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Webadres: www.zzv-watersport.nl  

 
De volgende ‘Afgemeerd’  kunt u  
verwachten omstreeks                    
eind september 2013. 
 
Copy inleveren voor 20 september 2013 !  

 

 
 

 

 
We maken ons op voor de zomer! 
Nu alleen het weer nog. Vele mensen hoor je er over praten; waar blijft die zon nou 
en de warmere temperaturen? Maar het heeft geen zin om er over te klagen, want 
we doen er niets aan. We krijgen het straks gewoon dubbel en dwars super goed! 
 
De afgelopen 2 maanden zijn er weer veel dingen gebeurd; de boten zijn weer 
allemaal te water, we hebben een gezellige kofferbakmarkt gehad met een zeer 
geslaagde barbecue aan het einde van de dag en afgelopen weekend zijn er een 
aantal boten van de vereniging naar Schagen geweest. 
 
Heeft u ook al kunnen genieten van een lekkere vaartocht op uw boot? 
En heeft u al plannen gemaakt voor de aankomende zomer? 
Mocht u een leuk verhaal meemaken, dan hoor ik dat graag van u zodat ik dit kan 
plaatsen in de volgende Afgemeerd. 
 
In deze editie kunt u o.a. de volgende artikelen verwachten; opening vaarseizoen, 
een verslag van een marathon van een van onze liggers, het pinksterverhaal en 
natuurlijk weer de tros… met als afsluiter een lekker toetje. 
 
Veel leesplezier en ik wil jullie bij deze ook alvast een hele fijne vakantie toewensen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Lisette de Graaf 
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Deze keer een korte bestuurspraat. Dit vanwege een verbouwing!!!  
Momenteel werkt de Wifi op de haven. We zijn nog bezig met een snellere 
verbinding, maar dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Onze nationale kabellegger 
heeft de Piet Kuiperlaan namelijk overgeslagen. Verder is Willem op vakantie van 3 
juni tot 24 juni. Leen, Willy en Bob nemen waar. 
 
Zoals u misschien weet is er in de regels opgenomen dat schepen met achterstallig 
onderhoud uit de haven verwijderd kunnen worden. Maar wanneer spreken we dan 
van achterstallig onderhoud wat niet acceptabel is? Een vraag die bijna iedereen 
anders zal beantwoorden. We zoeken dus naar criteria om eventueel deze regel te 
kunnen toepassen. Kortom, heeft u hier een mening over? Meld u zich dan voor 1 juli 
2013 aan bij Lisette de Graaf om met het bestuur en de havenmeester hier een 
standpunt over in te nemen. Mocht u al op vakantie zijn maar dit wel lezen, dan kan 
u haar ook altijd een mail sturen of telefonisch contact met haar opnemen om evt. 
criteria door te geven die we mee kunnen nemen. 
Dit kan variëren van de strengste vorm tot het idee om deze regel maar te 
schrappen.  
 
Iedereen vanaf NU een prettige zomer met de daarbij behorende temperaturen 
gewenst!!! 
 
Tom Fekkes 

 
 
 
 

 
 

Juni 
26 Bestuursvergadering 
 
Juli 
6 Start schoolvakantie B.O. 
 
Augustus 
18 Einde schoolvakantie B.O. 
28 Bestuursvergadering 
31 ZZV vrijwilligersdag op eiland 

“De Nes” 
 
September 
25 Bestuursvergadering 
 
 
 

Oktober 
1 Start uithijsen 
30 Bestuursvergadering 
 
November 
12 Havenvergadering 20.00 uur 
 ’t Oppertje W.-Knollendam 
 
December 
11 Bestuursvergadering 
21 Vrijwilligersavond:  

“Afsluiting 2013” 
25+26 Kerst 
 
 
Wijzigingen voorbehouden 
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Hallo  allemaal. 
Mijn naam is Leen Kluft. Sinds 10 jaar liggen we in deze haven. Varen doen we met 
veel plezier, mooie tochtjes in eigen land. Heerlijk! 
Ook sta ik met Ria regelmatig in de kantine, waar we altijd leuke gesprekken hebben 
met iedereen. Tussendoor moet ik nog een paar jaartjes werken. 
 
Sinds 2003 ben ik een fervente hardloper, waarvoor ik veel voor train, ook wanneer 
we met de boot onderweg zijn. Regelmatig wedstrijden van 10 km of een halve 
marathon. In november 2012 stelde ik mezelf een doel: nog 1x een marathon lopen 
(42 km en 195 meter). Afgelopen januari ben ik 60 geworden en dat was een mooie 
aanleiding om ervoor te gaan. De keuze viel op Barcelona op 17 maart. Dus meteen 
volop trainen door regen, sneeuw en wind maar het ging allemaal lekker. 
 
Tevens wilde ik deze marathon lopen voor een goed doel en dat is de stichting A.L.S. 
geworden. In mijn omgeving hoorde ik over deze ziekte die uiteindelijk alle spieren 
afbreekt en waarvan nog geen genezing mogelijk is. Er is veel meer onderzoek nodig 
en om daaraan mijn steentje bij te dragen heb ik sponsoren gezocht .….  
En gevonden!! Onder andere bij jullie, mede ZZV-ers. 
Daar wil ik jullie hartelijk voor bedanken, ook namens de stichting A.L.S. 
(eindbedrag: €1756,00) 
 
Op 12 maart was het dan uiteindelijk zo ver en zijn we met de camper vertrokken 
naar Barcelona. Onderweg was het nog erg koud en hier en daar sneeuw. 
Uiteindelijk hebben we een mooie camping gevonden in Mataro, 30 km van 
Barcelona. Vandaar konden we per trein naar de stad. Eenmaal aangekomen bij de 
start was het een drukte van jewelste, gejuich en applaus als er weer een vak 
gestart was. De loop ging door de hele stad langs alle high-lights; Camp Nou, 
Sagrada familia etc. Overal publiek en muziek.  
Nu was Barcelona opeens minder plat dan gedacht. In het begin zaten een paar 
heuvels wisten we. Bij 30 km ging dat een beetje opspelen en heel even kwamen de 
twijfels. Maar dan moet je jezelf oppeppen, want stoppen is geen optie. Dus nog 12 
km door. De laatste 2 km gingen nog schuin omhoog naar de finish.  
Daar werden we ingehaald door het uitbundig klappende en aanmoedigende 
publiek!! FANTASTISCH!! Vers fruit en een drankje en natuurlijk de medaille. 
 
