tijdens het
bekijken van te koop zijnde bootjes viel het oog van mede-eigenaar en broer Jen op een 42 voets
Koopmans. Stoer, veel meer ruimte, bereikbaar en super geschikt voor een vervolg van onze
zeereizen. Erna (mijn vrouw) en ik gingen op 30-4 kijken aan boord in Sint-Annaland en waren direct
verkocht; op 18-6 zeilden we de eerste mijlen met onze aankoop.

Stoer, veel meer ruimte,
bereikbaar en super geschikt
De Cassiopeia was inmiddels binnen een week na het plaatsen van de advertentie verkocht aan een
heel enthousiaste koper. Uiteraard ging de verkoop ons aan het hart, niet alleen zelf opgegroeid op dit
schip, maar ook onze eigen kinderen. Walvissen om ons heen gehad en op rotsen gezeten. Op ons
e
e
15 (Jen) en 18 (Sjoerd) levensjaar de eerste toch gemaakt vanaf Bergen naar Terschelling. Met
vrienden en bestuursleden vele mijlen gemaakt. Tja, en dan vaart hij zomaar zonder ons weg….
Wij kunnen nu de eerste jaren weer heerlijk klussen en plannen maken, wil je ook eens aan boord
kijken, schroom niet om een afspraak te maken!

Sjoerd Wartena

Deel 3 - Via de Rhône, Sâone, het kanaal Rhône au Rhin en de Rijn
terug naar Hasselt.
We zijn aan de terugreis begonnen van af Port St Louis, 320 km tegen de stroom in en niet altijd even
makkelijk.
Hierbij een overzicht:

Deel 1 Heenreis
Deel 2 Middellandse
zee
Deel 3 Terugreis
Totaal

kilometers
1.577

sluizen
224

Motor uren
274

vaardagen
65

diesel
685 liter

396

geen

44

50

110 liter

1.504
3.577

144
368

197
515

38
153

492 liter
1278 liter

Op de heenweg hadden we al gezien dat er
niet veel plaatsen zijn om te overnachten en
met de stroom tegen maak je niet zo veel
kilometers op een dag. We zijn blij dat we
een kaart van de rivier hebben gekocht
anders hadden we sommige overnachting
plaatsen niet gevonden. De sluizen werken
gelukkig bijna allemaal goed mee en
schutten we meestal binnen een uur, er zijn
maar 13 sluizen. Overigens is er nog weinig
scheepvaart en liggen we een aantal keren
alleen in een sluis. De Engelse taal is een
probleem voor de sluiswachters, toch wel
vreemd op een rivier, die door internationale
scheepvaart wordt bezocht.

14

Wat de omgeving vooral mooi maakt zijn de wijngaarden die nu allemaal groen tegen de
berghellingen afsteken. Over de terugweg hebben we een fors aantal uren langer gedaan dan de
heenweg, dit komt natuurlijk door de tegenstroom van 5 tot 7 km per uur.
Avignon
Bij Lyon varen we de Sâone op, na 500 meter is hier een nieuwe bewaakte haven, pal naast een groot
modern winkel centrum met supermarkt. we besluiten om een paar dagen te blijven en Lyon te
bekijken.
Lyon is een verassing voor ons en dan met name het oude gedeelte met zijn smalle straatjes, de
kathedraal boven op de heuvel en de Traboule. Traboule zijn steegjes die tussen meerdere achter
elkaar gelegen huizenblokken lopen met smalle vierkante binnenplaatsen met de trappen naar
appartementen, die alleen een raam aan de trapgat zijde hebben. Lyon is een bezoek zeker waard.
Traboule
De Sâone is wederom een verademing, de
omgeving is prachtig groen, er is nauwelijks
stroom tegen en de stadjes zijn mooi met
voldoende aanlegplaatsen. We ervaren de
Sâone als een mooie kalme rivieren die
kronkelt tussen de beboste heuvels van het
Franse land. Langs de oevers zijn veel
vissers te vinden die met de hele familie hun
kampement opslaan compleet met
kampvuur. Er zijn in dit deel van de Sâone
veel (vrije) aanlegplaatsen, veel stadjes doen
met een ‘Halte Fluviale’ hun best om de
watersporters te lokken.
De bedoeling is dat we via het kanaal Rhône au Rhin naar de Rijn in Duitsland varen om ons vanaf
daar met de stroom mee te laten voeren naar Hasselt. Maar vanaf Lyon gaan we eerst nog 200 km
over de Sâone. Het weer is prachtig en onder een warme zon vervolgen we onze reis langs deze
mooie rivier, de sluizen zijn geen enkel probleem en hebben een verval van een paar meter. Voordat
we het kanaal invaren gaan we eerst naar de jachthaven van Chalon sur Sâone, de (mega)
supermarkt is dichtbij de haven zodat we goed kunnen inslaan voor de tocht over het kanaal. Uit onze
boeken hebben we begrepen dat er niet veel mogelijkheden zijn voor inkopen en om te tanken. In St
Jean de Losne staat een dieselpomp aan het water waar we de boot aftanken, de sluis naar het
Rhône Rijn kanaal is een paar kilometer verderop.

