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Beste Koggeschippers,

Na de hitte beproevingen van de afgelopen zomer, waarin velen van ons 
hebben kunnen genieten van vrije tijd, het water en het weer, richten we 
ons weer op de dagelijkse gang van zaken.
Hoewel dat voor een aantal van ons nog best wel een opgave zal zijn. 
We weten dat een aantal families/gezinnen de afgelopen periode getrof-
fen zijn door ziekte of overlijden, waarbij het oppakken van het normale 
leven echt niet een vanzelfsprekendheid is. Ik denk hier met name aan de 
familie De Wilde en familie Doorenweerd, die met een verlies te maken 
kregen. Fijn om te constateren dat vanuit ons Koggeschip veel medele-
ven is getoond. We wensen deze families veel sterkte. Daarnaast wordt 
ook meegeleefd met de gezinnen, waarvan een gezinslid getroffen is 
door een ernstige ziekte. Zonder namen te noemen om stuk privacy te 
respecteren, wensen we ook deze gezinnen veel sterkte en kracht in 
het medische traject wat zij gaan. Eens te meer realiseerde ik me in de 
vakantie dat het leven nu geleefd moet worden, dat het te kort om de 
leuke en belangrijke zaken uit te stellen. 

De toertocht is een voorbeeld daarvan voor een groot aantal kogge-
schippers. Een goed georganiseerd evenement, met goede sfeer, veel 
plezier en uitbundige koggeschippers. Complimenten aan de evene-
menten commissie die ook dit jaar weer een mooie toertocht hebben 
verzorgd. Mocht u, net als ik, dit evenement gemist hebben…..Gelukkig 
hebben we de foto’s nog. 
Na de toertocht daalt dan ook het besef in dat het seizoen teneinde is of 
toch wel een heel eind op weg is, want qua weer hebben ook nog steeds 
niet te klagen en hoeft het genieten van het water nog niet te stoppen. 
Dit kan op de boot maar ook door even langs te wippen aan de haven, 
op de zaterdagen is de TOKA-service weer actief in het havenkantoor en 
bent u natuurlijk welkom voor een bakkie en/of balletje

Verschillende andere activiteiten worden weer opgepakt, de havenmees-
ters maken de balans op van een hete  zomer, de evenementen commis-
sie denkt alweer aan de boerenkooltocht en opening vaarseizoen 2019, 
het bestuurlijk circus komt ook weer uit de zomerslaap, de TC maakt 
weer een ‘to do’ lijst, etc.

Voorwoord, van de

Voorzitter
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We proberen dit jaar meer inhoud te gaan geven aan de “werkplicht”, 
dit is een vaak terugkerend gespreksonderwerp, zowel in het bestuur 
en TC, maar ook langs de haven. We gebruiken sinds een paar jaar het 
programma e-Captain voor de ledenadministratie, dit programma heeft 
ook een module om werk-uren te registreren. Er zijn nog wel een aantal 
discussies de we moeten gaan voeren over hoe we het programma gaan 
inzetten. We streven er naar om per 1 januari 2019 te gaan registreren. 
Hiermee hopen we inzicht te krijgen en gerichter te kunnen gaan oproe-
pen voor de werk-uren. Dit vraagt ook nog wel wat denkwerk van onze 
TC. 

Een ander belangrijk onderwerp is de loods, binnenkort komt de com-
missie weer bijeen, we hopen dat we richting de jaarvergadering een 
goed onderbouwd en haalbaar plan hebben liggen, wat we met u kun-
nen delen.

Naast al het werk wat verzet wordt voor onze haven, ligt er voor een 
ieder van ons natuurlijk ook het nodige werk te wachten aan de boot 
en misschien ook wel thuis. Het blijft altijd weer passen en meten met 
de beschikbare tijdsverdeling.  Mocht er wat tijd overblijven liggen er 
altijd wel klussen te wachten bij ons Koggeschip, op allerlei vlak.  Spreek 
gerust een bestuurslid of commissie-lid aan om te verkennen waar u een 
bijdrage kunt leveren, wij staan er open voor...

