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Voorwoord, van de

Voorzitter
Beste Koggeschippers,

Zoals altijd volgen regen en zonneschijn elkaar op. Zo gaat het ook in het
leven, velen van ons zijn aan het klussen om de boot er voor de komende
zomer weer picobello uit te laten zien.
Aan de ander kent namen we de afgelopen periode ook afscheid van een
markant Koggeschipper, Gerrit Koopman. Gerrit had al jaren geen boot
meer, kort nadat hij wedunaar werd heeft hij de boot weggedaan. Sindsdien bleef hij betrokken en draaide mee bij de havenmeesters en op de
vrijdagmiddag in het havenkantoor. Na een kort ziekbed, heeft hij ons
allen laten schrikken met zijn overlijden. We wensen ook nogmaals via
deze weg zijn zoon, schoondochter en kleinkinderen veel sterkte. Ook
wij zullen hem missen.
Ondanks dit trieste bericht kijken we toch voorzichtig vooruit richting
de Ledenjaarvergadering op 11 april a.s. in de Vinkenhorst. In het bestuur
hebben we het jaarverslag, de financiele verantwoording en de begroting besproken.
Zoals te doen gebruikelijk vindt u in deze scheepspraet de agenda (tevens uitnodiging), notulen van ALV 2018 en het jaarverslag. De financiële
stukken liggen ong twee weken voor de ALV ter inzage in het havenkantoor. We hopen weer op een grote opkomst.
Tijdens de jaarvergadering willen we ook de stand van zaken delen over
oa de loods en de huurverhoging.
Tot ziens op de jaarvergadering.

Marcel Kievit

Voorzitter
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HET BESTUUR VAN
W.S.V. HET KOGGESCHIP:
VOORZITTER
		Marcel Kievit
 J. van Arkelstraat 9
		8266 CK Kampen
 038 - 3331422
 vz@wsvhetkoggeschip.nl

W.S.V. HET KOGGESCHIP
 Seveningseweg 1A
		8267 BA Kampen
 038 - 3315833
 info@wsvhetkoggeschip.nl

		www.wsvhetkoggeschip.nl
 		wsvhetkoggeschip
		wsvtkoggeschip

HAVENMEESTER
Wisselende havenmeesters
 038 - 3315833
 haven@wsvhetkoggeschip.nl
COÖRDINATOR HAVENMEESTERS
		Erik Hollander
 Pijlkruid 46
		8265 JB Kampen
 06 - 24662555
 ch@wsvhetkoggeschip.nl
HELLINGMEESTER
		Marcel Hollander
 06 - 55706184, na 17.00 uur

SECRETARIS
		Adrie Koppel
 Marinus Postlaan 18
		8264 DP Kampen
 038-3323113
 secr@wsvhetkoggeschip.nl
PENNINGMEESTER
		Ard Opgelder
 Akelei 106
		8265 KG Kampen
 038 - 3323607
 penning@wsvhetkoggeschip.nl
		
EVENEMENTEN COMMISSIE
		Marcel Sleurink
 Van Hasseltstraat 15
		8266 DJ Kampen
 06 - 51609136
 ec@wsvhetkoggeschip.nl
TECHNISCHE COMMISSIE
		Martin Opgelder
 Burgwal 138
		8261 EW Kampen
 06 - 31785865
 tc@wsvhetkoggeschip.nl

REDACTIE COMMISSIE			
Simon Ouwerkerk
 Grutto 39
		8131 HH Wijhe
 0570 - 525666
 redactie@
		wsvhetkoggeschip.nl

LEDEN ADMINISTRATIE
		Marian van Dijk
 Esdoornhof 21
		8266 GB Kampen
 06 - 14759371
 leden@wsvhetkoggeschip.nl
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Van de

Penningmeester
Hallo Koggeschippers,
Bij deze een berichtje van de penningmeester.
Toeristenbelasting
Onze leden/ligplaathouders die woonachtig zijn in de Gemeente Kampen hebben hoogstwaarschijnlijk al wel het één en ander meegekregen
uit de plaatselijke media over de toeristenbelasting die de Gemeente
Kampen gaat heffen met ingang van 1 januari 2019.
Voor de ligplaatshouders van buiten de Gemeente Kampen, die hier met
name door getroffen gaan worden, bij deze even een toelichting met de
gegevens voor zover ze tot nu bekend zijn.
Reeds in 2013 heeft de gemeente een verordening aangenomen om toeristenbelasting te gaan heffen. Dit zou in 2018 ingevoerd gaan worden,
maar is door de ontstane commotie hieromtrent met een jaar uitgesteld.
Invoering in 2019 is nu, helaas, een feit. Wij hebben de gemeente begin
2018 reeds een brief gestuurd met daarin onder anderen de vraag hoe
dit praktisch ingevuld moet gaan worden.
Hoewel wij hier strikt formeel genomen nog geen antwoorden op
hebben ontvangen is vanuit diverse gesprekken al wel gebleken dat als
u als ligplaatshouder van buiten de Gemeente Kampen overnacht aan
onze haven 1,00 euro per persoon per overnachting verschuldigd bent.
WSV ’t Koggeschip heeft hierin vanuit de gemeente de functie van
“kassier” opgelegd gekregen. Komt u voor een weekendtochtje en/
of vakantie aan boord en verlaat u onze haven voor een overnachting
elders dan geldt dit uiteraard niet.
Hoe het één en ander praktisch ingevuld gaat worden voor komend
seizoen is nog niet volledig duidelijk. Zodra ik hier meer van te horen
krijg zal ik dat kenbaar maken. Maar op voorhand reeds deze kennisgeving.

Ard Opgelder

Penningmeester
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Van de

Evenementen

Commissie

Het jaar 2019 draait alweer en ondanks dat het echte bootseizoen nog
niet begonnen is, zijn wij alweer druk bezig. De evenementen van 2018
zijn geëvalueerd en de veranderingen, nieuwe ideeën en eventuele
verbeteringen worden weer meegenomen bij het organiseren van de
evenementen voor aankomend jaar.
Hiervan is de nieuwjaarsreceptie al weer geweest. Ook dit jaar was dit in
de Taveerne. Hier werd onder genot van een hapje en een drankje gezellig bijgekletst en kon men elkaar de beste wensen wensen. Blijkbaar hadden sommigen van ons wel erg veel dorst, aangezien er voor ’s avonds op
een ander feestje te weinig rode wijn over was….
Ook was er in dit najaar een cursus Klein Vaarbewijs, wat georganiseerd
was door het Koggeschip i.s.m. de Scouting. Het slagingspercentage was
erg hoog! Namens de evenementencommissie willen we hen allen feliciteren met het behalen van het Klein vaarbewijs 1.
Mocht u dit nu even gemist hebben en volgend jaar ook graag uw vaarbewijs halen, laat ons dit dan even weten. Bij voldoende animo kunnen we
dit ook voor aankomend najaar weer organiseren. De kosten bedragen
ongeveer 100,- euro. Dit is incl. cursusboek, excl. examen. U kunt dit doorgeven op ons e-mailadres: ec@wsvhetkoggeschip.nl.
Het volgenden evenement wat voor de deur staat is de Opening van het
vaarseizoen, samen met de Zeilwedstrijden. De Opening van het vaarseizoen zal zijn op 20 april. De open dag van vorig jaar is op alle verenigingen goed bevallen, dus daar willen we dit jaar een vervolg aan geven. Het
is leuk om dan dus ook een blik bij de buren te werpen. Op alle terreinen
zal er wat te doen zijn voor jong en/of oud. Verdere informatie over de
open dag volgt t.z.t. Bij ons aan het Koggeschip zal de loods weer ingericht worden voor de rommelmarkt. Hier kunt u uw oude of ‘niet-gebruikte-spullen’ proberen aan de man te brengen. Evenals zelf gemaakte
lekkernijen, knutselwerkjes, schilderijtjes, allemansendjes, of wat dan ook!
De rommelmarkt is van 10 tot 13 uur.
Ook zal er weer vis gerookt worden en wordt er een springkussen geregeld. Verder moet er nog het één en ander geregeld worden, maar het
beloofd weer een gezellige dag te worden met ’s avonds de BBQ gevolgd
door een gezellige avond.
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Het vlees voor de BBQ kan bij de commissie besteld worden, maar dat is
nu nog niet helemaal rond. Opgave formulieren hiervoor zult u tegen die
tijd in het Havenkantoor vinden, waar ze dan ook weer, incl het geld kunnen worden ingeleverd, maar dit kan natuurlijk ook bij één van de commissieleden. Wanneer we dit verder rond hebben zullen we de informatie
via de Facebookpagina ‘Watersportvereniging Het Koggeschip’ en via
onze website: www.wsvhetkoggeschip.nl met u delen.
We willen er natuurlijk nog niet teveel aan denken, want dat betekend
al weer het einde van het vaarseizoen, maar de toertocht dit jaar staat
gepland in het weekend van 13 t/m 15 september. Dit lijkt nog zo ver weg,
maar toch beginnen we er maar vast over. Er zijn namelijk zóveel mensen
geweest die ons hebben gevraagd of we het thema eerder bekend konden maken. Daarom schieten we hem gelijk maar af. Het thema voor de
toertocht dit jaar is: “ Zwervers, schooiers en Landlopers”
Hier hebben we afgelopen jaar al vast een klein voorproefje van gegeven,
tijdens de barbecue. Dus nu geen excuses meer om niet te verkleden of
de boot te versieren. Een ieder heeft tijd zat om wat te verzinnen! Zegt t
voort, zegt t voort!
Wij wensen u allemaal een hele fijne zomer en hopen elkaar weer te
spreken aan onze mooie haven.
Groeten, Jan en Desiree, Rita, Marcel S., Jan vd W, Peter en Marlies.
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20 & 21 april
Opening vaarseizoen en
zeilwedstrijden
HET PROGRAMMA VOOR 20 APRIL BEVAT DE VOLGENDE
ONDERDELEN:
• Aan de Seveningseweg: Evenals vorig jaar hebben we samen met de
buren de Opening Vaarseizoen. Bij de beide scouting-groepen en bij de
roei-vereniging staan de hekken/de deuren open.
• In de loods: Is er tot 13:00 uur “vlooien-markt”. Allerhande gebruikte
dingen, maar ook maritieme spulletjes worden verhandeld.
- Koffie/thee, bier/fris, poffertjes & gehaktballen (te betalen met witte
en blauwe plastic Koggeschip-munten)
• Buiten:
- Wordt er vis gerookt.
- Staat er voor de kleinere kinderen een springkussen en voor de
Cruijffjes-in-spé een pannakooi.
- Én buiten (vanzelfsprekend!) ..... de zeilwedstrijden.
Zie voor Starttijden e.a. de volgende bladzijde ->
HET PROGRAMMA VOOR 22 APRIL
• Buiten:
- Vervolg van zeilwedstrijden.
- Gezelligheid in en voor de loods én onder de huppeltent.
WAT BETREFT DE ZEILWEDSTRIJDEN
• In de Leukothea-klasse wordt er gestreden om het (door Herman 		
Tausch beschikbaar gestelde) glimmende model van een Kogge.
• Bij klasse Eénmansboten verwachten we de deelname van een Laser,
een Splash en enkele Europe-Moths.
• De overige Kleine-Handicap-klasse zijn tweemanszeilboten met
midzwaard en zeiloppervlakte tot 12 m2.
• Voor Grote-Handicap-klasse worden zeilers met Valken en 16 m2
uitgenodigd.
• De scouting verenigingen; Martin Gasman en Henk Brunt, zullen met 		
circa 10 st. Lelie-vletten aanwezig zijn.
• Ook andere dan genoemde boten kunnen meedoen. Want we hebben
van heel veel boten de snelheids-rating.
Met vriendelijke groet van het zeilwedstrijdcomité:
Erik Hollander, Marcel Hollander, Gert-Jan Hup en Wim Vos.
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Programma
zeilwedstrijden
(tijden onder voorbehoud)
ZATERDAG
10:30 uur
10:45 uur
11:00 uur
11:15 uur
11:35 uur
11:40 uur
11:45 uur
11:50 uur
14:15 uur
14:30 uur
14:50 uur
14:55 uur
15:00 uur
15:05 uur
15:10 uur

