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Beste Koggeschippers,

Dit is al weer de laatste scheepspraet voor de zomer. Een aantal van u 
leest deze misschien pas na de vakantie, anderen nemen hem mee voor 
de eerste vakantie dagen. De tijd om te genieten is begonnen, voor velen 
het eindpunt van een lange periode klussen aan de boot. Nu is het tijd 
om de motor te starten en het ‘ruime sop’ te gaan kiezen naar alle uit-
hoeken van Nederland en een enkeling misschien ook wel over de grens. 

Ook bij onze haven is er een hoop geklust. De achterste parkeerplaats is 
geheel afgerond, een enorme klus met een mooi resultaat. Via deze weg 
wil ik (mede namens de rest van het bestuur) de vrijwilligers die met veel 
inzet dit resultaat  mogelijk gemaakt hebben dank voor het harde werk!!! 
Prachtig resultaat, waar we nog veel profijt van gaan hebben!! 

Wat meteen opvalt is dat het fietsen hok 
op de achterste parkeerplaats nu wel erg 
klein lijkt. Zeker als je een kijkje binnen 
neemt wordt dat beeld versterkt. Er staan 
veel fietsen en andere spullen, waarvan we 
ons afvragen: “Hoort hier nog een eigenaar 
bij??”  Werp bij gelegenheid eens een blik 
naar binnen en laat u verrassen met 
misschien wel een vergeten eigendom !!!

Ook hebben we een watertappunt kunnen
realiseren op de tank-steiger. Hiervoor was 
het ivm legionella riscio’s nodig een leiding 
onderwater naar de tank-steiger te leggen.
Met behulp van een aantal onderwater-
kogge(duik)schippers is deze klus geklaard. 
Hiermee verbeteren we onze dienstverle-
ning naar passanten en het scheelt een hoop 
gedoe met het uit en in rollen van de water-
slang. Bedankt mannen !!!

Voorwoord, van de

Voorzitter
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Ook is de AED die we al een aantal 
jaren hebben, aan de buitenkant van 
het havenkantoor opgehangen. In 
een specifiek daarvoor aangeschafte 
AED-Kast. Het maakt het nu moge-
lijk om in geval van nood deze AED 
te gebruiken, zonder dat het haven-
kantoor open hoeft te zijn. Dus ook 
hier geld een betere dienstverlening, 
hoewel we hopen de AED nooit nodig 
te hebben. Overigens hebben we over 
het gebruik afspraken gemaakt met 
de Martin Gasman groep. Daar waren 
ze bezig om te aanschaf van een AED 

te overwegen.  Sinds opening vaarseizoen is er een doorgang in het hek, 
hierdoor is het voor de Martin Gasman groep mogelijk om ook gebruik 
te maken van de AED. Nu kunnen we samen gebruik er van maken en 
scheelt dit wat kosten.

Naast al het harde fysieke werk is er ook veel nagedacht en georgani-
seerd. De evenementen commissie heeft samen met onze buren van 
de Martin Gasman groep, de Henk Brunt groep en de Roei- en zeilver-
eniging een evaluatie gehouden over  de opening van het vaarseizoen. 
Alle verenigingen waren positief en zagen een voortzetting de komende 
jaren als een goed plan. Meteen al zijn er ook nieuwe ideeën geopperd. 
Mooi om te horen dat dit initiatief van onze zijde zo goed heeft uitge-
pakt. In januari komen de verenigingen weer bij elkaar om opening vaar-
seizoen 2019 te gaan voorbereiden. Een terugblik van dit evenement en 
van de zeilwedstrijden staat verderop in deze Scheepspraet.

Ook is de evenementen al weer druk met het organiseren van de on-
vermijdelijke toertocht, toch altijd wel jammer dat er voordat de zomer 
goed en wel begint al nagedacht moet worden over de afronding van 
het vaarseizoen. Het belooft weer een verrassende tocht te gaan wor-
den, helaas is het ook mij niet gelukt om de bestemming te achterhalen. 
Nieuwsgierig... geef u snel op voor deelname en laat u leiden door de 
evenementencommissie. 

