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Beste Koggeschippers,

Inmiddels ligt voor velen de vakantie al weer enige tijd achter ons. Voor 
sommigen een periode van genieten van het mooie weer, voor anderen 
die een andere planning hadden wat minder geluk en zat het weer wat 
tegen.  Wij hebben uiteindelijk onze plannen laten beïnvloeden door het 
extreem mooie weer, waar we het plan aan het uitvoeren waren om een 
route door de rivieren en kanalen van Noord Duitsland te varen, zijn we 
toch omgekeerd en hebben de Friese meren opgezocht. Gezien de ex-
treme warmte geen verkeerde keuze bleek. 

Sommigen zullen de vakantie periode hebben ervaren als een moment 
om afstand te nemen van de trieste gebeurtenissen in het gezin en/of 
familie, voor anderen is de vakantie periode om vergelijkbare redenen in 
het water gevallen. Ook zijn er natuurlijk die in een positieve sfeer volop 
hebben kunnen genieten van deze periode. 
Bij mij wordt zo’n vakantie ook een beetje een bezinningsperiode, waar-
bij je je gedachten de vrije loop kunt laten gaan. Terug kijken op de  
gebeurtenissen van afgelopen jaar, maar ook vooruit kijken naar de uit-
dagingen op persoonlijk vlak, bestuurlijk en voor de haven en natuurlijk 
in het werk. 

Tijdens een helder moment realiseerde ik me dat ik inmiddels al weer in 
jaar 3 van mijn tweede (hoewel niet aaneengesloten) termijn voorzitter-
schap zit. En daarmee ook dat ik een besluit moet gaan nemen over wel 
of niet een volgende termijn. 

De vakantie periode heeft daar geen uitsluitsel over kunnen geven, een 
aantal zaken vindt ik echt uitdagend om aan te werken, maar er zijn ook 
wel regelmatig zaken waar ik niet echt warm voor loop. Ik daag u graag 
uit om mij te overtuigen door te gaan dan wel om te stoppen. Hoop op 
vele reacties die iets verder gaan als: “wie moet het anders gaan doen?”

Natuurlijk gaan alle reguliere zaken ook weer gewoon door. De winter-
stalling is toebedeeld, helaas hebben we toch weer een aantal mensen 
moeten teleurstellen. Ondanks dat we geïnvesteerd hebben in meer  
bokken. 

Voorwoord, van de

Voorzitter
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Marcel Kievit  
                  Voorzitter

Via deze weg kan ik u verzekeren dat toewijzing zorgvuldig gebeurt en 
dat het vervelend voelt om de teleurstellende boodschap te moeten 
brengen. We begrijpen teleurstelling, maar een beetje begrip richting de 
boodschapper wordt wel op prijs gesteld.

Voor ons allen begint natuurlijk ook weer het winterklaar maken van 
de boot, denkt u daarbij ook aan een controle op de landvasten? Het 
helpt ook als u gedurende de herfst en winter periode af en toe zeker 
bij extreme omstandigheden als harde wind en hoog water even checkt 
of alles nog goed is bij uw boot en eventueel die van uw buurman. Het 
komt in deze periodes nog regelmatig voor dat oplettende leden schade 
voorkomen, zonder dat de eigenaar dit in de gaten heeft. Fijn om te we-
ten dat deze leden er zijn, maar primair is het uw eigen verantwoordelijk-
heid. Bedenk ook dat juist in deze periode het dievengilde een regelma-
tige bezoeker geweest is, dus let op uw waardevolle eigendommen!

Als u dan uw controle rondje loopt bij de boot, dan staat de winterbezet-
ting van de haven ook weer paraat, van hellingmeester tot TOKA service 
en terug van even weggeweest de vrijmibo (vrijdagmiddag borrel).  
Genoeg momenten om elkaar te ontmoeten ook in de winter om met 
elkaar te praten (niet over elkaar :-) ). 

De enkeling die nog volop in het vaarseizoen zit, wens ik veel plezier en 
behouden vaart. Alle anderen veel succes met de winterwerkzaam- 
heden aan boot of voor onze Parel.

Tot bij de haven. 
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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 

LEDEN ADMINISTRATIE
  Ard Opgelder
	 	Akelei 106
  8265 KG Kampen 
	 	038 - 3323607
			leden@wsvhetkoggeschip.nl

HET BESTUUR VAN
W.S.V. HET KOGGESCHIP:

VOORZITTER
  Marcel Kievit
	 	J. van Arkelstraat 9
  8266 CK Kampen
	 	038 - 3331422
			vz@wsvhetkoggeschip.nl

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                                   
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Watersport-
winkel

Direct leverbaar en zeer 
compleet met alleen de 

beste en meest duurzame 
merken!

Onderhoud
en reparatie

Voor het onderhoud en 
de reparatie van uw 
volledige vaartuig!

Service
op locatie

Onverhoopt problemen of 
hulp nodig op locatie? 
Onze monteurs komen 

graag bij u langs!

Wat u ook zoekt,
waar u ook bent...

Wij hebben de oplossing voor uw vaartuig!

