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IN DEZE SCHOOT AAN: 



 

 

De redactie van de Schootaan liet weten weer een nieuwe Schootaan te willen uitgeven. 

Goed nieuws, toch een manier om ons in deze tijd weer even te verbinden. Zo ook aan 

mij de vraag om een woordje als voorzitter aan te leveren en uiteraard bij deze en met 

plezier. 

 

Intussen is het al weer bijna maart. Buiten vroor het vorige week rond de 15 graden, 

sneeuw ligt nu nog op sommige plaatsen meer dan 80 cm hoog en de verwarming houdt 

het binnen heerlijk warm. Maar de weeromslag zit er aan te komen, komend weekend 

praat men al over 18 tot 20 graden. Ongekende verschillen en zo is de brug naar onze 

vereniging geslagen… 

 

Met 18 graden in het vooruitzicht, betekent dit maar één ding, de lente komt er aan en 

het vaarseizoen staat weer voor de deur. Hier kijken we waarschijnlijk allemaal naar uit, 

de boot weer vaarklaar maken, de hijsdagen en natuurlijk weer lekker in het weekend een 

stukje varen en een pilsje drinken bij Adrie en Anja. Echter, helaas zover is het nog niet. 

We hebben nog te maken met allerlei maatregelen die moeten bijdragen aan het 

indammen en terugdringen van covid-19. Ook dit seizoen, zullen wij zeker aan het begin 

hier volledig mee te maken hebben en ons aan de maatregelen moeten houden. Wij 

zullen dit, met tegenzin, als vereniging moeten respecteren en hier dus ook naar 

handelen. 

 

Maar zoals dat ook in het zakelijke leven gebeurt, moeten we hier met elkaar een modus 

in vinden. De afgelopen winter, hebben onze havencommissarissen aangetoond dat het 

ook kan. Zij hebben met een klein clubje, rekening houdend met alle maatregelen, de E-

steiger goed onder handen genomen. Op veilige afstand van elkaar, zijn loopdekken 

vervangen, stroomkasten verplaatst, is de brug aangepast en zijn diverse aanpassingen 

doorgevoerd die de steiger weer voor lange tijd bruikbaar hebben gemaakt. Veel dank 

voor dit team dat hier meerdere zaterdagen aan heeft besteed. Ook de verlichting in de 

loods is vervangen, zijn stellingen geplaatst en is de kantine van binnen weer voorzien 

van een nieuwe verflaag; deze ziet er weer als nieuw uit. Heren Van Wamel: top! 

 

Verder hebben we natuurlijk aan het einde van het jaar het gat moeten opvullen dat 

plotseling viel toen Maarten aangaf te stoppen als penningmeester. Zonder vooruit te 

willen lopen op de ALV, maar Boaz verdient hier credits voor de wijze waarop hij in dit 

gat is gesprongen om ons uit de brand te helpen en als penningmeester ad interim er 

voor te zorgen dat de financiële zaakjes weer op orde kwamen en niet geheel 

onbelangrijk dat de facturen weer de deur uit konden. 

 

Kijk ik verder vooruit, dan gaan we dit jaar onze ALV voor het eerst in de geschiedenis 

van onze vereniging online houden. Dit is voor iedereen nieuw en een uitdaging, maar 

we gaan dit met elkaar doen. Ook hier gaan we zien dat we dit als vereniging voor elkaar 

gaan krijgen. U wordt hier uiteraard nog nader over geïnformeerd. 

VAN DE VOORZITTER 
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Dan de Activiteiten Commissie, die staat te trappelen om weer een aantal leuke 

activiteiten voor ons te organiseren, maar door alle maatregelen is het vrijwel onmogelijk 

dat te kunnen doen. Toch hebben zij een aantal activiteiten voor ons in petto die 

doorgang kunnen vinden zodra we de ruimte krijgen. Op één activiteit na: de Ham in 

Vlammen. Deze activiteit is al vroeg in het seizoen gepland, zaterdagavond 24 april, zet 

deze datum in uw agenda! De Ham in Vlammen kan corona-proof met uw eigen boot 

worden gehouden. Wij hopen en vertrouwen er op dat u in grote getallen hieraan zult 

deelnemen. Hier moet u echt met uw boot bij zijn! 

 

Kortom, vaarseizoen 2021 zal starten binnen de mogelijkheden die de maatregelen ons 

bieden en we zien wel hoe het seizoen zich verder ontwikkeld. We hopen er in ieder 

geval op dat we jullie allemaal weer als vanouds op onze haven gaan treffen en dat we 

met elkaar als vereniging een mooi seizoen tegemoet gaan. En als de weergoden ons een 

beetje helpen, moet het helemaal goed komen. 

 

Graag tot binnenkort! 