Behouden vaart, succes met het klussen 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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Van de
Penningmeester

Hallo Koggeschippers,

Zoals al een keer eerder geschreven in de Scheepspraet is het merendeel 
van de facturen dit jaar wederom aangemaakt met behulp van e-captain 
en per email aan een groot deel van u verzonden. Ik heb echter een flink 
deel van de facturen nog als ongelezen (en ook als onbetaald) staan in 
e-captain. Dus even in de herkansing: Wilt u s.v.p. uw mailbox hierop 
nazien? Mocht u geen mail met factuur hebben ontvangen wilt u dan als-
nog uw juiste mailadres kenbaar maken aan leden@wsvhetkoggeschip.
nl? Mocht u de factuur alsnog vinden wilt u dan overgaan tot betaling?
Mocht u hier nog vragen over hebben dan kunt u uiteraard altijd even 
contact met mij opnemen (penning@wsvhetkoggeschip.nl).

Met vriendelijke groet,

Ard Opgelder
              Penningmeester
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De toertocht verliep dit jaar anders dan andere jaren. Niet alleen de loods 
was versierd, maar voor de loods stond ook een grote tent. Werd er 
dan slecht weer verwacht? Nou, dat viel wel mee, maar de bestemming 
dit jaar was Kampen, en wel de haven WSV Het Koggeschip.  Het hele 

weekend stond er ook een 
springkussen en een pan-
nakooi.

Dit jaar begonnen we net 
als andere jaren met de 
barbecue. Dit kon heerlijk 
buiten voor de tent en 
in de tent stonden tafels 
en banken klaar om aan 
te zitten. Tijdens de bar-
becue kwamen nog wat 
zwervers langs die dach-
ten dat er wel wat te halen 
viel. En ja hoor, zo was 

de één zijn drinken kwijt en de ander miste een stukje zalm op de bar-
becue. Gelukkig gingen ze, nadat ze de buik vol hadden, weer terug van 
waar ze ook vandaan kwamen en was de rust weergekeerd. Nou ja, voor 
zover het rustig kan zijn 
tijdens de toertocht.

Net voordat er voor de 
jeugd een spooktocht 
zou zijn begon het heel 
hard te regenen, dus 
de spooktocht werd 
verplaatst naar zater-
dagavond. Rond een 
uur of twaalf ging de 
muziek uit en werd de 
tent gesloten, want de 

Verslag
Toertocht 2018
7 t/m 9 september
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volgende dag zou het 
al weer bijtijds op staan 
zijn (in ieder geval voor 
de evenementencommis-
sie).

Zaterdagochtend werd 
een ieder gewekt door 
de stadsomroeper, 
vergezeld door boeren 
en boerinnen met pan-
nendeksel op pollepels. 
Het zonnetje scheen en 
het beloofde een mooie 

dag te worden. De jarige job, werd toegezongen, ook al lag deze nog in 
een halve coma in bed. Om half 10 werd iedereen in de loods verwacht. Er 
waren mensen uit allerlei jaartallen, zowel uit de tijd van de holbewoners, 
als hippies en piraten. Er kwamen dus ook nog allerlei thema’s langs van 
de afgelopen jaren, wat leuk was  om te zien. 

Wat men niet verwachtte gebeurde vanmorgen toch. Want ondanks dat 
we aan de haven bleven, moest er wel gevaren worden. De evenementen 
commissie had een puzzeltocht uitgezet. Iedere boot kreeg een vaarkaart 
mee, waarop punten stonden aangekruist waar men diende af te meren. 
Op die plek was er een bepaalde opdracht die de bemanning dan moest 
doen, bijv. snoephappen of raden wat er in de doos zat. Ook waren er 
onderweg een heel aantal letters opgehangen waar men een slagzin van 
moest maken. Dat was nog wel een moeilijke opdracht. Ook werden en 
pannenkoeken en soesjes uitgedeeld. Hiervan moest iets lekkers wor-
den gemaakt. Helaas begonnen sommigen eerst aan de soesjes te eten, 
voordat ze hadden gelezen wat er moest gebeuren. Ook vond iemand 
de soesjes te lekker om er wat anders van te maken en werd er een leeg 
kartonnetje ingeleverd. Bij het inleveren van de pannenkoeken kwamen er 
zelfs nog steekpenningen aan te pas, maar helaas, de evenementencom-
missie is toch echt niet om te kopen.

