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Van de voorzitter 
 

Deze winter hadden we als vereniging twee droevige gebeurtenissen, namelijk het 

verlies van twee leden: Johan den Dunnen en Kees van Marle. 

Twee mensen die nauw betrokken waren bij de vereniging. Wij zullen er zijn voor de 

familie. 

Verder in Krantjeboord zullen we Johan en Kees herdenken in een In Memoriam. 

 

De boot ligt er al weer in sinds 19 april. Maar we hebben nog niet veel gevaren, het 

lijkt wel winter te blijven. Dat het voorjaar niet erg opschoot blijkt wel uit de foto op 

de website waarbij de buitenpontons helemaal bedekt zijn met ijs en dat dan in eind 

maart. 

Alles is verlaat, vogels die wachten met nestelen, bomen die half mei pas beginnen 

met uitlopen en de meeste boten kwamen laat naar de haven. Als je wilde schilderen 

was dat tot heel lang niet mogelijk en zelfs om te poetsen was het lang veel te koud. 

 

Op de werkdag was het prachtig weer waarbij vele leden, gevraagd en ongevraagd,  

zich hebben ingezet om de haven zodanig op te knappen dat we weer een seizoen 

vooruit kunnen.  Op een gegeven moment werd mij toegeroepen dat de 

“voorzittersteiger”  weer een nieuw dek had. Ik wist niet dat ik een steiger had maar 

het ging om de vingerpier aan het einde van het ponton. Als we aan de buitenkant 

afmeren  is dat de enige plek waar we kunnen liggen.  

 

Piet Olgers verzorgde weer op uitstekende wijze de inwendige mens en Jos de Vries 

met zijn zoon waren ook niet te stoppen. Nadat iedereen al huiswaarts was gekeerd 

hebben zij het hele pad nog schoon gespoten. Eerder waren de pontons en de steigers 

al  ganzenpoep vrij gemaakt  door enthousiaste leden. De ganzen worden zo 

langzamerhand een beetje vervelend en veroorzaken steeds meer overlast. 

 

De AED is geplaatst aan het hek voor de poort. De sleutel hangt in de schoonmaak-

kast in de loods. Begin juni wordt er aan een grote groep onderricht gegeven in het 

gebruik van de AED. We hopen dat we het apparaat nooit nodig hebben maar het 

geeft wel een gerust gevoel dat we hem tot de beschikking hebben. Een ander punt 

betreffende veiligheid betreft het watersysteem waar we gaan zorgen dat dit legionella 

vrij blijft door een aantal aanpassingen en een op te stellen beheersplan. 

 

Op dit moment is er nog geen uitsluitsel over de eventuele demping van 9 hectare 

vaarwater nabij Saskerlei. We hebben als vereniging bezwaar gemaakt en dit hebben 

we toe mogen lichten op een hoorzitting waarna een panel van wijze deskundigen een 

advies gaat geven aan de gemeente. 

Wij hopen dat de gemeente een wijs besluit neemt en afziet van dit onzinnige plan. 

 

We gaan er dit jaar weer een mooi seizoen van maken met onder andere de 

zeilwedstrijden die dit jaar door een nieuwe commissie geleid gaan worden. Veel 

succes. Ook is de feestcommissie weer bereid gevonden een zomerfeest te 

organiseren.  Na het seizoen zullen we afsluiten met een vrijwilligersbijeenkomst die 

we, zoals besloten is op de Algemene Ledenvergadering, ieder jaar terug laten komen. 

 

Nu rest mij nog u allen veel  vaarplezier te wensen in de komende zomer die toch 

uiteindelijk wel eens zal beginnen. 

 

Ronald Mossinkoff 
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In Memoriam  Kees van Marle 
Kees was een oudgediende op de haven. Samen met Lenie waar we enige jaren terug 

al afscheid van hebben moeten nemen. Vanaf het begin waren ze betrokken bij de 

haven. Kees heeft jarenlang zitting gehad in het bestuur als technische man en later 

vervulde hij een rol als lid van de technische commissie. Ik weet zelf ook niet beter 

dan dat Kees bij de haven hoorde.  

