
Watersportvereniging

‘Het Koggeschip’
Kampen

    PPassantenassanten
InformatieboekjeInformatieboekje
Dit boekje wordt u aangeboden door de havenmeester(s) van 
dienst. Wij wensen u een prettig verblijf in onze haven!
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	 	Seveningseweg 1A
  8267 BA Kampen
		 	038 - 33 15 833
			info@wsvhetkoggeschip.nl
  www.wsvhetkoggeschip.nl
		  wsvhetkoggeschip
	  wsvtkoggeschip  

HAVENMEESTERS
De havenmeesters zijn ervaren
watersporters en gewaardeerde
vrijwilligers van onze vereniging:
 
Erik Hollander (Coördinator)
 André en Anneke Hollander
 Gerrit en Ardi Lindeboom
 Gerrit Jan Hup
 Gé Opgelder
 Jan Bakker
 Piet Borst en Sandra Koevermans
 Wietse en Hennie Douwsma
 Dinant en Hennie Kistenmaker
 Chris Niemeijer
 Marcel Sleurink
     Frank van Dorp
     Bert en Jonneke Klos

	 	038 - 33 15 833
			haven@wsvhetkoggeschip.nl

HELLINGMEESTER
  Marcel Hollander
	 	06 - 55706184, na 17.00 uur 

LEDEN ADMINISTRATIE
  Ard Opgelder
			leden@wsvhetkoggeschip.nl

HET BESTUUR VAN
WATERSPORTVERENIGING
HET KOGGESCHIP:

VOORZITTER
  Marcel Kievit
			vz@wsvhetkoggeschip.nl

SECRETARIS
  Adrie Koppel
			secr@wsvhetkoggeschip.nl

PENNINGMEESTER
  Ard Opgelder
			penning@wsvhetkoggeschip.nl 
  
EVENEMENTEN COMMISSIE
  Marcel Sleurink
			ec@wsvhetkoggeschip.nl

TECHNISCHE COMMISSIE
  Martin Opgelder
			tc@wsvhetkoggeschip.nl

REDACTIE COMMISSIE   
  Simon Ouwerkerk
			redactie@wsvhetkoggeschip.nl                                   

Watersportvereniging ‘Het Koggeschip’ bestaat sinds 1953 en is een
niet commercële verenigingshaven die gelegen is nabij de Ganzensluis

aan het mooie en rustige Ganzendiep in Kampen. Wij zijn aangesloten bij
het ‘Watersportverbond’ en steunpunt van ‘Unie van Watertoeristen’.
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 - Welkom! -
Geachte Watersporter,

Namens het bestuur van WSV Het Koggeschip heten wij u als 
havenmeesters van deze vereniging van harte welkom in onze haven. 
Wij hopen dat u zich tijdens uw verblijf bij ons “thuis” zult voelen. 

Om te beginnen willen we u enkele dingen over onze vereniging 
vertellen. WSV Het Koggeschip is opgericht in 1953. De vereniging telt
ongeveer 200 leden en heeft ruim 100 ligplaatsen. In de vele jaren die 
achter ons liggen is veel gebeurd. Van een simpel walkantje hebben vele 
helpende handen er een, van vele gemakken voorziene jachthaven van 
gemaakt. 

Behalve veel werk heeft dat ook veel geld gekost en u zult begrijpen dat 
we zuinig zijn op onze spullen. Het ruime terrein waarover we beschikken, 
staat ook tot uw beschikking.

BEREIKBAARHEID HAVENMEESTERS EN OPENINGTIJDEN VAN 
HAVENKANTOOR ‘HET PRAETHOK’

Het gehele seizoen    Dagelijks 08.00 - 18.00 uur.
               
Pauze    Dagelijks 12.00 - 13.00 uur.
        17.30 - 18.30 uur.

Telefoon havenkantoor 038 - 33 15 833.

Vroeger...

Watersportvereniging ‘Het Koggeschip’ bestaat sinds 1953 en is een
niet commercële verenigingshaven die gelegen is nabij de Ganzensluis

aan het mooie en rustige Ganzendiep in Kampen. Wij zijn aangesloten bij
het ‘Watersportverbond’ en steunpunt van ‘Unie van Watertoeristen’.
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HAVENGELD
We verzoeken u het havengeld vóór 16.30 uur te voldoen in het haven-
kantoor. Graag betalen met PIN.

TARIEVEN
Overnachting: 1,20 euro per meter/per nacht voor de eerste twee 
nachten met een minimum van 8.50 euro per overnachting. 
DERDE NACHT IS BIJ ONS GRATIS! Stroom 1,- euro per nacht. 
Toeristenbelasting 1,- euro per persoon/per nacht.

OP HET INFORMATIEBORD BIJ HET HAVENKANTOOR
Vindt u alle benodigde gegevens van artsen, apotheek, kerken, enz.