In de loods moesten de schippers & schipperinnen en de ketelbinken nog 
wat vragen beantwoorden. Omdat dit nu dus in de loods gebeurde en 
niet, zoals anders, op de boot, konden we mooi eens even in de gaten 
houden of het allemaal wel eerlijk gebeurde. De “juf” was erg streng en 
het gebruik van een mobiele telefoon werd niet toegestaan! Ja, dan is het 
wel even zweten om bijv. een mooie rekensom. 
Rond het middaguur kon er weer het traditionele broodje haring gekocht 
worden en deze gingen als zoete (oftewel zoute) broodjes over de toon-
bank.

Verslag
Toertocht 2018
7 t/m 9 september
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Het programma voor de za-
terdagmiddag was wat re-
laxter dan anders, aangezien 
de spelletjes op de zondag 
gingen plaatsvinden. Wel kon-
den we nog even buikschuiven 
op een echte buikschuifbaan. 
Toch bleek iedereen niet hele-
maal de bedoeling te snappen, 
dus deden twee leden van de 
evenementencommissie dit 
even voor (in hun lange on-
dergoed).

Na dit spektakel konden de volwassenen even rustig aan doen, ook al be-
sloten sommigen om nog maar weer eens lekker te gaan barbecueën, dat 
zag er heel gezellig uit! De kinderen werden weer vermaakt door Clown 
Funny. Het wordt wat dat betreft bijna eentonig, maar de kinderen vinden 
het zo leuk!

’s Avonds was de feest-
avond gewoon in de loods, 
zodat we niet helemaal 
naar Kampen hoefden af 
te reizen. Helaas ging er 
met de muziek hier en daar 
wat mis, maar gelukkig is 
dat weer opgelost. Ook 
was deze avond de spook-
tocht, die nu gelukkig wel 
door kon gaan. Het was 
mooi droog deze avond. 
De spooktocht was best 
spannend, maar achteraf bleken alle kinderen het leuk te vinden. Het was 
wel een eind lopen hoor! Tijdens het borrelen kwamen er ook nog lek-
kere hapjes voorbij en gelukkig kwamen de zwervers vandaag niet weer 
opdagen.

Zondagochtend was het gelijk al weer supergezelllig. In de tent stonden 
twee lange tafels gedekt en was er dus een heerlijk ontbijt! Wat leuk dat 
iedereen gezamenlijk heeft gegeten! Wat was dat ook een leuk gezicht. 
Wij, als evenementencommissie hebben daar ook erg van genoten. 
Na het ontbijt kwamen de springtouwen en het elastiek tevoorschijn. 
Leuk om te zien dat de kinderen het elastieken niet kende en er gelukkig 
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nog een paar volwassenen waren die nog wel wisten hoe dit moest. De 
kinderen werd dit gauw geleerd en waren vol enthousiasme bezig. 
Ook het springtouwen vergde voor de kinderen nog wel enige oefening, 
vooral het in- en uitspringen. Ze keken dan ook vol verbazing toe wan-
neer er iemand van de groten wel even insprong, een keer sprong en er 
weer uitsprong. 

’s Middags waren er dit jaar geen spelletjes die door de commissie zelf 
bedacht waren, maar waren en “oud-Hollandse-spelletjes” gehuurd. Hier-
mee kon iedereen punten verdienen die meetelden voor het klassement. 
De tijd was bijna te kort. 
Iedereen deed zo fanatiek 
mee! Hierdoor duurde het 
spel Jenga ook superlang. 
Wat kon iedereen zijn 
zenuwen goed de baas. 
Het duurde daardoor soms 
erg lang voordat de toren 
omviel.
Nadat de spelletjes klaar 
waren kregen de kinde-
ren stoepkrijt om nog een 
mooie tekening te maken 
en trok de commissie zich 
terug voor de puntentelling. Dat is altijd een heel gedoe, maar gelukkig 
zijn we er weer uitgekomen. Hierop volgde de prijsuitreiking en natuurlijk 
het chinees eten. 
Het is werkelijk waar niet te geloven hoe snel na die tijd alles weer opge-
ruimd is! Hier geldt echt: Vele handen maken licht werk! Wat fijn dat velen 
hebben geholpen met het opruimen. 