In de evenementen commissie wordt ook nagedacht over activiteiten 
voor het winterseizoen, er zijn wat ideeën die uitgewerkt gaan wor-
den. Zodra er meer duidelijkheid is, wordt u op de hoogte gebracht via 
scheepspraet, digitale scheepspraet, facebook, twitter of mail. U weet 
een broedende (water) kip moeten we niet storen. We laten ons graag 
verrassen.
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Al met al wordt er een hoop werk verzet zichtbaar en achter de schermen. 
Zo hebben we twee leden bereid gevonden om meer invulling te geven aan 
‘lief en leed’, Annette van Raalte en Chantal ten Berge, hebben hier ideeën 
over. Dit kunnen ze niet alleen, uw ogen en oren hebben we daarvoor ook 
nodig. Een apart ‘lief en leed’ email adres wordt hiervoor in het leven geroe-
pen, maar hen even aanspreken kan natuurlijk ook. De afspraak is dat we in 
principe niets van dit alles in de openbaarheid brengen, maar willen wel als 
vereniging proberen onze betrokkenheid te tonen.

Als bestuur hebben we de afgelopen periode een avond bij elkaar gezeten 
zonder agenda. Even een rust moment zonder de werkelijkheid van alle dag, 
met elkaar delen wat gaat er goed, wat kan beter, waar laten zaken liggen, 
is de werkverdeling goed, etc. Ik heb het ervaren als een openhartige avond 
waarin ieder zijn zegje kon doen. We hebben een paar zaken met elkaar 
afgesproken, oa dat het niet handig is dat de coördinator havenmeesters 
niet de gehele bestuursvergadering aanwezig is. In overleg zal hij vanaf nu 
de gehele bestuursvergadering aanwezig zijn (niet als bestuurslid). Ook zijn 
we tot de conclusie gekomen dat we soms qua werkbelasting wel een extra 
bestuurslid kunnen gebruiken. Niet meteen met een vast takenpakket, maar 
regelmatig komt het voor dat er zaken blijven liggen of wat langer duren 
dan gewenst etc. We zijn opzoek gegaan naar een aanvulling voor het be-
stuur en hebben al iemand benadert (Chantal ten Berge), zij gaat een tijdje 
meedraaien, in het vroege voorjaar van 2019 zullen we met haar bespreken 
wat haar ervaringen zijn en of zij als bestuurslid wil toetreden, na in stem-
ming van de leden natuurlijk.

Het voert te ver om alles te benoemen wat er gebeurt aan de haven en om 
de haven. Er zijn een hoop zaken (meer of minder) in beweging of worden 
in gang gezet oa loods-commissie, nieuwe privacy wet (AVG), huurver-
hoging Gemeente, vergaderingen TC en Evenementen commissie, groen 
onderhoud, steigerploeg, overleg met Hanze etc. U begrijpt niet over al-
les is altijd wat te melden, dat betekent niet dat we, als vereniging, er niet 
mee bezig zijn. We komen af en toe handen te kort voor alles wat we willen 
doen. Dus laat u zelf niet tegenhouden, iedereen kan een steentje bijdragen 
aan het ontwikkelen van onze parel aan het Ganzediep. 

Graag gaan we met u in gesprek over waar we uw vaardigheden kunnen ge-
bruiken !!! Denk er eens over na de komende weken tijdens het varen door 
onze prachtige achtertuin.  Ik wens u allen een mooie zomer met mooie 
vaartochten en veel mooi watersport weer. Geniet van de rust en vrije tijd. 

Behouden vaart en tot ziens aan de haven, 

Marcel Kievit  
                  Voorzitter
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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
  Marian van Dijk 
	 	Esdoornhof 21
  8266 GB Kampen
	 	06 - 14759371
			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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Wij van de evenementencommissie hebben dit keer niet zoveel te vertel-
len. Achter de schermen is er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor 
de toertocht en alles is zo’n beetje in kannen en kruiken. 