 

Sjoerd Hooghof 
 

 

                                                                                                                                                          (foto bron: rutgervanbarneveld.com} 

 

Afgelopen najaar werd Rutger van Barneveld gepromoveerd van bekendheid in 

Maasbommel tot landelijke volkszanger. Zijn boekingen zullen voor onze WSV nu wel boven 

budget zijn maar gelukkig hebben we onze eigen DJ Robby nog. 

STREEKNIEUWS 



 

Wat hebben we een vreemd seizoen achter de rug. Ondanks alle maatregelen wisten we er   

Wat hebben we een vreemd seizoen achter de rug. Ondanks alle maatregelen wisten we er 

toch een hele mooie zomer van te maken. Hoewel het niet altijd goed ging om alle 

maatregelen op te volgen, gaven we elkaar de ruimte en was er ruimschoots respect. De 

kantine heeft dankzij de enorme inzet van Adrie en Anja toch nog kunnen draaien. De 

besmettingen waren dan ook redelijk laag deze zomer. Maar activiteiten waren niet mogelijk 

en dat was best een enorm gemis. De hijsdagen gingen werkelijk voortreffelijk. Groot 

compliment aan de hijsploeg en bestuur. Helaas bleken toch een paar mensen besmet te zijn 

geraakt met het virus. Zo is maar weer eens duidelijk dat je nog zo goed je best kunt doen, je 

weet nooit wanneer en hoe het virus overspringt van de een naar de ander. Maar wij 

mensen zijn nu eenmaal kudde dieren en het is heel onnatuurlijk om je geliefde en goede 

vrienden niet te kunnen knuffelen of aan te raken. Hopelijk komt er dit jaar nog een moment 

waarop dit weer kan. In deze schoot aan een bijdrage van het winterzeilen. Tevens is er 

aandacht voor stroom aan boord en watersport vloggers op het internet. Juist omdat er 

afgelopen jaar weinig nieuws was om over te schrijven was het extra leuk geweest als er van 

de leden wat meer stukken werden ingezonden. Dit is natuurlijk geen blaadje van de 2 

redactieleden maar van alle leden die onze haven telt. Ook in dit nummer zijn wat geplande 

activiteiten opgenomen in de hoop dat dit mogelijk is. Natuurlijk is er zorgvuldig rekening 

gehouden met wat er toegestaan is maar we weten nu niet hoe de ontwikkelingen zullen 

gaan verlopen. Veel mensen zijn moe van dit gebeuren maar we zullen nog even moeten 

volhouden. Op onze boten met je eigen gezin of partner ben je veilig en zijn we als 

watersporters al enorm bevoorrecht dat we dit plekje hebben. Maar juist ook omdat onze 

haven zo goed voelt is het ook makkelijk om de fout in te gaan. Dus laten we voorzichtig zijn 

en elkaar helpen om het veilig te houden zonder een ander de les te lezen. Verder zijn wij in 

het bijzonder op zoek naar een redactielid met een motorboot omdat het nu wel erg veel 

zeilverhalen zijn. 

 

 

 

 

VAN DE REDACTIE 



Een heerlijke bezigheid om de 

stille uurtjes mee te vullen. Eindeloos zoeken naar filmpjes waarin andere gepassioneerd 

vertellen over hun ervaringen op en rond het water. Complete refits in soms jaren durende 

blogs. Sommige plaatsen wekelijks op vaste tijden zelfs een filmpje en hebben zoveel volgers 

dat het een verdienmodel voor ze geworden is. Youtube geeft je een deel van de reclame 

inkomsten van de advertenties die de filmpjes storend onderbreken. Maar toch als de 

content interessant genoeg is blijf te toch kijken. Je ziet ook steeds vaker boten waarop een 

internet link staat. Het grootste deel doet dit niet om er aan te verdienen maar meer uit 

trots. Zo laten ze bijvoorbeeld zien waar ze overal al geweest zijn of hoe ze hun schip hebben 

gerestaureerd. Ik denk dat ook in onze haven zeer interessante projecten rondvaren die de 

moeite waard zijn om een website mee te vullen of een filmpje over te maken. Zeker in de 

tijd dat we niet bij elkaar in de buurt mogen komen is het een uitkomst om op deze manier 

toch iets van je passie aan de wereld te tonen. Mensen vertellen graag over hun boot. Het 

kan zo ver gaan dat je iemands karakter er kunt uitlezen. Het is niet alleen heel vermakelijk 

maar kan ook ontzettend leerzaam zijn. Er zijn blogs waar niet al te veel in geknipt wordt en 

waar men ook laat zien wat er allemaal fout gaat. Dit is absoluut zeer leerzaam en kan je 

behoeden voor fouten in je eigen projecten. Werkelijk over bijna ieder onderwerp is wel iets 

te vinden waar je wat aan kunt hebben. Ook zijn er fabrikanten die instructie video’s 

plaatsen, denk maar eens aan riwax of vetus. Dan zijn er nog vele reisverhalen van 

oversteken op zee maar ook door de Engelse kanalen of Friese meren. Het kan je 

enthousiast maken en je doen dromen over een dergelijke tocht met je eigen boot maar het 

kan ook afschrikken als er verslag gedaan wordt in barre omstandigheden. Eindeloze 

verhalen van motorpech tot reddingsacties.  