Echt een schitterende ervaring en bovendien mijn beste marathontijd: 4.20 uur! 
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We vertrokken vol goede moed uit West-Knollendam. 
Van de weergoden konden we alles verwachten, alleen de zonnegod had niet veel 
zin om mee te doen. 

 
Desondanks gingen we, goedgemutst, 
gehandschoend en waterdicht ingepakt, 
op weg om de Noord-Hollandse  
elementen te trotseren. Er stond een 
stevige koude wind met ongeveer 9 
graden Celsius en het Alkmaardermeer 
over met skuumkoppe! Echt varen! We 
stoomden lekker samen op met 9 boten. 
 

 Door Alkmaar heenvarend, hebben we net de kaasmarkt gemist. We zagen alleen 
nog een vlet met kazen wegvaren. De spoorbrug ging goed, evenals de vlotbruggen. 
Dit dankzij Joke aan de marifoon 
Bij schagen rechtsaf; de laatste 2 bruggen duurden een stuk langer voor ze open 
gingen voor onze zeilers en grote motorboot. 
Om ongeveer 15.30 uur lagen we allemaal aangemeerd. 
Er lag een brede stook gras langs een loods bij de haven. Binnen no-time stonden er 
3 partytenten met stoelen, kachel en kaarsjes erin. Het feest kon beginnen. 
De jongens van de Wit waren er, maar het bleven mannen van stavast. 
Onderweg waren er de lekkerste dingen klaargemaakt die kwamen rond 19 uur ter 
tafel; soepen, salades, nasi en ’n toet! De recepten moeten we nog even uitwisselen, 
maar oh wat was het lekker. Er was zelfs geen plek meer voor de koffie. 
Tussendoor kregen we nog wat schrik door de havenmeester (verder een gezellige 
goedlachse man), maar het was Luilaknacht!! Ojee, dus alle fietsen aan boord, aan 
sloten en touwen goed vast maken! Uiteindelijk had iedereen heerlijk geslapen en 
hebben we geen wanklank gehoord. 
 
De volgende ochtend had iemand zijn wekker nog op 
4.45 uur staan en iemand ging om 6.30 al stoeien 
met zijn stroomvoorziening. Nadat iedereen weer fris 
en fruitig was opgestaan hadden we koffie met gebak 
van Loes in de tent. Om 10.30 uur op de fiets naar 
de museumboerderij met rijtuigenmuseum in 
Schagen. 
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Heel veel mooie dingen gezien en gehoord. De rijtuigen 
worden in de zomer op de donderdagen nog steeds door 
het dorp gereden. ’s Avonds hadden we een heel goed gevulde barbecue; heerlijk! 
Met lekkere bowl van Els als toetje en er waren ook nog olifantjes ;-) Het werd weer 
gezellig en laat. 
 
 
Zondag stond er een fietstocht naar Petten (met ZON) 
op het programma; over dijkjes tussen de tulpenvelden 
door, in Petten gezellige drukte vanwege de jaarmarkt 
en daarna gezellig met zijn allen op het terras lunchen. 
De terugtocht was pittig. Deze ging dwars door de 
duinen, heuveltje op en heuveltje af. 

De kop van Noord-Holland is prachtig!  
Toen we eenmaal terugwaren zijn er nog een stel 
mannen naar het automuseum gegaan en alle 
partytenten, barbecue, kachel en fietsen gingen weer 
terug bij Leen op de boot. ’s Avonds hadden we een 
heerlijk diner in Schagen bij restaurant 1741. Dit is echt 
een aanrader. Iedereen rolde meer dan voldaan weer de 
kooi in. 
 
 
De volgende ochtend gingen we om 10 uur weer op 
huus an. Om 13 uur waren we terug op de haven. 
Hierna nog 1 afzakkertje gedaan en toen zeiden we met 
zijn allen: 
Tot volgend jaar!! 
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Aanwezig volgens presentielijst: 31 leden. 
 
 
1. Opening en Mededelingen 

 Tom opent de vergadering. 
 De nieuwe website is in de lucht: www.zzv-watersport.nl 
 In december 2012 hebben we een vrijwilligersavond gehad. 
 Meidert de Jong heeft aangeboden om technische ondersteuning te bieden samen met 

Henk vd Bosch. 

 Maarten Schultz is een inventarisatie aan het doen voor Wifi op de gehele jachthaven. 
 De vrijwilligers van het hijsen hebben nieuwe regenbakken gekregen. 
 
2. Ingekomen stukken: 
Er is een ingekomen stuk binnen gekomen over ideeën ivm werkzaamheden aan boten. Dit 
wordt meegenomen in de aankomende bestuursvergaderingen. 
 
3. Notulen najaarsvergadering 2012 
Blad. 1: geen bijzonderheden 
Blad. 2: geen bijzonderheden 
De notulen worden hierbij goed gekeurd. 
 
4. Uitbreiding bestuur 
Er hebben zich 2 kandidaten gemeld: 
Gusta Mieldijk: 20 personen stemmen voor / 0 personen stemmen tegen. 
Maarten Schultz: 20 personen stemmen voor / 5 personen stemmen tegen. 
 
5. Financiën 
Jan deelt de cijfers uit. 
We zijn netjes binnen de begroting gebleven. Er zijn geen extreme uitgaven gedaan. 
 
Er wordt een oproep gedaan of er iemand vanuit de afdeling Zeil-Motorboot of Jachthaven 
vanaf volgend jaar zitting wil nemen in de controle kascommissie.  
Sjors de Heus bied zich aan. 
 
6. Verslag feestcommissie en kantine 
De feestcommissie vertelt dat ze afgelopen december een vrijwilligersavond hebben 
georganiseerd die zeer positief is bevonden. 
Voor dit jaar staan nog op het lijstje: kofferbakmarkt met aansluitend een BBQ, 
Pinksterweekend naar Schagen en vrijwilligersdag op het eiland. 
 