Wij als commissie kijken terug op een super geslaagd weekend en we 
hopen dat u er net zo van genoten heeft als wij. 

Uitslag Schippers & schipperinnen:      Uitslag Ketelbinken:
1. Remon & Helma – Spetter 1. Gertjan Tromp
2. Bert & Geke Bakker – KP44 2. Kim Zijlstra
3. Gerrit & Ina – vagans quiero 3. Rik Zijlstra

Uitslag Aspirant Ketelbinken:
Hier was Björn van Raalte de winnaar. Daarna hadden we een gedeelde 
tweede plaats. Dit waren Sylvia Opgelder en Luna Kok.

Iedereen van Harte Gefeliciteerd met de overwinning en veel plezier met 
de prijzen!
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Hier had Uw advertentie 

kunnen staan !!!! 
 

 

Voor Info mail redactie: 

scheepspraet@wsvhetkoggeschip.nl 

 

 

 

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

GEEF KLEUR AAN JE
LEVEN MET DE
SCHIJF VAN 5

GEZONDE VOEDING

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

U bent hartelijk welkom voor een gratis en
vrijblijvend kennismakingsgesprek.

KOM EN BLIJF
OP GEWICHT
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Dan staat nu het volgende evenement al weer voor de deur:

DE BOERENKOOLTOCHT
Wanneer: Zaterdag 8 december
Waar: Hotel het Zwarte Water in Zwartsluis
Opgave: Marcel Sleurink (m-sleurink@hetnet.nl)

Het is natuurlijk erg leuk om ook in de winter contact te onderhouden 
met de andere Koggeschippers en weer eens gezellig bij te kletsen. Hier-
voor is de boerenkooltocht de perfecte gelegenheid. Gezellig samen een 
stukje varen en heerlijke stampotten eten. Het is ook leuk om te zien dat 
alles er zo anders uit ziet in de winter, dan wanneer je er zomers vaart. 
Voor degene die de boot op de kant hebben staan is er misschien wel 
een plekje bij iemand anders aan boord die wel mee vaart. 
Ook is er natuurlijk de mogelijkheid om met de auto die kant op te gaan. 
Omdat we door moeten geven met hoeveel mensen we verwachten te 
komen is het wel belangrijk dat u zich opgeeft. Dit kan via de mail. Doe 
dit voor 1 december 2018.

Groeten van de evenementencommissie en hopelijk tot ziens bij de 
boerenkooltocht!

Groeten van de evenementencommissie:

Marcel Sleurink, Jan en Desiree de Vries, Rita van de Kolk, 
Peter en Marlies Zijlstra en Jan van de Werf.
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WIST U DAT?
Nieuws over alle havenactiviteiten en weetjes over het reilen en zeilen op 
de haven niet alleen in de Scheepspraet komen, maar ook kunnen wor-
den gedeeld via Facebook en Twitter? Voor adressen zie pagina 5. En dat 
verspreiding via Facebook en Twitter dus niet gebonden is aan verschij-
ningsdata van de Scheepspraet? Dus als u iets heeft dat u wilt delen met 
verenigingsleden dat niet kan wachten tot een volgende Scheeppspraet, 
laat het ons dan weten: redactie@wsvhetkoggeschip.nl.

DIT DOET DE VERENIGING GOED...
Van Marian (van Dijk van onze ledenadministratie) kregen we deze quote 
uit een mail die onlangs naar haar gestuurd was: “We hebben vorig jaar 
twee keer als passant van uw haven gebruik gemaakt en waren onder de 
indruk van de uitstekende voorzieningen”.