Een paar blogs wil ik toch even benoemen. Deze volg ik zelf en kijk iedere week weer uit naar 

de volgende aflevering. 

Odd Life Crafting: Dit is het blog van Roberta en Eduardo, een jong koppel uit Brazilië met 

een enorme gun factor. Het heeft veel humor en ze stralen zoveel energie uit dat je blijft 

WATERSPORTPASSIE OP HET INTERNET 



kijken. Ze zijn een enorm project aangegaan door een stalen zeilboot te kopen waar ze veel 

potentie in zien. Ze pakken het zeer grondig aan en laten zich niet van de wijs brengen door 

tegenslagen. Bovendien is het videomateriaal van hoge kwaliteit en zie je groeien in het 

editen van de filmpjes die er steeds gelikter uitzien. Ze worden gesponsord door kijkers en 

ook diverse leveranciers willen hun producten ter beschikking stellen als ze hier wat 

aandacht aan besteden. De serie loopt al een hele lange tijd en het project is bijna klaar. Dus 

als er een stremming bij de sluis is of er staat geen wind dan weet je waar je de tijd mee kunt 

vullen. odd life crafting - YouTube 

Sail Life is een geweldig blog over een ander refit project. Ik ga er niet te veel over vertellen 

omdat je dit echt moet zien en horen. Het leuke is dat er ook van alles fout gaat en laat zien 

hoe menselijk deze man is. Het geeft je een wat diepere inkijk bij diverse technische 

werkzaamheden. Een zeer grondige refit van meerdere jaren bloed zweet en tranen. Het 

leuke is ook dat je veel dingen voorbij ziet komen die ook op je eigen boot van toepassing 

kunnen zijn. sail life - YouTube 

Sailing Uma is een ander jong stel dat hun droom najaagt. Al meerdere jaren zeilen ze met 

hun zelf gerestaureerde boot naar verschillende continenten. Het geeft een mooi beeld van 

het leven aan boord en ze zelfs al in Nederland geweest. Ze lezen zich goed in maar je ziet 

ook dat ze lang niet overal ervaren in zijn maar doordat ze op elkaar kunnen bouwen kunnen 

ze elk probleem de baas. Hun budget is beperkt maar ze hebben ook weinig nodig. Het leuke 

is dat ze een elektrische voorstuwing hebben in hun boot. Ook het interieur van dit oude 

schip is bijzonder te noemen. Sailing Uma - YouTube 

Hou je niet van lange afleveringen kijk dan eens op Watersport-TV - YouTube. Ook dit kun je op 

youtube vinden en is gewoon van eigen bodem. Ook deze links moet je echt even bekijken.  

VaarTV - YouTube en Colin Archer Memorial Race 2016 "Dragon Fly 2" - YouTube   

 

https://www.youtube.com/results?search_query=odd+life+crafting
https://www.youtube.com/results?search_query=sail+life
https://www.youtube.com/channel/UCXbWsGV_cjG3gOsSnNJPVlg
https://www.youtube.com/channel/UCJ8Vs9Fv99ZHxn62pM6pRnw
https://www.youtube.com/user/vaartv
https://www.youtube.com/watch?v=4bcikILHgi4


 

 

 

 



 

 

 

We zien en horen er steeds meer over. De Lithium Accu ter vervanging van de lood-zuur 

accu. 

De technische voordelen zijn echt enorm maar daar hangt ook een enorm prijskaartje aan. 

Het grootste voordeel is dat de lithium batterij ook als deze minder dan de helft vol zit nog 

steeds een hoog vermogen levert. Je kunt hem dus veel verder ontladen en er dus langer 

mee doen voordat je hem weer moet opladen. Als je dus lange reizen wil maken en veel wil 

overnachten buiten jachthavens en dergelijke waar geen walstroom voor handen is, dan kan 

de lithium accu uitkomst bieden. Zeker in combinatie met zonnepanelen kun je op deze 

manier optimaal gebruik maken van je energiebron. De levensduur is ook aanmerkelijk 

hoger en ze zijn lang niet zo gevoelig voor extreme temperatuur. Voor de sportieve zeilers is 