Loes geeft aan dat de kantine goed draait, maar dat er dringend vrijwilligers nodig zijn. Er 
komen steeds meer dagen die niet gevuld kunnen worden omdat er een tekort is. 
Voor het schoonmaken van de vloer wordt weer een oproep gedaan in de Afgemeerd, want 
het is een behoorlijke klus en meerdere handen maken licht werk. 
 
  

www.zzv-watersport.nl
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7. Verslag van de havenmeester 
* Hijsperiode 
De hijsperiode is goed verlopen. Een boot heeft een kleine schade opgelopen die 
ondertussen alweer verholpen is. 
 
* Voorjaarsstalling 
Er zijn 8 boten aangemeld voor de voorjaarsstalling. De rest zijn winterstallers die nog extra 
zijn blijven staan. Willem heeft aangegeven dat hiervoor gewoon voorjaarsstalling betaald 
moet worden. 
Op 22-4-2013 worden alle boten er weer ingehesen. 
 
* Lieren van de hijskraan. 
Na 18 jaar trouwe dienst zijn de lieren van de hijskraan overleden en zijn er nieuwe 
aangeschaft. 
 
* Milieuhok 
Willem geeft aan dat aan het einde van het winterseizoen het milieuhok een bende was. 
Graag hier met zijn allen opletten!!! 
Lege verfbakjes, lege verblikken en rolletjes kunnen gewoon in de grijze containers. Het gaat 
alleen om restanten verf die in de verfbak hoeven. 
 
* Kruiwagens 
De kruiwagens hebben een opknapbeurt gehad en zijn geschilderd. 
 
* Pasjes van het toegangshek 
De pasjes kunne absoluut niet tegen de zon! Let hier op als je ze in de auto bewaard. Als ze 
stuk zijn en je een nieuwe nodig hebt, moet je hiervoor betalen. 
 
* Hijsperiode 
De vrijwilligers worden bedankt voor de hulp tijdens de hijsperiode. 
Er zijn nu 4 heftruckchauffeurs (dhr. De Heus heeft zich recentelijk aangemeld). Willem 
zoekt hiervoor nu nog 1 vrijwilliger. 
 
* Stroom 
Het stroom op steiger 1, 2 en 3 zijn aangepast. Dit is meteen ook aangepast op de 
tekeningen. 
 
* Water 
Het water is weer aangesloten. Als er af en toe wat water onder de steigers uit spuit dan 
worden de leidingen doorgespoeld. 
 
* Er is een bos sleutels gevonden. Deze liggen bij Willem. 
 
* Bomen langs de sloot zijn gesnoeid. 
 
* H. Heijnen gaat 2 boeidelen van de kantine vervangen. 
 
* Vrijwilligers 
Willem Blom zoekt vrijwilligers voor een aantal klussen: 
- dak van het milieuhok vervangen. 
- bomen snoeien aan de noord-kant. 
- her straten tussen loods en jollenplateau. 
- steigers afspuiten. Dhr. Eilander heeft zich aangemeld. 
- 1x per maand flink schoonmaken van de toiletten. 
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8. PAUZE 
 
9. Rondvraag 
Dhr. Engelhard: 
Hoe zit het met de vergoedingen? 
Degene die tot vorig jaar vrijwilliger was blijft zijn vergoeding houden. 
Degene die zich daarna aangemeld hebben krijgen geen vergoeding meer, dus 
Uitsterfconstructie. 
 
Dhr. Andrea: 
Kappen van bomen. Mag dit gebruikt worden voor openhaard hout? 
Misschien krijg je zo vrijwilligers. Dus wil je openhaard hout dan mag je komen kappen. 
 
Afvoeren van straatvuil kan ook hvc inleverstation aan de overkant. Oude terrein van 
baanstede. 
 
Mevr. de Graaf:  
Huishoudelijk regelement (havenreglement) up to date in de kantine. 
Schuurbeleid/Winterregelement: er wordt een nieuwe gemaakt door bestuur i.o.m. Willem 
en deze wordt verspreid. 
 
Dhr. Bron: vb dat de onderkant na een bepaalde periode niet meer mag. 
Dit komt in de eerstvolgende afgemeerd. 
Overbrengen van boten van de ene naar de andere kant ivm winter naar voorjaarsstalling, 
zonder dat degene vd boot niet aanwezig is, ook hierin opnemen. 
 
Mevr. Segaar:  
kunnen we op wat met het weer regelen?  
we sturen een email naar de weerman. 
 
Dhr. Heiden:  
kan er geen loods geplaatst worden? Dit is op dit moment niet mogelijk ivm financiën. We 
nemen dit voorstel mee samen met het schuurbeleid. 
 
Regelement ook op het raam plakken! 
 
Dhr. Bron:  
Gasfles afkoppelen. Daar zitten ook gevaren aan. Tom komt hier nog op terug met Leen.  
 
Mevr. Segaar:  
Opslag gasflessen. Als deze aanwezig zijn op de boten dan gaat de brandweer er niet tussen 
om te blussen. Officieel moeten ze van boord zijn.  
We gaan info inwinnen bij de brandweer! 
 
Dhr. Verschuur: 
Verlengen schuur om de heftrucks beide binnen te zetten. Binnen staan ze onder de 
condens, buiten waaien ze droog. 
 
Mevr. Neuteboom 
Is het leuk om een aantal klusdagen te organiseren zodat we dit gezamenlijk op kunnen 
pakken met vrijwilligers. 
Dit wordt leuk gevonden door iedereen. Dit gaan we organiseren. 
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Dhr. vd Bosch: 
Wat gaan de nieuwe leden doen in het bestuur? 
Het werk wordt hier op de haven gedaan door vrijwilligers en havenmeester. 
Er worden besluiten genomen voor bepaalde werkzaamheden. Er moeten ideeën 
binnenkomen en weten wat er onder de liggers speelt. Daar zijn mensen voor nodig en 
daarvoor hebben die mensen zich aangemeld. 
 
Dhr. Blom: 
Zaan is een stuk gebaggerd. Laatste gedeelte niet. 
Er wordt een oplossing voor gezocht, maar dit is niet zo 1, 2, 3 opgelost. 
 
