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deze loefbijter
Toen wij in augustus van Gouda naar Boskoop verhuisden,
hadden we niet gedacht dat we met een minder prettige kant van
de watersport zouden worden geconfronteerd. Wat is het geval
? Midden in het dorp ligt de zogeheten hefbrug over de Gouwe.
Aangezien wij aan de Reeuwijkse kant wonen moeten we voor
onze boodschappen e.d. over de brug. In de periode van juni
tot en met september is het een komen en gaan van jachtjes,
die van Noord naar Zuid en v.v. varen. Het is de staande mast
route. Toen de brug in 1935 gebouwd werd, was er even een
discussie of 2,5 meter doorvaart niet te laag was. Deskundigen
van Rijkswaterstaat gaven toen het bevrijdende antwoord: de
meeste schepen konden er onderdoor! Heden ten dage zijn de
waarnemingen toch wat anders: zelfs motorjachtjes van niet al
te grote omvang moeten al wachten tot de “Hef” zich verheft.
Resultaat: gedurende deze maanden vele keren per dag lange files
aan beide zijden in het dorp. De bouw van de Heineken terminal
in Alphen, waar zeecontainers in zeer grote aantallen verscheept
worden om de internationale dorst te lessen, draagt overigens
flink bij aan dit verschijnsel.
Toch is er niets nieuws onder zon. Medio de negentiende eeuw
verscheen er een boekje over de geschiedenis van Boskoop,
waarin de volgende passage opduikt: ”Het dorp Boskoop, ook
wel gespeld Boscoop en Boskop, ligt 3 ½ u. (!) ten zuidoosten van
Leiden, 1 ¼ u. ten zuiden van Alphen en 2 ½ u. ten noordwesten
van Gouda, aan de Gouwe, die het doorsnijdt, over welke hier een
brug, met wip en klap, ligt, en langs welke er vele trekschuiten
van Amsterdam, Leiden, ‘s –Gravenhage en elders, naar en Gouda
doorvaren. Hier is ook de doortocht van alle schepen, die uit het
Haarlemmermeer, langs den Rijn, door Gouda of om die stad
heen, den IJssel bevaren moeten, naar en van Zeeland, Braband
en andere landschappen. Dit één en ander veroorzaakt hier een
gedurige beweging, voornamelijk na het schutten van de sluis in

Gouda, aan den IJssel, wanneer de brug te Boskoop bijna ieder
ogenblik wordt opgehaald.”.
Toch zit er, realiseer ik mij, ook een mooie kant aan dit verhaal:
voor de watersporter zelf. Immers de bruggen van Boskoop en
Waddinxveen draaien zo vaak dat het oponthoud zeer beperkt is.
Wat mij wel opvalt is, dat het aantal platbodems dat langs komt
zeer gering is. Dat geldt sowieso voor de gehele zuidwestelijke
delta. Er licht daar een prachtig en uitgestrekt vaargebied ook
voor onze schepen. Je ziet ze er nauwelijks. Laten we afspreken
dat we volgend seizoen die Boskopers nog meer reden tot chagrijn
geven en de steven naar het zuiden wenden!
Ook in deze Loefbijter weer artikelen over het varen in het
Noorden. Een bijzonder interview met Alexander en Maria die
met hun Grundel Mandarin vanuit Berlijn lange tochten maken,
zelfs tot in Amsterdam. Dietmar Brand, die het Wad inmiddels als
zijn broekzak kent, laat zich in “Je moet maar durven” door mede
SKVR schippers verleiden tot een nieuwe route over het Wad.
Terwijl Jan Hendrik Ockels ons meeneemt in wat elke schipper
het meest vreest: mist op groot water. Natuurlijk is er een verslag
van het noordelijke herfstweekend.
Het bestuur bereidt op dit moment de traditionele
Nieuwjaarsbijeenkomst met snert en oorlam in Deil voor. Het
voorlopige programma heeft deze keer als thema’s: het weer en
veiligheid aan boord. We zien u graag 20 januari om half elf.
Nadere berichten volgen op de website of per e-mail.
Namens het Bestuur: Fijne Feestdagen en een Vrolijk Nieuwjaar.
Namens het bestuur
Willem Kooijman
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Agenda en mededelingen
Data 2017
20  jan

Nieuwjaarsbijeenkomst SKVR

20/28 jan

Boot Düsseldorf

9/14 febr

Boot Holland Leeuwarden

10/12 febr

Belgian Boat Show Gent

16/18 febr

Belgian Boat Show Gent

7/11 mrt

Hiswa Rai Amsterdam

Nieuwjaarsbijeenkomst 2018 in Deil
De jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst op de werf in Deil zal plaats
vinden op zaterdag 20 januari. Om 10.30 u staat de koffie klaar.
Vanaf 11.00 u worden er weer interessante onderwerpen onder
uw aandacht gebracht, die u in het nieuwe vaarseizoen van pas
kunnen komen.
Het Weer.
Tijdens onze vaartochten hebben we altijd te maken met het
weer en de weersystemen. Op basis van onze eigen interpretatie
van de weersverwachtingen maken we inschattingen. Is de
bestemming haalbaar met die bepaalde wind, houden we het
wel droog, hoe ziet er de komende dagen/ week uit, moet de
zonnebrandcrême nog mee? Deze lezing gaat u helpen uw eigen
interpretaties te verbeteren.
De veiligheid aan boord.
Veiligheid aan boord heeft vele invalshoeken. Iedereen heeft
wel zo zijn eigen stokpaardjes of aandachtpunten op dit gebied.
Maar toch, we weten het vaak wel, maar handelen we er ook
naar?
In deze presentatie komt het hele scala weer aan bod. Met
vooral veel praktische tips. Het zal u verrassen hoeveel er nog te
leren valt, ook als je al heel lang vaart.
Soep en oorlam.
Dankzij de goede zorgen van Jan en Marianne Christiaanse
staat de erwtensoep met roggebrood weer klaar tijdens de
middagpauze. Na het middagprogramma vindt de afsluiting
plaats op de deel bij Ted en Lydia en heffen we het glas op het
Nieuwe Jaar.
Aanmelden.
Bij voorkeur per email bij penningmeester Rob Thuis
(ledenadministratie@schipperskring.nl ). Het bestuur nodigt met
name ook nieuwe leden van harte uit om aanwezig te zijn bij deze
nieuwjaarsbijeenkomst. Graag willen we met u kennismaken en
de band versterken.
Meldt u tijdig aan, want de capaciteit is, zoals u weet beperkt. De
bijdrage in de kosten is € 10,00 p/p , te voldoen bij binnenkomst.
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Verslag van SKVR Najaarsevenement 2017