er nog een groot voordeel. Ze zijn vergeleken een conventionele accu echt vederlicht. Heeft 

de lithium batterij alleen maar voordelen ten opzichte van onze al bekende accu’s? Buiten 

de prijs zijn de voordelen best groot maar toch is niet iedere Lithium accu geschikt als 

startaccu en zul je ook je andere aanpassingen moeten doen als lader en accu bewaking. Dat 

laatste is wel makkelijk op te lossen omdat je veel van deze accu’s kunt laten communiceren 

via een app op je telefoon. Maar dan nu de prijs. Als je 2 accu’s van 100Ah wil vervangen 

moet je op dit moment rekenen op een bedrag van 1500 euro voor enkel de accu’s daar 

komt dan nog een lader bij en misschien ook nog nieuwe kabels en dergelijke. Ondanks dit 

grote prijsverschil zie je toch veel mensen kiezen voor deze techniek. Dit komt ook omdat er 

behoefte is aan steeds meer comfort aan boord maar ook door de beschikbaarheid van 

steeds meer apparatuur. Technische snufjes die we thuis gebruiken worden doorgevoerd 

aan boord. Voor vele is zelfs een snelle en stabiele internetverbinding van belang. Al deze 

stroomverbruikers vragen om een goede voedingsbron. Maar dan nog. Als we er van uitgaan 

dat de Lithium accu 4 keer langer mee gaat dan de lood-accu. 2 accu’s van 100Ah kun je met 

een beetje zoeken en afdingen bemachtigen voor 250 euro. Geef je niet zoveel om extra luxe 

en verwacht je geen grote veranderingen in de toekomst wat betreft stroomverbruikers dan 

kun je beter een klein bedrag steken in led verlichting of een zonnepaneel om op die manier 

je stroomvoorziening te optimaliseren. Heb je een modern schip en hecht je er waarde aan 

om alles uit je boot te halen en je hebt geen plannen voor een nieuw schip de eerste 15 jaar 

dan kan ik me voorstellen dat je overstapt op Lithium. Leveranciers verwachten niet dat de 

prijs de komende jaren hard zal dalen. De vraag naar grondstoffen blijft stijgen en dit kan 

nog wel eens het goud van toekomst worden.  

TECHNIEK OP EN OM UW BOOT 



 

 

Een wat groter aantal leden liet deze winter de boot in het water liggen. Zo ontstond dit 

najaar het idee om zelf (buiten de vereniging om} iedere 3 weken op de zondag een 

vriendschappelijke wedstrijd te organiseren. Ongeveer 10 boten uit alle klasse gingen van 

start. Schipper Ivo boekte zeer goede resultaten maar voelt de hete adem van de Elan333 in 

zijn nek. Laten we hopen dat de donderdagavond wedstrijden, binnen het kader van alle 

regels, doorgang kunnen vinden, spektakel verzekerd. 

 

WINTERZEILEN 



  

Onze havencommissarissen zijn deze winter goed van start gegaan. De E-stijger is grondig aa 

Deze winter is de E-steiger grondig aangepakt. De stroompalen zijn verplaatst naar de 

andere kant van de steiger, de slechte loopdelen zijn vervangen op zowel de E-steiger als 

de vingerpieren. De vingerpieren zijn los gemaakt om de E-steiger weer recht te leggen, 

de brug is ingekort en op een nieuwe wijze bevestigd waardoor deze mooier aansluit op 

de steiger zelf en zijn hier en daar frames van de vingerpieren vernieuwd. Dit alles met in 

achtneming van de corona regels. Dit resulteert weer in een veilige steiger met een frisse 

blik. Mannen ontzettend bedankt voor dit stukje vakwerk. 

 

Ook in de bar is schoon schip gemaakt zodat alles weer helemaal klaar is voor zodra het 

weer kan en mag. De nieuwe havencommissarissen laten er geen gras over groeien en zijn 

veelvuldig en bijna dagelijks druk in de weer om hun doelen te realiseren. Ook de verlichting 

in de loods is duurzaam vervangen wat een wereld van verschil oplevert.   

WERK IN UITVOERING 
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Kom Jeugdzeilen bij: “WSV de Gouden Ham”     

 

In Mei is het eindelijk weer zover dan starten we met de 

zeil-lessen bij watersport vereniging de Gouden ham in 

Maasbommel. De eerste les is op het “droge”, instructeur 

Tommi oefent met  iedereen hoe je met een zeilboot moet 

sturen en aan welke kant je het beste kan gaan zitten.  