Dhr. Rohof: 
Valt de mastenpaal onder de keuring?  
Ja, deze is gekeurd. 
Hijskracht is 650 kg. 
 
Dhr. Wijker: 
Wat gaan we doen met de buitensteiger van het eiland? Deze moet afgesloten worden. Hier 
wordt door het algemeen bestuur over gepraat met provincie. 
Buitensteiger vh eiland is van het schap. Deze steiger + de oever (stukje grond) van 
oostkant is heel slecht. Deze is beoordeeld door de provincie en de wedervraag is of wij dat 
stukje niet willen kopen.  
 
Het liefst willen wij daar een stalen damwand in hebben.  
Mevr. Segaar neemt dit mee in overleg met het schap. 
 
Is er nog een beslissing genomen over de sticker vh eiland? 
Jan B. Heeft een doos mee met ZZV-stickers. Deze kunnen bij hem opgehaald worden. 
 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering 
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KLUSSEN IN 2013 EN 2014 
 
In de afgelopen voorjaarsliggersvergadering is er gesproken over verschillende 
klussen op de haven. Er is toen geopperd om dit in de vorm van klusdagen te gieten. 
Ik ben op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met klussen op en rond de haven. 
Voor de schoonmaak van de sanitaire ruimte ben ik o.a. 1x per maand op zoek naar 
een aantal dames die mij kunnen assisteren voor een grondige poetsbeurt. 
Daarnaast zijn er nog andere werkzaamheden, zoals snoeien, schilderen, straten etc. 
 
U kunt zich voor één of meerder klussen inschrijven op het formulier dat bij het 
havenkantoor hangt. 
 
Hieronder volgt de lijst met data. 
 

2013 
 
Juni 
10-6: Schoonmaken van “Het Oppertje”  incl. sanitaire voorziening 

(4 pers.) 
 
Juli 
8-7: Schoonmaken van “Het Oppertje”  incl. vloer en sanitaire 

voorziening (6 pers.) 
 
Augustus 
12-8: Schoonmaken van “Het Oppertje”  incl. sanitaire voorziening 

(4 pers.) 
 

September 
2 t/m 7-9: Herbestraten tussen jollenplateau en loods (4 pers). 

We zijn hiervoor in ieder geval op zoek naar een ervaren 
stratenmaker. 

 
13-9: Schoonmaken van “Het Oppertje”  incl. vloer en sanitaire 

voorziening (6 pers.) 
 

21-9: Meerdere klussen op één dag 

 
Snoeien van de bomen aan de zuid-kant van het terrein (6 pers.) 
 
 
 
Schilderen van de houten garagedeuren en witte panelen van de loods 
(2 pers.) 
 
 
Sloot schouwen (2-3 pers.) 



 14 

 
 

 
Schilderen van de tekening op garagedeuren van de optimisten. 
 
 

 
Oktober 
7-10: Schoonmaken van “Het Oppertje”  incl. sanitaire voorziening 

(4 pers.) 
 
November 
9-11: Schoonmaken van “Het Oppertje”  incl. vloer en sanitaire 

voorziening (6 pers.) 
 
December 
 
7-12: “Het Oppertje” aankleden met kerstversiering. (6 pers.) 

 
9-12: Schoonmaken van “Het Oppertje”  incl. sanitaire voorziening  

(4 pers.) 
 

2014 
 
Januari 
11-1: Opruimen kerstaankleding  

Schoonmaken van “Het Oppertje”  incl. vloer en sanitaire 
voorziening (6 pers.)  

 
Februari 
10-2: Schoonmaken van “Het Oppertje”  incl. sanitaire voorziening  

(4 pers.) 
 
Maart 
10-3: Schoonmaken van “Het Oppertje”  incl. sanitaire voorziening 

(4 pers.) 
?-3: Steigers afspuiten (1 pers.)  
 

April 
19-4: Schoonmaken van “Het Oppertje”  incl. vloer en sanitaire 

voorziening (6 pers.) 
 
Mei 
12-5: Schoonmaken van “Het Oppertje”  incl. sanitaire voorziening 

(4 pers.) 
 
Graag zie ik jullie op 1 van de bovengenoemde data. 
Met vriendelijke groet, 
Willem Blom 
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Wiecher en Tineke Tigelaar  deel 2 

 Wij waren dus in Air sur la Lys. We bekeken een kerk, met een 
overweldigende afbeelding van de profeet Elia ten 
hemelopneming.  Deze kerk Chapelle Saint –Jacques 1682-1688 is 
gebouwd als Godshuis en werd later een munitiedepot van het 
leger en spullen voor de dieren van het leger, Militaire Rijschool en 
na veel overleg met burger en militaire afdelingen was het weer 
een Godshuis geworden. Wat een geschiedenis!! Op het plein een 
mooi oud gebouw, The Bailliage, met een balkonnetje. Nu een 
V.V.V.-kantoor maar destijds een oud soort wachthuis van een 
majoor oorspronkelijk. Heel veel te zien, hoe bevoorraad je zo’n 
stad tegen belegering, vooral het water. Een plaats waar veel om 
gevochten was, vanwege strategische plek aan het water. 

 
Van Air sur la Lys gingen we weer verder Frankrijk in,  op naar La Beuvry.  
We kwamen langs Bethune waar vroeger de binnenvaartschepen lagen te wachten voor de 
schippersbeurs voor lading. Oh de palen/steigers, vergane glorie, in  zeer slechte staat en er  
lagen nog weinig schepen voor de beurs. Wat we onderweg tegen kwamen waren veel 
schepen ook in vergane glorie staat en als woonschip in gebruik. 
La Beuvry, daar was een mooie ligplaats voor jachten van het VNF . We lagen daar echt bij 
een gehucht, tegenover een boomgaard en een waterbassin… en een spoorlijn. Maar goed 
we gingen fietsen; het Franse platteland verkennen is ook leuk. 
 