20 APRIL
Inschrijving klasse 2, 3, 4 en 5.
Indeling klassen.
Schippersmeeting.
Voorbereidingssein 1e start.
1e Start klasse 2 (Leukothea)
1e Start klasse 3 (Éénmansboten: Europe, Laser)
1e Start klasse 4 (Overige Kleine-Handicap: Schakel, etc.)
1e Start klasse 5 (Grote-Handicap: Valken, etc.)
Inschrijving Lelievletten
Voorbereidingssein 2e start
2e Start klasse 1 (Lelievletten - Scouting)
2e Start klasse 2 (Leukothea)
2e Start klasse 3 (Éénmansboten: Europe, Laser)
2e Start klasse 4 (Overige Kleine-Handicap: Schakel, etc.)
2e Start klasse 5 (Grote-Handicap: Valken, etc.

+/- 17:00 uur (Ingeschat tijdstip) De zaterdag prijsuitreiking.
		
(15 minuten na finish van de laatste boot).
+/- 18:00 uur Barbecue, vervolgens +/- 20:00 uur Disco in de loods.
ZONDAG 21 APRIL
11:00 uur
Schippersmeeting
11:15 uur
Voorbereidingssein 3e start
11:35 uur
3e Start klasse 2 (Leukothea)
11:40 uur
3e Start klasse 3 (Éénmansboten: Europe, Laser)
11:45 uur
3e Start klasse 4 (Overige Kleine-Handicap: Schakel, etc)
11:50 uur
3e Start klasse 5 (Grote Handicap: Valken, etc.)
+/- 14:00 uur (ingeschat tijdstip) De zondag prijsuitreiking (een half uur
nadat de laatste deelnemende boot de finish is gepasseerd).
INLICHTINGEN over de zeilwedstrijden zijn te verkrijgen bij:
Marcel Hollander: 06 – 5570 6184 marcelhollander@home.nl
GerritJan Hup:
06 – 1087 6928
Wim Vos:
038 – 333 8424 willemjohan.vos@gmail.com
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Even

Voorstellen
In deze rubriek stellen mede verenigingsleden zich aan u voor. Of dit nu
een jubilaris is, iemand die iets speciaals voor de vereniging heeft
gedaan of gaat doen... Deze rubriek lezen, is dé manier om iemand nog
beter te leren kennen. Dit keer gaat onze aandacht uit naar:
Wie?
Waarom?

Marcel Sleurink
Bestuurslid W.S.V. Het Koggeschip

Mijn naam is Marcel Sleurink, 52 jaar
oud en woonachtig in Kampen. Na
de LTS ben ik begonnen in zwembad
‘De Steur’ in Kampen, in 1988. Vanuit
daar heb ik een technische opleiding
gevolgd en een studie gedaan v.w.b.
waterbehandeling. Inmiddels ben ik al
weer 2 jaar werkzaam in het nieuwe
zwembad in Kampen. Daarnaast werk
ik parttime in zwembad ‘De Veldkamp’ in Wezep.
In beide zwembad in de functie van Allround medewerker technisch
dienst. Dit houdt in dat ik o.a. verantwoordelijk ben voor het onderhoud
van beide baden voor kleine en groot onderhoud. Daarnaast voor veel
andere voorkomende technische werkzaamheden.
In mijn vrije tijd zie je me graag op het water met mijn eigen motorboot
‘de Waterman’. Sinds 2016 zit ik in het bestuur van W.S.V.het Koggeschip
en organiseer ik evenementen binnen de watersportvereniging.
Daarnaast heb ik al veel facetten gezien binnen de scouting. Ik ben als
verkenner begonnen en vervolgens ben ik leiding gaan geven aan de
jongeren, zitting genomen in de bouwcommissie en naast verschillende
bestuursfuncties en verantwoordelijk voor de verhuur van de accommodatie en het onderhoud van het gebouw bij de scouting Martin Gasmangroep kampen .
Ik denk dat jullie nu een idee hebben gekregen wie ik ben en waar ik in
mijn vrije tijd mee bezig ben.
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Binnengekomen

Berichten
ROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROE
Groen is het gras, groen is het gras onder mijne voeten, een ieder kent dit
liedje waarschijnlijk. En als het gras twee kontjes hoog is, dan...
We willen gaan voorkomen dat het gras deze twee kontjes hoog gaat
worden bij het Koggeschip.
Hiertoe zijn wij op zoek naar aanvulling voor de maaiploeg. Gelukkig zijn
er enkele leden die al in de maaiploeg zitten, dus als er nog een aantal
extra bij komen, dan is het voor een ieder goed te doen.
Wat wel van belang is, is dat het gras met name groeit in het voorjaar en
de zomer. Bijzonder hé? En dat er dan soms wel twee of drie keer per
week gemaaid moet worden, dus dat hier de piek ligt met de
tijdsbesteding.
Lijkt het je wat om onderdeel te worden van de maaiploeg of wil je
nadere informatie, neem dan contact op met Martin Opgelder via
tc@wsvhetkoggeschip.nl.
EEN VRIENDELIJK VERZOEK
Het opening vaarseizoen komt echter ook alweer snel dichterbij en we
willen allemaal natuurlijk graag dat de haven er weer netjes bij ligt. Marcel
Sleurink en ik zijn eens even door de 2 fietsenhokken bij ons aan de haven
gelopen en we zien nog steeds veel spullen liggen die niet zijn gelabeld.
Wij willen u nogmaals dringend vragen of u zo spoedig mogelijk wilt
controleren of er spullen van u bij zijn.
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u de spullen een tijd geleden wel heeft
gelabeld maar dat de labels in de loop van de tijd ervan af zijn gevallen.
Dus controleer dit goed. De spullen die een week voor het opening vaarseizoen niet zijn voorzien van een label zullen worden verwijderd uit de
fietsenhokken.
Met vriendelijke groet,
Marcel Sleurink en Erik Hollander
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GROTE SCHOONMAAK WSV ‘T KOGGESCHIP
Beste leden,
Het eerste “voorjaarsweer” is inmiddels reeds geweest en dan begint het
te kriebelen; wanneer kunnen we er met de boot op uit? Maar voordat het
zover is, zal het nog wel even duren, MAAR:
Zoals u waarschijnlijk zelf kunt constateren is er “achterstallig” onderhoud
bij de haven, soms groot, soms (heel) klein. Om hiervoor een inhaalslag te
maken heeft daarom het bestuur in samenspraak met de technische commissie het volgende bedacht:

EEN ACTIEDAG:
GROTE SCHOONMAAK WSV ‘T KOGGESCHIP
Wie:
Wat:
		
Wanneer:
Tijd:

Alle Koggeschippers!!
ACTIEDAG met diverse werkzaamheden (geschikt voor jong 		
tot oud)
Zaterdag 13 april
Van 8:30 tot 14:00 uur

