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Voorwoord, van de

Voorzitter
Beste Koggeschippers,

Soms gaat de tijd zo snel, voor je gevoel in ieder geval, dat ik het idee
heb dat ik het voorwoord voor de vorige scheepspraet nog maar net
naar onze redacteur verstuurd heb. Dat blijkt niet zo te zijn en bijna
ongemerkt zitten we alweer richting de kerstdagen. En ‘moet’ ik aan
de slag om dit voorwoord te schrijven. Als ik terugblik tot de vorige
scheepspraet is er best weer van alles gebeurt, deels proberen we iedereen via twitter/facebook/website te informeren over wat er gebeurt. De
ene keer lukt dat wat beter dan de andere keer.
Helaas gaat het altijd op de verkeerde momenten iets minder goed. Zo
kon het gebeuren dat we als bestuur opgeschrikt werden door de rouwkaart van het overlijden van Cobi Nieuwenstein-Diender, echtgenote van
Jan. Door het voor ons plotselinge overlijden en de schok die dit te weeg
heeft gebracht hebben we verzuimd dit breder te delen onder de leden,
hierdoor kon een aantal leden niet aanwezig zijn bij de crematie. Excuses
hiervoor. Ondanks dat waren er toch een behoorlijk aantal Koggeschippers aanwezig. Ook via deze weg willen we Jan en de (klein)kinderen
veel sterkte wensen.
Wat wel goed ging is de duikactie van “De Oester” op zaterdag 27 oktober hebben 4 duikers in totaal 83 autobanden tussen de werksteiger en
de jollensteiger opgevist. In een goed uur hadden zij dit klusje geklaard,
zelfs zo snel dat de razende reporter van de stentor beteuterd op keek
toen hij rond 11 uur foto’s wilde komen nemen en de duikers smullend
aan de koffie en gehaktballen aantrof in het praethok.
Met een select gezelschap koggeschippers zijn de banden verzameld en
schoongespoten, afvoer moeten we nog regelen.
Ook hebben we in oktober twee keer een groep van twintig studenten
bij de haven uitgenodigd die in het kader van hun studie aan de Universiteit Groningen zich een konden uitleven in het maken van plannen
voor herinrichting van ons terrein. De resultaten hebben we net binnen
en zullen we de komende tijd gaan bekijken. We hopen hier inspiratie en
vooral goed ideeën uit te halen.
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Ook is er afstemming geweest met onze buren. Met zowel de verenigingen als ook de commerciële partijen hebben we een avond bij elkaar
gezeten om met name ontwikkelingen te delen, elkaar te leren kennen
en gemeenschappelijke belangen te herkennen. Mooi om te zien dat dit
initiatief goed ontvangen is, in het voorjaar komen we weer bijeen.
Dan praten we oa over de geplande werkzaamheden aan de Ganzesluis.
Hierover heb ik in november contact gehad met de projectleider van de
provincie Overijssel. Het ziet er naar uit dat de hinder die we ervan gaan
ondervinden beperkt blijft. Mede door het gesprek wat al het plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het regio team van het Watersportverbond (oa Wim Vos) wordt geprobeerd om de werkzaamheden aan de
deuren en de sluiskolk na het watersportseizoen te laten plaatsvinden.
Deze werkzaamheden kunnen alleen plaatsvinden als de sluis gestremd
is en als er geen storm is. De exacte data zijn nog niet bekend zodra we
meer weten (waarschijnlijk maart 2019) zullen we dat delen.
Natuurlijk gaan alle fysieke werkzaamheden ook door oa winterklaar maken van de haven, hellingwerk etc. Verderop in deze scheepspraet meer
informatie over de werkuren, een regelmatig terugkerend onderwerp
van discussie.
Voor de ultieme watersporters nu op naar de boerenkooltocht. Ik wens u
alen, mede namens het bestuur alvast goede Kerstdagen en een mooie
jaarwisseling.
Tot bij de haven of op de Nieuwjaarsreceptie.