Zomerdijk 78, Zwartsluis   |   +31 (0)85 023 95 50   |   www.aquaservice.nl   |   info@aquaservice.nl
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Van de
Penningmeester

Toeristenbelasting
Nu het seizoen ten einde raakt (en in navolging op mijn schrijven van 
afgelopen april aan de leden, ligplaatshouders van buiten de Gemeente 
Kampen) langs deze weg nog even ter herinnering het verzoek om het 
destijds opgestuurde registratieformulier aan mij te retourneren. Hoewel 
de invulinstructie en handelswijze ook op het formulier staat nog even in 
herhaling:

• Het formulier ontvang ik graag voor 1 november 2019 volledig ingevuld 
van u retour. Het liefst een (duidelijk) leesbaar exemplaar per mail naar: 
penning@wsvhetkoggeschip.nl
• Het verschuldigde bedrag aan toeristenbelasting die wij aan de 
Gemeente Kampen moeten afdragen moet u voor 1 december 2019 
overmaken naar het rekeningnummer van WSV Het Koggeschip (NL67 
INGB 0008 0358 46) onder vermelding van uw lidnummer en de om-
schrijving “toeristenbelasting 2019”.

Graag ontvang ik van alle leden, ligplaatshouders van buiten de Ge-
meente Kampen het registratieformulier retour. Dus ook als u vanwege 
omstandigheden niet bij ons aan de haven op uw boot heeft overnacht 
of als u in de loop van 2019 de haven hebt verlaten. Mocht u het formu-
lier kwijt zijn dan staat het ook bij ons op de site waarvan die geprint kan 
worden.

Bent u lid en ligplaatshouder van buiten de Gemeente Kampen en hebt 
u het genoemde schrijven en registratieformulier niet ontvangen wilt u 
dat dan even aan mij kenbaar maken? Maar ook dan s.v.p. het formulier 
vanaf de site invullen en aan mij retourneren.

Mocht het formulier en/of de betaling niet binnenkomen voor genoemde 
datums dan zijn wij als vereniging (helaas is het niet anders…) verplicht 
u namens de Gemeente Kampen 130 euro als minimaal verschuldigde 
toeristenbelasting in rekening te brengen. Dit is natuurlijk zonde geld als 
u hier niet aan komt, vandaar ook deze reminder.

Mocht u hier nog vragen over hebben dan hoor ik het graag.
 Ard Opgelder

              Penningmeester
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Hier had Uw advertentie 

kunnen staan !!!! 
 

 

Voor Info mail redactie: 

scheepspraet@wsvhetkoggeschip.nl 

 

 

 

MARLENE HARING
Uitenhage de Miststraat 23 - Kampen
Tel. 06-15612243    Schijfvan5 

GEEF KLEUR AAN JE
LEVEN MET DE
SCHIJF VAN 5

GEZONDE VOEDING

Met advies en begeleiding van voedings-
consulente Marlene gaat dat zeker lukken!

U bent hartelijk welkom voor een gratis en
vrijblijvend kennismakingsgesprek.

KOM EN BLIJF
OP GEWICHT
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Even

Voorstellen
In deze rubriek stellen mede verenigingsleden zich aan u voor. Dit keer
gaat onze aandacht uit naar:

Wie? Peter en Marlies Zijlstra
Waarom? Leden Evenementen Commissie

We wonen in Kampen, zijn 20 jaar getrouwd en hebben twee kinderen. 
Rik en Femke. Rik is druk met zeilwedstrijden (alleen heeft hij het 
Ganzendiep daar te klein voor bevonden) en Femke houdt vooral erg van 
gezelligheid. Peter werkt in de technische Dienst bij lakfabriek Hempel en 

ik, Marlies werk als Verzorgende IG bij Icare. 
Peter is zo ongeveer op het water geboren. 
Ik denk dat ik nog weinig gevaren had voor-
dat ik Peter leerde kennen, en al helemaal niet 
met een eigen boot! Ik vond het natuurlijk ook 
doodeng de eerste keer zelf door de sluis….. 
Peter zijn ouders hadden een mooie Boarn-
stream, waar zij veel mee gevaren hebben. 
De boot heeft ook jaren bij het Koggeschip 
gelegen op plek 90. Toen Peter zijn ouders wat 
meer op leeftijd kwamen, vonden ze dat ze 

genoeg gevaren hadden. Gelukkig waren wij in de gelegenheid de boot 
over te nemen. Dat vonden zij, maar ook wij, erg fijn!  
Omdat Wsv Het Koggeschip toch wel de mooiste haven in Kampen is,  
zijn we hier natuurlijk blijven liggen. Dit is ook erg prettig, omdat ik vaak 
in het weekend moet werken en dan is het aan de haven ook heerlijk ver-
toeven, maar dat hoef ik velen van jullie niet te vertellen. Ongeveer 3 jaar 
geleden lagen we met de Orion in Hattem. Nu hebben we de gewoonte 
om vaak even een haven door te wandelen en te kijken wat daar zoal 
nog meer aan mooi spul ligt. Nu wil dus het geval dat je in Hattem bij de 
verkoop-haven ligt. En daar lag hij hoor, de Valkkruiser. Peter vond dit 
altijd al een mooie boot en ik was natuurlijk ook blij met wat extra ruimte 
en een mooi achterdek. Deze misten we op de Orion. Na veel wikken en 
wegen toch maar besloten om deze boot, waar wel aardig wat werk aan 
zat, te kopen. Zo genieten wij een hele zomer lang van onze boot, aan de 
haven. En als we verder geen andere afspraken hebben, gaan we er heer-
lijk op uit. Nu de zomer voorbij is zul je ons, maar vooral Peter, ook veel 
aan de haven vinden. Want ja, zoals ik al zei, er zit aardig wat achterstal-
lig onderhoud aan de boot, dus klussen moet toch zeker ook gebeuren. 
Groeten Peter en Marlies en tot ziens aan de Haven!
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Verslag van de