 

De eerste jaren met de houten vrijheid  genaamd “Icarus”  gelegen aan het vaste 

ponton naast de vlaggenmast. Kees was meer een klusser en doener dan een zeiler. 

Toch hebben ze de boot jaren gehad. Later werd de zeilboot ingeruild voor een 

motorboot, de “Sombat”, dat vriend of kameraad betekende in het Indonesisch alwaar 

Kees geboren was.  Deze boot was ook meer voor het klussen dan voor het varen. De 

lol was er niet minder om en zo bleven ze in ieder geval betrokken bij de jachthaven. 

Daar zal Kees ook wat afgeklust hebben. Wie de inzet van Kees niet meer voor de 

geest kan halen, hoeft maar te kijken naar het levensverhaal van de WSVA uitgebeeld 

als muurschildering. Daar staat Kees in zijn duffelse jas te slepen met een 

dompelpomp om de buiten pontons leeg te pompen. 

 

De laatste jaren woonde Kees in Hoogwoud maar met bijvoorbeeld het veertigjarig 

jubileumfeest in september 2011 was hij toch ook weer van de partij. Hij bleef zich 

betrokken voelen bij de WSVA. 

 

Wij wensen zijn kinderen veel sterkte toe. 

 

Ronald 

In Memoriam  Johan den Dunnen 
Johan is al bijna vanaf de oprichting samen met Els betrokken bij de jachthaven.  

Johan kon het met iedereen goed vinden en was iedere dag wel even op de haven. Ik 

kan mij maar één boot herinneren van Johan en Els, de “Hydra”. Johan zijn trots en 

terecht. Ik kan me nog herinneren dat de boot uit een stapel platen ijzer opgebouwd 

werd in de achtertuin van hun toenmalige huis in de Jeroen Boschstraat.  Na de bouw 

werd het schip met een grote telekraan over het huis gehesen. Een spectaculair 

gezicht. Vele vakanties zijn er doorgebracht op de Hydra met het hele gezin en later 

vele tochten samen met Els. 

 

Johan was altijd sterk betrokken bij de jachthaven en heeft jaren lang zitting gehad in 

het bestuur. Ook heeft hij veel betekend bij de vele klussen. Hij was technisch goed 

onderlegd en altijd bereid zich volledig in te zetten. Hij wist voor alles wel een 

oplossing. Had je een speciaal moertje of iets dergelijks nodig dan kon je bij Johan 

terecht. Met het bouwen van mijn surfplank mocht ik van Johan zijn hele assortiment 

lijmklemmen gebruiken. Zo was Johan, altijd bereid te helpen met raad, daad of 

goederen. De klussen waar hij aan begon, werden afgemaakt. Hoe moeilijk de klus 

ook was de winnaar was van te voren bekend. Alleen toen hij een aantal jaren terug 

begon te kwakkelen met zijn gezondheid, begon hij aan een klus die hij niet heeft 

kunnen winnen. Gedurende deze jaren hoorde je Johan nooit klagen. Het ging altijd 

wel goed en dan ging hij weer over tot de orde van de dag. Toch hebben we te vroeg 

afscheid moeten nemen van Johan. 

 

Wij zullen Johan missen op de haven en hierbij wensen wij Els, de kinderen en 

kleinkinderen veel sterkte in de toekomst waar ze dit verlies een plekje moeten 

proberen te geven. 

 

Ronald 
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42e Algemene Ledenvergadering op 22 maart 2013 
 
Het was een goede opkomst.  

 

 

We namen afscheid van onze 

penningmeester Judith Tiebie. 

 

Uiteraard werd ze in de bloemetjes 

gezet! Een foto van onze nieuwe 

penningmeester, mevrouw J. Arends was 

helaas niet mogelijk omdat ze niet 

aanwezig was.  