Na de middag vertrokken wij schutten door de sluis Quinchy. 
Net vòòr een grote brug moesten wij BB. uit, wij deden dat wel voorzichtig, op echolood 
maar er hadden hier vroeger spitsen , vrachtschepen van 39 x 5-5.10 mtr. gevaren, oftewel 
containers en op zijn Frans een peniche genaamd. 
We gingen weer een brug onderdoor en zagen een ponton liggen voor jachten. Hier waren 
ook weer de ringen eraf, dan maar met karabijnhaak aan de beugels gemeerd. Er was een 
bord met foto’s en uitleg van eenden. De winkels in de stad maakten een desolate indruk, ja 
er was een Grand Bazar gekomen en die had al het winkelend publiek eigenlijk opgeslokt. Er 
werd zelfs benzine, gas en gasolie (diesel) verkocht. 
Ons jacht had veel bekijks, we lagen aan een fiets-/looppad. We lagen er heerlijk, echt 
vakantiegevoel. 
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De volgende morgen ging Wiecher nog wat fotograferen, de zon en mist, het station en ons 
jachtje. Wij werden ook, alhoewel het zaterdagmorgen vroeg was, uitgebreid gefotografeerd, 
althans ons jachtje Red Rose aan de steiger. Dat gebeurde kennelijk niet veel dat er een 
jacht lag. Helaas die foto hebben wij niet gezien en Wiecher’s Franse foto’s zijn door de 
computer opgeslokt, dus moeten wij het doen met de foto’s die ik er nog van heb. 
 
Wij vertrokken uit La Bassee,  we gingen onder oude 
bruggen door en kwamen langs oude fabrieken die niet 
meer in gebruik waren. Waar vroeger de schepen 
hadden gelost was het wat dieper als de 
toeleidingskanaaltjes. Wel was de natuur daar heel mooi. 
(Wij waren rond gevaren en niet terug gevaren). Een 
visser staarde ons verbaasd aan. We  zagen mooie 
dingen maar bleven binnen zitten dan konden we het 
echolood in de gaten houden; het ging goed. Een halfuurtje later waren we weer op het 
Grand Canal.  We gingen buiten zitten het was mooi weer. 
Er was hier damwand gezet i.p.v. kapotte platen wal. We kwamen een pousseur tegen, 
oftewel twee gekoppelde spitsen. De voorste wat lager dan de achterste; zo kan men meer 
lading meenemen en toch de oude sluisjes die vroeger en dieper Frankrijk in alleen voor 
spitsenmaat gebouwd waren. Als er grote kinderen zijn, en ze varen naar Holland, zitten de 
jongens op de voorste spits en pa  en ma op de achterste. Zo kunnen ze lading meenemen 
naar Holland naar verschillende bestemmingen. 
Wij gingen naar de stad Douai, vroeger een drukke scheepvaartplaats. Nou dat viel erg 
tegen. De schepen zagen er slecht uit en velen waren omgebouwd tot woonschip. 
We hadden nog een beetje lol, want een collega van mijn man wilde met een spits gaan 
varen naar Frankrijk. Nou hier lagen er heel wat, maar of dat de bedoeling was???? 
Volgens de kaart van VNF moesten er ligplaatsen voor jachten zijn, Neen dus. Wij hebben 
alle plekjes afgevaren. Op naar de oude Scarpe.  We gingen een heel klein gaatje in op het 
echolood, wat kronkeltjes, verbaasde vissersgezichten en daar kwamen we in de bebouwde 
kom. Daar zijn we gaan liggen aan de allerlaatste ring die nog in de muur was gelaten, het 
stroomde daar behoorlijk. Karabijnhaak erin en er waren nog twee paaltjes op de kade onder 
het hekwerk en met lange touwen en daar aan afgemeerd. 
Bekijks genoeg, zelfs door de gendarmerie van de overkant, kijkend hoe wij afgemeerd 
lagen. ze konden door de open stuurhutdeuren zien dat we nog een ring gevonden hadden 
en dat we voor en achter aan de laatste paaltjes vast lagen. Helaas de foto is niet meer. We 
lagen bij een oude brug die verlicht was ’s avonds. We troffen het niet; het was net een 
feestdag, Maria ten Hemelopneming, dus bijna alles was gesloten. Ook deze stad, hoewel we 
t.o. nieuwe flats lagen, maakten de winkelstraten een verpauperde indruk. Er was wel 
genoeg te zien in de stad; een mooi park, waar een bord hing hoe je je diende te gedragen: 
Niet elkaar beledigen enz. Ook waren er politieagenten op de fiets en die hielden wel het 
e.e.a. in de gaten. Er waren nog andere gebouwen, waaronder het gemeentehuis, dat was 
mooi. Tegen vijven gingen velen huiswaarts en wij aan boord. Wij hingen toch maar een 
grote fender voor het gootsteenpijpje, want men was geen scheepvaart, klein of groot meer 
gewend. Het was best leuk om daar te vertoeven. 
 