Van de
Redactie

ONPRETTIGE VERRASSING
Bij de redactie is een mail binnen-
gekomen van een lid van onze 
vereniging. Hierin vertelde hij 
erg onprettig verrast te zijn bij 
terugkomst van zijn vakantie. Er 
bleek namelijk iets van hem weg-
genomen te zijn uit het fietsenhok. 
Hij heeft dan ook het verzoek 
of degene die dit van hem heeft 
‘geleend’, dit weer terug zou willen 
leggen/hangen zoals aangetroffen.
 

Ook namens het bestuur graag nogmaals aandacht voor het labelen 
van uw spullen in de fietsenhokken: wilt u ervoor zorgen dat er alleen 
goederen zijn die in het fietsenhok horen? Afgelopen 4 juli is er een ronde 
gemaakt en zijn er op de niet gelabelde goederen een briefje gehangen. 
Op 3 oktober waren er nog steeds niet gelabelde goederen. Wilt u er 
rekening mee houden dat als er goederen ongebruikt en niet gelabeld in 
fietsenhok zijn en hier niet thuis horen, deze zullen worden verwijderd.
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Even

Voorstellen
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Even

Voorstellen
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? Marcel Kievit
Waarom? Voorzitter W.S.V. Het Koggeschip

Best leuk die nieuwe rubriek die onze redacteur 
heeft bedacht: “even voorstellen”. Totdat je de 
vraag krijgt om daar een bijdrage aan te leveren, 
dan is het in één keer toch iets minder. Maar na-
tuurlijk werk ik er graag aan mee, want het helpt 
als we weten wie er bij ons aan de haven rondlo-
pen, welk gezicht bij welke naam hoort etc. Dus 
daar gaan we..

Ik ben Marcel Kievit (49 jaar), getrouwd met Bernadette. Samen hebben 
we 1 dochter, Mirthe, die inmiddels alweer 17 jaar is en dit jaar begonnen is 
met de studie psychologie in Groningen. Ik ben in Kampen geboren en op-
gegroeid, na mijn middelbare school ben ik naar Den Helder vertrokken om 
daar de officiersopleiding van de Marine te gaan volgen. Na een loopbaan 
van 19 jaar waarin ik van allerlei functies heb gehad, ben ik 10 jaar geleden 
bij Rijkswaterstaat aan de slag gegaan waar ik nu (na ook al weer een aan-
tal functies) projectmanager ben voor onderhoudsprojecten, eerst een aan-
tal jaren allerlei projecten rondom het IJsselmeer aan sluizen en bruggen 
gedaan en nu in het Noorden van het land om daar groot onderhoud aan 
de wegen voor te bereiden en te laten uitvoeren. Om een beetje in conditie 
te blijven pak ik regelmatig de racefiets (vooral in de zomer) of doe ik de 
sportschoenen aan om een rondje te gaan hardlopen.

In onze vrije tijd, hoe kan het ook anders, bevinden wij ons op het water. 
Dat doen we aan boord van onze aquanaut 1000 motorkruiser, ms Amigo 
(ligplek 54). We hebben daarmee al heel wat vaaruurtjes door Nederland, 
Belgie, Duitsland en zelfs Frankrijk en Luxemburg gemaakt. De mooiste trip 
tot nu toe was wel het rondje: ‘Maas-Moezel-Rijn’.

Waar u me verder van kent? Tja. Dat weet u vast wel, ik schrijf regelmatig 
in de Scheepspraet.
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Mededelingen van de 
Leden administratie
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Mededelingen van de 
Leden administratie
LEDEN AANGEMELD
Aanmelddatum Naam Plaats                                                
14-08-2018 Duiveman, Jacco Kampen 

LEDEN AFGEMELD
Stopdatum Naam Plaats                                                
31-12-2018 Riele, Suzanne te Kampen 
15-06-2018 Vos, Karin de Kampen 