De technische commissie heeft allerlei werkzaamheden die deze dag
uitgevoerd kunnen worden. En denk dan niet, ik kan niks, want met elkaar
moeten we ook gezelligheid maken, dus er is altijd iets wat je kunt doen!
We zullen deze dag starten met een kop koffie rond 8:30 uur. Hierna zal
de technische commissie de aanwezigen van werkzaamheden voorzien.
Zoals gezegd, er is voldoende te doen!
Zorg zelf voor goede werkkleren (handschoenen e.d.) en neem waar
mogelijk een bezem, schep e.d. mee, zodat een ieder aan de slag kan.
Voor specifieke werkzaamheden zorgt de TC voor gereedschap.
Wilt u zich even opgeven als u komt, zodat wij rekening kunnen houden
met de hoeveelheid te zetten koffie. Opgave kan middels een mail naar
tc@wsvhetkoggeschip.nl Martin Opgelder.
We verwachten u allen!
Namens bestuur en technische commissie
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Notulen ALV 2018
WSV Het Koggeschip – 5 april 2018
Aanwezigen:
bestuur: dhr M. Kievit, mevr. J. Kok-de Wilde, dhr A. Opgelder, dhr M.
Opgelder, dhr W. Vos, dhr. M. Sleurink en circa 50 leden.
Afwezig met kennisgeving:
dhr. Stefan Kroon, dhr. en mevr. Gerrit en Ardi Lindeboom, dhr. Marinus
Brehler, dhr. GerritJan Hup.
Datum/tijd/locatie: 5 april 2018 - 20:00 uur – De Vinkehorst,
IJsselmuiden
1 Opening, Welkom en Mededelingen
Voorzitter Marcel Kievit opent de vergadering en heet de aanwezigen
welkom. In het bijzonder de Gouden-spelddragers.
Als eerste licht hij toe te willen beginnen bij het stilstaan van hen die ons
het afgelopen verenigingsjaar zijn ontvallen.
In memoriam:
In maart 2017 overleed Thijs Broekhuizen, voorzitter WSV het Koggeschip van 1971-1978, tevens ere-voorzitter.
In april 2017 overleed Berthy Bakker, echtgenoot van Jan Bakker welke
samen al jaren een van onze havenmeesters echtparen waren.
Ook in april 2017 overleed Ada De Horn-Wallin. Zij was de vriendin van
Alex Pluijgers, welke vorig jaar ons ontvallen was.
In juli 2017 overleed Johan de Kroon.
In september 2017 overleed Willem van de Velde.
2 Notulen ALV 30 maart 2017
De notulen van de vorige ledenvergadering zijn gepubliceerd in de
Scheepspraet. Per pagina wordt gevraagd of er op- en/of aanmerkingen zijn. Dat blijkt niet aan de orde te zijn. De notulen van de Algemene
Ledenvergadering 30 maart 2017 worden dan ook vastgesteld en goedgekeurd.
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3 Jaarverslag 2017
Het jaarverslag 2017 is eveneens in de Scheepspraet gepubliceerd.
Marcel Kievit vraagt: “Kunnen jullie het verenigingsjaar 2017 door dit
verslag terug beleven?”
Ook hierover zijn geen op- en/of aanmerkingen, behoudens de opmerking in het voorwoord aangaande het overlijden van Willem van de
Velde. In het jaarverslag 2017 staat per abuis Andre van der Velde, dat
moet zijn Willem van de Velde. Het verslag wordt daarmee vastgesteld
& goedgekeurd. Met dank aan de auteurs (te weten de secretaris en de
voorzitter van de evenementen-commissie)
4 Financieel verslag 2017
Penningmeester Ard Opgelder geeft bij de geprojecteerde sheets een
toelichting.
Verenigingsdeel:
# De inkomsten uit de contributie waren wat lager dan begroot en daardoor de afdracht aan het Watersportverbond dus ook.
Jachthavendeel:
# De inkomsten uit de liggelden waren hoger. We hadden 100% bezetting van de ligplaatsen én twee zwerfplekken die dubbele opbrengsten
gaven.
# De inkomsten uit de gastengelden waren wat minder. Dit komt overeen met de landelijke tendensen.
# De opbrengsten van het terrein, loods, helling & kraan waren uitstekend.
# TC / onderhoud van de haven viel duurder uit. Kosten voor groen en
glij-ijzers op voorraad zorgden voor de overschrijding.
# Nutsbedrijf: Het bestuur gaat het gebruik monitoren. Indien nodig
gaat het bedrag van 15,00 euro per jaar per ligplaats omhoog.
# Het Eigen-Vermogen is stabiel. De haven heeft een mooi banksaldo.
# Post Voorzieningen / Reserveringen:
- Loods: over 5 jaar zit er 60.000 euro in de pot. De lasten worden
over de komende 5 jaar en de periode erna verdeeld. (of wel de huidige
en toekomstige leden betalen aan de renovatie van de loods)
- Refit van de hellingwagen en nieuwe grasmaaimachine zijn betaald uit
de post Voorzieningen.
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5 Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
# boekhouding 2017– Kascommissie Desiree De Vries en Gerrit de Wilde.
De boekhouding is overzichtelijk en inhoudelijk correct bijgehouden.
De kascommissie kan de penningmeester en daarmee het bestuur dan
ook decharge verlenen. De vergadering bekrachtigt dit met een applaus
waarmee de decharge verleend is.
Aanbeveling van de kascommissie: Er is veel plastic afval na evenementen. Als dat apart wordt ingezameld (en vervolgens gratis afgevoerd), dan besparen we op de kosten van de restafval containers.
# boekhouding 2018
Voor de kascommissie in maart 2019 zijn benoemd: Gerrit de Wilde en
Dennis Diender.
6 Begroting 2018
Verenigingsdeel:
# Eigenlijk zijn er geen bijzonderheden te melden.