Het thema dit jaar heeft te maken met het 65-jarig bestaan van de haven. 
Met het oog op dit jubileum, wat verder niet officieel gevierd gaat wor-
den, hebben we gekozen voor het thema: “Terug in de tijd”
Een heel breed thema volgens ons, waar je veel kanten mee op kunt.

De toertocht is dit jaar op 7, 8 en 9 september en net als andere jaren 
beginnen we op vrijdagavond met een barbecue. Net als de laatste tijd 
kun je vlees voor de bbq bestellen bij de evenementencommissie, via het 
opgave formulier voor de toertocht. Maar ook kun je gewoon je eigen 
vlees meenemen (bestellen bij de commissie heeft als voordeel dat we 
wat extra barbecues kunnen krijgen bij de slager).

Tijdens de barbecue worden de boekjes uitgedeeld waar het programma 
voor de toertocht in staat en wordt de plaats van bestemming bekend 
gemaakt. 

Als u al jaren twijfelt om mee te gaan, dan is dit misschien het moment 
om toch eens aan te sluiten. Dit jaar gaat ‘t namelijk wat anders dan 
andere jaren. Wat er precies anders is houden we nog even geheim.

Cursus vaarbewijs 
De evenementencommissie is van plan om in het winterseizoen een cur-
sus vaarbewijs te organiseren. Waarschijnlijk gaat dit plaats vinden in het 
gebouw van de scouting.
Het zijn 5 avonden waarin de theorie wordt uitgelegd. Vervolgens kunt u 
zelf een datum prikken om het examen te doen. Dit kan bijvoorbeeld in 
Zwolle.
Graag horen wij of er mensen zijn die daar belang bij hebben. Over de 
precieze datums en de kosten kunnen we u dan meer vertellen in een 
volgende Scheepspraet. Graag bij interesse contact opnemen met Peter 
of Marlies Zijlstra: zijlstratjes@hotmail.com

Van de
Evenementen
Commissie
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Rest ons nog om u even wat andere datums door te geven, zodat u die 
vast vrij kunt houden in uw agenda:

BOERENKOOLTOCHT:  8 DECEMBER 2018
NIEUWJAARSRECEPTIE: 5 JANUARI 2019

Tot slot willen wij nog vermelden dat bij de toertochten foto’s of video’s 
gemaakt kunnen worden welke op de website of Facebook pagina van 
Het Koggeschip geplaatst kunnen worden. Indien u hier bezwaar tegen 
heeft zou u dit dan willen vermelden?

Wij wensen jullie allemaal een erg fijne zomer toe en hopen dat we 
allemaal weer veel kunnen genieten op en om het water!

Groeten van de evenementencommissie:

Marcel Sleurink
Jan en Desiree de Vries
Rita van de Kolk
Peter en Marlies Zijlstra 
Jan van de Werf
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NAAM SCHIP:  ..................................................................................................................

HUISADRES: ..................................................................................................................

Voor vrijdagavond 19:00 uur de Barbecue:
Omdat we graag weer de barbecues van de slager willen gebruiken is er 
ook weer de mogelijkheid om barbecuepakketten van Slagerij van Campen 
te bestellen. 
U kunt dit gelijk opgeven op dit opgave formulier en wij zorgen dat het 
vrijdag 7 september aan de haven is. Maar natuurlijk bent u ook vrij om 
uw eigen vlees mee te nemen. Door de commissie zal voor stokbrood en 
salade worden gezorgd.

AANMELDINGSFORMULIER TOERTOCHT 2018 
7 - 9 september 

 
NAAM SCHIP                        : ......................................................................... 
 
HUISADRES                           : ........................................................................ 
 