door Richard Jansink

Bezoek aan gemeentewerf Vreeswijk op zaterdag 28 oktober
2017
Voor het SKVR najaarsevenement werd ditmaal een bezoek gebracht
aan de gemeentewerf van Vreeswijk. Vreeswijk is een klein stadje
onder de rook van Utrecht. Als je er niet moet zijn weet je niet dat het
er is, want het ligt weggedrukt in een hoek waar de autosnelwegen
A2 en A27 de rivier de Lek kruizen. De stad Vianen, gelegen aan de
overzijde van de rivier, geniet meer naamsbekendheid, maar dat komt
vooral omdat het verkeersknooppunt daar naar is vernoemd. Voor de
binnenvaart heeft Vreeswijk echter een grote betekenis gehad. Maar
daarover zo meer .....
Het najaarsevenement begon met de ontvangst en lunch in het
Theehuys, gelegen op het terrein van de gemeentewerf langs
de Vaartse Rijn. Na de lunch werd de groep in tweeën gesplitst.
De ene groep werd eerst rondgeleid over het terrein van de
gemeentewerf. De andere groep maakte onder begeleiding van
een gids een wandeling door de oude kern van Vreeswijk. Na de
pauze werd gewisseld.
De gids in mijn groep was geboren en getogen in Vreeswijk en
wist daardoor veel leuke anekdotes te vertellen. Verhalen over
het wapengekletter tussen Vianen en Vreeswijk, het bezoek
van Napoleon waarbij hij zich ergerde aan de modderige paden
............. en de uitspraken van de jonge koningin Wilhelmina....”ik
kom nooit meer op zo’n koude en tochtige plek” ......maar ook
persoonlijke verhalen over het strafwerk dat hij heeft moeten
maken in de voormalige sluiswachterswoning / annex politiepost.
De historie van Vreeswijk gaat ver terug in de tijd. De plaats is
in de vroege Middeleeuwen gesticht door Friese handelslieden
op een zanderige verhoging (stroomrug) in het veen- en
rivierenlandschap. Vreeswijk heeft zijn naam waarschijnlijk te
danken aan zijn Friese stichters .......Friezenwijk. De scheepsvaart
kreeg voor Vreeswijk betekenis na de aanleg van de Vaartse Rijn
in de 13e eeuw. Na afdamming van de Kromme Rijn bij Wijk bij
Duurstede en de Hollandse IJssel moest de aanleg van de Vaartse
Rijn de stad Utrecht weer bereikbaar maken voor de scheepvaart.
In eerste instantie was er nog geen sluis die toegang bood tot
de Lek. Daardoor moest lading worden overgeslagen en kleinere
schepen middels een overtoom over de dijk werden getrokken.
In de 14e eeuw werd de eerst sluis aangelegd. Vanwege het
noodzakelijk oponthoud konden de schippers proviand en
scheepsbenodigdheden in slaan.
De aanleg van het Merwedekanaal en de Koninginnensluis aan
het einde van de 19e eeuw bracht een enorme voorspoed voor
de middenstand in Vreeswijk. Het dorp werd flink uitgebreid met
nieuwe woningen voor sluispersoneel en bedrijfspanden voor
scheepsbenodigdheden en proviand.

Onze gids op de “Spuisluis”

Vreeswijk had op een  gegeven moment meer bakkers, slagers
en kroegen dan een middelgrote stad.  In de jaren dertig van de
vorige eeuw was het scheepvaartverkeer dusdanig toegenomen
dat het oponthoud bij de sluizen ontoelaatbaar werd. De overheid
besloot daarom tot aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal en
de Prinses Beatrixsluizen. Doordat de nieuwe, met hefdeuren
uitgeruste sluizen relatief ver ten oosten van de dorpskern
werden aangelegd konden schepen zonder noemenswaardige
vertraging de sluis passeren en werd de bebouwde kom gemeden.
Hierdoor kelderde de omzet van de vele winkeliers, handelaren
en parlevinkers dramatisch.
Wat nu rest is een dorpskern met een schilderachtig
sluizencomplex en een scheepswerf die in 2002 door de
gemeente Nieuwegein werd opgekocht. Deze werf is nog steeds
in gebruik, maar dan alleen voor onderhoud aan voormalige
bedrijfsvaartuigen ouder dan 50 jaar.
Voor meer informatie over de geschiedenis van Vreeswijk in
het algemeen en de museumwerf in het bijzonder kun je de
volgende websites raadplegen: www.museumwarsenhoeck.nl/
home-3/historie/vreeswijk-2 en www.museumwerf.nl.
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Het programma werd afgesloten met een smakelijk
stamppottenbuffet, bereid en opgediend door vrijwilligers van
het Theehuys.
Dank voor Jan en Marian Christiaanse voor de organisatie van het
najaarsevenement en aan de vrijwilligers van de gemeentewerf die
dit evenement hebben mogelijk gemaakt.
De “Oude” sluis.

De Hollandse boot “De Vrijheid” van Richard Jansink haalde Dagblad
De Stem, tijdens de vlootschouw afgenomen door de Commissaris
van de Koning en de Burgemeester van Drimmelen t.g.v. het 50 jarig
jubileum van WSC De Biesbosch in Drimmelen.
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Afsluitweekend SKVR-Noord 2017
									
Op zaterdag 16 en zondag 17 september hebben Jan Jaap van
Putten en Jan de Jong   het afsluitweekend SKVR Noord vorm
gegeven.
Ik denk dat ik mag zeggen dat we daar met z’n allen met een zeer
goed gevoel op terugkijken. Heren chapeau!
Wat stond er zoal op het programma?
Allereerst dienden we ons op zaterdag 16 september tussen
12.00-13.00 uur te verzamelen in “It Sylhûs” te Heeg. Indien je
ooit Heeg aandoet de moeite waard om deze accommodatie te
bezoeken. Op het boven-terras of in de kantine overzie je het
hele Heegermeer, echt een schitterend zicht zeker als de zon
laag over het meer schijnt. Wat ook indrukwekkend is is het
gebouw zelf, gebouwd en ontworpen door vrijwilligers van de
watersportvereniging Heeg samen met de vrijwilligers van de
stichting Friese Tjottervloot. Voor die Tjottervloot waren we
natuurlijk naar Heeg afgevaren. Deze vloot bestaat uit 10 tjotters
en 1 Fries jacht. De Stichting Friese Tjottervloot, ontstaan uit
de oude jeugdherberg ‘It Baeken’ van Heit en Mem Piersma,
onderhoudt deze elf schepen. De stichting heeft ook als doel om
zoveel mogelijk mensen te laten zeilen in deze tjotters. Dat geldt
voor zowel jong als oud. Voorheen waren de tjotters de zeilboten
die bij de jeugdherberg hoorden en waar menig jongere in de 70er en 80-er jaren in heeft leren (platbodem)-zeilen.
In It Sylhûs kregen we een uitleg over hoe de stichting Friese
Tjottervloot is ontstaan, wat haar doelstelling is en hoe zij dit
stukje erfgoed proberen te behouden. Zoals gebruikelijk wordt
alles bestierd met vrijwilligers bestaande uit oud-zeilinstructeurs
van It Baeken de jeugdherberg en zeilschool.
Zo bleek dat enkele oud-instructeurs en bestuursleden met de
Tjotters af waren gereisd naar Frankrijk (Bretagne) maar zelfs ook
naar Australië waar zij met hun tjotters enorme belangstelling
hadden. Na de uitleg over de stichting en de Tjotters zijn we naar
de hal gegaan waar de Tjotters liggen en worden onderhouden;

door Jan Jaap van Putten

naast deze hal lagen alle tjotters in het water en konden we ze
beter bekijken. Prachtige schepen met een beperkte diepgang
van 30 cm en mooie meer-zwaarden. Voor ons was het duidelijk
dat je met deze schepen alle meren en sloten van Friesland
makkelijk kan bevaren.
Rond 15.30 uur was het tijd om te vertrekken naar de haven van
Idskenhuizen waar het resterende programma van het weekend
zich zou afspelen. We vertrokken met een prachtig zonnetje en
een mooie zuidwesten wind kracht 2-3 uit de Heegerhaven. De
meesten van ons vanzelfsprekend vol bezeild met grootzeil bak
en het fok stuurboord. We waren net op het Johan Frisokanaal
(Jeltesloot) of we kregen een bui op ons dak; ongehoord. De
wind viel weg en de bui bleef ruim een uur boven onze boten
hangen. Ik heb in zo’n korte tijd nog nooit zoveel water uit de
lucht zien vallen.