LEDEN MUTATIES PLANNINGEN
Datum Steiger Naam                                   Plaats             
01-08-2018 LS002 Pols, Caroline Kampen
01-08-2018 PS03 Steen Redeker, G.J. IJsselmuiden
23-07-2018 LS045 Stoop, Frans Apeldoorn
23-07-2018 Zwerfplek01 Niemeijer, Chris en Chantal Kampen
26-06-2018 LS016 Rotering, Cees Harlingen
26-06-2018 LS079 Raalte, Dries van Kampen

WACHTLIJST LOOPSTEIGER DD. 11-09-2018
Datum Steiger Naam                                   Plaats             
30-03-2015 2,85 Vos, W.J. Kampen
27-05-2015 3,55 Schutten, H.J. Veenendaal
28-08-2015 3,4 Roozen, A.J.M. Beekbergen
17-09-2015 2,8 Wilde, D. de Kampen
16-09-2016 3,4 Ouwerkerk, S. Wijhe
08-07-2017 3,05 Kistemaker, D.H. Dieren
10-07-2017 3,4 Dekker, D. IJsselmuiden
18-07-2017 3,25 Kraan, J.W.C. van der Nunspeet
07-09-2017 3,4 Niemeijer, G.C. Kampen
07-09-2017 3,5 Putten, R van IJsselmuiden
19-10-2017 2,9 Vergunst, P. Kampen
04-11-2017 3,5 Lankhorst, A. Ens
07-11-2017 3,4 Barneveld, P.E. van Denekamp
26-01-2018 3,85 Meijeren, H. van Kampen
30-01-2018 2,54 Bos, W.T. Kampen
03-04-2018 3,5 Musscher, H.H.E. van Lelystad
06-05-2018 2,15 Dekker, W. IJsselmuiden
24-05-2018 2,8 Uijt de Boogaardt, C.J.E. Kampen
29-05-2018 2,8 Brink, K. IJsselmuiden
14-08-2018 3,25 Duiveman, W.J. Kampen

Marian van Dijk: leden@wsvhetkoggeschip.nl
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In gesprek met 
Johan Scholten

                            (voorzitter WSV Koggeschip 1991 – 1997)

Over toen, daarvoor en nu.

Het leek de redactie en ook anderen ;) leuk om eens herinneringen op te 
halen uit het verleden, uit vroegere tijden in het bestaan van onze haven-
vereniging. Hiertoe zijn we in gesprek gegaan met ere-voorzitter en gou-
den speld drager Johan Scholten.

Johan, kent u hem nog? Zijn vrouw Dinie en hij hebben meer dan 40 jaar 
een boot gehad en hadden een ligplaats in de haven (helemaal in het begin 
zelfs 2 !). Hij is in de ‘watersport’ begonnen met een houten kano die zo lek 
was dat hij snel naar de overkant van de IJssel moest roeien, anders redde 
hij het niet. Daarna volgden (samen met Dinie) een kleine BM zeilboot, een 
verbouwde oude marine barkas en een bakdekkruiser. Hun laatste boot 
hebben ze in 1974 helemaal naar hun eigen wensen laten bouwen en zelf 
afgetimmerd: een 9,70 meter lange rondspant (Gillissen vlet) genaamd 
“De Kamper 
Steur”… onze 
“camper op 
het water”:  

Een stalen 
boot, want (de 
eerste) polyes-
ter boten vond 
hij maar niks: 
“tupperware-
bodems”. Ze 
voeren graag 
over de ri-
vieren samen 
met de be-
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In gesprek met 
Johan Scholten

roepsvaart. Ze hadden minder met de Friese wateren, “te druk en te veel 
onervaren schippers” ! Ze maakten hun eerste buitenlandse reis in 1976 
naar Dinant, België. Ze gingen toen met een paar Koggeschippers, o.a. 
Gijs van ‘t Zand, daarheen. Voor toen was dat heel wat ! Er was nog geen 
Koggeschipper zo ver weg geweest. Verste bestemming ooit was Strass-
burg. Dit was wel de mooiste vaartocht van hun varend bestaan. Daarbij 
zijn ze op de heenweg binnendoor een kleine 300 sluizen tegengeko-
men. Ja, dan wordt je wel gedwongen om een ander levenstempo aan te 
houden!