 
 
Voor vrijdagavond 19:00 uur de Barbecue: 
Omdat we graag weer de barbecues van de slager willen gebruiken is er ook weer de 
mogelijkheid om barbecuepakketten van Slagerij van Campen te bestellen. U kunt dit gelijk 
opgeven op dit opgave formulier en wij zorgen dat het vrijdag 7 september aan de haven is. 
Maar natuurlijk bent u ook vrij om uw eigen vlees mee te nemen. Door de commissie zal voor 
stokbrood en salade worden gezorgd. 
 
 
 

Z.O.Z. 
 

 Naam: Bedrag: 
 
Jeugdketelbinken 
0 tot 4 jaar              € 0,00 p.p. 

 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

 
€     0,00 
€     0,00 
€     0,00 

 
Aspirant Ketelbinken 
4 tot 13 jaar            € 5,00 p.p. 

 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

 
€  
€   
€  

 
Ketelbinken I 
13 tot 16 jaar         € 10,00 p.p. 

 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

 
€  
€   
€ 

 
Ketelbinken II 
Vanaf 16 jaar        € 10,00 p.p. 

 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

 
€  
€   
€ 

 
Schipper en schipperin 
                              € 10,00 p.p.  

 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

 
€ 
€ 

 
Totaal  

 
Kolom A 

 
€ 

 Aantal:  Bedrag: 
Basispakket:     á    €6,00 

• Karbonade 
• Worstje 
• Kipfilet 
• Runderhamburger 

 
 
  ………..    x €6,00 

 
 
€ 

Aanmeldformulier
Toertocht 2018
7 t/m 9 september
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Voor zondagavond 9 september (Chinees):
Indien niet alle deelnemers zondagavond mee-eten wilt u dit dan hieron-
der aangeven. Indien alle deelnemers gewoon mee-eten hoeft u uiteraard 
niets in te vullen: 

…… volwassene(n) neemt/nemen niet deel aan de maaltijd (13 jaar en ouder).

…… kind(eren) neemt/nemen niet deel aan de maaltijd (4 tot 12 jaar).

Voor vragen kunt u bellen met Marcel Sleurink tel. 06 – 51609136 of schiet 
rustig iemand van de evenementencommissie aan wanneer u aan de 
haven bent.

Graag het inschrijfformulier én het inschrijfgeld in een open enveloppe 
inleveren voor 20 AUGUSTUS bij één van de commissieleden of bij het 
havenkantoor.

 

 
 
Totaal kolom A: € 
Totaal kolom B: € 
Te betalen bij opgave: € 
 
 

 Aantal:  Bedrag: 
Basispakket:     á    €6,00 

• Karbonade 
• Worstje 
• Kipfilet 
• Runderhamburger 
• Gratis saus 

 
 
  ………..    x €6,00 

 
 
€ 

Superpakket:      á € 8,00 
• Karbonade 
• Speklapje 
• Kipfilet 
• Hamburger 
• Spareribs 
• Gratis saus  

 
 
 
………..    x €8,00 

 
 
 
€ 

 
Totaal 

 
Kolom B 

 
€ 

Aanmeldformulier
Toertocht 2018
7 t/m 9 september

11
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Wist je dat ...
# .. in de vorige Scheepspraet het 
verslag over Opening Vaarseizoen 
(21/04-’18) stond.
# .. er voor de zeilwedstrijden 19 
zeilboten waren ingeschreven, t.w:
2 st Optimisten
9 st Lelievletten
3 st Leukothea’s
5 st Handicap, t.w.: 1x Laser, 3x Eu-
rope Moth en 1x Splash
# .. het zowel zaterdag als zondag 
heerlijk zonnig weer was.  én er 
stond een wind(je), uit het oosten! 
# .. op zaterdag is er voor onze 
haven gezeild en op zondag tot het 
gemaaltje (iets voorbij de scherpe 
bocht)