Toertocht 
2019

13-14-15 September was het dan zover, de Toertocht met als thema 
Zwervers, landlopers enz. Vrijdagavond werd  de loods omgetoverd tot 
zwerfhonk. Er volgde een bbq en Marcel Sleurink hield een openings-
praatje. In tegenstelling tot voorgaande jaren werd nog niet bekend 
gemaakt waar we dit weekend heen gingen. Dat was die oude zwerver 
even vergeten.

Zaterdagmorgen, na het wekken door de commissie (die onderweg ook 
nog een lekker broodje met ei kreeg, bedankt Hammie)  gingen we rich-
ting Zwartsluis. Met boten die ook versierd waren als zwervershonken. 
En voor degene die dat nog niet had gedaan (en alle anderen ook 
trouwens) was er de opdracht om van de mast een vogelverschrikker te 
maken. Dus voordat we in Zwartsluis aankwamen waren de meeste boten 
prachtig versierd. Met zelfs levende vogelverschikkers als mast!! (Silvia 
& Elize en Alie-jan) In Zwartsluis aangekomen was er een wedstrijd aan 
de gang van vele, vele, vele, vele roeisloepen. Na lang wachten lagen alle 
boten netjes afgemeerd bij elkaar. De haring en zalm werden weer gretig 
afgenomen. Het lag best knus zo, met zijn allen bij elkaar aan de steiger.

‘s Middags ging de schipper met aanhang vossen zoeken in Zwartsluis. 
Om 15 uur kwam clown Funny weer die de kinderen heerlijk vermaakte. 
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En dat alles bij het mooiste weer van de wereld! Om 18.30 uur gingen we 
richting feestzaal, Hotel Zwarte water, waar we met z’n allen gingen bow-
len. Dat was eens weer wat anders, wat bij iedereen goed in de smaak 
viel. Robby Hollander verzorgde de 
avond met zijn zingen, maar werd 
onderbroken door de commissie die 
een leuk spel had bedacht: Kuitvoelen. 
Hilarisch! De man die de verkeerde 
vrouw aanwees. Of de vrouw die stel-
lig wist dat dit de benen van haar man 
waren (niet dus!) Geweldig. Maar toch 
hadden sommigen het wel goed of ze 
hebben stiekem onder het doekje door 
gekeken. 

Voor de kinderen was het even 
wennen dat er geen diskjockey 
was, nu konden ze hun favorite 
nummers niet aanvragen. Toch 
waren en twee meiden, die ook 
op de muziek van vroeger wel 
wat leuks konden. 
Het gevolg was dat er een 
prachtige dans gedaan werd op 
een nummer van Elvis Presley. 
Knap gedaan Sylvia en Nova! 
Rond 24.00 uur ging een ieder 
zijn eigen boot of een andere 
boot opzoeken om nog even 
gezellig na te kletsen. 

Zondagmorgen 9.30 uur terug naar 
de thuishaven, waar de kleintjes weer 
tegen elkaar een wedstrijdje deden. 
Twee vaders hadden zich opgeof-
ferd als mikpunt. Gedankt Dennis en 
Michel! Zeer gezellig. Daarna waren 
de schippers met aanhang aan bod: 
bungeeroeien, aan een elastiek. De 
één kwam 15 meter, de ander wel 25! 
Op een gegeven moment was het 
meetlint zelfs te kort! Het was heel 
gezellig met lekker weer. 
Daarna was de prijsuitreiking. Tijdens deze uitreiking waren er ook nog 
wat bijzondere prijzen bij elkaar gesmokkeld door de zwervers van de
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evenementencommissie. Dus een ieder die wat miste dit weekend, grote 
kans dat je het terugvond in het zwervershonk. Helaas had een bepaalde 
schipper al een nieuwe vlaggenmast gekocht, omdat hij de zijne verlo-
ren was onderweg!! Nu heeft hij er dus twee. Gelukkig kon hij er wel om 
lachen.           
 
Hier volgen van alle groepen de eerste drie winnaars: Schipper en schip-
perin:  1. Dries en Annet van Raalte, 2. Gert en Angelique Opgelder, 3. 
Jacco en Mariska Duiveman. Ketelbinken: 1. Imke Schilder, 2. Naomi Hem-
mes. 3. Lieke vd Werf. Aspirant Ketelbinken: 1. Björn van Raalte, 2. Agnes 
van Raalte, 3. Silvia Hollander.

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd met jullie titels! Rond 17.00 uur 
kwam de chinees en iedereen smulde er lekker van.  Wij als commissie 
kunnen terugkijken op een gezellig weekend voor jong en oud, bedankt 
mensen, want zonder jullie hebben we geen toertocht!