In Frankrijk was het niet anders. Soms was het daar een kwestie van 
“naar de dorpskapper gaan” om te vragen waar de sluiswachter woont 
en dan deze op te trommelen. En soms werd de sluis ook gebruikt als 
loswal en dan kon je, als je pech had, gewoon 2 à 3 dagen gaan zitten 
wachten totdat de lading gelost was…je moet dus geen haast hebben. 
Maar dat weet menigeen van jullie ook wel, denk ik zo. Zijn vaarbewijs 
heeft Johan gehaald op de zeevaartschool in Delfzijl. Daar zijn meer Kog-
geschippers heen geweest, weet hij te vertellen.
Ze kijken samen terug op een mooie tijd, waarin ze veel van de natuur en 
het landschap onderweg hebben kunnen genieten. Hun mooiste herinne-
ring aan het varen: voor anker gaan op het Ketelmeer bij Ramspol en dan 
de zon ’s avonds zien ondergaan en ’s ochtends weer zien opkomen.

De laatste 30 jaar van zijn werkzame leven was Johan directielid bij 
Algemeen Ziekenfonds Zwolle/Kampen, later gefuseerd tot Het Groene 
Land (nu Zilveren Kruis). Vanuit die functie heeft hij het opzetten van 
de ICT, het prille begin van de automatisering, aangestuurd. Johan heeft 
zelfs destijds het ledenbestand van de vereniging op ponskaarten gezet. 
Inmiddels is hij al geruime tijd met pensioen en woont samen met zijn 
vrouw in een mooi appartement in IJsselmuiden.

Hij heeft vroeger HBS staatsexamen gedaan. Hij wilde eigenlijk naar de 
universiteit, maar voor iemand uit een arbeidersgezin was dat ‘not done’. 
Het was al heel wat dat hij naar de MULO mocht ! Zijn broers moesten 
direct na de lagere school gewoon aan het werk.
Als hij het school- en studentenleven over mocht doen, dan zou hij nu 
kiezen voor Gymnasium en een studie Psychologie aan de universiteit. Hij 
leest graag en veel, …over psychologie.
 
Johan is altijd al bijzonder actief geweest in het verenigingsleven naast 
zijn werk en ook na zijn pensioen. Hij heeft zich niet alleen ingezet voor 
onze haven. Hij was mede-oprichter en eerste voorzitter van de Kamper 
Sportraad, die in de gemeente de belangen behartigt van de sport in 
het algemeen. Hij was ook jarenlang voorzitter van het overkoepelend 
orgaan Stichting de Hanze die zich inzette voor de belangen van alle 
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watersporters en havenverenigingen in en om Kampen. Hij is penning-
meester geweest bij de Stichting Kamper Kogge tijdens de bouw van de 
Kogge. En hij was mede-oprichter (samen met Koggeschipper Herman 
Tausch) en lange tijd voorzitter van de Kamper Koggezangers. Hij kon 
gewoon “nooit z’n mond houden” tijdens gesprekken, algemene leden-
vergaderingen en bijeenkomsten “en dus” …wordt je al gauw gevraagd 
voor een actieve rol in het bestuur.
Later heeft hij ook nog Nederlandse les gegeven aan asielzoekers. Kort-
om, een man die zich graag inzet voor de medemens en maatschappij.

Johan is niet alleen voorzitter geweest van onze havenvereniging maar 
voordien ook voorzitter van de technische commissie. In die periode is 
de loods gebouwd (in 1975 was de feestelijke opening) en heeft hij zwaar 
de hand gehad in de uitbreiding van de haven. Toen is namelijk, na vier 
jaar getouwtrek en gebakkelei met de gemeente, de huidige weg achter 
de haven langs nieuw aangelegd en kon de weg direct langs de kade én 
de grond tot aan de nieuwe weg worden afgebakend en worden gezien 
als ‘nieuw’ grondgebied voor de haven. Dit bood de mogelijkheid voor 
een eigen parkeerplaats en speelweide ! Hij deed dit natuurlijk niet alleen, 
maar kijkt hier wel trots op terug.