Optimisten klasse - Wist je dat ...
# .. de wind-(kracht) was precies 
goed.  niet zoveel dat ze op het 
gangboord moesten zitten, maar 
wel genoeg om gang in de bootjes 
te hebben/houden en veilig onderin 
het kuipje te kunnen sturen.
# .. een groot aantal Koggeschip-
pers Björn en Elize vanaf de kant 
aanmoedigden.
# .. en ze vanuit volgboten werden 
geïnstrueerd.
# .. n.b. + 00:23 is de tijd in minu-
ten en seconden na binnenkomst 
nr. 1.
# .. Björn werd 2 keer eerste.  Elize 
(8 jaar en 2 maand) kreeg de aan-
moedigingsprijs

Verslag van de 
Zeilwedstrijden
21 & 22 april 2018
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Verslag van de 
Zeilwedstrijden
21 & 22 april 2018

Lelievletten klasse  -  Wist je dat ...  
#  .. anders dan eerdere jaren, de 
scouting-groepen alleen ’s middags 
hebben wedstrijd gezeild.
    ’s morgens bleven de vlet-
ten n.l. beschikbaar voor hun 
bijdrage aan de Open Dag. (Open 
Dag/”gluren bij de buren”, van: 
WSV Het Koggeschip, roeivereni-
ging en beide scouting-groepen)

# .. er ’s middags twee vletten van 
de Henk Brunt groep en zeven van 
de Martin Gasman meededen. 
# .. Stijn Postuma die eerste werd, 
ook goed zeilde in Europe (zie ver-
derop bij Handicap-klasse)
# .. n.b. + 02:18 is de tijd in minuten 
en seconden na binnenkomst nr. 1

 Leukothea klasse  -  Wist je dat ... 
# .. Erik Hollander niet meedeed 
omdat hij rugpijn had.
Daarom Marcel (die eerdere jaren in 
de 1014 van Wim Vos zeilde) nu in 
de 1047 van Erik voer.
# .. (per saldo) de verschillen tus-
sen André en Marcel klein zijn.
# .. Gerrit Schilder (zie foto op om-
slag vorige Scheepspraet) ’s mid-
dags wel erg ver achter lag! 

(weliswaar de zwaarste bemanning, 
maar de lichtste, enkelwandige 
boot. Erik H.: “zeg het maar”)
# .. de Hollanders c.s. zondags voor 
de Eerste Communie van Elize ter 
kerke  gingen en daarom op de 22e 
afwezig waren
# .. het Koggescheepje (H. Tausch-
wisseltrofee) naar André ging.
# .. n.b. + 01:04 is de tijd in minuten 
en seconden na binnenkomst nr. 1
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Handicap klasse  - Wist je dat .. 
# .. er vier jongens waren die ook 
graag op de 22e wilden wedstrijd-
zeilen.
# .. Peter Zijlstra een prima stand-in 
van het zeilwedstrijdcomité is.
# .. Peter Baars na de eerste wed-
strijd (5e positie) wist wat hij fout 
deed.  En daarna 1e en 2e werd.
# .. Stijn Postuma (’s middags 
sturend in de winnende Lelievlet 
1362) met een wedstrijd minder 
gezeild in de Handicap-klasse ge-
zeild fraai toch derde werd (geme-
ten over het hele weekend).

# .. op zondag de vier boten bij het 
gemaaltje nog “in elkaars vaarwa-
ter zaten”.  en toen even later het 
kruisrak begon, Camiel (met z’n 
langere laser) demarreerde.
 .. de korte Europe’s met hun 
brede kont zijn moeilijk op snelheid 
te houden aan de wind, weet ik uit 
ervaring.
 .. ik van de langere Splash een 
betere tijd had verwacht!  (daar 
wordt aan gewerkt, getrimd. wordt 
vervolgd)

Zeilwedstrijdcomité:  Gait-Jan Hup, Marcel & Erik Hollander en Wim Vos

15
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Even
Voorstellen

Wie? Simon Ouwerkerk
Waarom? Redacteur Scheepspraet, Digitale Scheepspraet, 
Koggeschip’s Facebook- en Twitterpagina en nieuw bestuurslid 

Ben getrouwd met Lilian en wij hebben 2 dochters Cato (15) en Katrijn 
(14) en 1 zoon Simon (11). Wij wonen in Wijhe en 
sinds begin 2016 zijn wij trotse bezitters van een 
Smelne kruiser, de ‘Count Your Blessings’. 