Jachthavendeel:
# De belangrijkste afwijking t.o.v. 2017 is: inkomsten uit liggelden. De
oorzaak is de gemeentelijke huurverhoging van circa 4.500 euro per jaar.
Dit betekent dat het liggeld van 94,00/m1 euro naar 108,00 euro/m1
gaat.
# Marcel Kievit legt uit dat de huurverhoging voor de stadshavens – omgerekend per ligplaats - een veelvoud is.
# De BTW-regelgeving voor jachthavens heeft voor onze ligplaatshouders geen gevolgen, want het werd al geïnd en verrekend met de aanschaffingen.
Ard heeft bij de Belastingdienst een vrijwillige BTW-controle aangevraagd. Dit mede in verband met toekomstige grote investeringen (zoals
loods, steiger). Naar verwachting krijgen we BTW-tips & -adviezen.
# Gerrit Kok: komt het groot-onderhoud van bomen voor rekening van
de verhuurder?
Marcel Kievit:  de inhoud van het Huurcontact is nog niet definitief,
maar waarschijnlijk wel.
# interruptie Gé Opgelder over 3e nacht gratis voor passanten. Gé is
van mening: Als die 3e nacht regeling wordt afgeschaft, dan zullen we
veel passanten helemaal niet meer zien.
Antwoord van Ard: Die oude ‘riks-regeling’ is al afgeschaft. We zijn
fan-haven van het Watersportverbond. Achteraf kan bij de Unie-vanWatertoeristen de korting die hun leden bij ons krijgen worden gedeclareerd.
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In seizoen 2018 wordt de 3e nacht regeling ongewijzigd gecontinueerd.
Wel gaat in 2018 de strekkende meter prijs iets omhoog. Voor seizoen
2019 worden aangepast: soft-ware + onze website + gegevens voor
water-almanak.
# sheet met ‘Diverse cijfers’;
De kleine letters & cijfers waren vanaf een afstandje helaas niet te lezen.
Ard laat twee tendensen zien, te weten:
- minder leden, minder passanten, minder Unie v. Watertoeristen.
- meer gebruik van gas en elektra.
# sheet met kolom-grafieken:
- 2014 was een beroerd jaar. (“Hebben we het verder maar niet over”)
2015, 2016 en 2017 stabiel in elk opzicht.
PAUZE
7 Beleidsvisie: “vitaal Koggeschip in 2025”
Het opstellen van de Toekomstvisie: ‘vitaal Koggeschip in 2025’ was één.
Het bestuur / de vereniging moet er ook wat mee doen.
In de Toekomstvisie (zie Scheepspreat 49e jaargang nr. 2) staan drie aspecten. Hieronder staan de acties die in 2017 zijn ondernomen.
# trefwoorden visie:
bloeiende vereniging, gastvrij, jong en oud, betaalbaar houden, genieten
van watersport, bijzondere omgeving.
actie: samen met de andere Kamper watersportverenigingen onderhandelen voor een betaalbare huursom.
actie: indienen van een zienswijze m.b.t. Natura 2000 om
van hetZwarte Meer en omgeving medegebruikers te kunnen blijven.
actie: samen met de buren (= scouting groepen en roei-vereniging)
op 21 april Opening Vaarseizoen organiseren. (thema is: “gluren bij
de buren”), Vervolgens gaan we met de buren kijken hoe we elkaar
kunnen helpen en versterken.
# trefwoorden visie:
betrokken leden, inbrengen van kennis en ervaring, verrichten van werkzaamheden en diensten.
actie: Inbreng van Simon Ouwerkerk (communicatie): modernisering
Scheepspreat, digitale Scheepspreat, nieuwe website, face-book, twitter.
Wim Koppelman vraagt: voldoet Het Koggeschip aan de nieuwe
privacy-wetgeving?
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Antwoord: Inmiddels verricht Adrie Koppel daarvoor onderzoek.
Actie: Oprichten van een loods Comissie: onder leiding van Gerrit
Kattenberg zijn inmiddels enkele varianten uitgewerkt.
# trefwoorden visie:
financieel gezond om haven te onderhouden en te vernieuwen.
actie: o.a. voor liggeldverhoging, BTW-onderzoek en reserveringen
voor de renovatie van de loods zijn in 2017 financiele stappen gezet
voor de langere termijn.   We zijn  financieel gezond.
8 Stand van zaken, m.b.t.:
# Havenmeesters, een toelichting door Erik Hollander:
- Het havenmeesterrooster 2018 is bijna rond.
- Er komen in 2018 twee nieuwe havenmeester-koppels erbij, namelijk
Henk & Lia Klappe en Piet Borst & dochter Sandra Koevermans.
- Albert & Wilma Oost stoppen ermee, zoals in 2016 gezegd zou 2017
hun laatste jaar zijn.
- Hoogstwaarschijnlijk gaan we GerritJan Hup missen als havenmeester
(GerritJan is herstellende van een hernia operatie)
- Erik vraagt leden voor de voorjaars-schoonmaakbeurt van de toiletunit.
# Technische commissie, een toelichting door Martin Opgelder:
- Veel positieve reacties ontvangen op de nieuwe WiFi-installatie. In de
toekomst worden we aangesloten op glasvezel-kabel.
- alle stroompaaltjes functioneerden in 2017.
Wel een tijdelijke oplossing voor de kabels: Onder de steiger zullen
buizen worden gemonteerd. Door de buizen worden de elektra-kabels
geleid. Want kabels op de steiger = struikelen.
Als stukje bij beetje de onderbouw van de steiger wordt vervangen, dan
wordt tussen de steigerdeksels een sleuf voor de elektra-kabels gemaakt.
- Het achterste grasveld, waarop het water bleef staan, is door de Gemeente aangepakt. Het voorste grasveld, dat erg hobbelig is, wordt dit
najaar aangepakt. De 2e parkeerplaats wordt uitgebreid.
- De puntersteiger wordt binnenkort aangepakt.
Jan Bakker vraagt: Waarom wordt niet eerst de tanksteiger afgemaakt?
Antwoord: De steigerdeksels op de tanksteiger waren destijds over, waren namelijk voor de puntersteiger bedoeld. De steigerploeg moet ook
“roeien met de riemen die ze hebben”.
- We hebben dus mankracht nodig. Een lasser die glij-ijzers gaat
maken. Hulp bij het herstraten van het Johan Scholtenpad.
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- Zeer binnenkort wordt de vlaggenmast en –houder opgeknapt.
- Martin bedankt: Gerrit Lindeboom, die het groen kortwiekte en Gerrit
Kattenberg die met zinvolle varianten voor renovatie van de loods kwam.
- Min of meer dringend is, naast Marcel Hollander, een tweede hellingmeester voor de vereniging nodig. (NB er is wel een achtervang beschikbaar)
# gezocht vrijwilligers voor andere klussen:
- Marcel Kievit: Wie kan het bestuur helpen bij een risico inventarisatie
en evaluatie?
- Simon Ouwerkerk: Wie kan er helpen bij het opstellen van een communicatieplan?
9 Jubilarissen:
50 jaar lid – bloemen en een herinneringsbord: Anton Smit (helaas niet
aanwezig)
25 jaar lid – bloemen: Henk Kuper (ook helaas niet aanwezig)
10 Bestuurverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar:
# Martin Opgelder – commissaris / hoofd van TC: gaat de komende drie
jaar weer door.
Aftredend en niet herkiesbaar:
# Jolande Kok – commissaris / redactrice Scheepspreat:
na Marcel Kievit de redacteur van de Scheepspraet. Jolande was altijd
rustig en verenigings breed meedenkend. Haar inzet was breder dan enkel de Scheepspreat. De organisatie van de jaarlijkse AED-cursus is daar
een voorbeeld van. Een vrouw in het bestuur en zeker bij een watersportvereniging is een goede zaak. Immers een vrouw levert soms een ander
perspectief. Jolande wordt bedankt voor de samenwerking en de 6 jaar
inzet met een bos bloemen en een enveloppe met inhoud.
# Wim Vos – secretaris:
Wim is nu bijna 70 jaar en aftredend door het leeftijds-ontslag volgens
de statuten. Wim zei wel eens: “slechts 100 ligplaatsen, dus besturen van
Het Koggeschip kan niet zo moeilijk zijn”. Het was prettig om samen te
sparren over de richting van de watersport, over De Hanze. In de drie jaar
zonder voorzitter heb jij, samen met de andere bestuursleden, de vereniging draaiende gehouden. Wim wordt bedankt voor de samenwerking en
de 7 jaar inzet met een bos bloemen en een enveloppe met inhoud.
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Aantredend nieuwe bestuursleden:
# Simon Ouwerkerk – commissaris / redacteur Scheepspreat:
Simon heeft het laatste jaar al in het bestuur meegedraaid en ondertussen al zaken in gang gezet. (zie het genoemde bij punt 7 Beleidsvisie).
Simon wordt welkom geheten met een bos bloemen.
# Adrie Koppel – secretaris:
Adrie is een bekend en meelevend lid. Tijdens het koffie-uurtje (of was
het bier-tijd ?) van de Toertocht is hij gevraagd voor deze bestuursfunctie. Adrie wordt welkom geheten met een bos bloemen.
11 Rondvraag (en Sluiting):
# Gerrit Kok: Wordt Erik Hollander; de coördinator-havenmeesters, een
bestuurslid?
antwoord van Erik: Nee, het is voorlopig zo een mooi afgeronde klus.
# Hans Drost: Wil het Bestuur erop aanspreken meer leden te laten klussen. antwoord van Martin Opgelder en Marcel Kievit: We zien dat al het
werk door een vast deel van de leden wordt uitgevoerd. Die onevenredigheid aanpakken kan ook door de leden zelf aangepakt worden door
ook jouw buren in de haven te vragen op hun deskundigheidsgebied een
klus te klaren voor de vereniging.
# Ben Diender: Is een soort van schoonmaakdag een oplossing?
antwoord Martin Opgelder: Zoiets organiseren is veel werk. En vergis je
niet in de communicatie daarvoor, wij zijn een TC !
# Gé Opgelder vraagt deelnemers voor het Kamper-dictee op 18 april.
Verder is er niemand meer voor een rondvraag.
Vervolgens leest Gé Opgelder voor, bij afwezigheid van haar broer GerritJan, het wel en wee stuk dat GerritJan Hup, traditiegetrouw en toch
ook nu weer heeft gemaakt.
De tekst hiervan is afgedrukt in de Scheepspraet 50e jaargang nr. 2 –
mei/juni 2018 blz. 17 Memories 2017/2018.
Marcel Kievit bedankt Gé en vraagt ook GerritJan te bedanken en sluit de
vergadering.
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Jaarverslag 2018
Nieuwjaarsreceptie:
De nieuwjaarsreceptie was dit jaar op zaterdag 6 januari. Helaas was
er wat onduidelijkheid over het tijdstip van aanvang, misschien dat het
daardoor ook pas wat later op gang kwam. Toch was op een gegeven
ogenblik de Taveerne weer goed gevuld en werd er weer gezellig gelachen en gepraat onder het genot van een hapje en een drankje. Maar dit
alles natuurlijk pas nadat wij elkaar de hand hadden geschud en eenieder