de (mega) supermarkt is dichtbij de haven
zodat we goed kunnen inslaan
Canal du Rhône au Rhin
Het Rhône- Rhin kanaal is 210 km lang en heeft 110 sluizen, vanaf de Sâone 70 sluizen omhoog en
40 sluizen naar beneden. Voor het grootste gedeelte is het kanaal opgenomen in de rivier de Doubs.
Na 30 km kom je in het Jura gebergte, na Montbeliard wordt het landschap vlakker met op de
achtergrond het hoge Vogezen gebergte zoals de grand Ballon d' Alsace. Het kanaal vormt de
verbinding tussen de Sâone en de Rijn. De sluizen hebben de bekende afmetingen voor een spits, de
kanalen zouden tenminste 1.80 meter diep moeten zijn en zijn erg smal, de laagste brug is 3.50 meter.
Bijna alle sluizen zijn geautomatiseerd, bij aanvang (vanaf de Sâone) krijg je een afstandsbediening
mee met een lader.
De laatste helft, de 40 sluizen naar beneden worden bediend door studenten die op een brommertje
met je mee reizen van sluis tot sluis. Hier doen we dan wel 2 lange dagen over. De studente die met
ons meereist spreekt goed Engels en Duits. In dit laatste deel naar de Rijn wordt zoveel mogelijk in
konvooi gevaren en wil men van tevoren van je planning op de hoogte zijn, de meereizende
sluiswachters vragen daar voortdurend naar.
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Bij de eerste sluis wordt gevraagd naar onze diepgang (1.40), de sluiswachter verteld dat het kanaal
1.50 tot 1.60 diep is en dat we het maar moeten proberen. Bij de kruising van het kanaal en de rivier
de Doubs hebben we nog 10 cm onder de kiel en dat over een rots bodem. De eerste nacht hebben
we doorgebracht in Dôle de geboorte stad van Louis Pasteur. Het eerste stuk van het kanaal is
aanvankelijk redelijk saai tot de stad Dôle daarna kom je in steeds bergachtiger gebied en uiteindelijk
in de Jura.
Dit maakt het kanaal erg aantrekkelijk en
de omgeving is meer dan prachtig.
Daarbij is het behoorlijk afgelegen
doordat er nauwelijks grote plaatsen zijn.
We varen afwisselend in zeer smalle
kanaaltjes die telkens weer verbinding
maken met de erg mooie rivier de Doubs.
Voordat we de rivier opvaren moeten er
een sluis gepasseerd worden of een
barrage. Het kanaal is deels uit de rots
gehakt en overal even diep.
Op de rivier wordt de plek van de
vaargeul, op de brede stukken,
aangegeven met bordjes op de kant. Op
deze bordjes staat dat je 10, 15 of 20
meter uit de kant moet varen om in de vaargeul te blijven. Er zijn voldoende afmeer mogelijkheden die
bestaan uit drijvende steigers waar 1 of 2 boten aan kunnen liggen. Het Rhône Rijn kanaal is
verreweg het mooiste kanaal/rivier die we hebben bevaren.
Besancon
Bijna aan het einde van het kanaal ligt Mulhouse. De stad heeft één haven in het centrum, echter daar
kunnen we niet terecht omdat hij te ondiep en vol is, uiteindelijk liggen we prima aan een particuliere
drijvende stijger. In de middag hebben we rondgewandeld en gedineerd, je kunt in dit stadje al
duidelijke de Duitse invloeden zien.
’s Avonds wanneer we slapen wordt Joyce wakker van stemmen op de stijger. Als ze even later
omhoog kijkt door het daglicht ziet ze dat de boot beweegt en dat terwijl we denken dat we vast
liggen, dat klopt dus niet. Als ik buiten ga om te kijken blijkt dat alle aanmeertouwen zijn los gegooid
en dat we midden in het kanaal drijven. Als we uiteindelijk weer vastliggen zien we twee Franse
jongens aan de overkant, die de grootste lol hebben.
Het is maar wat je leuk vindt. Ik ben al lang blij dat dit niet op een stomende rivier is gebeurd, maar in
dat geval gooien we meestal een anker uit om dit soort situaties te voorkomen. Na Mulhouse gaan we
verder naar Niffer waar ons nog 1 sluis wacht tot de Rijn.