Voor mijn werk begeleid ik bedrijven en instel-
lingen met hun interne en externe ‘visuele’ com-
municatie. Het is fijn dat ik mijn ervaring op het 
gebied van communiceren mag delen om zo een 
steentje bij te dragen aan onze mooie vereniging.

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

Wie? Chantal Niemeijer & 
  Annette van Raalte
Waarom? Nieuw Lief & Leed Team

Beste Koggeschippers, wij zijn gevraagd door 
het bestuur om bij “Lief & Leed” te laten weten 
aan onze leden, dat de Koggeschippers aan hun 
denken en meeleven.

Omdat wij niet iedereen kennen of dagelijks zien 
en wij ook niemand willen overslaan, verzoeken 
wij alle leden om ons te melden indien zij iets 
weten.  Wij willen door middel van een kaartje of 
een bloemetje laten weten dat bij “kommer en 
kwel” onze leden niet worden vergeten.
 
Mailadres van lief en leed: liefenleed@wsvhet-
koggeschip.nl, maar het mag natuurlijk altijd 
persoonlijk! We hopen op jullie medewerking en 
medeleven!

Annette van Raalte

Chantal Niemeijer
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Mededelingen van de 
Leden administratie
Periode  14-2-2018 tm 19-6-2018

LEDEN AANGEMELD
Aanmelddatum Naam Adres Plaats
114-06-2018 Vos, K de Koggesingel 6  Kampen
29-05-2018 Brink, K. Dorpsweg 58  IJsselmuiden
24-05-2018 Koevermans, S. Kruizemuntstraat 219  Apeldoorn
24-05-2018 Uijt de Boogaardt, C.J.E. De Bruynstraat 8  Kampen
07-05-2018 Schuring, B. Neringstraat 2 Kampen
06-05-2018 Dekker, W. Bloemstraat 23 IJsselmuiden
17-04-2018 Rotering, C.J. Hoekerhof 33  Harlingen
03-04-2018 Musscher, H.H.E. van Tjalk 30 -67 Lelystad  
 
LEDEN AFGEMELD
Stopdatum      Naam Adres Plaats
31-12-18 Schuurhuis, D.J. Van Dijksweg 10  Zalk
31-12-18 Klunder, M.F. Woudhuizerallee 161  Apeldoorn
31-12-18 Dalhuisen, J. Veenweg 62  Apeldoorn
05-06-18 Westerink, C. Bloemwijk 3  Kampen
31-03-18 Schutte, L. Gentiaan 22  IJsselmuiden

MUTATIES STEIGERS
Obj. nr    Start   Relatie                  Adres                               Plaats

JS13 Vos de Hagendoorn, K. Koggesingel 6 Kampen
LS085 Kroon, S   Concertlaan 123  Kampen
JS009 Schuring, B   Neringstraat 2 Kampen
LS028 Lewandowski, T Erwin-Topp-Strasse 2  Bochum

LS = Loopsteiger    JS = Jollensteiger    RE = Rekken    PS = Puntersteiger

Vragen, opmerking en/of aanvullingen s.v.p. mailen naar
Marian van Dijk: leden@wsvhetkoggeschip.nl
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Ter Leering ende
Vermaeck!
Kent u de oorsprong van deze uitdrukkingen?

“De zeilen natten” Opschieten, 
vaart maken. Vroeger waren de 
zeilen gemaakt van hennep of vlas 
en deze waren minder dicht gewe-
ven als latere zeildoeken. Door de 
zeilen nat te maken, werd het doek 
tijdelijk dichter en kon de wind 
meer worden gevangen en dus kon 
sneller worden gevaren.