 

 

De 2e les starten we met een goed overleg, dat 

noemen we in zeil taal “palaver”. Met een 

miniatuur bootje herhalen we nog een keer hoe je 

moet sturen en aan welke kant van de boot je het 

beste kan zitten. Om 18.30 gaan we iedere 

maandag, 10 lessen, het water op. Als het heel 

slecht weer is dan gaan we in het clubhuis leren 

hoe je een knoop kan maken: bijvoorbeeld een achtknoop, een mastworp of een paalsteek. 

 

Daar gaan we dan (denk aan je zwemvest!) Voor het eerst op het 

water zeil je onder begeleiding van instructeurs in bijbootjes, je 

eerste ronde. Zo leer je in de komende lessen in theorie en 

praktijk hoe je “overstag moet gaan” en hoe je moet “gijpen”.  

 

 

 

Aan het einde van de les (20:30) slepen we 

iedereen op tijd 

weer terug naar 

de haven en is het 

tijd voor 

limonade. Praten 

we nog even na, wat ging er allemaal goed, wat wil je nog beter 

leren? 

 

JEUGDZEILEN 



 

Wordt je iets ouder en wil je doorgroeien naar een iets snellere zeilboot (een splash) dan kan 

dat ook. We geven les in de optimist of de splash.  

Nieuwsgierig geworden, wil je ook leren zeilen? Neem dan contact op met: Timon Berends 

(06-27232853 / timon.berends@upcmail.nl) of Tommi Meulemans (06- 48395427 / 

tommi.meulemans@gmail.com) 

 

Wij kunnen je alles vertellen over de zeil les. We starten met de lessen op 11 Mei, je krijgt 10 

lessen en het kost maar €25,-. Je moet wel voor een eigen bootje (optimist) zorgen. Deze kan 

je vaak op marktplaats vinden. Voor het stallen van de optimist moet je lid worden van WSV 

de Gouden ham. Het lidmaatschap is € 20,- per jaar, de kosten voor het stallen van het 

bootje op de haven kost ook € 25,-. In totaal ben je € 70,- kwijt voor een jaar lang zeil plezier 

(exclusief bootje).  

Je bent van harte welkom op 11 Mei! 

Jeugd zeil commissie: Tommi Meulemans/Robert Oostenveld/Erik v.d. Berg/Timon Berends 

 

 

 

Vreemde vogel boven onze haven. 

 

mailto:tommi.meulemans@gmail.com


 

 

 

 

Ondanks Corona hebben we afgelopen zomer een rondje Nederland gezeild Inleiding Joost 

heeft me gevraagd een reisverslag te schrijven omdat hij wist dat we afgelopen zomer 

bijzondere ervaringen hebben opgedaan. Sinds een jaar of 3 zijn Madeleine en ik de troste 

eigenaar van een Dufour 325. Het is een prachtig schip met goede zeileigenschappen. Het 

heeft wel even geduurd voordat wij al die eigenschappen door hadden en onder de knie 

hebben gekregen. De basis daarvan ligt bij de zeilwedstrijdjes op De Gouden Ham. De vele 

tips van meerdere goede zeilers in onze vereniging heeft er voor gezorgd dat we in het 

wedstrijdklassement zijn opgeklommen van een laatste plaats naar een partij waar rekening 

mee moest worden gehouden       . Een van de belangrijkste tips was het actief trimmen van 

de onderlijkstrekker. We waren klaar voor een mooie tocht over zee. Route Na het zetten 

van de mast in Strijensas zijn we richting de Haringvlietbrug gevaren. De brug was gesloten. 

Op het moment dat de brug open ging waren er ongeveer 25 zeilschepen. We voeren als een 

van de laatsten onder de brug door. Er stond een mooie zuidwesten wind (4 Bft). We 

begrijpen het nog steeds niet maar aan het einde van het eiland Tiengemeten lagen we op 

nummer 2.. Dat was echt genieten. Via het Spui, de Oude Maas naar Maassluis. Erg 

indrukwekkend die enorme zeeschepen en imposante bedrijven als Shell en Vopak. De 

volgende dag via de Nieuwe Waterweg naar Hoek van Holland. Het ging behoorlijk te keer. 

Op de motor, met hoge golfen op de kop, naar zee. Het was best spannend zo tussen de 

zeetankers. De bocht om (naar het noorden) en het was fantastisch. Rustige zee en een 

prachtig uitzicht. Nederland bekijken vanaf zee is een geheel ander gezicht dan langs de 

Belgische kust varen. De Belgische kust is volgebouwd met lelijke grote appartement 

complexen. Den Haag, Scheveningen en Noordwijk zijn steden met grandeur. ‘S avonds laat 

aangekomen in IJmuiden. De volgende morgen om 7.00 uur, vanwege het tij, vertrokken 

naar Den Helder. Het waaide behoorlijk (5Bft) en nog hogere golfen dan we al hadden 