We zien twee Franse jongens aan de overkant
die de grootste lol hebben
De Rijn is vanaf Basel over een lengte 180
kilometer gekanaliseerd, dit stuk heet het Canal d'
Alcsace, en heeft 10 sluizen. De stroomsnelheid is
gemiddeld 5 kilometer per uur. De ene oever, voor
ons bakboord stroomafwaarts, is Frans de andere
oever is Duits.
De 8 eerste sluizen zijn Frans en de sluiswachters
spreken gelukkig goed Engels en geven je komst
door aan de volgende sluizen, de laatste 2 sluizen
zijn Duits.

16

De scheepvaart is op dit deel vrij rustig, de enige drukte ontstaat wanneer er een sluis wordt geschut.
Na de laatste sluis (Iffezheim) krijgt de Rijn vrij baan en hebben we tot aan Zwolle geen sluizen meer.
Voorlopig stormen we naar beneden, de Rijn heeft hier vrij baan en stroomt hier met minstens 5 á 6
km. per uur. We moeten er niet aandenken om daar tegen in te varen. Voor het bevaren van de Rijn
hebben een boek gekocht waarin alle informatie over de Rijn in staat (Der Rhein van Manfred Fenzl).
Er zijn hier meer dan genoeg haventjes, meestal in grindgaten en zijarmen van de Rijn. In het boek
staat van elk haventje de diepte en het telefoonnummer van de havenmeester, dit is vooral erg handig
als je twijfelt over de diepte (pegel) van een haven, vastlopen op stromend water in een havenmond is
geen aanrader.
Koblenz
Het mooiste gedeelte van de Rijn ligt tussen Rudesheim en Koblenz met de Loreley als meest
herkenbare plek. Dit stuk Rijn van ongeveer 70 kilometer staat op de Unesco wereld erfgoedlijst en is
vooral bekend van de vele kastelen en burchten die hier tegen de heuvels geplakt staan. Het is hier
smal en het stroomt hard, gelukkig is er weinig scheepvaart die ons achter opkomt.
Er is wel veel tegemoetkomend verkeer waar we vaak voor moeten uitwijken, dit omdat de
binnenvaartschippers een blauwe bord voeren om aan te geven dat zij de binnenbocht willen aan
houden. De cruiseschepen, er zijn op dit stuk van de Rijn meer cruiseschepen dan binnenvaart, gaan
erg hard en laten op het laatste moment pas hun blauwe bord zien.
Het scheepvaart verkeer bij de Lorelei wordt door een verkeerspost (marifoon) begeleidt, dit is echt
wel nodig omdat dit een smal en onoverzichtelijk stukje is. Wij kunnen ons voorstellen dat hier vroeger
veel ongelukken zijn gebeurd en dat kwam vermoedelijk niet omdat de schippers werden afgeleid door
de mooie dame boven op de rotsen. In Koblenz leggen we aan en blijven een dagje om de stad en het
bastion te bezoeken.