Rond 16.30 uur kwamen we in Idskenhuizen aan en werden
we door Jan de Jong naar de beschikbare boxen geloodst. Daar
iedereen redelijk nat was geworden was het dus tijd voor een
oorlam om een beetje op te warmen. Wat leuk was dat er ook
vaste SKVR-Noord schippers en schipperse acte de presence
gaven. Zo waren Sjoukje Volbeda en Fabio Poelhekke ook
aanwezig en later schoof ook Arend Zijlstra bij.
Tot ongeveer 18.00 uur kregen we de tijd voor bijpraten of
(hernieuwd) kennismaken onder genot van een drankje. Dit alles
in grand-café Neptunus bij de haven. Het borrelen en napraten
ging als vanzelfsprekend over in het aanzitten bij de maaltijd waar
we op een stamppotten buffet werden gefêteerd. Boerenkool,
Andijviestamp en Hutspot met vette jus en balletjes gehakt en
chipolata worstjes. Heerlijk.
Rond 20.00 uur was het tijd voor een avond vol muziek
en samenzang. Ineke Valkonet deelde de stencils uit met
oudhollandse schippersliederen zodat iedereen uit volle borst
mee kon zingen. Het maat houden viel ons niet tegen zeker
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onder begeleiding van Jan de Jong op zijn trekzak en Han
Blankert op gitaar. Jan en Han zijn wat dat betreft een fantastisch
muzikaal duo.

van Aerden, Jan de Jong, Nel Blankert, Renate Kelter, Eugène
Valkonet,  Hans en Ada de Groot].
Hieronder zie je het schema met winnaars en afvallers:
Ronde 1

Ronde 2

Ronde 3

Finale

Rob Thuis
1.

Han
Blankert
Han
Blankert
Bartjan
Kelter

Na een druk programma van de zaterdag gingen we uit elkaar
om het bed op te zoeken en van een heerlijke nachtrust te
genieten. Het viel op dat menigeen bij elkaar op de boot nog een
slaapmutsje nuttigde zodat het uiteindelijk toch nog laat werd.
Zondagochtend hadden we om 10.00 uur palaver.
Het programma was heel simpel: eerst koffie drinken (uit eigen
kan) en koek van Jan Jaap en Freke en vervolgens terug naar
eigen haven of meedoen met de optimisten zeilwedstrijd
voor dames en heren. We namen afscheid van Jos en Jan
Hortensius met hun Zeeuwse schouw   en Lammert, Patricia
en Sven Soet met hun Vollenhovense Bol. Maar ook van Tineke
en Kees Pasmooij, die hun Lemmeraak hadden verkocht, maar
aanwezig waren met hun nieuwe schip B’eau. De rest ging met
twee schepen op weg naar het Idskenhuister meer. Daar lagen
twee optimisten klaar voor de afvalrace voor dames en heren.
Jan de Jong had een mooi parcours uitgezet waar je eerst een
kruisrak moest afleggen om vervolgens terug voor de wind naar
de finishlijn te zeilen. Alles ging heel officieel, twee minuten
voor aanvang werd er op de toeter geblazen voor het signaal

Bartjan
Kelter
2.

Bartjan
Kelter
Jan Jaap van
Putten
Christel
Thuis
Ineke
Valkonet

3.

Jikke de
Jong
Jikke de
Jong
Christel
Thuis
Christel
Thuis

4.

Christel
Thuis
Freeke van
Putten

Bartjan won duidelijk bij de heren en Christel Thuis bij de
dames. Daar er maar één winnaar uit mocht komen werd er nog
een finale gezeild die door schipperse Christel werd gewonnen
en daardoor mocht ik  het verslag van het weekend schrijven.
De prijs was een lekker pak Friese dûmkes. En eeuwige roem.
Rond 14.30 uur zeilden we met de twee optimisten, de
Vollenhovense bol van Bartjan en Renate en de Lemsteraak
van Eugène en Ineke terug naar de haven.

“nog twee minuten”. De deelnemers moesten zich vlakbij de
startlijn rustig houden en niet over de startlijn varen. Dat ging
de meesten redelijk goed af alleen het optimisten zeilen was
iedereen toch wel een beetje verleerd. Een veel te groot lijf in
een veel te klein bootje. Uiteindelijk haalde iedereen de finish
onder luid gejuich van de fanatieke aanhang [Rita en Daniël
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Met zijn allen kijken we terug op een fantastisch weekend en
gaat er een groot compliment uit naar Jan de Jong met zijn
compaan Jan Jaap van Putten.
We zien weer uit naar het startweekend van 2018. In ieder
geval tot volgend jaar en allen een goede winter met fijne
herinneringen aan 2017.

Even voorstellen:

Alexander en Maria uit Berlijn

door Sjoukje Volbeda

en wat bleek? De kapitein van dit schip was haar huisgenoot!
Toen hij Marscha voor de tweede keer ontmoette, zagen ze
zo’n klipper op de Spree varen en kwam het oude idee weer
boven. Dit schip heette de Vertrouwen. Twee jaar later hebben
ze in Berlijn een grundel gekocht. Zij heeft de naam Mandarin
gekregen naar de mandarijneend, omdat het schip Alexander
aan zo’n eend doet denken. Bovendien komen de kleuren van
deze eend in de boot terug. Eerder heette het schip Second
Life, Vrouwe Anna en Vrouwe Hendrike, althans dat denkt
Alexander omdat deze laatste naam op de achterkant van het
naambord met Vrouwe Anna staat.

Dit interview met een jong gezin vond plaats op Spiekeroog, op
een moment dat het veel te hard waaide om ons op het wad te
wagen. Al op Baltrum hadden we kennisgemaakt en besloten
eerst de prachtige zeilomstandigheden te benutten om samen
naar Spiekeroog te zeilen. Eerder waren we met drie platbodems
van Lauwersoog naar Borkum en van Borkum naar Baltrum
gevaren. Op Spiekeroog kwamen we met drie Kooijman-enDe-Vries-schepen en nog een andere platbodem aan de kleine
drijfsteiger ten westen van de haven te liggen. Het was bepaald
drukker dan andere jaren op het Duitse wad, en gezellig met
zoveel platbodems. Telkens telden we er acht of tien in elke haven!
Dat hadden we in eerdere jaren nog niet meegemaakt.
Alexander Gallant woont met zijn gezin in Berlijn en heeft
daar 5 jaar geleden een 8m grundel gekocht van een eigenaar
die deze 5 jaar eerder kocht bij Heech bij de Mar. Het schip
stamt uit de jaren zeventig. Het heeft de Wannsee bij Berlijn
als thuishaven.

Mandarijneend (Bron: Wikipedia.de)
De gedachte om een platbodem te kopen was ingegeven door
een artikel in het Duitse tijdschrift Mare over de Beluga II,
het platbodemschip van Greenpeace, een klipper. Dit schip
heeft een groot ruim, kan zeilen en met de mast plat door
het binnenland varen. Hij vertelde hierover aan een vriendin