Marcel Kievit

Voorzitter
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HET BESTUUR VAN
W.S.V. HET KOGGESCHIP:
VOORZITTER
		Marcel Kievit
 J. van Arkelstraat 9
		8266 CK Kampen
 038 - 3331422
 vz@wsvhetkoggeschip.nl

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

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

LEDEN ADMINISTRATIE
		Marian van Dijk
 Esdoornhof 21
		8266 GB Kampen
 06 - 14759371
 leden@wsvhetkoggeschip.nl
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Van de

Penningmeester
Hallo Koggeschippers,
Even een oproep: het kan natuurlijk voorkomen dat u in de loop van de
tijd een andere boot hebt gekregen die u op uw bestaande ligplaats
heeft kunnen leggen. Op zich geen probleem natuurlijk als dit passend is,
maar wij houden graag wel de ligplaatsadministratie ook up-to-date.
Mocht zich bij u zoiets voorgedaan hebben wilt u dan even inloggen in
e-captain om de wijzigingen door te geven? Bij voorbaat dank.
Komt u hier niet uit dan mag u een mutatie ook doorgeven per mail aan
leden@wsvhetkoggeschip.nl of penning@wsvhetkoggeschip.nl.
Met vriendelijke groet,

Ard Opgelder

Penningmeester
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Een bericht van uw

Razende Reporter
Normaal zie je na een brand waarbij asbest is vrij gekomen ‘witte maanmannetjes’ rondlopen. Nou zoiets bleek er ook aan de hand op zaterdag
27 oktober. Er liepen echter bij WSV ‘t Koggeschip zwarte maanmannetjes rond.
Daar moest ik het fijne van weten, wat was hier aan de hand, wat werd er
hier in de doofpot gestopt? Ik begon mijn onderzoek in een klein houten
gebouwtje, want wat rook het daar lekker, koffie gehaktballen, satésaus.
Als door een magneet werd ik aangetrokken......en de kachel brandde en
wat een fijne ontvangst. Nou en wat die mevrouw vertelde, er lagen objecten in het Ganzendiep, zwarte ronde objecten.
Nou ik zat direct op het puntje van stoel. Die zwarte maanmannetjes waren natuurlijk bom experts, dat kon niet anders! Nadat de koffie verorberd
was vervolgde ik mijn onderzoek, wat een bedrijvigheid.
Er werd door de aanwezigen lacherig gedaan, ik dacht die zijn rustig met
die potentiële projectielen zo dicht bij! Er werden schattingen gedaan,
40 stuks? Sommigen zeiden 60! Ik schrok me een hoedje, zo veel explosieven zo dicht bij. En er liepen ook nog kinderen rond, wat was ik op het
spoor gekomen? Dit moest de wereld weten.
Er werden touwen klaargelegd, de maanmannetjes verdwenen in het water, twee aan twee, en al snel kwam het eerste ‘projectiel’ boven water. Ik
stond veilig achter een grote ronde blauwe tank. Ik denk; hier sta ik veilig
met een grote watertank tussen mij en het projectiel. Maar ik schrok hevig
toen ik zag waarachter ik me verscholen had, een dieseltank! Maar mijn
drang naar de waarheid won het van mijn angst.
Met een angstige blik keek ik naar de rand van de steiger, wat kwam daar
boven water? Mijn hart bonkte in mijn keel. Het object was rond, onge-
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veer 50 cm rond, bedekt met schelpen. Een
helpende hand op de kant pakte het object
aan en bracht deze naar iemand met een
schep en een ander met een hoge druk
spuit. Deze persoon kwakte het object op
de grond, mijn hart sloeg over......ik dacht
dit is mijn laatste poging tot een verslag, ik
kneep mijn ogen dicht, maar de klap die ik
verwachte bleef uit. Al snel werd het object
door een kind(!!!) met een schep bewerkt en
werden de schelpen verwijderd, waarna het
object met de hoge drukspuit werd bewerkt.
Ik kroop nog iets dichter bij, maar kon nog
steeds niet ontdekken wat het was.
Ik kon een naam op het object ontwaren: Otten, en op een ander object
De Wilde. Het sloot precies aan bij de oorlog, waarbij militairen hun bommen een naam gaven en deze naar hun tegenstander zonden. Het angstzweet liep me over de rug. In rap tempo werden van diverse kanten nog
meer objecten aangedragen. De berg met objecten werd groter en groter.
Inmiddels was de schoonmaak van het eerste object gereed, en wat bleek,
het was een autoband! En het was er niet één, maar het waren er 83! Het
waren dus helemaal geen projectielen of explosieven, maar
autobanden waar de kleinere
bootjes op hadden gelegen in
het verleden. Eigenlijk viel het
mij wel even tegen, want 83
bommen werden gewijzigd in
83 autobanden.......
De duikers, want dat waren
het, klommen na ongeveer een
uur uit het water, hun werk zat
er op. Onder het genot van een bakkie en een balletje werd nagepraat
over de duik en de opbrengst. Niemand had de weddenschap gewonnen
van de totale hoeveelheid banden. Wel werden er oplossingen aangedragen om de banden uiteindelijk op te ruimen. Er gingen stemmen op om
elke boot te versieren met een band als kerstversiering, maar daar kwamen ze er dus een paar tekort voor. Brandstof voor een paasvuur was een
andere optie, maar daar werd ook al snel van afgestapt, want het milieu
hé. Kortom, binnenkort volgt er waarschijnlijk nog een verslag over de
eindbestemming van deze autobanden.
Voor nu, een hartelijke groet van uw Razende Reporter
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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?
Waarom?