Dat kwam niet omdat de schippers werden afgeleid
door de mooie dame
boven op de rotsen
Na Koblenz komt het Duitse Ruhrgebied in zicht met veel industrie langs het water, hier begint het dan
ook flink wat drukker de worden. De schepen stroom opwaarts varen in lange kolonnes van soms wel
10 schepen, gelukkig vindt je hier geen cruiseschepen meer. In Keulen leggen we aan in de
stadshaven en bezoeken de stad, met name de Keulse Dom is nog steeds erg imposant. Na Keulen
maken we nog een tussenstop in Emmerich en gaan we het centrum in om een hapje te eten. Kort na
Emmerich verlaten we de Rijn en varen het Pannerdens kanaal in, vervolgens komen we op de IJssel
en varen langs Doesburg, Zutphen en Deventer naar Zwolle.
Zodra we de pijpen van de IJsselcentrale in zicht krijgen weten we dat we thuis zijn, we varen na de
Spoolde sluizen te hebben genomen over het Zwolle IJsselkanaal via het Zwarte water naar Hasselt.
We zijn na 5 maanden op 9 september 2015 weer op onze thuishaven .
Keulen
De terugreis via de Rhône, Sâone, Canal
Rhône aux Rhin en de Rijn is voor ons een
goede keus geweest. De reis over de Rhône
is onvermijdelijk als je binnendoor naar de
Middellandse wil en moet je dus op de heen
en terugweg bevaren, totaal 640 km.
Vooral de terugweg is best even opletten, de
tegenstroom is op sommige plekken wel iets
om rekening mee te houden en de afstanden
tussen havens zijn groot, waarbij je ook nog
het risico loopt dat sommige havens niet
toegankelijk zijn.
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Gelukkig bestaat er nog de mogelijkheid om voor of achter de sluizen af te meren, dit uiteraard na
sluitingstijd van de sluizen voor de pleziervaat (na 21.00 uur) en in overleg met de sluiswachters. De
Sâone is ook onvermijdelijk voor een reis naar de middellandse zee maar is een heel ander verhaal
van de Rhône, op de Sâone is er nauwelijks stromening en zijn er voldoende aanleg plaatsen.
We hadden van te voren al gelezen dat het Canal Rhône aux Rhin erg mooi zou zijn, maar zo mooi
hadden we ons niet bedacht, vooral de stukken over de rivier de Doubs die ongeveer de helft van het
traject voor de watervoorziening zorgt zijn zeer imposant.

De Rijn is vooral imposant
De Rijn is ons erg meegevallen, we dachten dat vooral de golven van de beroepsvaart voor een
onrustige vaart zouden zorgen, maar hier hebben we helemaal geen last van gehad. Het merendeel
van de beroepsvaart veroorzaakt nauwelijks tot geen golven, met uitzondering van de Cruiseschepen
die je alleen bij de Loreley tegenkomt. De Rijn is vooral imposant en op het stuk bij de Loreley na
breed en overzichtelijk.
Onze sabbatical is voorbij, als wij dit deel schrijven zijn we al weer ruim een jaar aan het werk. Terug
kijkend kunnen we vaststellen dat het een bijzonder ervaring is geweest, elke dag die je richting de
middellandse zee vaart worden de dagen langer en wordt het steeds warmer, niet alleen omdat het
zomer wordt maar ook omdat je naar het zuiden vaart. We hebben ongemerkt grote afstanden
gevaren en zijn blij dat we er de tijd voor hebben genomen. De planning was acht weken voor heen
reis, acht weken voor de middellandse zee en acht weken voor de terugreis, het zijn er totaal bijna 22
geworden, ruimschoots voldoende om alles te bekijken. Als we morgen weer konden gaan dan doen
we dat zeker. Uiteindelijk zijn we bijna vijf maanden weggeweest, langer dan 6 maanden wordt
moeilijk omdat tussen 1 oktober en 1 april een groot deel van de suizen in Frankrijk alleen op
aanvraag wordt bediend.
Over de timing zijn we erg tevreden, april en mei zijn prima maanden voor de heenreis, er zijn nog
geen vakanties en het is overal rustig. Juni en juli is een goede tijd voor de middellandse zee, het is er
op de weekenden na rustig.