De volgende morgen vertrokken wij heel vroeg om 6.15 uur. De navigatieverlichting aan en 
we gingen het nauwe vaarwatertje weer uit. De vissers die daar lagen te slapen werden 
gewekt door hun alarm dat ze een hele grote vis hadden gevangen, de Red Rose. Ze 
stormden half aangekleed hun tentjes uit. De visser die wakker was gebleven had grote lol 
en wij dus ook. Zo gingen we richting sluis. Hier kregen we controle van de papieren, maar 
de sluis had drijvende palen dus dat was makkelijk schutten. Ook waren ze verbaasd, zo 
vroeg een jacht te schutten. Wij kwamen nog  een boot van Gijs Verdoorn uit Wormerveer 
tegen, hij lag bij sluis Curechellettes. 
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Wij gingen nog diverse sluizen door met nog een plezierjacht en een spits. Voor sluis Le Trith 
lag een heel oude spits, deze was echt oud, inderdaad spits i.p.v. platte kop en kont. Het 
leek ons een wrak. Wij dachten dat hij daar lag, maar er kwam nog geluid/walm uit de kont.  
Een oude dame riep wat, wij vroegen het ouderwetse woord Panne, Oui. Wij trokken haar 
uit de boesboes; ze had hem aan een boom vastgemaakt. Wij moesten de spits aan de kop 
wegtrekken; er waren zo weinig bolders op dat schip. We trokken de kop ver naar het 
midden, toen toen de schipperes dat we te ver zouden gaan, maar laat dat maar aan 
Wiecher over; die heeft vroeger wel vaker gesleept. Een jacht met een spits op sleeptouw.  
Ziet u het voor zich? Deze foto is wel bewaard gebleven. Ze wilde liever door een vrachtschip 
naar de sluispalen gebracht worden, maar de buurman achter ons was geladen, het bleek 
een Belg te zijn. We spraken hem in Frans aan via de marifoon en kregen in het Nederlands 
antwoord. Wij brachten haar naar het kaaitje en daar nam hij haar over. 
Hij schutte dus niet meer met ons mee en onze voorbuurman was al geschut. 
Valenciennes, daar hadden we destijds mout van haver geladen, de klipper met het grote 
ruim wilde maar niet vol. Nou van die kade was niets meer over, alleen maar 
kantoorgebouwen enz. enz. Ook deze foto´s zijn gesneuveld, we lagen even vlakbij een 
spoorwegemplacement. 
Door naar sluis Folien, geen afmeergelegenheid en zo gingen we maar door Frankrijk weer 
richting België via Sluis Bruay sur l´Escaut. De sluismeester deed zijn best op Nederlands en 
ik op het Frans. Neen we konden niet door het kanaal Conde/Pommercoeul, we moesten ver 
omvaren; de route Mortagne moesten we nemen. We zouden na de laatste sluis in Fresnes 
er achter komen waarom we een andere route moesten nemen. Afkomerij heel slecht,  
vergane glorie. Het kanaal Conde/Pommercoeul,  een prachtige nieuw kanaal, heel breed, 
maar zoveel ondiepten; Er kon nog geen kano varen!!!! Niet te begrijpen zo veel investeren 
om een nieuw mooi vaarwater aan te leggen en het dan niet te onderhouden. Het Belgische 
begin zouden we veel later zien, mooi afgewerkt en bruikbaar. 
We konden dus alleen BB. uit de Escaut in, daar waren ze druk aan het baggeren, ondieptes, 
versmallingen en andere obstakels kwamen we daar tegen. 
Grens Mortagne, vroeger een drukke douaneplaats voor de schepen met veel 
afmeergelegenheid, alles was weg of weggezakt enz. Vergane glorie. 
Wij voeren verder. Nergens was er afmeergelegenheid en het was inmiddels al rond 16.30 u 
in de middag. We bij sluis 2 in Peronne. Hier konden wij gratis water krijgen en de 
sluismeester lette ook goed op of hij niet knel kwam te zitten. Hij greep in terwijl ik boven bij 
hem stond om een vaarvignet voor het Wallonische gedeelte van België te verkrijgen. Gaan 
jullie nog verder? Ja, richting Mons. Hij belde zijn collega Roger van sluis Peronne 1 op dat 
hij nog een klantje kreeg. We moesten een meertje over, maar als je rechtdoor voer kreeg je 
dus de sluis Peronne 1. Een heel diepe sluis, doorkachelen door het kanaal; hoge bruggen, 
hoogspanningsdraden en twee keersluizen. Hier en daar, moederziel verlaten, fabriekskaden 
waar je haast niet op kon liggen, dus verder en verder maar. Dan te bedenken dat in 
Wiecher’s jeugd zijn ouders hier wekelijks voeren.  
Onderwijl maakte ik rijst klaar, we aten om de beurt, het pannetje bleef ouderwets warm in 
bed.  Hoi, een jachthaven over bakboord. Neen, doorvaren want het lag daar vol met olie in 
het water. Nou daar hadden wij geen trek in; dat stinkt en je krijgt het haast niet van je boot 
af enz. 
Zo kwamen we in de jachthaven van Mons terecht, het werd al schemerig (het was 
inmiddels rond negen uur ’s avonds en dat vanaf ’s morgens  even over zes uur):  14,5 uur 
gevaren, 128 km met 11 sluizen en twee keersluizen. Ons vaarrecord met ons jachtje. 
We werden door een hulp van de havenmeester verwezen naar een ligplaats, deze sprak 
Nederlands en een Nederlands inschrijfformulier. We namen stroom en een kaart voor het 
douchegebouw. Goedkoop was het er niet. Enfin we keken afgepeigerd voor ons uit. De 
stroomkabel uitleggen werd nog een ander verhaal, het moest de lange kabel worden, 
Wiecher was naarstig op zoek naar de korte maar die was gesneuveld onderweg. Er was een 
grote kantine bij de jachthaven maar wij hielden het maar op thuisroomservice. 
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De volgende morgen gingen wij op de fiets naar de plaats Mons. De goede weg was 
opgebroken, wij gingen dus kris kras kruimeltje door het bos en langs de spoorlijn. 
Op het marktplein gingen wij naar het plaatselijke VV.V-kantoor om de route terug te 
vragen. We kregen een kaartje en moesten maar een stukje met de fiets door het zand 
ploeteren anders was er geen vinden aan. De stad Mons is prachtig om te zien, een 
aanrader. Mooie gebouwen aan het marktplein, kergebouwen, bijzondere beelden enz., kerk. 
Wiecher had vroeger veel kaarten van deze plaats ontvangen, omdat zijn ouders hier op 
voeren. Echter dat hield wel in dat ze hem niet veel konden halen van het internaat in 
Zwolle. Dus dat was een behoorlijke minpunt. We liepen nog een rondje jachthaventerrein; 
dat deden veel dagjesmensen ook en die gingen dan in de kantine wat eten. Flinke 
regenbuien in de middag en zonneschijn. 
 
 De volgende morgen vertrokken we richting Strepy Thieu; de plaats van de scheepsliften!!! 

We zouden het gaan beleven. We zagen eerst de oude 
scheepslift, welke ze wel aan ’t herstellen waren, maar 
nog steeds niet klaar was! Ja hoor, daar zagen we de 
grote scheepslift. Onze medeschutter en cementtanker 
moest betalen, wij niet. Wij gingen gratis, wel moesten 
we allerlei papieren laten zien. Fotograferen maar. We 
gingen zo snel omhoog, 73,15 meter in 7 min!!!! 
Ik stond aan boord en Wiecher zgn. aan de wal; nou die 
voelde het aan zijn lijf dat we zo snel omhoog gingen. 
Dit was een wens van ons om nog eens te beleven. Nou 

dat hadden we dus gedaan met de Red Rose. Liften omhoog, op naar het Hellend Vlak van 
Ronquières, Canal Charleroi-Bruxelles, Canal du Centre-Bruxelles. Vlak vòòr het Hellend Vlak 
belde broer/zwager Arie dat het met vader Tigelaar niet zo goed was, dus we gingen toch 
maar verder richting Nederland deze dag.  