Onze secretaris Anja Verduin, 

herkiesbaar, blijft gelukkig in ons 

bestuur. 

 

 

Zoals te zien wilde ze maar wat graag! 
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Onze voorzitter gaf een goede uitleg aan de verschillende voorstellen die het bestuur 

deed. Mede daarom verliep de vergadering soepeltjes en konden we snel aan de 

social-after-meeting. 

 

          
 

 
 

We hebben er weer zin in. Helaas wil het weer nog niet meehelpen maar het eerste 

bootje komt al  op zaterdag 1 april in de haven en dat is geen grap! 

 

Dolf 
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Van de zeilwedstrijd-commissie 
De wedstrijdcommissie is na jarenlange trouwe dienst afgezwaaid, behalve Jeroen 

Duyvestein. Nu zijn Betty Verduin en Jan Terluin toegevoegd. 

 

Jeroen wil met zijn snelle boot meedoen aan de wedstrijd, dus kan maar deels aan het 

commissiewerk deelnemen. Een van de nieuwe commissarissen, Betty Verduin is met 

vakantie en kan de 1e wedstrijd niet aanwezig zijn.  

 

Het een en ander geeft aan dat de bezetting te krap is en we op zoek zijn naar een 

nieuwe commissaris(e). Juist door de vakanties is een volle bezetting bijna 

onmogelijk en er zijn toch een flink aantal sportieve zeilers die de wedstrijden op prijs 

stellen, dus je doet ons een plezier als je je meldt bij een van de commissieleden. 

  

De zeilwedstrijd-commissie 

 

 

Data zeilwedstrijden 

 

Dag Datum Start Bijzonderheid 

zo 19-mei 13:30 1e pinksterdag 

wo 22-mei 19:00 

 
wo 29-mei 19:00 

 wo 5-jun 19:00 

 wo 12-jun 19:00 

 
wo 19-jun 19:00 

 wo 26-jun 19:00 

 za 29-jun 22:00 Avond wedstrijd 

wo 3-jul 19:00 Laatste voor de vakantie 

wo 21-aug 19:00 Eerste na de vakantie 

wo 28-aug 19:00 

 
wo 4-sep 19:00 

 wo 11-sep 19:00 

 wo 18-sep 19:00 

 
zo 22-sep 13:30 

  
 



 

Krantjeboord  7 

Nummer 67 – mei 2013 

Van de Feestcommissie 
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Van het krantjeboordteam 
 

10 mei 1963  -  10 mei 2013 

Tussen deze 2 data zit precies 50 jaar. En zolang is Ida 

met Bas getrouwd en Bas met Ida. 

We wensen dit gouden koppel, Bas en Ida Kerkhof,  van 

harte proficiat en nog vele goede jaren, samen met 

kinderen en kleinkinderen.  

Fietsend langs hun huis zag ik dat er vrolijk versierd 

was. Het zal een mooie dag geweest zijn voor de familie Kerkhof. 

 

Even wat informatie voor de nieuwe leden: Bas is al meer dan 25 jaar actief in onze 

vereniging, als bestuurslid, technische man en onbezoldigd havenmeester.  Ida is in 

de loop der  jaren heel vaak gastvrouw geweest, tijdens de bestuursvergaderingen, 

die altijd bij de leden thuis gehouden wordt. Ida is een perfecte gastvrouw, weet ik uit 

ervaring. Ida en Bas  hartelijk dank voor jullie werk in de afgelopen jaren.  

 

1 mei 1963  -  1 mei 2013 

Tussen deze 2 data zit ook precies 50 jaar. En zo lang is 

Plausch met Jan getrouwd en Jan met Plausch. Ook dit 

gouden koppel, Jan en Plausch Terluin, wensen we van 

harte proficiat en nog vele goede jaren, samen met 

kinderen en kleinkinderen.  