Als we morgen weer konden gaan
dan doen we dat zeker
De Fransozen hebben vanaf eind juli vakantie en dan wordt het op de middellandse zee erg druk en
onrustig, dit komt vooral omdat de gashandel van een Franse boot maar één stand kent en dat is volle
kracht voorruit. Augustus en september zijn prima voor de terugreis, met een beetje geluk is rond
begin augustus geen regen gevallen en is er om die reden op de Rhône en Sâone weinig tegenstroom
(320 + 210 = 530 kilometer tot het Rhône Rijn kanaal). Het is in augustus wel erg warm en druk op de
Sâone met veel huurboten.
Kinderen van de Wind

Joyce & Henk Fikkert
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Jachthavenvereniging De Nadorst
Sluizerdijk 2
8061 AA Hasselt

Gironummer: IBAN: NL21INGB 000 3318 400
Secretariaat: degraad@planet.nl

Tarieven 2017
Jachthavenvereniging De Nadorst
Entreegeld
Lidmaatschap
Lidmaatschap/
Mede gebruiker

€ 45,00
€ 50,00

eenmalig
per kalenderjaar

€ 12,00

per kalenderjaar

€ 567,00

Borgsom

bij verkrijgen ligplaats

Liggeld – zomertarief
Liggeld – wintertarief
Liggeld - volgbootje

€ 14.00
€ 7.00
€ 12,00

per m2
per m2
per jaar

Bijdrage donateur
Kosten missen werkdag..

€ 12,00
€ 50,00

per jaar (minimaal)
per jaar

Stroomkosten vastrecht
Stroomkosten Kwh prijs
Stroomkosten passanten

€ 50,00
€ 0,30
€ 1,50

per jaar
per Kwh
per dag

TOERISTENBELASTING VERPLICHT VOOR ALLE NIET INGEZETENEN VAN DE GEMEENTE
ZWARTEWATERLAND
.€.0,80
pp per nacht
€.0,90
€.0,50

Liggeld Passanten
Douchemunten

per m2 minimaal € 5,=/dag
bij de havenmeester familie Schaapman

Elk jaar worden de tarieven aangepast aan het CBS indexcijfer, de definitieve vaststelling vindt plaats
in de Jaarvergadering ( maart 2017)

Opzeggen ligplaats voor 15 december 2016 via @mail naar degraad@planet.nl
WSV De Nadorst is lid KNWV
Ons lidnummer is 433

Website www.jachthavendenadorst.nl
Samenstelling bestuur:
Ad Akkerman
Hans de Graad
Remco Eenkhoorn
Harry van Egmond
Dick Schaapman
Vacature
Ronald Mulder