gelukkig nieuwjaar hadden gewenst.
Gelukkig hebben wij als vereniging weer een echte Voorzitter, die dus
ook een kleine toespraak hield. (Trouwens, vorig jaar deed hij het woord
ook al) Zoals hij zelf zei, wist hij ‘s morgens nog niet zo goed wat hij ‘s
middags zou vertellen, maar dit mocht de pret niet drukken, want de
toespraak was prima zo.
Sommigen zijn nu eenmaal voor voorzitter geboren. Het mooiste was dat
hij een mooi bedankje had voor een bepaalde Koggeschipper die zich
bijzonder veel en al lange tijd inzet voor het Koggeschip. De persoon
in kwestie was zich van geen kwaad bewust en realiseerde zich op het
laatst pas, dat het verhaal over hem ging. Marcel Hollander kreeg na al
die lovende woorden ook nog een uitvergroting van de foto die van hem
was gepubliceerd in de ANWB Waterkampioen.
Overlijdensberichten:
In 2018 hebben we afscheid moeten nemen van de onderstaande
Koggeschippers:
Annie Diender-van der Haar, overleden op 8 januari 2018
Echtgenoot van Joop Diender, bijna 60 jaar aan het Koggeschip. En wie
kent de KP61 en haar bemanningsleden nu niet!
Cor Reker, overleden op 5 april 2018
Cor was een fijne en rustige man, die jaren met de boot Gain Hoast bij
ons aan de haven heeft gelegen en een paar jaren geleden zijn boot verkocht heeft.
Ricardo de Wilde, overleden op 9 augustus 2018
Zoon van Gerrit en Petro de Wilde, broer van Paulina en Jeffrey. Opgegroeid als velen van de familie de Wilde aan het Koggeschip. Zijn passie
was muziek, DJ, daar kon hij de rust vinden.
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Joop Doorenweerd, overleden op 16 augustus 2018
Joop was onze langst zittende voorzitter van 1978 tot en met 1991 en
gouden Koggeschip drager. Joop heeft veel betekent voor het Koggeschip. Was al gestopt met varen, maar tot het laatst betrokken bij zijn
Koggeschip! Het was dan ook fijn dat er veel Koggeschippers aanwezig
waren om Joop de laatste eer te bewijzen.
Cobi Nieuwenstein-Diender, overleden 5 november 2018
Echtgenoot van Jan Nieuwenstein, samen gebruikten ze hun Victorie de
laatste jaren als tuin/balkon. Lekker in de zon zitten en genieten en dan
samen op de fiets weer terug.
Algemene ledenvergadering, donderdag 5 april 2018:
Ditmaal op een nieuwe plek: Het voltallige bestuur verwelkomde +/- 50
leden in De Vinkehorst in IJsselmuiden. Het verslag van deze algemene
ledenvergadering staat eveneens in deze Scheepspraet.
Havenmeesters & coördinator havenmeesters:
Het is een goed seizoen geweest met een mooie bezetting van havenmeesters het hele seizoen. Was vorig jaar al duidelijk dat Albert en Wilma
Oost zouden stoppen, met ingang van dit seizoen heeft ook Gerrit Koopman aangegeven te stoppen. (Tijdens dit schrijven het droevige nieuws
ontvangen dat Gerrit is overleden; net in januari kreeg hij te horen dat
hij longkanker had met uitzaaiingen, maar hij wilde geen behandelingen
meer; het is de laatste week erg hard gegaan)
Met het stoppen van Albert, Wilma en Gerrit lijkt het eerst een hele opgave om een volledige seizoen bezetting te krijgen, maar dan dienen er
toch plots nieuwkomers aan. Henk & Lia Klappe en eveneens Piet Borst
en dochter Sandra Koevermans kwamen de groep versterken. Tijdens de
jaarlijkse evaluatie in het najaar bleek dat ze dat beiden goed waren bevallen en heeft de hele groep te kennen gegeven volgend seizoen weer
beschikbaar te zijn. Dat is in eerste instantie een mooi compliment voor
de havenmeester coördinator, maar ook voor het Koggeschip en haar
leden in het algemeen. Nu maar hopen op net zo’n mooi seizoen als 2018.
Opening vaarseizoen & zeilwedstrijden:
Hulde aan allen die het mogelijk gemaakt hebben dat we, samen met de
Martin Gasman groep, Roeivereniging De IJssel en de Henk Brunt groep,
een fantastisch opening vaarseizoen hebben kunnen vieren. Leuk om
eens te kunnen “gluren bij de buren”. Zo kon je bijvoorbeeld van een kabelbaan of lekkere broodjes bakken. Ook kon je een petfles wegschieten
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als een raket, met behulp van een fietsenpomp. Bij ons konden de kinderen een bootje maken van petflessen, papier, stokjes en touwtjes. Wanneer je bij een van de verenigingen een opdrachtje had gedaan, kreeg
je een stempel. Had je aan het eind 4 verschillende stempels, dan kreeg
je een zakje chips. De kinderen waren hier allemaal erg druk mee. Ook
was er een enveloppen-spel. Je kon voor 50 cent of 1 euro een envelop
kopen. Zat daar het juiste loodje in dan had je een leuk prijsje gewonnen.
De enveloppen werden goed verkocht en aan het eind van de middag
waren zelfs alle cadeautjes op. Er bleef eerst een mandje met theeglazen en thee over, maar deze heeft op de miniveiling toch nog een leuk
bedragje opgebracht. Ondertussen waren er natuurlijk ook gewoon de
traditionele zeilwedstrijden en werd er flink gestreden op het water. Er
waren voor de zeilwedstrijden 19 zeilboten ingeschreven, t.w.:
2 st Optimisten, 9 st Lelievletten, 3 st Leukothea’s en 5 st Handicap, t.w.:
1x Laser, 3x Europe Moth en 1x Splash. De aanmoedigingsprijs ging dit
jaar naar Elize Hollander (8 jaar en 2 maand).
Toen de prijsuitreiking van de zeilwedstrijden was geweest, werd alles in
gereedheid gebracht voor de barbecue. Dat kon dit jaar ook heerlijk buiten. Ook werd er gezellig aangeschoven door onze buren van de scouting. Na de barbecue was er eerst een kinderdisco. De kinderen hadden
zich speciaal omgekleed en sommige hadden zelfs speciale lichtgevende
schoenen aan! Sommige kinderen hadden niet zo’n zin om te dansen en
bleven nog even op het springkussen of in de pannakooi.
Daarna was het feest voor de grote mensen. Ook hier werd flink gedanst,
gedronken en gelachen. Buiten stond een vuurton, omdat het daar nu
toch wat frisser werd. Rond een uur of 12, half 1 werd de bar gesloten
en klonk de bel voor de laatste ronde. Zondag zouden er geen zeilwedstrijden zijn, omdat er geen animo voor leek te zijn, maar er waren toch
4 jongens die hadden besloten wel te willen zeilen, dus werd er toch
nog een wedstrijd gestreden. Ook was er dit jaar een viswedstrijd. Eerst
duurde het even voordat de vissen gingen bijten, maar uiteindelijk werden er toch nog een aantal kleine vissen en een enkele grotere vis gevangen. Patrick kreeg een bon van Firma Boer en Agnes kreeg als troostprijs een maden bakje. Alle kinderen die meededen kregen ook nog een
zakje chips. Na het vissen kwam er nog een jongetje aan wandelen met
een vishengel, maar helaas was het toen al afgelopen. Misschien krijgt dit
volgend jaar nog wel weer een vervolg. Al met al smaakte het naar meer.
Onder het genot van gerookte zalm, gehaktbal, koffie etc. konden we
genieten van de vroege zonnestralen, echt alles zat mee. Het was zelfs
zo mooi weer dat er zelf al werd gezwommen nabij de hellingplaat. Een
opmaat voor een mooi en zeer warm seizoen bleek achteraf.
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Bestuurlijk:
Op bestuurlijk niveau zijn we dit jaar actief geweest op meerdere fronten:
Watersportverbond, Stichting de Hanze, Overleg Groot Seveningen en
WSV het Koggeschip. We zijn aanwezig geweest bij de beide ledenvergadering van het Watersportverbond en bij een regio bijeenkomst. Zowel
de regiobijeenkomst als de voorjaarsvergadering van het verbond stonden in het teken van de verantwoording over 2017 en de begroting 2018,
daarover vallen geen opvallende zaken te melden. Wel is er een landelijke
werkgroep ingericht die gaat onderzoeken op welke manier het Watersportverbond meerwaarde kan bieden aan huidige leden, maar eventueel
ook aan nieuwe leden en individuen. De werkgroep wordt bemenst door
leden op persoonlijke titel. Zo is onze voorzitter benadert om zitting te
nemen in deze werkgroep. In de najaarsvergadering staat de conceptbegroting 2019 en het meerjarenplan op de agenda. Deze vergadering stond
daarnaast in het teken van de rapportage van de werkgroep herkenbare
meerwaarde. Zowel begroting als meerjarenplan zijn goedgekeurd, hoewel
er stevige discussie was over de resultaten van de werkgroep en de zichtbaarheid hiervan in het jaarplan.
Met de Hanze hebben we met name de discussie met de Gemeente en
Noordersteate / Stadserven gevoerd over de huurverhoging, welke elementen komen daarin terug en wat gaan we als verenigingen zelf doen.
Gezien het vertrek van de secretaris van de Hanze begin 2017 was er een
gat in de bezetting, voor de gesprekken met de gemeente hebben onze
voorzitter samen met voorzitter Bovenhaven zich gemeld om dit gat tijdelijk te vullen. Op 1 maart zitten deze aan tafel met Wethouder Meijering, die
weinig ruimte biedt, daarmee lijkt het op een conflict af te stevenen. Wij
als Hanze vinden dat met het voorliggende voorstel de stadshavens veel te
zwaar belast worden, zij moeten op enige wijze gecompenseerd worden.
We gaan uit elkaar met de mededeling dat ernaar gekeken gaat worden
en dat er een voorstel gemaakt gaat worden voor het college en de raad,
waarbij wij vooraf geconsulteerd worden. Gezien de komende verkiezingen, laat het voorstel lang op zich wachten en uiteindelijk is er pas achteraf gelegenheid voor een reactie. Weer blijft het lang stil en in november
ligt er plots een concept huurovereenkomst op de mat. Alle verenigingen
hebben bezwaar tegen de inhoud en maken op basis van een voorstel van
ZC’37 allen een vereniging specifieke bezwaar brief.
Ook praten we in het najaar met elkaar over het baggeren van de haven
aan de IJssel en de invoering van de toeristenbelasting.
In het voorjaar starten we een nieuw initiatief. We zitten om de tafel met
de voorzitters van onze buurverenigingen, doel is om te kijken waar we
samen op kunnen trekken, elkaar kunnen versterken en waar we elkaar
mogelijk in de weg zitten. We besluiten dat we dit twee keer per jaar gaan