Van Plausch mocht er geen ruchtbaarheid aan dit feit 

worden gegeven maar ja, de tam-tam werkt meestal goed in een dorp en daarom 

willen wij graag alsnog deze goede wensen overbrengen. 

 

Ook voor dit koppel mogen we wel wat informatie voor nieuwe leden geven want zij 

zijn al vanaf het begin lid en zijn beiden een aantal jaren voorzitter van de WSVA 

geweest. En Plausch is al jaren de stuwende kracht achter Krantjeboord!  

Zij hebben duidelijk hun sporen voor de vereniging verdiend. 

 

 

Wij wensen beide echtparen nogmaals proficiat met deze mijlpaal en adviseren: 

rustig doorgaan! 

 

Namens de hele WSVA 

 

Het Krantjeboord team zoekt versterking/verjonging 

Na 12 jaar “Krantjeboord” en niet meer zo actief  en enthousiast voor het zeilen,  wil ik stoppen 
met het krantje. Het zou fijn zijn als een van de leden 2 x per jaar een paar uur aan het tot stand 
komen van het Krantje wil meewerken.   
 
Wie wil dit op zich nemen?  Wil je iets meer weten over de werkzaamheden, neem even contact 
op via de mail  plausch@terluin.nl of telefoon 312989.  
Het is geen tijdrovende klus,  ik kijk vol spanning in mijn mail en ik zit bij de telefoon! 
 
Plausch Terluin 
 

mailto:plausch@terluin.nl
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Jaarlijkse werkochtend 

Zaterdag 20 april 2013. Wat een weertje en wat een opkomst! 

Op de doordeweekse koffie bijeenkomsten werd al besproken wat er zoal gedaan ging 

worden. Ook worden deze sessies gebruikt om al vast voorbereidingswerkzaamheden 

uit te voeren. 

Het leek Bas en Cor wel handig dat de steigers al schoongespoten werden als ook het 

schilderen van de nieuw te plaatsen vlaggenmast steunen. En zo werd dat o.a. alvast 

gedaan. 

 

Naast de jaarlijks opgeroepen groep lijkt het wel of er steeds meer ‘gewone leden’ uit 

zichzelf komen helpen. En vele handen maakt ligt werk!  

 

De vlaggenmast werd stevig op haar voetstuk geplaatst, het zwemplateau met trap is 

weer gereed, Polderdiertje te water, een nieuw steigerdek voor de zeilboten 

landingsplaats m.b.v. de boot van Dil, een nieuw mededelingsbord, keuken en 

toiletgroep schoongemaakt, dakgoten nagekeken, ramen gelapt, loods aangeveegd, 

het parkje rond de boom bijgeknipt, aan de wallenkant werden op diverse plaatsen de 

stenen opgehoogd, veel onkruid tussen de stenen verwijderd, meerogen nagekeken. 

 

Het lijkt wel of de aspirant leden op hun kunne worden uitgezocht. Zo was Jos met 

zijn hogere druk kanon bezig om het pad schoon te spuiten! 

Piet Olgers zorgde weer voor catering. Koffie, cake en broodjes, kaas en worst. 

 

Het was een drukke en oh zo gezellige dag. We leerden de aspirant leden als 

enthousiaste collega’s kennen en na afloop waren Bas en Cor als organisatoren van 

deze dag weer heel gelukkig. 

 

Dolf  

PS: de foto’s die door Dolf en Corrie werden gemaakt, staan op de website.  

 

 

Dat zijn nog eens echte WSVA’ers! 

 

  

Tijdens de eerste zeilwedstrijd van dit jaar, 

zondag 19 mei (1e Pinksterdag), was het puntje 

van de mast van de Valk van Jan Jonker door 

een verzwakking afgebroken. 

 

Wat te doen? Nieuwe mast? Nieuwe boot?  