Daar boven is de 
sluisdeurbak waar 
we weer uit 
moeten varen. 

 
Het Hellend Vlak, daar vaar je in een grote waterbak die met wieltjes een grote helling 
afgaat, leuk om alles, de omgeving zo te zien. We hadden gehoord dat er wel eens een bak 
was blijven steken, nou dan krijg je toch rare tonelen, vooral als het heel lang duurt. 
Gelukkig werken de bakken onafhankelijk van elkaar. Het was schitterend om mee te maken, 
alleen het bleef maar regenen, dat was jammer. U begrijpt de bak met water ging niet zo 
snel naar beneden als dat wij in Strepy Thieu omhoog gingen.  
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Wij voeren nog verder. Veel jachthavens waren niet in zulke beste staat en gingen we door 
naar Halle, vòòr Brussel, een mooie ligplek. We waanden ons in Nederland, er werd zuiver 
Nederlands gesproken, midden in Wallonie, met Brussel waar Frans gesproken wordt. We 
konden ons nu de ophef voorstellen dat deze mensen geen Frans sprekende burgemeester 

wilden hebben.  
We gingen ’s avonds nog even de stad in; het was de 
moeite waard. Niet alleen aan mooie gebouwen, zeer 
gezellige terrasjes, maar ook de goede sfeer die er hing. 
Veel studenten e.d. zaten daar nog op het terras. Het 
nodigde ons uit om ook wat te gaan gebruiken, nette 
prijzen. De ober had geen haast om met de rekening te 
komen, dus wij legden het geld maar op het tafeltje en 
niemand die daar raar van op keek.  
 

We hadden beter de volgende dag daar kunnen blijven liggen en met openbaar vervoer naar 
Brussel kunnen gaan. In Brussel bleken er geen fatsoenlijke ligplaatsen te zijn en het 
inbrekersgilde wist daar ook van wanten. De volgende dag zagen wij het e.e.a. dus aan; 
weggezonken ligplaatsen e.d. dat we besloten door te varen. Toch wel jammer als je zo 
dicht bij de Europese stad bent. Het was niet anders. 
Het was wel heel leuk om midden door zo’n grote stad te varen. We voeren tussen hoge 
muren in (zo leek het althans). We zagen nog heel oude losplaatsen, een kade onderaan en 
een luik bovenin de weg. Grappig hè. Ze waren vroeger nog niet zo dom. Wij hoorden later 
dat het inbrekersgilde daar ook dankbaar gebruik van maakte.   
We zagen een badeend, een hele grote. We zagen overal bouwlieden aan het werk en we 
hadden veel bekijks, we waren een bezienswaardigheid kennelijk. Bij sluis St. Jans 
Molenbeek pakte een vriendelijke arbeider een touw aan. Dat was ook wel nodig, want er 
waren maar drie palen beschikbaar en die stonden heel ver van de kant. Palen in de muur 
bleken er niet meer te zijn. Dus moesten we schutten op èèn achtertouw en voor 5,50 mtr. 
Om naar beneden te schutten hadden we 35 mtr. lengte touw nodig. Er kwam ook nog een 
modderbakje mee schutten en die wilde steeds meer ruimte, maar tot zover en niet verder. 
Wiecher nam geen risico: Op je plaats blijven modderschuit. De sluismeester bleef maar 
kijken of het met dat jacht wel goed ging; ja we bleven vieren, hadden het touw voor het 
schutten dubbel gezet. (Voor België moet je èèn touw van 30 mtr. aan boord. Deze was in 
gebruik met het gewone achtertouw, gekoppeld met een karabijn aan de kleine lus aan het  
andere uiteinde. En we hebben al lange touwen aan boord vooral voorop!) 
Ter uwer geruststelling: Het jaar daarop lazen we in een Scheepvaart bericht dat deze sluis 
helemaal gerenoveerd werd. Nou dat was wel nodig, maar zo beleef je nog eens wat! 
We lagen heel dichtbij een benzinepomp maar konden er niet komen. 
De koninklijke jachthaven, Brussel Royal Yachtclub, had geen koninklijke afmeergelegenheid 
meer.  
We voeren door een kanaal van Beroepsvaartkades met veel vergane glorie, doorvaren dus 
maar. Wij zouden via sluis Zemst gaan. (Je kon richting Antwerpen gaan via de Schelde ,wij 
zouden binnendoor gaan via Klein Willebroek.) Deze route was weer open voor de 
pleziervaart, maar was wel een getijde sluis. In sluis Zemst schutten wij samen met grote 
beroepsvaart; een containerboer en een tanksleepboer met bak ervoor  “Matador” uit … 
Koog a.d. Zaan. Hij had er wel lol in zo’n klein Zaanstadtertje, hij kwam er netjes in en hield 
hem netjes tegen de kant. 
De sluismeesteresse wilde ons eerst helpen met vastmaken, maar we hadden hem zelf 
voorop al vastgemaakt en Wiecher had later op zijn buik gelegen om het touw op een goede 
glijpaal vast te maken. Wij voeren door een kanaal waar het werkkanaal geen 10 maar 68 
was. Dat bracht wat verwarring, want de “Samoreus” wilde gaan zwaaien en wij moesten in 
de hoek onder een brug door. Die draaide dus niet meer, dus klapten we de boel maar neer 
dan konden we er nog onder door.  We zochten een plekje aan de wachtsteiger. Er stonden 
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geen gemakkelijke palen op de kant, en het was behoorlijk gaan waaien! Er zat een oudere 
heer in het zonnetje. Net toen hij naar ons toe wilde strompelen om ons te helpen, lukte het 
ons. Het was ook maar een klein plekje, dus goed steken.  
Voor ons lag een groot zeilschip, de schipper was bezig met het want. Eerst Wiecher aan de 
wandel en naderhand ik met fototoestel gewapend. De mooie kerk die ik gezien had stond 
aan de overkant van het water, dus er werden andere dingen gefotografeerd en ging ik bij 
de V.V.V. langs. Ansichtkaarten gekocht, ze hadden alleen geen postzegels.  
Klein Willebroek is een heel klein vriendelijk dorpje, met allerlei 
beelden die met de scheepvaart te maken hadden, wanneer de 
sluis en het kanaal weer waren gerestaureerd voor de 
pleziervaart. Oorlogstuig. Ook lag er een veerbootje. 
Wiecher liep later, op mijn aanraden, naar de sluis met het bord 
van de dienstregeling en kwam haast hollend terug; de sluis zou 
opengaan en wij waren niet opgeschreven. Opschieten dus. Wij 
waren als eerste en op twee jachten hadden ze niet gerekend. 