HET VOLGENDE EVENEMENT!
Tja, hier had natuurlijk moeten staan: “De boerenkooltocht!”. Helaas heb-
ben wij als commissie moeten besluiten om deze traditie te onderbreken. 
Vanaf dit jaar geen boerenkooltocht meer georganiseerd door de evene-
mentencommissie van het Koggeschip. Het aantal deelnemende boten 
neemt ieder jaar af. De meeste mensen maken de boot winterklaar en 
kunnen er dan niet meer mee varen. Ook zijn de meeste mensen in de-
cember al druk met alle activiteiten tijdens de feestdagen. Uit de enquête 
eerder dit jaar bleek ook dat er weinig draagvlak meer voor is. Het is een 
bijzondere ervaring om te varen in dit jaargetijde, maar we willen wel 
activiteiten aanbieden waar veel mensen aan mee doen. 

Omdat we toch graag wat in de winter willen organiseren hebben we 
besloten om een rondvaart op de Veerman van Kampen te doen. Dit wil-
len we plannen op een zaterdag ergens achterin februari/misschien begin 
maart. We moeten nog even overleggen over een precieze datum, maar 
houdt de zaterdagen vast vrij! Zodra de exacte datum en tijd bekend is 
wordt dat zo spoedig mogelijk via de website en facebook met u gecom-
municeerd!

Verder willen we jullie bedanken voor het invullen van de enquête. We 
gaan met jullie punten aan de slag (zoals je hierboven al kon lezen) en 
we hopen zo in de toekomst nog leuke activiteiten aan te kunnen bieden. 
Maar gezelligheid dat maken we met elkaar!

Een vriendelijke groet van de evenementencommissie:
Marcel Sleurink,  Rita, Jan en Desire, Peter en Marlies.

Mededelingen van de 
Leden administratie
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Mededelingen van de 
Leden administratie

LEDEN AFGEMELD
Datum Naam Plaats
16-09-2019 Bos, W.T. Kampen
14-08-2019 Blok, W. de Kampen
01-08-2019 IJzerman, H. Kampen
10-07-2019 Fix, G.W. IJsselmuiden
04-07-2019 Uijt de Boogaardt, C.J.E. Kampen

LEDEN AANGEMELD
Datum Naam Plaats
26-09-2019 Liefers, A.T. Kampen
16-09-2019 Bemmelen, R. van Kampen 
19-08-2019 Brinke, B. ten Kampen 
19-06-2019 Tromp, A. Kampen 

LEDEN MUTATIES PLANNINGEN   
Datum Naam Plaats Ligplaats
18-09-2019 Brink, Klaas IJsselmuiden LS094
13-09-2019 Lankhorst, Toon Kampen LS103
11-09-2019 Wilde, David de Kampen LS023
11-09-2019 Feijnenbuik, Rob Kampen LS093
02-09-2019 Dekker, Desiree IJsselmuiden LS033
01-09-2019 Buis, Marcel Kampen LS045
01-09-2019 Klos, Bert en Jonneke IJsselmuiden LS057
28-08-2019 Bakker, E.J.B. Berg en Dal LS006
28-08-2019 Elshof, John ten Eibergen LS024
28-08-2019 Schilder, G. IJsselmuiden LS037
28-08-2019 Modders, Wim IJsselmuiden LS046
08-07-2019 Dorp, Frank en Jannette van Kampen JS007

LS = Loopsteiger JS = Jollensteiger

Mutaties  bijgewerkt t/m  30-09-2019.

Vragen, opmerking en/of aanvullingen s.v.p. mailen naar:
Ard Opgelder: leden@wsvhetkoggeschip.nl



Verslag van de zeilwedstrijden, 20 april 2018 
 
Wist je dat .. 
# .. het verslag van Opening Vaarseizoen in het vorige nummer van Scheepspreat stond. 
# .. omdat de zeilwedstrijden vroeg in het jaar werden gehouden én omdat er aansluitend school-vakantie was én 

omdat het ’s zondags 21 april 1e  Paasdag was, er alleen op zaterdag is gewedstrijdzeild. 
# .. er voor de zeilwedstrijden 13 zeilboten waren ingeschreven, t.w: 
 - 2 st Optimisten 
 - 7 st Lelievletten 
 - 4 st Leukothea’s 
# .. het op zaterdag heerlijk zonnig weer was.  én er stond pittig een wind(je), uit het oosten! (zodat ..) 
# .. er voor onze haven is gezeild.   
en wist je ook dat .. 
# .. op Algemene Leden Vergadering van Het Koggeschip de zeilcommissie is bedankt voor het 15 jaar achtereen 

organiseren van de zeilwedstrijden. Als cadeau gaf het Bestuur een voucher om met z’n vieren uit-eten te gaan. 
# .. inmiddels zijn we maanden verder, maar we hebben nog steeds geen geschikte “haven” gevonden om te 

gaan “bunkeren”.  
 
Optimisten klasse – wist je dat … 
# .. de wind-(kracht) was precies goed, om de gang in de bootjes te hebben/houden. 
# .. een groot aantal familieleden / Koggeschippers Björn en Elize vanaf de kant aanmoedigden. 
# .. en ze vanuit twee volgboten werden geïnstrueerd. 
# .. n.b. + 00:53 is de tijd in minuten en seconden na binnenkomst nr. 1. 
# .. Elize en Björn werden allebei één keer eerste.  Zoals gezegd: “Ze zijn aan elkaar gewaagd”. 
 