Zoals gewoonlijk wordt dat tijdens de 

koffiemiddagen, waar alle technische 

probleempjes op tafel komen, besproken en Rob 

Willemse zorgde ervoor dat Jan de eerst 

volgende zeilwedstrijd weer mee kan doen! 

De warme douche gaat naar Rob Willemse! 
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WIE IS? Joyce Arends  

   
           
 
  
 
                       
 
 

 
 
Een bezoek aan haar huisadres in Akersloot. 
 
Joyce is getrouwd met Johan en zij hebben 3 zonen, t.w. Dennis, Jowel en Kayne. 
 
Jowel heeft sinds 2011 een rubberen boot bij ons liggen. Pa & Ma staan op de wachtlijst. 
Zij hebben in 2012 het schip van Jan Heijenga overgenomen. Je weet wel: Jan die dat 
prachtige schilderij heeft gemaakt in de loods.  
Hun schip ligt voorlopig bij ’t Hoorntje (!) in afwachting van een ligplaats in onze haven. 
 
Dus sinds 2012 van voorlopig naar definitief lidmaatschap van de WSVA. En nu al 
Penningmeester? Onze secretaris Anja Verduin vertelde Joyce dat wij voorlopig geen 
ligplaats voor hen hebben maar wel wat anders, nl. Penningmeester! Zonder daar lang 
over te moeten nadenken reageerde ze daar positief op. “Dat wil ik wel doen”. 
 
Joyce heeft een financiële achtergrond en dat werk vind ze leuk. Dus waarom niet? 
Wel, wij zijn daar natuurlijk ook blij mee! 
 
Johan krijgen we niet zover om in een van de club commissies zitting te nemen. Houdt 
zich graag op de achtergrond, maar komt wel spontaan op de jaarlijkse werkochtend als 
zijn dienst dat toelaat. 
 
Zoon Jowel kennen we al op de haven. Altijd vrolijk en spontaan. Heeft ook vrienden in de 
haven en in de buurt die ook zo’n rubberen boot hebben. 
 
Nog tijd voor andere hobby’s? 
Jazeker, Zumba (= dansen op Zuid Amerikaanse muziek, en dat volgt ze in Limmen), 
wandelen, op stap met vriendinnen (zie onderstaande foto!). 
 
En varen?  
Met de motorboot samen met Johan. 
 
Al tochtjes gemaakt? 
Vorig jaar naar Nieuwe Niedorp, Schagen, Kolhorn, Zaandam, Purmerend. 
We weten dat dat inderdaad leuke bestemmingen en tochtjes zijn. 
 
2013? 
Nog geen weer voor geweest….. 
 
Al leuke of minder leuke ervaringen opgedaan als Penningmeester bij ons? 
Ja. Niet iedereen volgt de voor iedereen bekende regel dat men voor 1 april zijn bijdrage 
heeft moeten betalen. Niet alle reacties op haar ‘aanmaningen’ waren even vriendelijk. 
 

 
Hoe goed kennen we elkaar? 
Vandaag een gesprek met Joyce 
Arends.  
Sinds 2013 Penningmeester lid van 
onze club. 
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Joyce, bedankt voor het gesprek en de lekkere koffie. Veel plezier bij onze WSVA en we 
hopen dat jullie gauw een ligplaats krijgen waardoor we onze Penningmeester vaak op 
onze haven zullen aantreffen. 
 

 
Dolf 
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Schoonmaakrooster voor het seizoen 2013 
 

S.v.p. douche,toilet en de wasbak goed schoonmaken. Zowel buiten onder de 

dakranden als binnen in de douche en toilet hangen veel spinnenwebben, die je dient 

te verwijderen. Als laatste moet de loods aangeveegd en opgeruimd worden. 

Schoonmaakmiddelen zijn aanwezig in de werkkast. Mocht de voorraad op zijn wil je 

dit dan melden aan Cor Admiraal  06-45252927. 

 

Indien je verhinderd bent in de geplande week zorg dan zelf voor een vervanger. 