Arts bezoek in het weekeinde en ’s avonds:
 HUISARTSENPOST ZWOLLE  
 Dokter van Heesweg 2, 8025 AB  ZWOLLE
 Tel: 0900 333 6 333 

IN GEVAL VAN ACUTE NOOD
Bel 112 en informeer de havenmeester. In het havenkantoor is een 
AED aanwezig, een aantal havenmeesters heeft hiervoor een reanima-
tiecursus gedaan.

KOFFIE- EN/OF THEE- UURTJE
‘s Morgens van 09.30 tot 11.00 uur en ‘s middags van 14.30 tot 15.30 
uur in ons havenkantoor (koffie, thee of fris tegen ‘n kleine vergoeding).

AARDIG OM TE WETEN
Lopend bent u na ongeveer 20 minuten in Kampen. Fietsend bent u na 
ongeveer 7 minuten in Kampen.

VUILWATER STATION 
Hiervoor dient u zich eerst te melden bij de havenmeester.  

TOILETTEN
Onze toiletten zijn aangesloten op de riolering, maak daar dus gebruik 
van. Er wordt bij ons in de haven veel in het water gerecreëerd. 

DOUCHES
U kunt van 07.30 uur tot 22.30 uur gebruik maken van de douches. In 
de douches hangt een muntautomaat: 0,50 euro.
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FIETSEN
Uitstekende fietsen (z.g.a.n.) kunt u huren via de dienstdoende haven-
meester. Tarief: 6,00 euro per hele dag of 3,00 euro per halve dag.   

SPEELTUIN
Het gebruik van de speeltuin is vrij voor kinderen. Hoewel wij streven naar 
kindvriendelijkheid, is het gebruik wel voor uw eigen verantwoording.

HUISDIEREN
Huisdieren op het terrein uitsluitend aangelijnd en uitlaten buiten het 
haventerrein. Denk aan de opruimplicht.

DRINKWATER
Het drinkwater is gratis (aftappunt op de wal). Eigen slang, of via de 
havenmeesters (slang op haspel). Het is niet toegestaan om uw boot te 
wassen met drinkwater.

WASMACHINE EN DROGER
Wasmachine incl. wasmiddel: 3,75 euro. Droger: 3,25 euro. Deze zijn te 
gebruiken na afspraak met de havenmeester. Op zondag kan er geen 
gebruik worden gemaakt van de wasmachine of droger.

PLAATSEN VAN TENTEN
In overleg met de dienstdoende havenmeester.

BARBECUE
Tussen het havenkantoor en toiletgebouw staat een barbecue die door u 
gebruikt mag worden, na overleg met havenmeester. Uiteraard gaan wij 
ervan uit dat u deze plek weer netjes en schoon achterlaat.

HELLING- EN/OF TAKELWERK
Uitsluitend in overleg met de havenmeester.

WIFI
U kunt gratis gebruik maken van draadloos internet, het wachtwoord is  
verkrijgbaar bij de havenmeester. Door de snelheid van onze WIFI is het 
downloaden van grote bestanden en online films kijken niet haalbaar. 
Wij verzoeken u vriendelijk om dit ook niet te proberen en daarmee de 
snelheid voor anderen te beperken.

ELEKTRA
1,00 euro per nacht.
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DIESELOLIE 
Dieselolie aan de steiger bij het havenkantoor (zie openingstijden). 
Graag betalen met PIN.

AFVAL
Tegenover het havenkantoor staan containers voor uitsluitend huis-
houdelijk afval. Voor papier, glas en blik/ijzer zijn aparte containers 
geplaatst. Voor het afgeven van chemisch afval en accu’s kunt u in 
contact treden met de dienstdoende havenmeester. 

AFGEWERKTE OLIE EN BILGEWATER
Voor afgifte van afgewerkte olie en bilgewater kunt u terecht bij 
‘Bunkerstation Kampen’ aan de IJssel.

CHEMISCH TOILET
Legen/reinigen hiervan is niet mogelijk aan de haven, maar kan bij 
‘Jachthaven ZC’37’ aan de IJssel.

AFMEREN IN DE BOX
Als u gebruik maakt van de landvasten, wilt u deze dan terug op de 
palen hangen en niet in het water. Aan de steigerzijde geen overste-
kende delen s.v.p. zodat voorbijgangers vrij baan hebben. 

VERTREK
U dient de ligplaats vóór 11.00 uur vrij te maken. Wilt u nog een nachtje 
blijven? Meldt u dit dan vóór 11.00 uur bij de havenmeester. 

GRAAG TOT ZIENS
Wij wensen u een fijn verblijf in onze haven en als u verder gaat, een 
behouden vaart en graag tot ziens. 

Namens het bestuur en de dienstdoende havenmeesters.

Heden...
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 1. WSV Het Koggeschip
 2. Snackbar
 3. Supermarkt
 4. Chinees (afhaalrestaurant)
 5. Action 
 6. Bouwmarkt

 

 7. Ganzendiepsluis
 8. Watersportwinkel
 9. Tourist Info Kampen
10. Kruidvat (drogisterij)
11.  Jachthaven ZC ‘37
12. Bunkerstation Kampen

 - Legenda -

Heden...
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