REISVERHAAL 



meegemaakt. Gelukkig waren we met ons vieren (onze dochter met haar vriendje, die 

zeilinstructeur is, waren aan boord). De spanning was zicht- en hoorbaar. De ervaring van 

het surfen op de golfen was nieuw. Met de golf naar boven, even uitzicht hebben en hup 

naar beneden, en alleen maar water zien, en tegendraads moeten sturen. Gelukkig hadden 

we het grootzeil met een bulletalie gefixeerd. Meerdere be”vrouwings”leden vroegen zich 

angstig af wat zij aan boord te zoeken hadden. Dit was voor hen geen ontspanning. Een 

gevoel van teruggaan overheerste maar er was ook besef dat dat vanwege de stroming, de 

golfen en wind geen betere optie was. Rustig blijven en vertrouwen houden was het devies. 

Het was wennen en accepteren dat dit voor een paar uur het nieuwe normaal zou zijn. Na 

een paar uur zagen we Texel liggen en passeerden we de bocht bij Den Helder de 

Waddenzee op. De golfen verdwenen, het uitzicht was fantastisch en de smiles op de 

gezichten kwamen weer tevoorschijn. Tussen de marineschepen hebben we in de haven van 

Den Helder gelegen, de beroemde blauwe hap gegeten en een leuke wandeling gemaakt. Na 

een heerlijke nacht hebben we de oversteek gemaakt naar Texel (Oudeschild). Het was maar 

een klein stukje varen. Wel prachtig zo op de Waddenzee. We hebben er 2 nachten gelegen 

en lange wandelingen gemaakt. Door de erfafscheidingen d.m.v. hagen lijkt Texel wel heel 

veel op Engeland. De tocht hebben we vervolgd naar Stavoren. Met 6 Bft op het IJsselmeer. 

Ook geen lolletje maar geen bange gezichtjes meer. We waren allemaal inmiddels getraind 

op het spelen met de hoge golfen. Vanuit Stavoren binnendoor (zeilend!) naar Grou. Wij 

hebben onze bemanning bijna tot aan hun voordeur kunnen afzetten. Ze wonen op 50 meter 

van het zeilcentrum. Vervolgens via Lemmer naar Urk. Geen last gehad van opstandige 

jeugd. Wel van meerdere motorbooteigenaren waar we niet langszij mochten liggen. 

Allemaal smoezen en gedoe. Nooit eerder meegemaakt. Gelukkig konden we uiteindelijk na 

een half uur tobben 3 dik liggen. Naast een kleiner zeilschip. Via het Lelystad, Markermeer, 

de Markerwadden, Muiderzand naar Amsterdam. 3 nachten gelegen in de Sixhaven. Zeer 

centraal gelegen maar wel erg , heel erg druk. We lagen klem tussen 3 schepen. Veel stress. 

De volgende ochtend moeste we de boot verleggen. Door alle drukte is tot overmaat van 

ramp een lijn in de schroef terecht gekomen. Dat maakte ons stuurloos. Met hulp van 

anderen hebben we de boot toch kunnen parkeren in een box en heeft de buurman met een 

handigheidje de lijn eenvoudig uit de schroef gekregen (motor in de achteruit). Musea 

bezocht (het grachtenmuseum is een aanrader!) Vanaf 2 uur ‘s nachts in konvooi de staande 

mastroute gevaren dwars door Amsterdam. Het was een zwoele heldere nacht. Mooier kon 

bijna niet. Het varen dwars door het centrum van Amsterdam had wat sprookjesachtigs. 

Onvergetelijk en ook een aanrader. Diezelfde dag zijn we ‘s avond om 22.00 uur 

aangekomen in Bruinisse. Overnacht bij een eilandje tussen vele boten voor anker gelegen. 

‘S ochtends hadden we allemaal zin in de frisse duik. In vol ornaat (of eigenlijk niet) stonden 

we klaar voor de frisse duik. Wat denk je? De zin sloeg om in een beetje angst. Er dreven 

enorme kwallen in het water. Een doorsnede van ik denk wel 50 cm! Ze zagen er gif groen 

blauw uit. Ook nog niet eerder gezien. Volgens zeggen zouden ze niets doen. De lust om een 

frisse duik te nemen was wel meteen weg. We hebben ons maar lekker afgespoeld onder de 

buitendouche. Via de Grevelingen, Oosterschelde naar Cadzand gevaren. Ook een prachtige 

zeiltocht. Onderweg hebben we nog een dolfijn gezien. Ja, een echte dolfijn. Na de vele 

zeehonden en bruinvissen was dat weer een hoogtepunt. Cadzand heeft ons hart wel een 

beetje gestolen. Een badplaats wat enorm in ontwikkeling is. Mooie gebouwen verrijzen aan 



de kust, het heeft twee uitstekende restaurants (Sergio Herman), een mooi natuurgebied 

(het Zwin) en een erg luxe haven. Uiteindelijk terug via Middelburg, Het Veerse Meer, 

Oosterschelde naar De Grevelingen. Daar hebben we de boot nog een paar weken laten 

liggen om nog langer te kunnen genieten van de prachtige Zeeuwse wateren. Hoe verder? 