 

Schrijf de week van schoonmaak in je agenda!!!!!!!! 
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Een reddingsvest kan je leven redden 

Het blijft dit jaar wel erg lang koud en dat betekent ook dat het water 

van het meer nog ver beneden de normale temperatuur ligt voor de 

tijd van het jaar. Als je nu te water raakt en je krijgt kramp door de 

kou of je wordt onderkoeld dan kan een  reddingsvest je leven redden. 

Ik zie regelmatig volwassenen en vooral kinderen zonder bescherming 

het water op gaan met een klein bootje. Buiten het feit dat kinderen 

jonger dan 12 jaar nog helemaal niet met een gemotoriseerd bootje 

mogen varen, varen ze soms ook zonder toezicht van 

ouders alleen op het meer zonder reddingsvest. Dit kan 

grote gevolgen hebben als ze te water raken. Ook in mei kun je  

onderkoeld raken en verdrinken. Als we nu een warme dag hebben lijkt 

er niks aan de hand maar de temperatuur van het water blijft nog lang 

erg koud.  In de tabel kun je zien dat er niet veel tijd voor nodig is om in 

problemen te komen. 

 

 

Wat reddingsvesten betreft moet je letten op waar je hem voor wilt gebruiken. Je 

moet onderscheid maken tussen een zwemvest of drijfhulpmiddel  aan de ene kant en 

een reddingsvest aan de andere kant. Het reddingsvest zal een drenkeling  met zijn 

gezicht boven water moeten houden ook als deze bewusteloos is. Een reddingsvest 

kan een vaststofvest zijn of een opblaasbaar type. Hou goed in de gaten waar je het 

vest gaat gebruiken. Binnenwater, IJsselmeer of open zee en heb je veel extra kleren 

aan of niet. Afhankelijk van deze vragen maak je een keuze. Hoe zwaarder de 

omstandigheden hoe meer drijfvermogen een vest moet geven. Dit wordt uitgedrukt 

in N van newton. Het hangt niet van het lichaamsgewicht af hoeveel N je moet hebben 

maar het drijfvermogen van de gedragen kleding die bepalend is voor de  draaikracht. 

De meeste vesten hebben een drijfvermogen van 150N, 275N en tegenwoordig ook 

zelfs 300N. 

 

Kijk voor meer informatie over zaken op het water op de volgende link: 

www.varendoejesamen.nl 

Dit is een informatie site over varen en dan vooral hoe de pleziervaart en de 

beroepsvaart het beste met elkaar om kunnen gaan. Ze hebben in samenwerking met 

de KNRM een drietal folders samengesteld zijnde “Man over boord” (of vrouw 

natuurlijk), “Onderkoeling” en”Reddingsvesten”.  

http://www.varendoejesamen.nl/
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Deze folders zijn via bovengenoemde link in te zien. Ook kun je eens kijken op de site 

van de KNRM: www.knrm.nl voor meer informatie over veilig varen. 

Tot ziens op het water. 

 

Ronald 

Stremming Wilhelminasluis Zaandam 
De aanbesteding voor de vernieuwing van de Wilhelminasluis is afgerond. De provincie 

heeft Heijmans gecontracteerd voor het vernieuwen van de sluis, de Beatrixbrug en de 

Wilhelminabrug. Met Heijmans heeft de provincie gekozen voor een deskundige partij 

met een betrouwbare aanpak en veel aandacht voor het beperken van de 

omgevingshinder en zo min mogelijk stremming voor het vaarverkeer. 

Tijdens de uitvoering, die plaatsvindt in 2014, worden zowel de Wilhelminasluis als de 

doorgang over de twee bruggen gedurende de zomerperiode twee maanden gestremd. 

Dat is een fors kortere periode dan waar tijdens de voorbereiding van uit werd 

gegaan. Tijdens de stremming zijn er alternatieve routes beschikbaar voor het 

wegverkeer, de scheepvaart en het openbaar vervoer. Voor langzaam verkeer blijft 

een verbinding beschikbaar bij de sluis. Het project zal uiterlijk mei 2015 afgerond 

zijn. 