26

doen en daarbij ook de commerciële buren gaan uitnodigen. We dopen
dit overleg “Groot Seveningen”. In het najaar is dan het eerste “Groot
Seveningen”. Iedereen waardeert het initiatief en ziet er meerwaarde
in, eerste concrete acties worden geformuleerd t.a.v. verkeersveiligheid
Frieseweg, veiligheid rondom Seveningen (idee is om wijkagent uit te
nodigen) etc.
Intern zijn we natuurlijk ook flink bezig, onderwerpen die onze aandacht
vragen zijn: de privacywetgeving (AVG), huurverhoging, toekomstvisie
(betrokkenheid leden, lief en leed, commissie loods, ontwikkeling terrein),
onderhoud van terrein, gebouwen en machines, evenementen, communicatie en natuurlijk financiën en ledenbeheer.
We stappen over naar een nieuwe website die ook via tablet en smartphone te benaderen is, berichtgeving via twitter en facebook wordt
meteen gelinkt aan de website, ook experimenteren we met een tussentijdse digitale scheepspraet. Er komt een kans voorbij om ons als Kamper
haven goed te presenteren in de havengids, we besluiten mee te doen
voor de havengids 2019.
De lief en leed commissie is opgericht en gaan voortvarend aan de slag,
vele zieken krijgen een kaartje.
De commissie voor de loods is hard aan de slag en komt twee keer langs
bij het bestuur, de plannen krijgen steeds meer vorm. Als bestuur stellen
we vragen en geven richting.
De opening van het seizoen samen met de buren is een succes, ook de
winteractiviteit (cursus vaarbewijs) valt in de smaak.
Er is behoorlijke doorstroming in de ligplaatsen, Marjan heeft bij het
ledenbeheer de touwtjes strak in handen. Financieel loopt het als andere
jaren (we zijn gezond), we maken ons op voor het voorstel van de commissie loods. Ook nodigen we de belastingdienst uit om onze administratie eens kritisch te bekijken en bespreken de manier waarop wij omgaan
met de invoering van BTW. We maken een afspraak met betrekking tot
de BTW aftrek van de te renoveren loods. In het najaar ontvangen we
twee groepen studenten die voor het vak ruimtelijke ontwikkeling de opdracht hebben om een voorstel te maken voor de ontwikkeling van ons
haventerrein. Er zitten leuke ideeën bij. Als bestuur gaan we de haalbaarheid hiervan onderzoeken.
We vergroten de achterste parkeerplaats, egaliseren de voorste, de
bestrating wordt aangepakt, we maken het terrein makkelijk toegankelijk
voor hulpdiensten (SOS-toegang) en plaatsen de AED aan de buitenkant
van het havenkantoor en maken voor het gezamenlijk gebruik afspraken
met de Martin Gasmangroep. Ook besluiten wij om mee te doen met
glasvezel op Kampereiland, dit maakt sneller internet mogelijk, maar ook
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cameratoezicht kan dan overwogen worden. Er blijft altijd veel te doen,
maar het is moeilijk om voldoende vrijwilligers te vinden. Graag willen
we op de gehele haven een RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie) laten
doen, om erachter te komen waar de risico’s zitten voor het werk wat onze
vrijwilligers doen. Dit is helaas nog niet gelukt.
We leveren een bijdrage aan het milieu door samen met duikers van “De
Oester” 83 autobanden uit het Ganzendiep te halen. Aan het eind van dit
drukke jaar bestaan we ook nog 65-jaar, al eerder hadden we besloten om
hier niet veel aan te doen, met 60-jaar hebben dit wel gedaan, maar gezien
de uitdagingen voor de komende jaren besluiten we het voor nu sober te
houden.
Toertocht:
De toertocht verliep dit jaar anders dan andere jaren. Niet alleen de loods
was versierd, maar voor de loods stond ook een grote tent. Werd er dan
slecht weer verwacht? Nou, dat viel wel mee, maar de bestemming dit jaar
was Kampen. Want zo dacht de commissie, met een thema terug in de
tijd moet er wel een passende locatie gezocht worden. Wel nu die werd
gevonden, want waar kun je nu beter zijn dan bij Het Koggeschip aan het
Ganzendiep.
Zaterdagochtend werd eenieder gewekt door de stadsomroeper, vergezeld door boeren en boerinnen met pannendeksel op pollepels. Het zonnetje scheen en het beloofde een mooie dag te worden. De jarige job, werd
toegezongen, ook al lag deze nog in een halve coma in bed.
Om half 10 werd iedereen in de loods verwacht. Er waren mensen uit allerlei jaartallen, zowel uit de tijd van de holbewoners, als hippies en piraten. Er kwamen dus ook nog allerlei thema’s langs van de afgelopen jaren,
wat leuk was om te zien. Wat men niet verwachtte gebeurde vanmorgen
toch. Want ondanks dat we aan de haven bleven, moest er wel gevaren
worden. De evenementen commissie had een puzzeltocht uitgezet. Iedere
boot kreeg een vaarkaart mee, waarop punten stonden aangekruist waar
men diende af te meren. Op die plek was er een bepaalde opdracht die de
bemanning dan moest doen, bijv. snoephappen of raden wat er in de doos
zat. Ook waren er onderweg een heel aantal letters opgehangen waar men
een slagzin van moest maken. Dat was nog wel een moeilijke opdracht.
Ook werden er pannenkoeken en soesjes uitgedeeld. Hiervan moest iets
lekkers worden gemaakt. Helaas begonnen sommigen eerst aan de soesjes te eten, voordat ze hadden gelezen wat er moest gebeuren. Ook vond
iemand de soesjes te lekker om er wat anders van te maken en werd er een
leeg kartonnetje ingeleverd. Bij het inleveren van de pannenkoeken kwamen er zelfs nog steekpenningen aan te pas, maar helaas, de evenementencommissie is toch echt niet om te kopen.
In de loods moesten de schippers & schipperinnen en de ketelbinken nog
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wat vragen beantwoorden. Omdat dit nu dus in de loods gebeurde en
niet, zoals anders, op de boot, konden we mooi eens even in de gaten
houden of het allemaal wel eerlijk gebeurde. De “juf” was erg streng en
het gebruik van een mobiele telefoon werd niet toegestaan! Ja, dan is het
wel even zweten om bijv. een mooie rekensom. Het programma voor de
zaterdagmiddag was wat relaxter dan anders, aangezien de spelletjes op
de zondag gingen plaatsvinden. Wel konden we nog even buikschuiven
op een echte buikschuifbaan. Toch bleek iedereen niet helemaal de bedoeling te snappen, dus deden twee leden van de evenementencommissie dit even voor (in hun lange ondergoed).
Na dit spektakel konden de volwassenen even rustig aan doen, ook al
besloten sommigen om nog maar weer eens lekker te gaan barbecueën,
dat zag er heel gezellig uit! De kinderen werden weer vermaakt door
Clown Funny. Het wordt wat dat betreft bijna eentonig, maar de kinderen
vinden het zo leuk!
’s Avonds was de feestavond gewoon in de loods, zodat we niet helemaal naar Kampen hoefden af te reizen. Helaas ging er met de muziek
hier en daar wat mis, maar gelukkig is dat weer opgelost. Ook was deze
avond de spooktocht, die nu gelukkig wel door kon gaan. Het was mooi
droog deze avond. De spooktocht was best spannend, maar achteraf
bleken alle kinderen het leuk te vinden. Het was wel een eind lopen hoor!
Tijdens het borrelen kwamen er ook nog lekkere hapjes voorbij en gelukkig kwamen de zwervers vandaag niet weer opdagen.
Zondagochtend was het gelijk al weer supergezellig. In de tent stonden
twee lange tafels gedekt en was er dus een heerlijk ontbijt! Wat leuk dat
iedereen gezamenlijk heeft gegeten! Wat was dat ook een leuk gezicht.
Wij, als evenementencommissie hebben daar ook erg van genoten.
Na het ontbijt kwamen de springtouwen en het elastiek tevoorschijn.
Leuk om te zien dat de kinderen het elastieken niet kende en er gelukkig
nog een paar volwassenen waren die nog wel wisten hoe dit moest. De
kinderen werd dit gauw geleerd en waren vol enthousiasme bezig.
Ook het springtouwen vergde voor de kinderen nog wel enige oefening,
vooral het in- en uitspringen. Ze keken dan ook vol verbazing toe wanneer er iemand van de groten wel even insprong, een keer sprong en er
weer uitsprong. ’s Middags waren er dit jaar geen spelletjes die door de
commissie zelf bedacht waren, maar waren en “oud-Hollandse-spelletjes”
gehuurd. Hiermee kon iedereen punten verdienen die meetelden voor
het klassement. De tijd was bijna te kort. Iedereen deed zo fanatiek mee!
Hierdoor duurde het spel Jenga ook superlang. Wat kon iedereen zijn
zenuwen goed de baas. Het duurde daardoor soms erg lang voordat de
toren omviel. Nadat de spelletjes klaar waren kregen de kinderen stoepkrijt om nog een mooie tekening te maken en trok de commissie zich
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terug voor de puntentelling. Dat is altijd een heel gedoe, maar gelukkig zijn
we er weer uitgekomen. Hierop volgde de prijsuitreiking en natuurlijk het
chinees eten.
Het is werkelijk waar niet te geloven hoe snel na die tijd alles weer opgeruimd is! Hier geldt echt: Vele handen maken licht werk! Wat fijn dat velen
hebben geholpen met het opruimen.
De uitslag:
Aspirant ketelbink (4-13 jr.):
Ketelbink (vanaf 13 jr.):		
Schipper van het Jaar:		
				

Bjorn van Raalte
Gertjan Tromp
Remon v.d. Kolk & 		
Helma Dekker

Winterstalling en loods:
Eind september hebben we weer onze winterstallingsbokken toegewezen.
Met uitzondering van twee bokken die beschikbaar moeten blijven, voor
noodgevallen en voor boten die van de loods gebruikmaken, worden ook
de komende winter alle bokken weer gebruikt. Toch hebben we een aantal
leden teleur moesten stellen, bij gebrek aan bokken. De tendens leert dat
dit structureel is en in het evaluatieoverleg met het bestuur is dan ook besloten tot aanschaf van 3 nieuwe bokken in het komende seizoen.
Boerenkooltocht:
Vanwege de weersvoorspelling was er twijfel of het wijs was om met de
boot te gaan en ondanks dat we allemaal een robuuste buitenkant van
stalen mannen proberen te tonen is vrijdagavond wel afgesproken om op
zaterdagochtend voor vertrek de beslissing te nemen om wel of niet met
de boot te gaan vanwege de wind. Gelukkig lagen de voorspellingen niet in
lijn met de realiteit en vertrokken we met 4 schepen het Ganzendiep
op. De reis verliep voorspoedig en het zicht was prima waardoor we goed
konden zien dat de Mandjeswaardbrug nog perfect functioneerde om de
eerste 2 schepen van het konvooi door te laten. En toen de Vagans Aquiro
en de Redlegpo 10 minuten later aankwamen was de brugbediening net
even afwezig helaas. Gelukkig is het gemiddelde gewicht van de opvarende daar aan boord voldoende om de waterverplaatsing te doen toenemen
waardoor de afstand tussen brug en schip voldoende was om eronderdoor
te kunnen varen.
De rest van de reis naar Zwartsluis verliep ook zonder problemen, natuurlijk mede vanwege het hoge zeemanschap gehalte aan boord. Het aanmeren in de jachthaven van Zwartsluis onder de volle wind was weer even een
moment van “koppie erbij” maar met de semi-zeebonken bemanning was
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ook dit geen probleem. De foto van Alexander die met de voor en achterspring tussen zijn tanden de Vagans Aquiro naar de steiger trok tegen
de teisterende stormwind in zal menig vrouwenhart doen versnellen.
Bij de ingang van het restaurant stond een illuster duo met een hoog piraat
gehalte ons op te wachten, gelukkig waren ze ons goed gezind en mochten we binnen komen. Door de organisatie was weer een prima warme
hoek gereserveerd. Ook de maaltijd was van een hoog culinair niveau en
meer dan ruim voldoende voor eenieder. Het was zelfs mogelijk voor een
niet met name te noemen blonde dame om meer dan 4 keer een rondje
langs het buffet te lopen en lekker op te scheppen.
Wat ook nog het vermelden waard is, de Opgelder/Kok bemanning kreeg
voor het eerst in 40 jaar het telefoonnummer van de Mandjeswaard brugbediening. Nadat de organisatie vertegenwoordiger, Marcel Sleurink, ons
jaarlijkse BK-presentje in ontvangst had genomen, batterijen waren helaas
niet bijgeleverd maar de tips waar hij thuis de batterijen kon vinden klonken al vrij snel van verschillende kanten, gingen wij weer richting de boten.
De wind was toch wat aangetrokken en maakte het vertrek vanaf de lage
windzijde best lastig, maar verliep ook nu weer zonder problemen.
In het verbindingskanaal hadden we de flinke wind schuin op de kop en
gaf een mooi effect aan het varen op dit stuk. Ook de rest van de terugreis
was prima, weinig tot geen last van de voorspelde weersomstandigheden
gelukkig. Aan de haven konden we na het aanleggen weer klinken op een
mooie boerenkooltocht en kijken weer uit naar de 2019 editie.
Verjaren:
Op 30 december 1953 was de geboorte van WSV Het Koggeschip een feit.
Al enige tijd lagen aan het Ganzendiep een aantal boten voor de wal. Tot
dat een aantal van deze ‘wildliggers’ de koppen bij elkaar stak en besloten
een watersportvereniging op te richting. Alles heel formeel met als kers
op de taart een bezoek aan de notaris met het bezegelen en deponeren
van de statuten. WSV Het Koggeschip had het licht gezien. De jaren die
volgden is er hard gewerkt om telkens onze parel aan het Ganzendiep te
creëren. Het resultaat mag er nog steeds zijn. Gegroeid tot ruim 100 ligplaatsen, een eigen loods, een botenwagen, een hijsinstallatie, mooi sanitair etc. Wat mogen we trots zijn op wat we hebben en dankbaar voor
het werk dat er al vele jaren door vele Koggeschippers verzet is. Een paar
markante besluiten uit de afgelopen 65 jaar zijn: besluit tot oprichting van
ons Koggeschip, herhaalde besluiten tot uitbreiding, plaatsen van de loods,
aankoop botenwagen en ook het besluit van verlegging Seveningseweg
met als resultaat ons enorme terrein.
Zo even een paar grote besluiten en markante momenten uit onze geschiedenis. Ook vandaag staan we aan de vooravond van besluiten voor de
toekomst. Met de diverse trends in de watersport is het zaak voor ons om
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scherp te blijven op elke stap die we zetten, met de toekomst van het
Koggeschip voor ogen. Met het ontwikkelen en opstellen van een Koggeschip visie is een eerste stap gezet, een aantal kleine stappen daarvan zijn
reeds gezet en de uitwerking van een groter plan (loods) is in volle gang.
Dit vergt een behoorlijke inspanning en als bestuur hebben we besloten
hier de prioriteit aan te geven. Dit betekent dat we onze 65ste verjaardag
niet groots vieren. Wij zijn ervan overtuigd dat we met de visie, de uitwerking en realisatie van een aantal plannen een prachtige toekomst voor
onze parel aan het Ganzendiep tegemoet gaan, waar we nog lang van kunnen genieten! En daarmee aan alle Koggeschippers van toen en nu, jong en
oud: Van harte gefeliciteerd!
Bestuur WSV Het Koggeschip