We zijn nog steeds op ontdekkingsreis. We, nou ja, ik droom ervan om een keer een 

zeiltocht te maken naar Denemarken of naar de Kanaaleilanden. Ik denk dat die dromen nog 

uit gaan komen.. Groeten, Marc en Madeleine Rouppe van der Voort 

 

 



 

 

 

Het AC heeft een geweldig leuk en corona-proof evenement bedacht voor komend voorjaar. 

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk leden hun eigen boot gaan versieren met verlichting 

om daarna in het donker een rondje over de Ham te varen. Natuurlijk wel iedereen op zijn 

eigen boot en met alleen de leden van uw huishouden of wat op dat moment is toegestaan 

door de overheid. Maar juist omdat er zowat niks kan doorgaan zou het wel heel leuk zijn als 

we hier allemaal wat werk van willen maken. Led verlichting hoeft over het algemeen niet 

duur te zijn en veelal ook in 12 volt verkrijgbaar bij aliexpress, de action of andere online 

winkels. Doe dit wel nu meteen om op tijd uw bestelling binnen te hebben. Maar je kan 

natuurlijk van alles gebruiken om je boot te verlichten. Hoe welkom zou het zijn om een 

gloed aan licht te brengen in deze donkere tijden. Dus knoop al je lichtsnoeren in de mast of 

om de reling. Ga hierbij volledig over de top en leef je uit. Bij lege accu wordt u terug 

gesleept naar de haven.  

 

HAM IN VLAMMEN 
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Jeroen van der Cruijsen 

Ik ben sinds een paar jaar lid van WSV de Gouden Ham, maar de eerste jaren zonder boot en 
zonder vaste ligplaats. Omdat ik wilde weten of zeilen iets voor mij was, informeerde ik bij 
twee zeilverenigingen in de buurt. Nadat ik zowel de vereniging in Lith als in Maasbommel 
bezocht was ik meteen gecharmeerd van de gemoedelijke sfeer in onze haven. 

Ik schreef me in als lid en heb diverse donderdagavonden als bemanning mee mogen varen 
met de ervaren zeilers binnen onze club. Hoewel ik reeds 2 zeilcursussen had gevolgd en 
mijn vaarbewijs had gehaald , wist ik dat ik nog veel moest leren om goed te kunnen zeilen. 

Omdat we de eerste jaren nog geen vaste ligplaats in de buurt konden vinden, kochten we 
een kleine boot die (met kraan) uit het water kon en thuis gestald kon worden. In Huizen aan 
het Gooimeer kochten we deze boot en die heeft daar ook nog een jaar in de 
gemeentehaven gelegen. We hebben een aantal keer gezeild op het Gooimeer, maar het 
wachten was op een ligplaats vlakbij de Gouden Ham. 

Toen kregen we in 2018 een ligplaats in Batenburg, waar we blij mee waren,  omdat we 
vanaf daar naar de Gouden Ham konden motoren om vervolgens te zeilen. Maar omdat we 
vooral zeilers zijn, vonden we het toch wel jammer om elke keer veel tijd kwijt te zijn met 
motoren, voordat we konden zeilen op de Gouden Ham.  

 

EVEN VOORSTELLEN 

  

NG 



Geluk bij een ongeluk!  

Toen ik al motorrend van Batenburg naar de Gouden Ham voer samen met mijn zoon, die 
voor de eerste keer mee ging zeilen, viel midden op de Maas de motor uit. Gelukkig blies de 
wind ons naar de kant en konden we de grote binnenvaartschepen veilig laten passeren.  

De schrik zat er goed in en we moesten nog een  manier vinden om een haven te bereiken. 
Zeilend terug naar Batenburg ging niet, maar we konden wel op de zeilen naar WSV de 
Gouden Ham varen. Daar aangekomen kregen we hulp bij het aanleggen en  kregen we van 
Adrie een kop koffie. We mochten de boot een paar dagen laten liggen en een van de leden 
bracht ons met zijn auto terug naar de haven in Batenburg, waar ik mijn auto had staan. Wat 
een gastvrijheid! 

Een paar dagen later vertelde Adrie ons dat we voor dat seizoen een zwerfplek mochten 
hebben. En afgelopen jaar kregen we gelukkig een vaste ligplaats, precies tegenover de boot 
van mijn oom Bart, waar ik graag een dagje mee ga zeilen of klussen. 