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Havencommissaris
Havenmeester
Bestuurslid activiteiten coördinator
Algemeen bestuurslid
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BTW-plicht voor motorboten in verenigingshavens vanaf 2017.
Het dreigde al even, want op grond van een uitspraak van de Europese commissie werd de BTWvrijstelling voor verenigingshavens zonder personeel in loondienst als onwettig aangemerkt. Het
Watersportverbond heeft de afgelopen tijd over deze kwestie overleg gevoerd met het Ministerie van
Financiën.
Hoewel alles nog niet tot in detail bekend is, is al wel duidelijk dat voor ligplaatsen verhuurd aan leden
voor boten die niet voor de sport maar voor louter voor recreatie gebruikt worden, de eerdere BTWvrijstelling zal komen te vervallen. Een motorboot wordt in tegenstelling tot een zeilboot geacht een
recreatievaartuig te zijn, waarvoor de BTW-plicht vanaf 2017 zal gelden. Ook "onttakelde" zeilboten
(dus boten waarvan de mast en/of de zwaarden e.d. zijn verwijderd en die dus niet meer kunnen
zeilen) zullen als motorboot/recreatievaartuig worden aangemerkt.
Ook onze vereniging zal dus - zoals het er nu naar uitziet - vanaf 2017 voor de
leden/motorbootbezitters BTW moeten gaan heffen én aan de Belastingdienst afdragen. Hóe wij dit
precies gaan vormgeven en welke gevolgen dit heeft voor de hoogte van het liggeld e.d. moet door
het bestuur nog nader uitgewerkt worden. Om tot deze uitwerking te komen, hebben wij ook nog meer
informatie vanuit het Watersportverbond c.q. de Belastingdienst nodig. Desondanks wilden wij u reeds
van deze ontwikkeling op de hoogte brengen.
Vanzelfsprekend zullen wij onze leden van het vervolg op de hoogte houden.

Hans de Graad

Column

Memories
Het is augustus en dit wordt ons laatste vaarseizoen en dus ook mijn laatste column. Eind september
zullen wij de boot naar de makelaar brengen. Wij hebben aangemeerd vlak voor de molen in Sloten.
En dan zie ik haar, ze loopt over het stenen bruggetje en ik ben binnen 10 seconden 55 jaar terug in
de tijd.
Elahuizen: Zeilschool “ ‘t Stekelbaarsje”. Sonja, de lieveling van de zeilgroep. Wij jongens van 15 jaar
vochten om een plek bij haar in de boot. De hormonen kwamen bij ons uit de boord als stoom uit een
fluitketel. Maar het regime van de zeilschool was streng, zij kenden hun pappenheimers van die
leeftijd en waakten over onze zeden en hun goede naam. Een aantal jaren later kwam ik haar weer
tegen. Tijdens de Sneekweek. Ik, student medicijnen, samen met een vriend met de zeilboot van mijn
vader, zij met een vriendin in een Randmeer in een tent op de camping Earnewoude. Hoe kon het zo
zijn, wat een onstuimig weerzien. Maar ach, als excuus kan dienen mijn geaardheid als spirocheet.
Ik heb haar daarna nooit meer gezien, maar nog wel eens aan haar teruggedacht.
Daar staat ze nu. Ook ouder geworden. Haar figuur is nog goed voor haar leeftijd. Nog steeds die wat
arrogante en afstandelijke houding die haar juist toen zo spannend maakte, moeilijk te veroveren. Hoe
zou mijn leven er hebben uitgezien als die ontmoeting in Sneek een langer vervolg zou hebben
gehad? Laat ik er geen misverstand over ontstaan. Ik ben heel gelukkig met mijn vrouw en 3 schatten
van kinderen, de inrichting van mijn leven, maar fantaseren mag toch wel?
Ik sta wat verscholen achter de rug van mijn vrouw haar te observeren. Ik durf, wil haar niet
aanspreken, wat moet ik zeggen zonder te blozen? Het is zo’n tijd geleden en misschien wil ze er wel
helemaal niet aan herinnerd worden. Die man naast haar zal haar echtgenoot wel zijn. Ik besluit dus
niets te doen en laat haar gaan. Ze daalt de stenen trap af richting de gracht en verdwijnt uit mijn
gezichtsveld.
“Wat ben je toch stil”, zegt mijn vrouw. “Is er wat?” “O nee”, zeg ik, “ik moest even aan iets denken”.
Spirocheetje
Spirocheten hebben een vrij kort bestaan, helaas was dit mijn laatste column, wie neemt het over?
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