Echter toen we vertelden dat we wel de brug hadden opgeroepen, 
maar dat hij niet meer werd gedraaid en wij er onderdoor waren 
geschoten, begrepen zij het. Twee mannen in het sluiskantoor kwamen 
van elders. Ze moesten lengte, breedte, diepgang en bestemming 
weten. Wij moesten dan maar in het kommetje gaan liggen dan kon 
het andere jacht in het rechte stuk gaan liggen. Het schutten duurde 
lang. Het was maar goed dat we binnendoor gingen, want het begon te 
regenen; zachtjes, harder, heel hard en onweer. Onregelmatige 
diepten, goed de bochten varen. De buurman volgde aardig onze 
koers. Bij sluis Duffel konden we niet afmeren moesten maar 

ronddobberen want de sluismeesteresse wachtte nog op een beroepsschip de “Betty” uit 
Coevorden. Nou die was nog ver weg, dus dat duurde nog wel een poosje. 
De kaart gaf diverse ligplaatsen aan, maar zoals ik al eerder vertelde, de kaart was wel 
herdrukt maar niet herzien. Uiteindelijk zagen we een mooie steiger met stroom, 
vuilnisbakken, maar geen water. Het bleek de steiger van de gemeente Lier te zijn.   
We waren het wel zat vanaf 7.00uur ’s morgens tot ’s avonds rond 18.30 uur. Wij gingen 
lekker eten koken en rond 19.00 uur zaten we aan de warme hap. De havenmeesteresse 
kwam rond 19.10 uur aan de deur met folders van Lier en met aanwijzingen hoe we in het 
dorp konden komen. Dat deed heel vriendelijk aan. Het was er niet duur. 
 

Lier een heel leuke plaats. Wij gingen de volgende morgen van 
alles bekijken. We liepen natuurlijk weer een eindje om maar zo 
zie je van alles. We kwamen bij een 
klein kapelletje: St. Pieterskapel, waar 
alles in tweevoud aanwezig was. We 
dachten aan een kerk waar tweetalig 
werd gepreekt dan was dat wel 
makkelijk. Er was ook een potje om 

geld in te doen voor kaarsen?? Enfin de gleuf zat hoog en het 
moest diep vallen; wat maakte dat stapeltje kleingeld een herrie. 
(Wij hadden voor ons 25-jarig huwelijk een hele grote glazen pot met kleingeld gekregen 
van de kinderen. Dit omdat ik dat altijd verzamelde voor de vakantie ijsjes en de bruggen 
e.d.) Zij hadden liever groot geld mee! 
In deze vakantie bekeken we vele kerken, dus de pot met kleingeld kwam goed van pas! 
We gingen ook een grote kerk bekijken, daar kregen we uitgebreid uitleg. Karel de Vijfde 
had hier nog een glas in lood raam laten plaatsen. Div. koningen hadden hier een bezoek 
afgesloten met het schenken van een glas in lood raam.  Ze wilden destijds geen 
universiteitsstad worden i.v.m. wijntje, trijntje.  Het binnenste gedeelte van de kerk was de 
zetel der kapittelen. Het gepeupel, het gewone volk, die stonden braaf te wachten totdat de 
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priester klaar was. Zij verstonden het Latijn niet. De notabelen hadden een lekker plekje. Ja, 
vroeger was het ook niet alles. De kerk was vernoemd naar St. Gummaris, dat was een man 
die veel goeds deed en ook wonderen tot stand bracht. Helaas had hij niet zo’n vriendelijke 
vrouw. Wij hadden in de stad, dichtbij een boog gezien, die was van een Deense koning die 
hier asiel had aangevraagd en gekregen. Die hield van Liereke Pleziereke. Nou die naam 
zouden we er in houden. Tussen de middag was hier alles gesloten, dus gingen dus aan 
boord om te eten. ‘s Middags gingen we weer de stad in. Wiecher wilde nog verder kijken en 
ik zou naar het poppenmuseumpje gaan, drie kwartier later weer bij de brug afgesproken. 
Wiecher werd, omdat hij alleen liep, meteen aangesproken door een vrouw die wel met hem 
uit eten wilde gaan. Nou we kwamen samen niet meer bij van het lachen op de brug. Liereke 
Pleziereke. We moeten er nog om lachen. 
Een leuke vriendelijke stad met veel bezienswaardigheden en leuk om te liggen.  
 

 
 
Wij gingen weer huiswaarts via Antwerpen en Brabant. Ook nog langs familie. 
 
Dit was onze Franse Reis van Wiecher en Tineke Tigelaar. 
 
 
 
De volgende Tros…. zal verzorgt worden door Jan en Inge Bakker. 
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Aardbeientoet 

 

Ingrediënten (voor 6 personen)  

 Lange vingers 

 Sinaasappellikeur 

 250 ml slagroom 

 250 gr. mascarpone 

 4 el aardbeienjam 

 1 pond aardbeien 

 Cantuccini koekjes 

 

Bereidingswijze 

Klop de slagroom met wat suiker. 
Voeg op het einde de mascarpone en 
de aardbeienjam er door. 
Stamp de cantuccini fijn en roer deze 
door het room-mengsel. 
Bedek de bodem van een schaal met 
lange vingers. Besprenkel deze met 
sinaasappellikeur. 
Doe een laag room over de lange vingers, dan een laag aardbeien en nog een laag 
room. Als laatste nog wat aardbeien als decoratie er overheen. 
 

Lekker smullen! 
 