Optimisten – 21 april 2019 
stuurman/-vrouw 

leeftijd 
boot positie morgen 

    verschil bij finish: 
positie middag 
      verschil bij finish 

eind-stand 
 

Björn van Raalte 
 

 2 
+ 00:53 

1 
+ 00:00 

1 

Elize Hollander 
 

 1 
+ 00:00 

2 
+ 01:21 

2 

 
Lelievletten klasse  -  Wist je dat ..   
# .. de boten van de beide scouting-groepen ’s morgens beschikbaar bleven voor de Ganzendiep Doe Dag. 
    (Doe Dag van: WSV Het Koggeschip, roeivereniging en de beide scouting-groepen) 
# .. er ’s middags zeven Lelie-vletten wedstrijdzeilden.  Dat is minder dan andere jaren, want 

- van de drie Lelievletten van de H. Brunt groep had een doorgeroeste zwaardkast. 
- de Gasman-groep kon door vakantie-afspraken slechts vijf Lelievletten bemannen. 

# .. Ivan Postuma na een strak gezeilde race eerste werd. 
# .. n.b. + 01:39 is de tijd in minuten en seconden na binnenkomst nr. 1 
 

LELIEVLETTEN – scouting  20 april 2019 
 
stuurman/-vrouw 
 

boot verschil bij finish: eind-stand 
 

Ivan Degenhart 
M. Gasman 

465 + 00:00 1 

Wisse Hertsenberg 
M. Gasman 

809 + 01:39 2 

Christa van den Berg 
M. Gasman 

09  3 

Klaas van Twillert 
H. Brunt 

90 + 04:00 4 

Boudewijn Overmars 
H. Brunt 

91  5 

Bert v.d. Grift 
M. Gasman 

586 + 12:42 6 

Marit Doo 
M. Gasman 

152 + 16:34 7 

Verslag van de 
zeilwedstrijden

20 april 2019
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# .. er voor onze haven is gezeild.   
en wist je ook dat .. 
# .. op Algemene Leden Vergadering van Het Koggeschip de zeilcommissie is bedankt voor het 15 jaar achtereen 

organiseren van de zeilwedstrijden. Als cadeau gaf het Bestuur een voucher om met z’n vieren uit-eten te gaan. 
# .. inmiddels zijn we maanden verder, maar we hebben nog steeds geen geschikte “haven” gevonden om te 

gaan “bunkeren”.  
 
Optimisten klasse – wist je dat … 
# .. de wind-(kracht) was precies goed, om de gang in de bootjes te hebben/houden. 
# .. een groot aantal familieleden / Koggeschippers Björn en Elize vanaf de kant aanmoedigden. 
# .. en ze vanuit twee volgboten werden geïnstrueerd. 
# .. n.b. + 00:53 is de tijd in minuten en seconden na binnenkomst nr. 1. 
# .. Elize en Björn werden allebei één keer eerste.  Zoals gezegd: “Ze zijn aan elkaar gewaagd”. 
 

Optimisten – 21 april 2019 
stuurman/-vrouw 

leeftijd 
boot positie morgen 

    verschil bij finish: 
positie middag 
      verschil bij finish 

eind-stand 
 

Björn van Raalte 
 

 2 
+ 00:53 

1 
+ 00:00 

1 

Elize Hollander 
 

 1 
+ 00:00 

2 
+ 01:21 

2 

 
Lelievletten klasse  -  Wist je dat ..   
# .. de boten van de beide scouting-groepen ’s morgens beschikbaar bleven voor de Ganzendiep Doe Dag. 
    (Doe Dag van: WSV Het Koggeschip, roeivereniging en de beide scouting-groepen) 
# .. er ’s middags zeven Lelie-vletten wedstrijdzeilden.  Dat is minder dan andere jaren, want 

- van de drie Lelievletten van de H. Brunt groep had een doorgeroeste zwaardkast. 
- de Gasman-groep kon door vakantie-afspraken slechts vijf Lelievletten bemannen. 

# .. Ivan Postuma na een strak gezeilde race eerste werd. 
# .. n.b. + 01:39 is de tijd in minuten en seconden na binnenkomst nr. 1 
 

LELIEVLETTEN – scouting  20 april 2019 
 
stuurman/-vrouw 
 

boot verschil bij finish: eind-stand 
 

Ivan Degenhart 
M. Gasman 

465 + 00:00 1 

Wisse Hertsenberg 
M. Gasman 

809 + 01:39 2 

Christa van den Berg 
M. Gasman 

09  3 

Klaas van Twillert 
H. Brunt 

90 + 04:00 4 

Boudewijn Overmars 
H. Brunt 

91  5 

Bert v.d. Grift 
M. Gasman 

586 + 12:42 6 

Marit Doo 
M. Gasman 

152 + 16:34 7 

17
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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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Leukothea klasse  -  Wist je dat ..  
# .. er in de Leukothea-klasse heel tactisch wordt gezeild?  Een voorbeeldje: 
    Er waren minstens twee wegen – om na ronde 1 - naar (“Rome”, d.w.z.) de boei halverwege de haven. 