Alexander is 44 en gebruikt het schip intensief, samen met
zijn Russische vrouw Marscha (Maria) Bogdanova (39) en hun
kinderen Elias (6) en Alina (2). Elk weekend zijn ze te vinden
op de boot. Alexander doet zelf het onderhoud. Hij hoopt voor
volgend seizoen een houten optimist voor Elias te vinden om
in de thuishaven de eerste kneepjes van het zeilen onder de
knie te krijgen. Hij heeft een website geopend voor de grundel:
mandarinente.de
Marscha is van huis uit geen zeiler. Alexander daarentegen
zeilde al in de buik van zijn moeder over de Elbe en later op
de Oostzee, tussen Kiel, Oslo en Bornholm. Zelf herinnert hij
zich vooral het varen met een optimist tijdens vakanties met
zijn ouders op het eiland Fehmarn. Maar na zijn 18e heeft hij
jaren niet meer gevaren. Marscha komt uit Archangelsk en
is beroepsmusicus (mandoline). Zij had al vroeg haar eerste
muziekopleiding in Rostock afgerond. In Rusland beginnen
talentvolle kinderen daar al op de middelbare school mee.
Tegenwoordig speelt zij in verschillende plaatsen in Duitsland
in grote orkesten zodra er een mandoline nodig is en ze geeft
muziekles. Zij is als 19-jarige op uitnodiging van de stad
Hamburg naar Duitsland gekomen. Zij won een muziekconcours
en kreeg er een vervolgopleiding aangeboden. Zo heeft ze
Alexander ontmoet die er toen werkte als straatmuzikant.
Eigenlijk is hij elektricien en werkte hij in een ziekenhuis voor de
apparatuur. Later heeft hij toneelschool gedaan en verdiende
geld als straatmuzikant. Dat levert met relatief weinig uren
werk veel geld op. Maar nu ze twee kleine kinderen hebben is
hij fulltime huisvader. In zijn jonge jaren heeft hij veel met de
auto door Europa gereisd en woonde hij 10 jaar in een camper,
voordat hij met Marscha een huis in Berlijn betrok. Eigenlijk
zou hij graag een grotere boot kopen waarmee je kunt zeilen
en waarop je tegelijkertijd kunt wonen. De gemeente Berlijn
is echter niet zo happig op bewoonde schepen in de Spree en
voert een actief ontmoedigingsbeleid.
Bij de aanschaf van de grundel had zijn moeder verteld dat je
drie jaar nodig hebt om een schip te leren kennen. En dat is
ook zo. Maar dat heeft hen er niet van weerhouden meteen
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flinke reizen op stapel te zetten en de periode te benutten dat
de kinderen nog niet leerplichtig zijn. Het is ook een ideaal
familieschip want je hebt alles wat je nodig hebt aan boord. Je
kunt zelf koken en ook met kleine kinderen zelf je tijd indelen.
Veel zelfstandiger dan in een hotel en daardoor is het ook
preiswert. In 2012 zijn ze van Berlijn heen en terug naar Rügen
gevaren via het Havelkanal, de Havel-Oder-Wasserstraße en
de Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße en in 2013
dezelfde route, maar nu om Rügen heen en verder door het
Stettiner Haff, het Achterwasser en de Greifswalder Bodden
naar het eiland Hiddensee. In 2014 ging het door het ElbeHavelkanal, over de Elbe, de Müritz-Elde-Wasserstraße en het
Störkanal naar Schwerin en via de Havel en de Müritz terug.
Een echt grote reis werd in 2015 gemaakt. Ze hebben toen
drie maanden gevaren vanaf Werder over het Elbe-Havelkanal
en de Elbe naar Hamburg en verder langs Otterndorf door
de Elbe-Weser-Schifffahrtsweg naar Bremerhaven en via
Fedderwardersiel naar Wilhelmshaven. Daarna over het EmsJade-kanal en verder de Staande Mastroute naar Amsterdam.
Terug ging het over het wad langs de Nederlandse en Duitse
Waddeneilanden naar Bremen en verder over de Weser en
door het Mittellandkanal naar Berlijn.
Vooral Amsterdam heeft grote indruk gemaakt. Hoe de
scheepvaart er ’s nachts in konvooi doorgeleid wordt en hoe
je er onbekommerd kunt liggen, vastgemaakt aan een grotere
aak, midden in de stad. Maar ook hoe druk het er op een
zaterdag in de zomer kan zijn met tal van rondvaartboten
en kleinere scheepjes met sekt drinkende kapiteins die de
bruggen en kruisingen verstoppen. Halverwege hebben ze
deze reis twee weken onderbroken voor hun werk door het
schip in de Sixhaven te laten liggen en met de trein heen en
weer naar huis te gaan.
Op deze reis zijn ze van Terschelling naar Ameland gevaren en
daar bleek de haven vol te zijn. Aldus wilden ze zich voegen
bij de andere schepen die voor de haven droogvielen. Al snel
liepen ze aan de grond. Maar toen het water zakte, verplaatste
het schip zich nog wat en bleken ze op de rand van een bank
te liggen. Over de lengteas van het schip lag de ene kant hoog
en de andere kant had geen vaste grond onder zich. Alexander
dacht zelfs dat hij het schip zou kunnen verliezen omdat
de bank zo scherp afliep. Er was een hoogteverschil van 2
meter… Hij en Marscha hebben toen eerst de proviand naar
de kant van het schip gebracht die hoger lag en de watertank
leeggepompt. Vervolgens hebben ze het anker vastgemaakt
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aan een van de vallen aan de top van de mast en uitgebracht.
En toen? Nou, eigenlijk niks. Toen het water terugkwam,
dreven ze gewoon weer… Maar het verbaasde hen wel dat
zo’n diepe priel niet met prikken was aangegeven.
Op zijn website staan de diverse routes aangegeven:
In 2016 was het tijd voor groot onderhoud aan de mast en
hebben ze bijna niet gevaren. Alleen aan het einde van het
seizoen op de Wannsee. Hun favoriete vaargebied is de
Waddenzee, maar ze varen vaker op de Oostzee bij Rügen,
omdat dit vanaf Berlijn twee dagen varen dichterbij ligt. Het
leuke van zo’n platbodem is dat je heel verschillende gebieden
kunt ontdekken omdat je echt overal kunt komen.
Grappig is de constatering van Alexander dat de kinderen heel
anders reageren wanneer je achter je pc zit dan wanneer je
met je handen werkt aan het schip of thuis daarvoor dingen
voorbereidt. Ben je met je handen bezig dan gaan ze gewoon
rustig zelf spelen, terwijl ze aan je trekken, jengelen en
aandacht vragen zodra je achter je computer zit.
Heb je dingen aan de boot veranderd of heb je wensen
daaromtrent?
Om het interieur handzamer te maken heeft Alexander de vaste
tafel verwijderd en een opklapbaar exemplaar geïnstalleerd
om een grotere speelruimte te creëren. Ook heeft hij een inzet
van plexiglas gemaakt voor het voorluik, zodat de kinderen in
het vooronder daglicht hebben om te spelen zonder dat er
wind of regen inkomt. ‘Dit is niet zeewaardig, maar varend op
de motor op het binnenwater werkt het prima en ook als je in
de haven ligt, is het ideaal. En als we op groter water varen,
is het makkelijk weg te nemen. Verder heb ik een rolkluiver
gemaakt om de kluiver makkelijker te kunnen bedienen en
dus meer te gebruiken. Iets anders dat ik nog wil oplossen is
de reuk van de motor. Nu ruik je die binnen en dat zou niet
moeten. Misschien moet ik het uitlaatpijpje verlengen?’
In 2017 voeren ze alweer op de Waddenzee en ontmoetten
we hen op het leuke eiland Baltrum en lagen we samen op
Spiekeroog. Wij zijn daarvandaan weer terug naar huis
gevaren Zij gingen verder over de Jade, richting Berlijn. Twee
weken later wilden ze thuis zijn om het vliegtuig te nemen
om op familiebezoek te gaan in Archangelsk. De kinderen
worden tweetalig opgevoed zodat ze ook makkelijk met de
grootouders en verdere familie contact kunnen hebben.