 

De rest van 2013 wordt gebruikt voor de verdere voorbereidingen en het uitwerken 

van uitvoeringsplannen. In het voorjaar is hierover meer bekend. Dan organiseert de 

provincie samen met Heijmans informatiebijeenkomsten voor belanghebbenden en 

belangstellenden. 

 

Stremmingen 

Voor de beroepsvaart tot en met scheepvaartklasse IV is de Wilhelminasluis 

gedurende de zomer van 2014 twee maanden gestremd. Deze periode is flink korter 

dan waar tijdens de voorbereiding van uit werd gegaan. Dit is het resultaat van een 

succesvolle aanbesteding en voorbereidend overleg met bedrijven langs de Zaan over 

de maximale duur van de stremming.  

De precieze stremmingsdata worden later dit jaar bekend, als de uitvoeringsplannen 

verder zijn uitgewerkt.  

http://www.knrm.nl/


 

Krantjeboord  15 

Nummer 67 – mei 2013 

Gedurende de gehele uitvoeringsperiode (jan 2014 - uiterlijk mei 2015) is het voor 

beroepsvaart van scheepvaartklasse Va niet mogelijk om gebruik te maken van de 

Wilhelminasluis. 

 

De recreatievaart wordt tijdens de hele uitvoeringsperiode omgeleid. Dit is nodig om 

het werk aan de sluis zo efficiënt mogelijk uit te voeren en om lange wachttijden te 

voorkomen.  

Onderstaande tabel geeft de verwachte stremming van de Wilhelminasluis weer per 

scheepvaartklasse.  

Verwachte stremmingen scheepvaart bij Wilhelminasluis: 

 
Alternatieve routes beroepsvaart 

Gedurende de scheepvaartstremming zijn er alternatieve vaarroutes over het Noord-

Hollandsch Kanaal beschikbaar via Purmerend (tot en met scheepvaartklasse III) en 

via Den Helder (tot en met scheepvaartklasse IV). In samenspraak met de gebruikers 

wordt in 2013 verder onderzocht welke maatregelen op deze routes noodzakelijk zijn 

om de beschikbaarheid maximaal te garanderen. 

 

Recreatievaart via Nauernasche Vaart 

De recreatievaart wordt tijdens de gehele uitvoeringsperiode omgeleid via de 

Nauernasche Vaart. Dit is een alternatieve staande mastroute met een 

hoogtebeperking van 18 meter. De provincie probeert in overleg met diverse partijen 

de bedieningstijden van sluizen en bruggen op deze route te verruimen. 
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Omvaarroutes in beeld 

De omvaarroutes voor de verschillende soorten scheepvaart: 
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Frau Antje 
 

Lezer gegroet, 

  

Toen wij in een ver verleden vertrokken, bezaten we geen life-raft, 

net als de Titanic zouden wij onzinkbaar zijn en we vertrokken 

bovendien naar gebieden waar een ijsberg onvindbaar zou blijken. 

 

Voorzien van een opblaasboot zouden wij de woeste elementen wel overleven 

schatten wij, mocht het verschrikkelijke gebeuren en we de "Ghost"  in trieste 

overmacht zouden moeten zien zinken. 

Zeer goede kennissen vonden dit geen fijn plan en zo werd er ongevraagd een life raft 

aan boord gebracht, niet voorzien van een fraai hard plastieken uiterlijk, maar 

gewoon, zo. Een luchtflesje zat er bij, en ons werd verzekerd dat er slechts een klein 

rukje aan het touwtje benodigd was om comfortabel met twintig man de storm te 

overleven. Ergens in dat hele grote opgevouwen ding zou er ook een noodvoorraad 

zich ophouden alsmede een vuurpijl en een uitklap peddel. Het lag hopeloos in de 

weg. Zo'n slordige zes jaar later waren wij het ding spuugzat. Je struikelde nogal eens 

over de sjortouwen waarmee het aan dek was vastgesjord. 