- de ene was: direct na de keerboei bij de helling door-de-wind en vervolgens over bakboord tot ongeveer 
halverwege de haven zeilen, daar door-de-wind en over stuurboord dwars-over-steken, dan opnieuw door-
de-wind en de boei ronden 

- de andere manier was: na de keerboei bij de helling over stuurboord hoog-aan-de-wind doorzeilen tot de 
wal en dan over bakboord naar die boei halverwege.  Dat scheelt twee maal door-de-wind gaan.  

 Maar …. daar vlak onder de hoge-wal waait het (soms wel, maar vaak ook niet) wat minder hard.  Met 
minder wind: ben je niet alleen langzamer, ook verlijert de boot én zak je tot onder de boei. 

 Vervolgens moet je dan alsnog een extra slag maken en twee keer door-de-wind.  En is het voordeel 
veranderd in duidelijk nadeel. 

# .. André ’s middags gemiddeld 12:16 minuten over een ronde deed.   
 .. En zo bezien was ’s middags de achterstand op 952 van 1047, 1014 en met name boot 230 best veel! 
# .. het zilveren Koggescheepje (de HermanTausch-wisseltrofee) opnieuw naar André ging. 
# .. n.b. + 02:32 is de tijd in minuten en seconden na binnenkomst nr. 1 
 

LEUKOTHEA-klasse – 20 april 2018 
20 april eind-stand stuurman + 

fokkenist(e) 
boot 

morgen 
verschil bij 

finish 

punten middag 
verschil bij 

finish 

punten punten stand 

André  Hollander 
Remon v.d. Kolk 

952 1 
+ 00:00 

703 
 

1 
+ 00:00 

703 
 

1406 1 

Erik Hollander 
Rita v.d. Kolk 

1047 3 
+ 02:32 

226 2 
+ 07:03 

402 628 2 

Gerrit Schilder 
Imke Schilder 

230 
 

2 
+ 02:00 

402 4 
+ 12:08 

101 503 3 

Marcel Hollander 
Jan v.d. Kolk 

1014 4 
+ 02:50 

101 3 
+ 08:23 

226 327 4 

 

 

Zeilwedstrijdcomité;  Gait-Jan Hup, Marcel & Erik Hollander, Wim Vos 
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ScheepsQuizScheepsQuiz

J
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ScheepsQuizScheepsQuiz
Wat hoort waarbij? Kies de juiste typenaam bij het juiste plaatje:

Stuur je antwoord naar redactie@wsvhetkoggeschip.nl en win een 
waardebon van 10 euro te besteden bij Aquashop in Kampen.

1. Vlet                    __ 2. Laser            __ 3. Doerak       __ 4. Waarschip   __       

5. Bakdekkruiser  __ 6. Trekschuit   __ 7. Galei          __ 8. Ark               __

9. Schoener          __ 10. Hektjalk     __ 11. Trimaran   __ 12. Botter         __

A B

C
D

E F

G H I

J K
L
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Uit het archief
opgevist

Uit het archief
opgevist

Een bloemlezing uit de SCHEEPSPRAET jaargang 1972

WINTERAVONDEN EN CLUBLIED
“Bij ons watersporters is uiteraard de winter nu niet bepaald het meest 
favoriete seizoen, maar een lichtpuntje – nee, een groot stralend lichtpunt 
– vormen toch iedere winter weer de zo geslaagde winteravonden…” Op 17 
februari 1972 was de 2e editie nadat het jaar ervoor Gait Berk een ‘geani-
meerde voordracht met schitterende dia’s 
over de kop van Overijssel’ had gehouden. 
Ditmaal werd de winteravond in samenwer-
king met zusterverenigingen “de Riette” en 
“Z.C. ‘37” gehouden in het toenmalige City 
theater. “In drommen kwamen de water-
sportenthousiasten die donderdagavond 
opzetten om te genieten van de zeer bij-
zondere dia-voordracht van de heren Leo 
Bal en André Francois”, aldus de toenmalige ‘boekanier’… “…André Francois 
heeft ons laten meegenieten van meesterlijke zeilopnamen en prachtige na-
tuurgezichten, van spannende momenten, windstiltes, stormen en het leven 
aan boord van de Vagrant, van de Stormvogel (van Cees Bruynzeel) en van 
deelnemers aan de beroemde Fastnet-race*.”
Tijdens deze winteravond “steeg de gezellige stemming tot een hoogte-
punt. Zo hoog zelfs, dat er op een gegeven moment door verschillende 
leden grote behoefte werd aan een waardig (!) clublied. Een meezinger of 
–schreeuwer desnoods. Bij latere informatie bleek Wim van de “WIM” wel 
iets van ‘Ajax en cup’ in mekaar te kunnen flansen.”

*De Fastnet Race is een legendarische offshore zeilwedstrijd die voor de 
eerste keer werd gevaren in 1925, en elke twee jaar wordt gehouden, geor-
ganiseerd door de Royal Offshore Racing Club (RORC) in de UK.