Wat als: er zeemist op komt zetten?
Het was een mooie ochtend eind september op Terschelling
toen we rond 8 uur de trossen los gooiden. We zouden met de
vloed mee naar Kornwerderzand gaan en daarna weer door naar
onze thuishaven in Heeg. Het zou rond 6:35 laagwater in het
Schuitengat zijn, een mooie route om op de Vliestroom te komen.
De route zou dan bezeild zijn om via het Inschot naar het
Zuidoostrak te gaan. We zouden dan rond de kentering het
wantij nemen om vervolgens het laatste stuk naar de sluizen
bij Kornwerderzand te varen, mogelijk niet meer bezeild.
Terwijl we met een heerlijke ONO wind van 3 Bft  vol zeil hadden
gezet, zagen we in de verte dat het een beetje heiig werd. De
verwachtingen hadden al aangegeven dat het zicht mogelijk
af en toe matig zou kunnen worden. De eerste mistvlagen
kwamen aanrollen. We hebben dit eerder meegemaakt, zie
onze serieuze ervaring beschreven in het Handboek Varen op
de Waddenzee van Marianne van der Linden op bladzijde 66
“in de mist bij Vlieland”. De vlagen werden steeds dichter, het
zicht was af en toe heel slecht aan het worden, minder dan 200
m. Via marifoon kanaal 2 hoorden we het berichtenverkeer
van VC Brandaris. Ook deze waarschuwde voor slecht zicht.
Lokaal minder dan 100 meter.
We besloten om niet verder te varen. Bij zicht minder dan
1000 meter wordt geadviseerd (met klem!) om buiten de geul
voor anker te gaan. We waren inmiddels bij IN5, de groene
boei in het Inschot. Aldaar stuurboord uit en voor anker.
We lagen nog volop in de vloed, ingaande stroom. Bij de VC
Brandaris gemeld dat we daar voor anker zijn gegaan. Dit
is zeer belangrijk. Je merkt dat dit genoteerd wordt en dat
schepen die zich melden in de buurt van het Inschot, zoals
vissersboten en bruine vloot schepen, een waarschuwing mee
krijgen voor ankerend schip bij IN5.

door Jan Hendrik Ockels

mogelijk gevaar geven we geluidssignalen. Eigenlijk moet je 5
slagen van een bel/klok luiden in elke minuut. We hebben echter
geen bel. (staat nu op het verlanglijstje)
Verder maken we gebruik van onze AIS (Automatic Identification
System). Aan boord van onze Boreas heb ik een AIS-kastje
geïnstalleerd. In het kort komt het er op neer dat je twee typen
AIS-kastjes hebt, eentje die alleen ontvangt en eentje die zendt
en ontvangt.
Het AIS kastje wordt tussen de marifoon en de antenne
gemonteerd en voorzien van 12V stroom. Verder wordt deze op
het navigatie boordnet aangesloten zodat een GPS positie kan
worden doorgegeven. De installateur of leverancier moet de AIS
programmeren voor jouw schip zoals het programmeren van de
scheepsnaam en eventueel een call-sign.

Vervolgens kan het inkomende signaal gegevens doorgeven
aan je plotter of je navigatie apparatuur. Op je scherm zie je
dan o.a. de scheepsnaam, positie, snelheid en vaarrichting van
andere schepen . Voor beroepsvaartuigen is het tegenwoordig
verplicht een AIS signaal uit te zenden en te ontvangen.
Toen wij voor anker lagen was dit heel handig om met name
schepen die gevaarlijk onze richting opkwamen aan te roepen
met hun scheepsnaam en hen te attenderen op onze positie
en dat we voor anker lagen.
In ons geval heb ik een AIS transponder geïnstalleerd. Deze
ontvangt signalen van andere schepen maar zendt onze eigen
gegevens ook uit. Bij de andere schepen maar ook bij de VC
Brandaris is onze positie dus goed af te lezen.

Vervolgens houdt op zijn minst een van ons de wacht. Je hoort
de motoren van naderende schepen en probeert te peilen. Bij

Het heeft ons weer geleerd om zeer voorzichtig in mist te
opereren. Achteraf waren we zeer tevreden dat we naast de
geul voor anker zijn gegaan en niet zoals helaas velen doen
maar “op de tast” doorvaren, doodeng!
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Op de zeevaartschool wordt door ervaren kapiteins uit de
beroepsvaart geadviseerd om een AIS-systeem te installeren,
deze biedt veel meer informatie dan een radar en is vooral
makkelijker uit te lezen. Om een radar goed te kunnen lezen
is veel ervaring en ook opleiding nodig. Alleen dan is een radar
een goed hulpmiddel. Bij de platbodems kom je eigenlijk nooit
een radar tegen.
Op het plaatje hiernaast krijg je een indruk hoe druk het op
het water is en welke AIS signalen allemaal te zien zijn. De
kleuren worden gebruikt om verschillende type schepen te
onderscheiden.
Kijk op www.marinetraffic.com

Vallende bestuursleden				
Niet schrikken, beste vaargenoten. Maar twee gewaardeerde
bestuursleden hebben het helmhout niet aan de wilgen
gehangen. Wel zijn ze onderweg naar boven de weg
kwijtgeraakt. Dat klinkt allemaal nogal raadselachtig. Maar als
je een laddertje opgaat moet je zorgen dat je via de treden weer
beneden komt en geen kortere weg neemt. Dat gebeurde Ries
de Jong en Frank Teurlings. Keurig via het laddertje omhoog
en daarna van dekhoogte de kortste weg naar beneden. Dat
daar de nodige lichamelijke schade bij ontstaat, kun je je wel
voorstellen. Het gevolg was een trauma-helikopter en een
ambulance die deze onfortuinlijke bestuursleden naar het
ziekenhuis moesten vervoeren.
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door Albert Lemson

Het gaat overigens weer redelijk goed met deze heren, die
wel wat incasseringsvermogen hebben. De moraal van dit
verhaal? Als je gaat klussen aan je boot, zorg dan in ieder geval
voor betrouwbaar klimmateriaal! Dus geen wiebelende en
ongezekerde trap. Zorg dat je materiaal niet ineens onderuit
kan schieten. Zet je trap vast aan het schip. Zorg ook dat
er meer mensen in je omgeving aan het werk zijn. Bij een
noodgeval heb je dan direct hulp. Want een traumaheli of
ambulance wil je toch niet bij je boot of huis? Dan nu maar
lekker klussen en genieten van je werk. Maak er maar weer
iets moois van. Succes!

Een boom opzetten?
Watersporters maken regelmatig keuzes over hun vaargebied,
de uitrusting van hun boot, welk onderhoud ze zelf gaan
uitvoeren en wat ze uitbesteden. Waar de volgende
vaarvakantie heen zal gaan en kiezen we nog een andere
ligplaats voor ons schip? Maar daarmee is het keuzepakket
natuurlijk nog niet klaar, want naast het varen met de
boot zijn er ook nog vraagstukken als hoe vullen we de
mantelzorgvraagstukken in waarmee we geconfronteerd
worden en wonen we nog naar ons zin of zoeken we naar een
nog plezieriger huisvesting?

door Ronald Groen
om over een nieuw huis te gaan nadenken. Een nieuw huis
in Boskoop met een geschiedenis vol bomen. Want het oude
kantoor van de samenwerkende boomkwekers uit Boskoop is
omgetoverd tot een karaktervol huis. Een aantal details zijn ze
nog aan het invullen, maar de plek is fantastisch. Rondom een
tuin met uiteraard een groot aantal bomen en heesters. Daar
zijn heel speciale exemplaren onder, die je niet in de eerste de
beste tuin zult vinden.

Het zijn vraagstukken die allemaal voorbij kwamen in het
gesprek dat ik met Margrethe en Willem Kooijman had.
Willem kennen we natuurlijk al vele jaren als voorzitter van
De Schipperskring. Maar de gespreksonderwerpen beperken
zich dan vooral tot bestuurlijke vraagstukken en hoe ziet
het nieuwe jaarprogramma van De Schipperskring er uit? En
natuurlijk ook de evaluatie van een geslaagd programmapunt
of nieuw initiatief.
Margrethe en Willem hebben bijna 30 jaar met plezier in
Gouda gewoond. Hun aak lag prima in Huizen en Heeg. Vader
Jan Kooijman krijgt de aandacht van zijn zoon, die zijn huidige
leeftijd (94 jaar) met zich meebrengt en Margrethe zorgde
dat haar moeder de noodzakelijke begeleiding en verzorging
kreeg tot haar overlijden. Het enthousiasme waarmee zowel
Margrethe als Willem zich hierbij inzetten is tekenend voor
hun karakter. Dat karakter is ook te vinden in de positieve
benadering van hun nieuwe woonomgeving in Boskoop.
“Vlakbij Gouda hoor”, zegt Margrethe, “ in 25 minuten fiets ik
naar het centrum van Gouda.”  