In zijn tijd als voorzitter van de vereniging is ook de ‘werkplicht’ inge-
voerd. Niet werken betekende toen ook ‘extra betalen’. Niet alle kog-
geschippers waren het daarmee eens. “Doet ons denken aan de oorlog” 
zeiden sommige. Gaandeweg de jaren kreeg je steeds meer ambtenaren 
en kantoorlui i.p.v. bankwerkers en timmerlui als lid van de vereniging. 
Dus is het steeds moeilijker geworden om voor bepaalde klussen iemand 
te vinden onder de eigen leden.  “Ik heb het idee dat we vroeger meer 
dingen zelf konden en deden. Zo’n douche en toilet huisje is natuurlijk 
heel mooi, maar in die tijd hadden we, denk ik, zoiets zelf gebouwd…”.

Johan vindt het wel grappig om te zien dat veel kinderen van toen nu in 
het bestuur en op andere posities zitten.
 
Natuurlijk is Johan ook gevraagd naar leuke herinneringen uit de oude 
tijd: tijdens een toertocht ergens in of na 1969, toen de toertochten weer 
waren opgestart, werd net als tegenwoordig ook toen een ‘wedstrijd in 
behendigheid met de boot’ gehouden. Ditmaal ging het erom dat je op 
de Veneriete netjes om boeien heen kon varen. In die tijd hadden som-
mige ‘eigen bouw’-scheepjes een automotor ingebouwd. Dat ging met 
zulke wedstrijden niet altijd goed. Eén boot voer met grote snelheid zo 
de oever op. Wat bleek: de eigenaar beschikte nog niet over een ‘ach-
teruit’: “Achteruut ligt nog in de schuure !” :) Een andere keer tijdens 
de toertocht werd Gijs van ‘t Zand, het ‘geweten’ van het Koggeschip, 
Schipper van het jaar, maar de eerste prijs, een Edammer kaasje, was de 
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avond ervoor al verorberd. Dus toen werd besloten om de prijs, nieuwe 
voorraad kaas, naderhand persoonlijk af te leveren. Ook dit was voor Gijs 
echter geen succes, want de ‘gulle’ gevers bleven uiteraard even wat 
drinken en voor hij het wist was de prijs alwéér verorberd… “Ik ben er 
niets mee opgeschoten !” aldus de verbouwereerde Gijs.

Johan heeft zich in het verleden verweerd tegen het verbod om in het 
riet te parkeren met je boot. “Meneer Scholten, een auto parkeert u toch 
ook op een parkeerplaats. Die schuift u toch ook niet zomaar in de berm 
??”, werd er dan gezegd. Als voorzitter van de Hanze heeft hij ook nog 
de protestactie van menig bootbezitter tegen het verbod op het aan-
meren op Keteleiland i.v.m. het beschermen van de vogels op het eiland, 
meegemaakt (waarover in een latere editie van Scheepspraet meer !). 
Jonge jongens uit de Riette waren altijd in het haventje op Keteleiland 
te vinden, dus die waren het er helemaal niet mee eens. Die hebben toen 
het bootje gepikt van de vogelwachter en op de stoep van de gemeente 
gezet. Johan werd daarvoor op het matje geroepen door de gemeente, 
terwijl hij er niets vanaf wist…

Weet u overigens nog dat de havenmeester vroeger ook hellingmeester 
was? En weet u nog dat een keer een ongeluk is gebeurd met de helling-
wagen? Een boot op de wagen ging op gegeven moment schuin en toen 
is de eigenaar van de boot eraf gesprongen (toen mocht je nog op de 
boot blijven tijdens zo’n helling-actie) en heeft zijn knie gebroken.

Ter afsluiting de vraag aan Johan “Wat wenst u alle Koggeschipleden?” :
“Dat de Koggeschip-mentaliteit nog lang blijft, …aanpakken, doen,  …zet 
je in voor de mooiste haven van Kampen !”
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Kleurplaat
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