“Een nat zeil hebben” Aangescho-
ten zijn; teveel gedronken hebben.

“Door de kajuit aan boord komen” 
Direct op een hoge positie terecht-
komen in een organisatie.

“Door het kluisgat aan boord 
komen” Van onder opklimmen tot 
een verantwoordelijke positie in 
een organisatie. Voor als u het niet 
weet: een kluisgat is de opening bij 
de voorsteven waardoor de anker-
ketting loopt.

“Geen schuit zo dicht of er komt 
wel een lek in” Het is bijna onmo-
gelijk om iets geheim te houden.
De uitdrukking verwijst naar het 
feit dat houten schepen altijd lek-
ten, met name bij de waterlijn, ‘de 
streek van het schip tussen water 
wind’, die door krimpen en uitzet-
ten het meest te lijden heeft.

“Gladdekker” Iemand die gemeen, 
slim, sluw is, een gladjanus! Een 
gladdekker is een schip met doorlo-
pend dek zonder gangboorden.

“Groot schip, groot water” Des te 
meer uitgaven men doet (gewend 
is te doen), des te meer men nodig 
heeft.

“Het loopt de spuigaten uit” Is erg, 
bar en boos. In de verschansing 
of dekrand zitten gaten (spui- of 
spijgaten) om het bij golfslag over-
komend water weg te laten lopen. 
Vroeger bij grote scheepsgevech-
ten liep het bloed van de gewon-
den en doden over het dek deze 
gaten uit.

“Het voortouw nemen” Het ini-
tiatief nemen; iets als eerste aan-
pakken/aanvatten. Een schip kan 
voortgetrokken c.q. vastgelegd 
worden aan het voortouw. 

“In zijn sas zijn” Schik hebben; zich 
prettig/blij voelen. Sas is een Zuid-
Nederlandse benaming voor sluis. 
Vermoedelijk betekende dit dat als 
de schipper op thuisreis de laat-
ste sluis passeerde, zíjn sluis, dat 
hij dan blij was. Hij was bijna weer 
thuis. Hij was in zijn sas.

Hieronder een kleine selectie (van de vele honderden) uitdrukkingen die 
hun oorsprong hebben in de scheepvaart. Weet u waar de achterliggende 
betekenis?
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“Je niet laten kisten” Bij tegen-
spoed je niet op de kop laten 
zitten, niet opgeven. Kisten is het 
bij slecht weer laten dobberen van 
je schip. Door zonder motor- of 
zeilvoortstuwing te drijven zal het 
schip afhankelijk van de vorm van 
het gedeelte dat boven het water 
uitsteekt, een bepaalde positie ten 
opzichte van de wind innemen. 
Hoewel hierbij praktisch geen water 
wordt overgenomen zal bij veel 
wind en golven het schip door-
gaans hevig op en neer gaan. Een 
marteling voor de bemanning. Dat 
wil je niet.

“Op de valreep” Op het laatste 
moment; net voordat het te laat is; 
op het nippertje. De valreep is een 
klimladder van beugels of klampen 
die aan de zijkant van een schip 
bevestigd is en was oorspronkelijk 
niet meer dan een afhangend touw 
met knopen. Wanneer een schip op 
punt van uitvaren stond en de loop-
plank reeds was binnen gehaald, 
was een sprong naar de valreep 
nog de enige mogelijkheid om aan 
boord te komen. Tegenwoordig 
heet de trap aan bakboord nog 
steeds valreeptrap.
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Hier had Uw advertentie 

kunnen staan !!!! 
 

 

Voor Info mail redactie: 

scheepspraet@wsvhetkoggeschip.nl 
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Zoek de 7 verschillen!
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Uit Den Ouden Doosch
Toertocht 1981
Uit Den Ouden Doosch
Toertocht 1981
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