Beiden zijn gestopt met werken. Margrethe heeft afscheid
genomen van het onderwijs en dat zal ongetwijfeld leiden tot
studenten die het fijne van de Franse taal maar niet meer onder
de knie kunnen krijgen. Willem is 4 jaar bezig geweest om echt
met pensioen te gaan. Ja, en dan krijg je ineens lekker veel tijd

Hoe begon het watersportleven van Margrethe en Willem?
Daarin speelt het fraaie Friesland een hoofdrol. Als 3e jaars
student economie is Willem actief als zeilleraar. Ja, dan komt
er een student Frans als cursiste langs en dan gebeurt er
iets magisch. De cursiste begrijpt alle aanwijzingen van de
zeilleraar al voordat hij die zelf onder woorden kan brengen.
Margrethe studeert   Frans in Parijs. Voor Willem aanleiding
om te zoeken naar een bijbaan die hem in de gelegenheid stelt  
regelmatig naar Parijs te kunnen vertrekken. Dat lukt prima,
voor Hertz brengt Willem gehuurde auto’s naar Parijs en
vanuit Parijs naar Amsterdam. Die liefde en de liefde voor het
zeilen leidt in 1971 tot de aankoop van het eerste eigen schip.
Het wordt een 22 m tjalk uit 1886 van een schelpenvisser.
Schipper/eigenaar Sjoerd Schouwstra en vrouw hebben
maar liefst 9 kinderen aan boord groot gebracht. Er is een
pakket oude zeilen aan boord,  de mast ziet er helaas niet al
te betrouwbaar uit. Maar er is dus wel   genoeg ruimte aan
boord voor een rijke schare vrienden, waaronder meerdere
muzikaal ingestelde karakters. Er wordt luid gemusiceerd,
zang, trekzak, gitaar, een komplete band. Heeg is een graag
gekozen bestemming en op één van die gezellige avondjes aan
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boord wordt het plezier in twijfel getrokken door Pa Piersma
die vraagt of ze weten hoe laat het is. “Ja, in die tijd hadden we
een andere biologische klok”,   zegt Margrethe. Bij de tjalk is
een opduwer en daarmee verplaatsen ze zich door de wijdheid
van Friesland.

Na 2 jaar genieten van de tjalk en bij het vaststellen van het
restauratie budget, komt Willem tot de keuze om afscheid
te nemen van de tjalk. In die tijd is Willem betrokken bij de
zeilinstructiecursussen en afbouwcursussen van de werf van
Kooijman en de Vries. Dat kan natuurlijk niet anders als je vader Jan
Kooijman heet. Cursussen waarin Tom Buch ook een belangrijk
aandeel had. Het is een mooie tijd waarin de belangstelling voor
ronde- en platbodem schepen een groeiende curve te zien geeft.
Willem is in 1975 afgestudeerd en moet zich aansluitend hullen
in de wapenrok. Maar in 1976 wordt Jan Kooijman ernstig ziek
en moet Willen bijspringen op de werf in Deil.
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Voor hun eigen watersportplezier is de volgende stap
een Hollandse Boot, waarmee de Biesbosch en Zeeland
worden verkend. Dat plezier houdt geen gelijke tred met
de ontwikkelingen op de werf van Kooijman en de Vries.
De orderportefeuille van de werf daalt door de crisis in een
ongelofelijk tempo. Er wordt in eerste instantie naar nieuwe
omzetmogelijkheden uitgekeken. Daarbij valt de keuze op
winkelbetimmeringen, casco’s voor Damen Shipyards maar
ook verrassend genoeg decorwerk voor de NOS. Zo kwamen
de decors voor de Willem Ruis shows uit de handen van de
medewerkers van Kooijman en de Vries. Willem stapt nog
voor de overdracht van de werf aan Ted van Rijnsoever over
naar een baan in Den Haag.
Hij start bij het Ministerie van Economische Zakenaa, maar zit
na een jaar al bij het Ministerie van Financiën, waar op dat
moment de financiering van bedrijven in moeilijkheden zijn
aandachtsgebied wordt. In de bijna 20 jaar daarna is hij op
management niveau intensief betrokken bij lastige bedrijvendossiers zoals RSV, Daf, Fokker en Nedcar e.a. en bij een
flink aantal privatiseringen en beursgangen. Het is een tijd
waarin er geen tijd is voor een eigen schip en er worden dan
ook meerdere schepen gehuurd om het zeilplezier op peil te
houden. In 2001 kiest Willem voor een nieuwe uitdaging en
wordt hij CFO bij Holland Casino. Dan komt er ook weer het
gevoel dat het tijd wordt voor een eigen schip. In 2002 leidt
dat tot de aanschaf van een Lemsteraak. Het is een mooie
‘opknapper’ uit 1990 die Willem koopt via Wim Schurer.
Het wordt geen doe-het-zelf project, er is meer inzicht en
kennis nodig en zo komt de aak bij Ted van Rijnoever voor

de wal, die wel raad weet met zo’n klus en na een intensieve
periode van maatwerk, ligt er weer een prachtig schip. Willem
en Margrethe besluiten om het schip weer in hun favoriete
watersportgebied te leggen en zo komt de “Vrijbuiter” weer
in Friesland terecht. Dat blijkt een goede keus te zijn. Mooi
vaarwater, genoeg open water om een lekker stukje te zeilen
en de gezelligheid van die pittoreske Friese plaatsjes. “Als ik
bij Lemmer kom met de auto begint mijn vakantie. Lang of
kort, het is net of je in een totaal andere omgeving komt.
Heerlijk”, stelt Margrethe. Alleen, dat past niet helemaal in het
patroon van een sportieve dochter die hockeyt en tennist in
de weekenden. Zo komt het voor dat er soms 2x per weekend
vanuit Heeg naar Gouda gereden moet worden. Dat is toch
wel een beetje teveel van het goede. Een nieuwe ligplaats
wordt gevonden in Huizen.
Maar Friesland blijft trekken en zo keren Margrethe en Willem
een paar jaar later weer in Heeg terug. “Dat is toch zo mooi”,
mijmert Willem. “Met mijn ouders kwamen wij veel in de
omgeving van Gaastmeer, waar toen ook nog broodvissers te
vinden waren. Dat is voor mij toch wel het ultieme Friesland,
waar je optimaal van de intensiteit kunt genieten die het zeilen
je kan bezorgen”.
En nu geen nieuwe initiatieven meer buiten je werkzaamheden
voor De Schipperskring? “Nou, dat valt wel mee. Er is een
nieuw initiatief gestart om ons varend erfgoed nadrukkelijker
op de kaart te zetten. Nederland heeft veel aandacht besteed
aan het behoud van onroerend erfgoed.  Een mooi voorbeeld
daarvan is de Hendrick de Keijzer Stichting, die een groot