Van de

Redactie

Commissie

‘ADEMBENEMENDE’, HERKENBARE FOTO’S GEZOCHT
Voor met name in de Scheepspraet zijn wij op zoek naar foto’s van: onze
haven, onze haven gedurende de 4 jaargetijden, evenementen van onze
vereniging, uit ‘de oude doos’ enz. enz. Heeft u deze nog in uw archief of
maakt u deze binnenkort? We zijn
benieuwd. Wilt u deze sturen naar:
redactie@wsvhetkoggeschip.nl
SOCIAL MEDIA
Nieuws over alle havenactiviteiten
en weetjes over het reilen en zeilen
op de haven kunnen niet alleen in
de Scheepspraet komen, maar kunnen ook gedeeld worden via onze
website, Facebook- en Twitterpagina:
		www.wsvhetkoggeschip.nl /  wsvhetkoggeschip  / wsvtkoggeschip
De verspreiding via onze website, Facebook- en Twitterpagina is dus niet
gebonden aan de verschijningsdata van de Scheepspraet. Dus als u iets
heeft dat u wilt delen met verenigingsleden dat niet kan wachten tot een
volgende Scheepspraet, laat het ons dan weten:
redactie@wsvhetkoggeschip.nl.
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Agenda ALV 2019
Het bestuur van WSV Het Koggeschip nodigt de leden uit tot het bijwonen
van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, die wordt gehouden op
donderdag 11 april 2019 aanvang 20:00 uur in De Vinkehorst, Burg. van
Engelenweg 100, IJsselmuiden. Attentie: er is géén pin aanwezig in de
Vinkehorst.
1. Opening, Welkom en Mededelingen
2. Notulen ALV 5 april 2018 (gepubliceerd in Scheepspraet #1 jaargang 51)
3. Jaarverslag 2018 (gepubliceerd in Scheepspraet #1 jaargang 51)
4. Financieel verslag 2018
- Verenigingsdeel
- Jachthavendeel
5. Verslag van de Kascommissie en benoeming nieuwe Kascommissie
6. Begroting 2019
- Verenigingsdeel
- Jachthavendeel
PAUZE
7. AVG en cameratoezicht
8. Stand van zaken, m.b.t.:
- Nieuwbouw loods
- Huurovereenkomst
- Toeristenbelasting
- Lidmaatschap Watersportverbond
- Nieuwe Evenementen 2019
9. Jubilarissen
10. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Ard Opgelder, penningmeester
Bezwaren tegen deze voordrachten en/of een voordracht voor een
(tegen-) kandidaat moeten schriftelijk bij de secretaris worden ingediend,
uiterlijk 5 dagen voor de Algemene Ledenvergadering.
11. Rondvraag (en Sluiting)
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In gesprek met

Joop Diender
Het is 1 februari 14:00 uur als ik heb afgesproken met Joop Diender.
Joop is 82 jaar en woont in een karakteristiek pand met een mooi (!)
uitzicht op de IJssel. Ik word verwelkomd met een kop thee met bonbon. Joop komt nog geregeld langs bij de haven, maar ziet steeds meer
onbekenden. Hij heeft ondanks dat zijn vrouw vorig jaar is overleden,
nog wel de boot aangehouden en deze ligt nog in onze haven. Varen
doet hij niet meer: “Waar moet ik heen in mijn eentje?”. Maar hij komt
nog wel elke week of elke 14 dagen voor een paar uurtjes in de haven,
hier en daar op de boot een beetje poetsen, boekje lezen, ... Als een van
zijn kinderen of kleinkinderen interesse krijgt voor zijn boot, dan schuift
hij wel door naar de volgende generatie.
Joop is in 1936 geboren en heeft dus als klein kind de oorlog een beetje
meegemaakt, voor zover je daar wat van mee kreeg op die leeftijd. Hij
weet nog dat hij en zijn klasgenootjes de school moesten verruilen voor
een andere locatie, omdat de Duitsers de school in beslag namen… en dat
ze elke dag een vitaminetabletje kregen op school.
Ook weet hij nog goed te herinneren dat de brug op een gegeven moment is opgeblazen. Hij had nog een foto van de opgeblazen IJsselbrug
destijds in het café hangen. Als er dan (oudere) Duitse gasten naar keken,
dan zei hij wel eens “Das war damals durch die Krieg van jullie”. “Aber das
ist ganz vorbei!” kreeg hij dan te horen. Met die mensen moest je niet over
de oorlog praten, klaar.
Hij is al lange tijd lid van de vereniging en heeft in het verleden veel laswerk gedaan samen met zijn maat Jan Bum. Ook heeft hij veel met Cees
Kranenburg, “Cees Kraai” zoals hij hem zelf noemt, samen gewerkt aan
klussen in de haven. Joop heeft onder andere laswerk gedaan aan (niet
de huidige maar) de vorige helling, aan de lier in de loods en aan steigers
e.d.. En ook op ander vlak heeft hij veel geholpen. ”Jan was een geweldige
man om mee te werken, een echte vakman! Ook met Cees was het heel
prettig werken!”
Zelf heeft hij het lassen geleerd in de tijd dat hij machinist was op een
baggerschip. Hij kon toen tussendoor een opleiding hiervoor volgen. Dus
hij heeft toen zijn diploma’s voor ‘beginnend lasser’ en ‘gevorderd lasser’
gehaald. Hij heeft veel gebaggerd aan de kanalen tussen Ketelhaven en
Lelystad.
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Ook in de buurt van Urk heeft hij gebaggerd. In het begin wist hij nog niet
waar hij het allemaal voor deed, “10 tot 12 meter diep, 100 meter breed,
en maar baggeren, die motoren die draaien maar, al dat zand, waar gaat
dat allemaal heen?”. Dat werd allemaal opgeworpen aan de kant voor
aanleg van dijken werd hem verteld, en daar tussendoor kwamen dan
zinkstukken .