HAVENMEESTER IN VASTE DIENST
ALV 13 maart 1972: Unaniem gaven de genodigden bij de ledenvergadering 
goedkeuring aan het voorstel/idee om een havenmeester in vaste dienst te 
nemen en tegelijkertijd ook de liggelden te verhogen.
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STUKJESSCHRIJVERS RONSELEN
Toenmalige redacteur van de Scheepspraet 
de heer A. van Dijk weet stukjesschrijvers te 
ronselen! Aldus één van de slachtoffers: “On-
der de leden van het Koggeschip bevinden 
zich zeer geslepen uitbuiters en om er maar 
eens één te noemen: heer van Dijk, schipper 
van de Engelse SWIEP en ijverig redacteur 
van onze Scheepspraet. Deze heer van Dijk 
weet een jolige, opgewekte en lichtelijk be-
nevelde stemming onmiddellijk uit te buiten 
door onschuldige feestvierders te ronselen 
als onbetaalde redactieleden.” …en over de feestavond zelf…: “De feest-
avond was werkelijk weer ouderwets. Ik vraag mij op zulke avonden wel 
eens af wat een heerlijk raar volkje die watersporters toch wel vormen, 
dat ze zo maar uit de blote hand en zonder poespas van die fijne feestjes 

kunnen bouwen.”

DAGTOCHTJE VOOR ASTMA-KINDEREN
Op 29 juli werd ‘een dag varen met de boten van onze leden’ 
aangeboden aan astma-kinderen die in de nabijheid van Kam-
pen op kamp waren, georganiseerd door het Astma-fonds.

MESTPRAAM – BIJDRAGE VAN DE ‘PUTHOAKE’
“Moet je dat zien” kreet hij, “Waar?” “Daar, heb je ooit zo’n misbaksel 
gezien, het lijkt wel een drijvend prieel, het ontbreekt er nog aan dat er 
geraniums voor de ramen staan”. Nou was het schip, of althans wat er 
voor door moest gaan ook geen sieraad voor het water. Het onderschip 
had zijn goede dagen waarschijnlijk dienst gedaan als mestpraam; daar 
bovenop was een wanstaltig bouwsel getimmerd, waarbij kwistig gebruik 
was gemaakt van grote broeikasramen. … Met afgrijzen stonden wij het 
glazen geval te bekijken. “Hij komt deze kant uit, hij wil waarschijnlijk 
naast ons gaan liggen, maar dat gebeurt niet” sprak Sjaak fier, “ik laat 
mijn goeie Poenke Poenke niet ontsieren door zoiets!”.

Toen echter verscheen er op het minuscule voorplechtje een in badpak 
gestoken vrouwtje dat er fantastisch uitzag, met lijnen die je slechts een 
goed zeilschip zou toedenken. “Mogen we naast u komen liggen, meneer 
de schipper”, vroeg ze met welluidende stem. “Zeker mevrouwtje” haast-
te Sjaak zich te verklaren, “komt u maar langszij, dan geeft maar een 
landvastje aan, dan leg ik u wel vast”. “Een landvastje, wat is dat voor een 
eng ding”, kreet het wezentje. “O ik bedoel een touwtje” zei Sjaak. “Moet 
dat dan, waarvoor dan?” “Anders drijft u weer weg. Wacht, ik pak wel 
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even een touw en dan help ik u wel even”. En met veel moeite werd 
het glazen paleis gemeerd. Ondertussen babbelde het mevrouw-
tje aan één stuk door en vertelde dat ze onlangs dat jacht hadden 
gekocht en er nu voor het eerst mee aan het varen waren. Haar 
man, die een heel stuk ouder was, een kippenborst had en een zeer 
ongelukkig uiterlijk in zijn lange, korte broek, beaamde dit. “Mijn man 
is directeur van een machinefabriek, die zeer goed draait” kraaide 
het mevrouwtje. Hiermee was ook het verschil in leeftijd enigszins 
verklaard.

“Of hier ook enge beesten waren”. “Nee, die kwamen hier niet voor”, 
haastte Sjaak te zeggen. “En hoe vond meneer het jacht?” “Prachtig, 
in één woord àf!” meende Sjaak. “Huichelaar”, sisten wij hem toe. 
Onschuldig blikte hij naar ons en ging verder de lof van het misbak-
sel bezingen. Hoe een vrouw de visie van een man kan bederven, 
was weer eens duidelijk aangetoond!

ZWARE STORM
Op 13 november 1972 woedde er een 
zware storm over Nederland en ook 
Kampen, blijkt uit een verslag in de 
Scheepspraet: “Terwijl deze bestuur-
smededelingen geschreven worden, is 
het nog maar net 12 uur geleden dat 
er de zwaarste storm woedde sinds 
1921. Windkracht 10-11 en stoten van 
12 of nog harder. Een ware chaos in 
en rondom Kampen. Zoals gebruikelijk 
geen elektriciteit. Kapotte dakpannen 
te over enz. 

Onze havenmees-
ter was ’s morgens 
voor 6:00 uur paraat. 
Meertouwen ver-
lengen, vernieuwen, 
doorsnijden enz. voor 
het zeer snel was-
sende water. 
Losse materialen, 
welke op de jollen-
steiger lagen, met 
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de opduwer van de overkant gehaald en zo meer. Van zijn werk kwam 
deze dag niets terecht en heeft hij een snipperdag moeten nemen. …
een hele geruststelling te weten dat de havenmeester, zonder enig pro-
bleem, alle moeite doet in zwaar noodweer zodat niemand schade aan 
zijn boot krijgt!” 