aantal historisch aantrekkelijke panden   verworven en
gerestaureerd heeft. Bij onze overheid is nu langzaam het
gevoel aan het ontstaan dat het varend erfgoed wel wat meer
aandacht mag krijgen. Samen met vertegenwoordigers van de
Scheepvaartmusea in Amsterdam, Enkhuizen en Rotterdam,
wordt nu een plan ontwikkeld. Ik ben gevraagd om daarbij
aan te sluiten. Wij kennen natuurlijk al de SSRP, maar die
legt zich vooral toe op het registreren en documenteren
van schepen. Met de VSRP hebben wij als Schipperskring
nu een samenwerking die zich parallel kan ontwikkelen. Zo
houden wij een mooie vloot schepen op het water en daar
komen mogelijk ook nieuwe initiatieven in naar voren die
die mooie vloot ook in optimale conditie houden en nieuwe
beheersvormen mogelijk maken.”
Bomen over de toekomst van de watersport met ronde- en
platbodem schepen. Bomen rondom het huis van Willem.
Daar komt vast nog een kerstboom bij! Zo nemen wij met
een plezierig winters gevoel en gevoed met optimisme over
het behoud van die mooie schepen, waarvan niet alleen
hun schippers, maar ook de toeschouwers bij meerdere
evenementen zo genieten, afscheid van onze voorzitter
en Margrethe en het jaar 2017. In de wetenschap dat onze
belangen in goede handen zijn en we Willem en Margrethe in
het komende seizoen zeker weer op het water tegenkomen
en als voorzitter van de Schipperskring. Misschien op weg
naar het Duitse Wad in 2018? Daarover willen vast meerdere
leden een boom opzetten. Fijne feestdagen met dromen over
nieuwe plannen.
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Uit de kombuis
Een lekker en makkelijk recept voor aan boord. Het staat en
valt met de kwaliteit van de spitskool en het vlees. Koop het
varkensvlees en de kool biologisch, dat is verreweg het lekkerst.
Koop liefst een kool die knapperig vers van het land komt. Die
is makkelijk een paar dagen te bewaren aan boord. Alle andere
ingrediënten zijn bij ons standaard aan boord. Het gerecht is
met pindasaus. Dat kan kant en klare pindasaus zijn of iets dat
je moet aanlengen met water. Je kunt ook zelf pindasaus maken
met een halve pot pindakaas, gekruid met chilipeper of -poeder,
een beetje citroensap, en peper en zout naar smaak of wat
ketjap (daarin zit heel veel zout en ook suiker). Thuis kook ik de
rijst altijd zo dat het water precies wordt opgenomen, maar aan
boord leidt dat steevast tot aangekoekte pannen. Kookbuiltjes
blijken de oplossing, dus die gebruik ik voor dit recept.
Het recept is heel goed te maken met weinig vlees en kan ook
prima vegetarisch. Gebruik in dat geval cashewnoten.
Spitskool met pindasaus en geurige rijst
(met vlees of vegetarisch)
Voor 4 personen
2 builtjes rijst
200 gram varkensvlees in stukjes van haas- of schouderkarbonade
(vegetarisch: voeg na het koken cashewnoten toe)
1 spitskool van 400 à 500 gram
1 flinke ui
2 tenen knoflook
2 flinke eetlepels kokosschilfers
175 gram (½ pot) goede kwaliteit pindakaas of een vergelijkbare
hoeveelheid pindasaus (dan geen extra kruiden toevoegen)
1 eetlepel citroensap
¼ theelepel chilipoeder
Peper
Zout
Bereiding
Fruit de kleingesneden ui en knoflook in olijfolie lichtbruin en
voeg de stukjes varkensvlees toe. Zet de rijstbuiltjes op volgens
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door Sjoukje Volbeda
de aanwijzing op de verpakking. Zodra het vlees gaar is in
dezelfde pan de pindasaus maken: roer de pindakaas los met de
kruiden en wat heet water (dit kun je uit de rijstpan scheppen)
en voeg de grof gesneden kool toe. Zet het vuur laag met een
deksel erop. Dit hoeft niet meer te koken: de spitskool moet nét
beetgaar zijn. Zodra de rijst klaar is, deze afgieten. De zakjes
openknippen en in de pan terugdoen. Roer de kokosschilfers
erdoor en laat even staan (met het gas uit) met een deksel op
de pan. De kokos neemt het overgebleven vocht mooi op en de
rijst gaat heerlijk geuren.
Vegetarisch: laat het vlees weg en roer er cashewnoten door.
Serveer samen.
Tip: verse ananas met slagroom en gemberstukjes maakt deze
heerlijke maaltijd helemaal af.

Vogels onderweg

door Jan Christiaanse
De Appelvink (Coccothraustes coccothraustes) 18 cm

Mijn eerste kennismaking met deze vogel was en U raadt het al, in
mijn vader’s volière. Ja, er is veel blijven hangen vanuit mijn jeugd
en toen ik een paar weken geleden via vroege vogels hoorde dat er
sprake was van een lichte invasie van appelvinken dacht ik: leuk om
er een aquarelletje van te maken en er iets over te vertellen.
De appelvink wordt weinig gezien in Nederland ondanks het feit
dat het een jaarvogel is maar dan wel een vrij zeldzame. Wat het
meest opvalt aan deze vogels is hun krachtige snavel die bediend
wordt door zeer sterk ontwikkelde spieren welke de vogels in
staat stellen zoveel kracht op te brengen dat zij kersenpitten
kunnen kraken. Appelvinken eten het vruchtvlees van de kersen
niet. Zij wachten tot het fruit rijp van de bomen valt en voeden
zich dan met de pitten. De pitten van pruimen kraken zij op
dezelfde manier. Haagbeuk- en esdoornzaden, rozenbottels en
hulstbessen maken ook deel uit van hun menu; hun voorliefde
voor jonge groene erwten heeft ze echter veel vijanden bezorgd
onder de boerenbevolking, Appelvinken broeden voornamelijk
in loofbos en vaak- hoe kan het anders- in kersenboomgaarden
maar ook wel in naaldbossen en grote tuinen met verspreid
staande hoge bomen. Het zijn schuwe en teruggetrokken vogels

die graag in de allerhoogste takken van een hoge boom zitten. Bij
hun voedseltochten op de grond hippen ze tamelijk zwaar in de
rondte. De zang van de appelvink is zwak en hokkend en wordt
maar zelden gehoord; in de vlucht laten zij een luid en explosief
‘ptik’ of ‘ptik-ptik-it’ horen. Het baltsgedrag van de mannetjes
bestaat uit het opzetten van hun veren van kop en borst, buigen
en het laten hangen van de vleugeltoppen. Soms raakt het paar
elkaar met de snavel aan, en het lijkt dan of ze elkander kussen,
maar in werkelijkheid is dit het ‘rituel voeren’. De veldkenmerken
zijn: bovenzijde roodbruin, onderkant perzikkleurig; zwarte bef,
witte schouders; massieve snavel, ’s zomers blauwgrijs, ’s winters
geel en bij het vrouwtje valer. Nest: Het vrouwtje maakt een
komvormig nest van gras en wortels op een onderlaag van mos en
takjes op een hoge tak; legtijd eind april begin mei; 4 tot 6 eieren
en deze worden door moeders 12 dagen bebroed. De jongen
worden door beide ouders gevoerd en uitvliegen doen de jonge
vogels na 11 dagen. Voedsel: bestaat voornamelijk uit pitten
van vruchten, grote zaden van esdoorn en iep, beukennootjes,
insecten en ook zonnepitten lusten ze graag.
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Vaarbewijs wijsheden 17

door Jacques Jansen

De vorige keer hebben we het in de Vaarbewijs Wijsheden gehad
over de verkeerstekens. In de tekst is een tekeningetje weggevallen.
Daarom hier even een correctie.

Links en rechts twee rode lichten boven elkaar:
doorvaart niet toegestaan. De brug wordt niet
bediend.

Verboden buiten de aangegeven begrenzing te varen.
Deze borden kom je bijvoorbeeld tegen bij
bruggen die aan de zijkanten kwetsbaar zijn of
als er ergens palingfuiken zijn aangebracht.

Links en rechts twee rode lichten boven elkaar
en één geel licht: doorvaart is toegestaan,
tegenliggende vaart mogelijk. De brug wordt niet
bediend.

Deze keer gaat het over verkeerstekens bij bruggen en sluizen.

Links en rechts twee rode lichten boven elkaar en twee gele
lichten: doorvaart is toegestaan, tegenliggende vaart niet
toegestaan. De brug wordt niet bediend.