 

Maar waar laat je het?, we lagen in Bodrum, alwaar men niet bekend was met 

recyclemethodes of milieu-eilanden. Het woog ook nog eens aanzienlijk, en was 

eigenlijk niet te hanteren. De kapitein haalde de roestvrij stalen ringen eruit, knipte 

wat handige touwtjes los en alles wat er verder nog wel handig aan leek. 

De rest werd bekwaam aan kleine stukken gesneden en alvast in onze (ondertussen 

harde) bijboot geladen, klaar om weg te brengen naar de vuilnisman. De bijboot  

lag met een katrol en touw als een veerpontje tussen de "Ghost" en de wal, zodoende 

de brave poesbeesten aan boord houdend. Onze visite kwam dus ook zo aan en van 

boord,en juist die avond kwam er ene Grote Kees aan boord. Vele Cola-wodka's later 

vertrok hij midden in de nacht, grapjes makend over het feit dat hem niets meer kon 

gebeuren omdat hij nu voorzien was van een life-raft. 

Ook het luchtflesje kreeg een sneertje, maar de kapitein bezwoer hem dat dat hem 

zeker niet in steek zou laten! 

Kees gaf een ruk aan het touwtje. Een geweldig gesis was hoorbaar tot 120 schepen 

verderop, de brave poesbeesten verstopten zich waar maar mogelijk, buren kwamen 

bloot naar buiten gesneld en Kees verdween hoestend langzaam maar zeker geheel in 

een zeer dichte wolk talkpoeder!  

 

Toch nog heel veel plezier van een life-raft gehad dus! 

 

Ik groet U allen. 

 

Antje 
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Watersportvereniging 

Akersloot 

Opgericht op 16 april 1971 

Koninklijk goedgekeurd op 26 september 1972 

 

 

Bestuur 

Voorzitter Ronald 

Mossinkoff 

Pinksterbloempad 8 0251-315255 

ronaldmoss@quicknet.nl 

Secretaris Anja Verduin Roemersdijk 5 0251-315306 

wim.anja@quicknet.nl 

Penningmeester Joyce Arends Hoocamp 98  0251-315508 

Jg.arends@quicknet.nl 

Commissaris Bas Kerkhof Buurtweg 23 0251-312075 

 

Commissaris Cor Admiraal Beethovenstraat 26  0251-314278 

cas.admiraal@quicknet.nl 

    

Financiën 

Bankrekeningnummer 3009 96 152 Rabobank Akersloot, 

t.n.v. penningmeester WSVA 

Contributie € 36,00 * (= incl lidmaatschap Watersportverbond) 

   

Technische commissie Kanocommissie 

Bas Kerkhof vacatures 

Piet Mossinkoff  

Jan Verduin Wedstrijdcommissie 

 Jeroen Duijvestijn 

 Bettie Verduin 

 Jan Terluin 

 vacature 

  

Feestcommissie Krantjeboord 

Holger Schoorl Plausch Terluin .............. plausch@xs4all.nl 

Peter Schouten Corrie Tromp.................. corrie@tromp.net 

Kees Kerssens Dolf Dalmeijer 

  

  

 Jan Heijenga, ontwerp omslag 

  

Website WSVA www.wsva.org  - Webmasters: 

Corrie Tromp en Elli Blokker 

 

 

* Wil je beter geïnformeerd worden over het Watersportverbond? Wil je weten wat het 

Verbond doet met jouw euro’s? Bekijk dan regelmatig de site: 

www.watersportverbond.nl  

 

Krantjeboord verschijnt 2 x per jaar in mei en oktober/november. 

Copy, bij voorkeur digitaal, inleveren bij Plausch Terluin, Julianaweg 60a of via e-mail 

naar plausch@xs4all.nl  
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