Dus om een lang verhaal kort maken, we zijn blij om lid te zijn van deze vereniging. Hoewel 
ik geen gouden handjes heb, help ik graag mee tijdens de werkdagen. Als hobby fotografeer 
ik graag en misschien komt dat nog ooit van pas als we weer activiteiten mogen organiseren 
in de haven, maar nu ziet onze haven er ook mooi uit!                 

 

 

 

 



 

 

Mooie plaatjes van het hoge water 2-2-2021  Foto’s Eric Prudon 
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Hoi allemaal! Wij zijn Patrick en Laura en sinds begin 2019 zijn wij de trotse eigenaren van 
deze Saga 25 turbo, genaamd ‘t Brabootje. Dit is onze eerste boot en we hebben er heel veel 
plezier van! 
  
Afgelopen zomer hebben we in 4 weken tijd ruim 650 kilometer gevaren door Nederland 
met Joost en Evelien die ook bij ons in de haven liggen. Via de Maas en de Waal zijn we eerst 
naar Nijmegen gevaren en langs de IJssel hebben we verschillende mooie Hanzesteden 
bezocht. Uiteindelijk zijn we in Sneek weer richting het zuiden gevaren om via Muiderberg 
en Utrecht naar de Biesbosch te gaan. We hebben echt genoten van onze eerste lange 
vakantie met de boot! 
  
We zijn regelmatig op de haven te vinden en Laura is lid van de activiteiten commissie. We 
hopen dan ook dat de situatie het zal toelaten om elkaar binnenkort weer gezellig te treffen 
tijdens deze leuke activiteiten en wellicht onder het genot van een hapje en een drankje. 
Hopelijk tot snel en we wensen iedereen alvast veel vaarplezier in het nieuwe seizoen! 

 
 

EVEN VOORSTELLEN (2) 
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Beste mede-clubleden, 

Graag voldoen wij aan het verzoek van onze clubbladredactie om ons als nieuwe 
ligplaatshouders aan jullie voor te stellen. Wij zijn Gery en Mini Peelen, ruim 52 jaar 
getrouwd, wij wonen in het Betuwse Elst en hebben twee kinderen en vijf kleinkinderen. 
 
Na ruim 20 jaar een prima ligplaats te hebben 
gehad bij WSC Maasbommel (Plexat) zijn wij begin 
vorig jaar verkast naar de verenigingshaven. De 
reden van deze verhuizing is niet zozeer gebrek 
aan comfort of voor-zieningen maar meer ons 
teruglopend gevoel van saamhorigheid in een 
commerciële haven.  
En juist dat hopen en denken wij in onze huidige 
verenigingshaven wat meer terug te vinden.  
 
Van oorsprong zijn wij een zwemmershuwelijk, begin jaren zestig begonnen met 
wedstrijdzwemmen en waterpolo en later kanovaren op de toen nog vrij rustige Waal. 
Vervolgens zijn we overgestapt naar een kleine open zeilboot, maar met de komst van onze 
kinderen hebben we dit bootje verkocht.  
Pas dertig jaar later, onze kinderen waren inmiddels uitgevlogen, hebben wij in 1998 de 
watersport weer opgepakt met een kajuitzeilboot maar dat bleek vanwege Mini’s handicap 
niet zo’n goede keus.  
Een jaar later stapten we over op een Zwaluwkruiser van 8 meter met open kuip waarmee 
we vijf jaar lang mooie vaartochten hebben ondernomen naar alle windstreken in ons 
waterrijke landje.  

 
In het voorjaar van 2005 waren we, met Gery’s 
pré-pensioen in het vooruitzicht, op zoek naar 
een iets grotere boot met wat meer leefcomfort 
en kochten bij de Friese werf een gebruikte 
Proficiat 10.10. Daarmee hebben we de 
afgelopen 15 jaar vaak wat langere vaarvakanties 
gemaakt, niet alleen door ons eigen mooie 
waterland maar ook door België, Duits-land, 

Frankrijk met als hoogtepunt een lange tocht over Maas, Moezel en Rijn in 2010. In 2014 
was onze laatste reis door Frankrijk. Sindsdien zoeken we het wat dichter bij huis, met als 
voorkeuren Friesland en Zeeland. Vanwege de coronapandemie zijn we vorig jaar echt dicht 
bij huis gebleven en hebben de hele zomer veelal doorgebracht op een mooie 
passantenplaats op de Gouden Ham, maar dit jaar hopen wij ons oude vaarpatroon weer op 
te kunnen pakken.  
 
Wij wensen iedereen en fijn en vooral gezond vaarseizoen en heel graag tot ziens. 
 
Gery en Mini Peelen 
motorboot ‘Gemini’, ligplaats D 43,  
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