Zinkstukken maken
“Dat zijn geweldige dijken, die gaan niet zomaar weg. Tussen Urk en
Lemmer kun je dat ook goed zien, dat zijn echt díjken, ECHT DIJKEN…Een
lust om te zien hoor”.
“Daar is de waterkering achter mijn huis hier in Kampen waanzin bij. Te
gek voor woorden wat ze hier gemaakt hebben. Men schat dat het wel
100 miljoen heeft gekost! En het gaat overal dwars door heen. Door cafés,
restaurants, zaken, overal gaat ie dwars door heen. Muren van dijken!”
Hij heeft zelf dus ook de waterkering in zijn achtertuin. Bomen weg, alles
weg, de schuur en schuttingmuren zijn er voor afgebroken en weer opgebouwd. Allemaal wel keurig netjes gedaan en vergoeding voor gekregen,
dus daar heeft hij geen klachten over. Vervolgens haalde hij een fotoplakboek erbij met allemaal foto’s van de verrichtingen in zijn achtertuin. Wat
een klus! Zijn kleinzoontjes vonden het destijds (2003) prachtig. Lekker
slopen en in het zand spelen. “Maar, …het is te gek voor woorden die
muur!”
Machinist op een baggerschip hield ook in dat je de boel draaiende moest
houden, dus de motoren voor het baggeren. Dat waren hele grote machines, …400 pk! Zo’n motor zou rechtop niet in zijn woonkamer kunnen
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staan, ondanks dat hij een grote woonkamer met een (prachtig) ouderwets hoog plafond heeft. Machtig mooi werk vond hij dat. Al het zand dat
opgebaggerd werd, werd met 4 sleepboten naar de dijk toe vervoerd.
Dat ging altijd door, tenminste zolang het licht was.
Het waren wel hele lange dagen. Altijd ‘s ochtends 8:00 beginnen en in
de zomer tot ‘s avonds 21:00 uur en in de winter tot ’s avonds 19:00 uur.
Zo lang werken was heel gewoon. Geen ploegendienst. Daar werd niet
over gezeurd. “Het werk moest gebeuren” en hij vond het schitterend om
te doen. Werkweken van 80-90 uur, hij vond dat allemaal geen probleem.
Het werd allemaal betaald, goed betaald. Zo’n 25 jaar lang heeft hij dit
gedaan.
Op een gegeven moment kreeg hij verkering met zijn latere vrouw en
diens ouders bezaten een café. Zijn vrouw werkte vaak bij haar vader en
moeder in de zaak en dan hielp Joop mee. “Ik vond het wel leuk! Mensen
een beetje de gek aansteken... Zodoende ben ik in dat café (de Unie)
gerold, 30 jaar!” Zijn dochter heeft het 25 jaar geleden overgenomen.
“Zowat meer dan 100 jaar in de familie!”. Hij komt er nog wel eens om te
helpen.
Zijn eerste boot heeft hij, 50 jaar geleden zo ongeveer, zelf in elkaar gelast met hulp van o.a. Jan Bum. Voor het binnenwerk kreeg hij dan weer
hulp van iemand anders. “Men hielp elkaar allemaal he!” Stalen platen
werden dan aangeleverd door een ijzerhandel en dat knipten en sneden
ze in de loods of bij zijn vader achter het huis.
Zijn vrouw en hij hebben vroeger prachtige tochten gemaakt. Samen met
Jan Nieuwenstein en Ab Diender (ook wel “Rooie Appie” want … rood
haar), met 3 boten, naar Denemarken geweest, via het Kielerkanaal . Kinderen aan boord allemaal. Anderen zeiden toen nog: “Denemarken daar
komen jullie nooit aan en als je wel aankomt, kom je nooit meer terug!”
Maar ze hadden de route van te voren helemaal uitgedokterd en het is allemaal goed gegaan! “Prachtige tocht hoor!”.
En toen zijn dochter au pair was in Parijs zijn ze daar ook heen geweest,
helemaal naar midden in Parijs: “prachtig mooi, schitterend mooi!”. Maar
je moet wel een beetje doorvaren, want vreselijk veel sluizen. Met 15 sluizen per dag schiet het niet echt op.
Je bent een week onderweg voordat je er bent. En ook kortere tochten
naar Zeeland, Maastricht, Antwerpen, Gent, Brugge of even naar Enkhuizen. Toen ze het café hadden, konden ze niet langer dan een paar dagen
weg namelijk. Lange tochten lukt dan niet meer.
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Het Kielerkanaal van Brunsbüttel naar Kiel

Het Kielerkanaal bij Rendsburg (met een pont die hangend aan de brug
overvoer)
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Als je trouwens het IJsselmeer op gaat, moet je altijd goed naar de
weersvoorspelling luisteren. Hij heeft vroeger met zijn vader veel op paling gevist op het IJsselmeer en hij weet daardoor dat het weer daar in
een half uur helemaal kan omslaan! Als het slecht weer wordt, kans op
onweer bijvoorbeeld, is het daar levensgevaarlijk.
Zijn grootvader had de KP 1 en zijn vader had een botter genaamd KP
61, waar hij zijn eigen boot naar heeft vernoemd. Zijn familie komt van
Schokland af. “Vroeger ging om zondagsnacht om 12 uur de motor aan
en dan vis je in één keer door tot woensdagmorgen toe. Dan ging je los in
Urk, paar uurtjes slapen en dan ging je weer.
Tot vrijdagmorgen in Urk lossen en dan de laatste nacht in Kampen lossen. Dat ging de hele week zo door he! Zaterdagmorgen om een uur of 12
was je pas weer thuis. Toen maakte je nog uren… Moet je nu mee aankomen!” Waarom 12 uur ’s nachts dan vertrekken? “Omdat je ’s nachts het
meeste vangt! Dat is nu nog zo. Zo hoort het.”
Na zijn school te hebben afgerond en voordat hij ging baggeren, werkte
hij bij zijn vader op de boot. Dat moest, …dus al vroeg leerde hij dat lange
dagen maken heel normaal is.

De botter van visser Hendrik Diender uit Kampen, de KP 61, vaart de haven
van Emmeloord binnen
(bron: http://www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl/kp61-emmeloord.htm)
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GEZONDE VOEDING
Hier had Uw advertentie

KOM EN BLIJF
OP GEWICHT
kunnen staan !!!!

Met advies en begeleiding van voedingsconsulente Marlene gaat dat zeker lukken!

GEEF
KLEUR
AAN JE
Voor Info
mail redactie:
LEVEN MET DE
SCHIJF VAN 5
scheepspraet@wsvhetkoggeschip.nl
U bent hartelijk welkom voor een gratis en
vrijblijvend kennismakingsgesprek.

MARLENE HARING
Uitenhage de Miststraat 23 - Kampen

Tel. 06-15612243  Schijfvan5
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Joop vindt dat de haven er nu prachtig bij ligt, de parkeerplaatsen, het
gras … en die nieuwe steiger ook. Perfect! Vroeger hielp hij 1 keer in de
week op woensdagochtend in de haven met reparaties aan de oude
steiger, planken vervangen, balken vervangen. Dan waren ze met wel 10
man, de steigerploeg. Eerst samen koffie drinken en daarna aan het werk.
Hartstikke gezellig vond hij dat. “Ik heb altijd met plezier gewerkt aan
’t Koggeschip!”.
Ook nu nog verveelt Joop zich niet, maar … gelukkig heeft hij daarbij nog
wat hobby’s, want: “Wat werk ik nu eigenlijk nog per dag? 10 minuten ramen lappen, 20 minuten stofzuigen, eten koken en dan is het weer klaar.
Af en toe nog een beetje mijn kinderen helpen. Echt werken dat doe ik
niet veel meer.”
Anekdotes? “Tja, wat zijn anekdotes?” Ik weet nog wel dat ik tijdens de
tocht naar Denemarken dubbel heb gelegen van het lachen in het Kielerkanaal toen we ergens hadden aangemeerd voor de nacht. Er kwam toen
een bakker langs en die vroeg of we nog broodjes wilden de volgende
ochtend. “Bring Sie mal Hundert!” zei Jan toen voor de grap en mompelend tegen de rest “Hou toch op met dat gezeur man, donder op met die
kerel”, maar de volgende ochtend kwam die bakker wel met 100 broodjes!
“En een keer bij Antwerpen toen we een kanaal moesten oversteken en in
een sluis lagen. We zagen de een na de ander van boord af gaan, deuren
dicht, we konden nergens meer hene. Ik zeg verrek wat nou dan! Ik vragen aan de sluiswachter… <<Ja, u moet 6 uur wachten want, omdat het
hoog water is, kunnen we niet uitvaren.>> Idiote dingen natuurlijk, maar
daar had je eb en vloed…! Dat kennen wij hier niet he…dus dat verwacht je
dan niet als je in een sluis ligt!”.
Er is met subsidie van de gemeente een tijd terug een pompinstallatie
voor het legen van de toiletten aan boord aangeschaft. Zaten allemaal
verloopstukken bij. Hij weet nog goed: “Een van de havenmeesters sluit
dat ding aan, dat gaat niet goed, en die kerel zat van onder tot boven onder de stront.” Hij moet nog lachen bij de gedachte. Hij vind zo’n installatie ook trouwens grote onzin. “Ganzen schijten 4x in het uur in het water
en wij mensen moeten dan op de boot de boel opvangen. Als we vroeger
als jonge jongen gingen vissen gingen we op zoek naar de riooluitgang
waar de stront uitkwam en dan gingen we daar vissen, direct beet!”
Aldus Joop Diender.
Stephen van Veen
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Leverancier van;

►
►
►
►
►
►

diesel / benzine / gasflessen
smeermiddelen (vet/olie)
brandstof additieven
diverse verfproducten
schoonmaak-/poetsmiddelen
watersportartikelen

Wij kunnen Nelf marine verf mengen in de gewenste kleur!
U bent van harte welkom bij Bunkerstation Kampen!

www.bunkerstation.nl - www.rigiflexboten.nl
Bunkerstation Kampen BV. Werfweg 12, 8263 BD Kampen.
Email: info@bunkerstation.nl / Tel: 038 3313632
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Mededelingen van de

Leden administratie
Mutaties bijgewerkt t/m 27-2-2019.
Vragen, opmerking en/of aanvullingen s.v.p. mailen naar:
Marian van Dijk: leden@wsvhetkoggeschip.nl
LEDEN AANGEMELD
Aanmelddatum Naam
15-02-2019
Brinke, H.J. ten
16-01-2019
Bennink, W.
03-12-2018
Diender, E.B.W.
25-10-2018
Bosman, J.M.

Plaats
IJsselmuiden
Kampen
Kampen
Zeist

LEDEN AFGEMELD
Stopdatum
Naam
31-12-2018
Riele, S. te
31-12-2018
Kwakkel, M.
18-12-2018
Lorist, J.
17-12-2018
Nieuwenstein, J.
18-11-2018
Visser, D.

Plaats
Kampen
IJsselmuiden
Kampen
Kampen
Kampen

LIGPLAATSHOUDER NIEUW
Steiger
Naam
LS101
Meijeren, Hendrik van

Plaats
Kampen

Belangrijke data
2019/2020
11 April 2019		

Algemene Leden Vergadering

13 April 2019		

Grote schoonmaakdag WSV ‘t Koggeschip

20 en 21 April 2019

Opening Vaarseizoen

13, 14, 15 September 2019 Toertocht
14 December 2019

Boerenkooltocht

4 Januari 2020

Nieuwjaarsreceptie		
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Mooie Plek voor
Nieuwjaars-receptie