HEG LANGS DE STEIGER
“…Wat ons opviel is dat ons parkeerterrein er nu zo keurig bij ligt. Een 
degelijke afrastering omheint nu ons gebied, waaraan we alleen nog 
een paar bordjes ‘verboden toegang voor onbevoegden’ missen. 
Maar ook dat zal niet lang meer op zich laten wachten. Inherent hieraan 
groeit onze heg langs de steiger. Nog een paar van zulke stuntjes en 
iedereen kan uit het stof en uit de wind liggen. Desnoods in zijn blootje. 
Nou ja, ze kunnen je dan nog wel zien, maar het idee hè.” … En dan te 
bedenken dat we onlangs die heg weer hebben weggehaald :-0 …

WATERSPORTSCHOENEN TE KOOP
In de Scheepspraet van december 1972: “Graag vestig ik ook nog eens 

uw aandacht op de moge-
lijkheid dat leden van het 
Koggeschip gratis gebruik 
kunnen maken van de 
rubriek ‘Vraag en aanbod’. 
Heeft u iets te koop of 
zoekt u iets op het gebied 
van de watersport: laat 
het ons weten! 
Let wel: het is niet de 
bedoeling dat kennis-
makingsadvertenties of 
dat soort zaken worden 
opgenomen. Wat wij 
bijvoorbeeld als randge-
val beschouwen is onder-
staand aanbod.”

TE KOOP: 
Wegens lovende woor-

den, een aantal paren gebruikte redaktionele watersportschoenen. De 
eigenaar loopt er thans toch naast. 

 
Samengesteld door Stephen van Veen
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Ganzensluis
gaat dicht

HET KOGGESCHIP NIEUWS
De verspreiding via onze website, Facebook- en Twitterpagina is niet ge-
bonden aan de verschijningsdata van de Scheepspraet. Dus als u iets heeft 
dat u wilt delen met verenigingsleden dat niet kan wachten tot een volgen-
de Scheepspraet, laat het ons dan weten: 
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 Twitter-pagina:
  www.wsvhetkoggeschip.nl / 	wsvhetkoggeschip 	 / wsvtkoggeschip 

Dit bericht is belangrijk voor hen die gebruik maken van de Ganzensluis 
gedurende de wintermaanden. Het zat al een tijdje in de pen: De Ganzen-
sluis die in 1942 tot stand is gekomen, wordt de komende winter stevig 
onder handen genomen voor 
groot onderhoud. 
Na het uitdiepen van de IJssel 
wordt de komende winter aan 
de sluis gewerkt. 
Vanaf 4 november vinden die 
werkzaamheden plaats en 
duren tot 1 april 2020. 
Al die tijd is de sluis volledig 
gestremd zodat het komende 
vaarseizoen weer gebruik 
gemaakt kan worden van een 
vernieuwd kunstwerk.

Van de Redactie
Commissie
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Zaterdags
in het Praethok 

Beste Koggeschippers,

Na een prachtig mooi seizoen met geweldig mooi weer, was het weekend 
van 13 september helaas weer een feit. De toertocht betekende voor het 
gros van ons het einde van het vaarseizoen, de lange winter staat weer 
voor de deur. Maar het einde van het vaarseizoen, betekent ook auto-
matisch het begin van het winterseizoen. Een periode waarin er geklust 
wordt, en veel koggeschippers toch elk weekeind wel een rondje maken 
bij de haven. Gelukkig hebben wij bij onze haven het Praethok, waar er 
tijdens het klussen op zaterdag, of na een lekkere wandeling op zaterdag-
morgen een heerlijk bakkie koffie gehaald kan worden. Een gehaktbal met 
satesaus, maar bovenal grote en wilde verhalen worden verteld aan de 
tafel. Soms echt gebeurd, soms uit de grote duim…

28 september was de eerste zaterdag waarin het Praethok is geopend. 

Dus hierbij de uitnodiging, bent u aan de haven op zaterdag kom dan
lekker langs voor een bak koffie en heerlijke bal gehakt.

Tot ziens in het Praethok!
Jelte Kok & Dennis Diender

PS. Wij hebben reeds een mooie planning gemaakt, maar we kunnen altijd 
nog vrijwilligers gebruiken die een keer willen helpen op een zaterdag om 
een bardienst te draaien. Mocht je interesse hebben neem dan contact op 
met Dennis Diender (dennisdiender@gmail.com).

4 Januari 2020 Nieuwjaarsreceptie

2 April 2020  Algemene Leden Vergadering

Belangrijke data
in 2020
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Beste redactie, 
mag dit stukje in de 

Scheepspraet?
Beste Koggeschippers,

Wij hebben onze Boot verkocht. De werkzaamheden aan de boot werd 
ons te zwaar. De Bully is naar Harlingen gegaan. Met een brok in onze keel 
weg zien varen. Wij hebben 44 jaar gevaren en 31 jaar met de Bully. Het ga 
jullie allemaal goed. Veel gezondheid toegewenst.

Groeten Wim en Bea de Blok.



Mooie Plek voor 
Nieuwjaars-receptie
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