Bij sommige bruggen lijkt het alsof je een sjoelbak voor je ziet.
Zoveel onderdoorgangen….. Hoeveel punten leveren die op?
Helaas geen punten, maar pure ernst. Hieronder zie je de
betekenissen ervan.
Deze keer gaat het over verkeerstekens bij bruggen en sluizen.
Bij sommige bruggen lijkt het alsof je een sjoelbak voor je ziet.
Zoveel onderdoorgangen….. Hoeveel punten leveren die op?
Helaas geen punten, maar pure ernst. Hieronder zie je de
betekenissen ervan.

Vóór een brug is vaak een hoogteschaal aangebracht.
Vroeger werd dat een omgekeerde peilschaal
genoemd. Je kan dan direct de hoogte aflezen.
Toch kan je je wel eens vergissen. Op het examen
van het vaarbewijs komt altijd een vraag hierover
voor en 20% van de geëxamineerden hebben het
fout.. Hoe hoog denk je dat de brug is waarbij deze
hoogteschaal staat?
Op het examen moet je de hoogte ook kunnen berekenen zonder
hoogteschaal. Dat is leuk voor de volgende keer.
Hoe zit het met ophaalbruggen?
Aan weerszijden van een ophaalbrug zie je allerlei rode, groene
en gele lichten. Aan de hand van de volgende tekeningetjes zal
duidelijk zijn wat de betekenissen zijn.
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Links en rechts rood boven groen:
invaart verboden, wordt aanstonds toegestaan.
Links en rechts een groen licht:
doorvaart toegestaan
Links en rechts rood boven een knipperend groen
licht:
doorvaart verboden, tenzij de doorvaartopening
zo dicht is genaderd, dat stilhouden redelijkerwijs
niet mogelijk is.
In de praktijk betekent dit dus dat je er een tandje
bij moet zetten.
Links en rechts twee groene lichten:
doorvaart toegestaan, brug is onbewaakt,
Vanaf de andere kant is doorvaart toegestaan!
Deze doorgang is daarom als een engte.
Zie hiervoor de Vaarbewijs Wijsheden 10.
Heb je wel eens het idee dat wat jou betreft de brug
niet verder open hoeft, want hij is al hoog genoeg
om er onderdoor te varen? Daar is sinds kort een
oplossing voor. Zo lang namelijk het gele licht aan
is mag je op eigen risico al de brug onderdoor. Hou
er wel rekening mee dat schade aan de brug voor
jouw rekening is, inclusief de gevolgen.
Zoals beloofd gaan we het de volgende keer hebben over: het
berekenen van een brughoogte zonder hoogteschaal en omdat
we daar dan toch mee bezig zijn doe we er ook: berekening van
dieptes bij.

Durven moet je
Wij zeilen nu al 40 jaar met een R&P-jacht op de Waddenzee en
nog steeds ben ik op het Groningse traject bijzonder voorzichtig.
Er zijn nauwelijks vluchthavens voor als er slecht weer opkomt, het
tij loopt minder hoog op dan op de Duitse Wadden en de geulen
veranderen sneller dan de kaarten bijgewerkt worden. En toch zijn de
eenzaamheid en stilte steeds weer een bijzondere belevenis.
Medio augustus lagen we weer eens in de haven van
Schiermonnikoog. Prachtig weer, fietsen, van de zon genieten en
lekker mosselen nuttigen. Vakantie dus. Er waren ook nog enkele
andere schepen van de SKVR-Noord. Het was de bedoeling
om met rustig weer dicht onder het eiland droog te vallen, te
zwemmen, het onderwaterschip schoon te poetsen en naar de
kant te wandelen. Jan Jaap wist te vertellen dat er op de website
van de Wadvaarders een bericht was, dat het mogelijk zou zijn
om op dit traject verder naar het oosten richting Simonszand te
zeilen. Dit hadden wij uit respect voor het ondiepe water nog
nooit gedaan. Ook na zoveel jaren ben je dus nooit uitgekeken op
de Wadden. Zo´n uitdaging maakt het leven immers spannender.
Een kijkje op de getijtafels: doodtij, maar 20 cm hoger in de
namiddag en nogmaals 40 cm hoger met opkomende maan. De
windvoorspelling was west kracht 3. Al steekt onze aak met 85
cm wat dieper dan een bol, er kon eigenlijk niets misgaan. Een
van de eerste kreten die ik op mijn Nederlandse les leerde, was:
‘Durven moet je!’

door Dietmar Brand
hebben we de natuur niet verstoord. Nog een poosje zwemmen,
waterlijn schoonpoetsen en toen ging het anker omhoog en
konden we aan ons avontuurtje beginnen.
De route van de Wadvaarders was met veel waypoints in de
kaart getoetst maar toch liepen we nog tweemaal vast. Alleen
op de fok ging het heel langzaam oostwaarts. Als we onverwacht
vastlopen, kan ik de fok immers ook vóór de wind bergen. Met
een 60 m² grootzeil is dat nauwelijks te doen. Op het wantij was
het even de geul zoeken door zigzagsgewijs te varen en toen
kreeg het aakje ineens weer vaart. Het was gelukt en eigenlijk
makkelijker dan ik had gedacht. Het traject voorbij Simonszand
had ik al eerder verkend en ik kon dus dwars over de ondiepte
heen richting Noordpolderzijl zeilen, waar we een uur na
hoogwater binnenliepen en op het nippertje nog naar de kade
kwamen. Na een spannende dag konden we in de avondzon
van een fles wijn genieten en nog wat napraten. De volgende
ochtend vertrekken we uit Noordpolderzijl met 20 cm minder
water is een verhaal apart. De boeien lagen ook niet op de goede
plek. Altijd goed om op het Groningse wad een dag extra in te
plannen.

De SKVR-vloot vertrok heel vroeg in de ochtend met de eerste
zon. De Dolle Pof voorop en wij als laatste omdat we gezien onze
diepgang wat later loskwamen. De zeilen gingen direct omhoog
en zo gingen we met een bakstagbriesje richting veersteiger.
Het tij keerde al gauw en de vloot liep zoals gepland vast op het
Sprutel. Wij ankerden in diep water om met de opkomende vloed
de geul te kunnen verkennen. Met z´n allen wandelden we door
de kwelder naar de kant. De vogelnesten waren al leeg en dus
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Bestuur SKVR

Voorzitter: Willem Kooijman
voorzitter@schipperskring.nl

• Eerlijk advies
• Duidelijkheid
• Belang van de klant staat voorop
• Persoonlijk contact

Secretaris: Ries de Jong
secretaris@schipperskring.nl
Penningmeester: Rob Thuis
ledenadministratie@schipperskring.nl

• Kennis van zaken

Leden:
Ted van Rijnsoever info@rijnsoever.nl
Frank Teurlings info@rinkelein.nl

• Goede dekking tegen lage premie

Erevoorzitter: Jan Kooijman
kooijman.jan@gmail.com

• Zeer scherpe premies!
• Uitstekende
dekking voor
schippers!
• Collectieve verzekering
Delta Lloyd

Erelid: Cees Scholten
Administratie SKVR:
Wessel Couzijnhof 31
6836 WC Arnhem
tel.: 026 - 381 15 24

Contactgegevens

Beheermaatschappij van Rijnsoever B.V.
o.a. winterberging
Adres: Deilsedijk 62, 4158CH Deil
T: 0345-505185
M: 06-53348604
E: info@rijnsoever.nl
Website: www.rijnsoever.nl

Vraag vrijblijvend een
offerte aan op
www.suydersee.nl
of bel 0227 712 034

V E R Z E K E R I N G E N

Albert Lemson
Doctor Diesel voor scheepstechnisch
onderhoud, reparaties, service & advies
Adres: Oude Kapel 2, 4191 XN
Geldermalsen
T: 0345-571197
M: 06-13476269
E: info@doctordiesel.nl
Website: www.doctordiesel.nl