Ard Opgelder
Penningmeester W.S.V. Het Koggeschip

Voor degene die mij nog niet
kennen wil ik mij bij deze even voorstellen: Geboren en getogen aan het
Koggeschip.
Mijn jeugd dus met heel veel plezier
voor een groot deel aan onze mooie
haven doorgebracht waar mijn
ouders een mooie eigengebouwde
boot hadden liggen. Ook zijn mijn
ouders nog een poos havenmeester
geweest, waarbij ik onder anderen
de verkoop van de dieselolie deed vanuit een caravannetje op de parkeerplaats.
Tijdens die periode ook mijn vrouw (Leonie) aan de haven tegen het lijf
gelopen. Zij lag daar ook met de boot van haar ouders. Eigenlijk altijd in de
watersport blijven hangen. Eerst met onze zeilboot (een Sturgeon22, “Opzijl”) en momenteel met onze kinderen Jolijn en Fedde op onze motorboot
“Forte”. Hiermee gaan we met zijn allen nog altijd graag op pad en maken
daarmee binnen- en buitenwater onveilig. Leuk detail is dat wij momenteel ook op de ligplaats liggen waar mijn ouders ook zo vele jaren hebben
gelegen.
Op mijn manier altijd een steentje proberen bij te dragen aan onze vereniging. Van 1995 tot 2002 als voorzitter van de Jeugd- en Zeilcommissie zitting gehad in het bestuur en vanaf 2010 als penningmeester. Dit sluit mooi
aan bij mijn werkzame carrière in de accountancy branche.
Wij hopen nog lang aan onze mooie haven te kunnen vertoeven. Fijne
decembermaand namens Ard, Leonie, Jolijn en Fedde en graag tot ziens bij
ons aan de haven.
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Van de

Technische
Commissie

WERKUREN LEDEN
Per jaar is het de bedoeling dat leden zich minimaal 2 x 4 uur in zetten
voor de vereniging. Wij als vereniging hielden deze uren al bij, maar daar
gaan we nu meer aandacht aan besteden. We missen echt mankracht, de
haven gaat zienderogen achteruit door stilstand. We hebben als vereniging iedereen echt nodig.

Waar hebben we hulp bij nodig? Bij “ALLES”, van koffie zetten tot zwaar
werk. Van advisering, foto’s maken tot snoei- en schilderwerk. Ook voor
de leden die fysiek minder mogelijkheden hebben, zijn er klusjes die uitgevoerd kunnen worden. Aangezien we de afspraak hebben dat onze leden
minstens 8 werk uur per jaar maken, willen wij als vereniging het ook toegankelijk maken. Dat wil zeggen, jullie de mogelijkheid bieden deze uren
te kunnen maken. Daarnaast blijven de leden zelf verantwoordelijk voor
het maken van de uren. Dus meld je bij de TC. Het is niet verplicht om af te
wachten tot je een oproep krijgt !
Wat gaan we doen en wat vragen wij?
Wij gaan per jaar meerdere data vaststellen waarin mensen geacht worden te komen en te helpen. Dat zal opruimwerk zijn, snoeiwerk, maar ook
koffie zetten en ook licht werk (uitdelen gereedschap, spullen aangeven
etc). We hebben alle handen nodig. Denk aan oplossingen en aan wat u
“wel” kunt. Wij als vereniging, samen met alle leden, zullen u dankbaar zijn.
Alles wat we samen doen en zelf doen, hoeft niet te worden uitbesteedt,
dit heeft direct effect op onze prijzen. Daarnaast schept het samenwerken
een band en een gevoel van trots op ons Koggeschip.
Voor deze dagen zullen wij een ‘x’ aantal leden gaan oproepen. U krijgt
hiervan dus een bericht. Tijdens een dergelijke dag zullen er één of meerdere TC leden aanwezig zijn om de werkzaamheden in goede banen te
leiden. De uren die gemaakt worden zullen worden geregistreerd. Graag
hiertoe uw uren doorgeven. Ook de uren die boven de 8 uur zijn willen we
graag bijhouden. Het aantal werkuren kunt u na afloop van de dag doorgeven aan het TC lid die deze dag aanwezig is.
We hopen op een goed verloop van de winter, zodat de haven aan het
begin van het seizoen er weer goed verzorgd uit ziet. Daar hebben we
tenslotte allemaal een heel seizoen plezier van.
Met vriendelijke groet,
De Technische Commissie
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Van de

Redactie

Commissie

EEN BLIJK VAN WAARDERING, DAT DOET ONS GOED
Marian van Dijk, van onze ledenadministratie, stuurde ons de afgelopen
periode 2 mailtjes die naar haar gestuurd waren. Hierin wordt aangegeven
waarom met het lidmaatschap opzegt, maar ook hoe plezierig men het
heeft gehad in onze haven. En dit wilden wij u niet onthouden:
“Omdat we de boot verkocht hebben willen we per 1 november 2018 ons
lidmaatschap van de watersportvereniging Het Koggeschip opzeggen.
Het was van korte duur dat we mochten genieten van de prachtige haven,
maar dat hebben we dan ook met volle teugen gedaan. Rest ons nog jullie
hartelijk te danken voor de fijne jaren en we komen vast nog wel eens langs.
Helaas moet ik je mededelen dat we besloten hebben, om het lidmaatschap
en ligplaats bij WSV Het Koggeschip per 1-1-2019 op te zeggen.
De reden is, dat we de komende jaren in Friesland willen gaan liggen.
We vertrekken rond half oktober 2018 uit de haven en zal dan ook de sleutel van het hek inleveren bij de havenmeester. Over de haven niets dan lof!!!
SOCIAL MEDIA
Nieuws over alle havenactiviteiten
en weetjes over het reilen en zeilen
op de haven kunnen niet alleen in de
Scheepspraet komen, maar kunnen
ook gedeeld worden via Facebook
en Twitter:
		www.wsvhetkoggeschip.nl
 		wsvhetkoggeschip
		wsvtkoggeschip
De verspreiding via Facebook
en Twitter is dus niet gebonden
aan de verschijningsdata van de
Scheepspraet.
Dus als u iets heeft dat u wilt delen met verenigingsleden dat niet kan
wachten tot een volgende Scheepspraet, laat het ons dan weten:
redactie@wsvhetkoggeschip.nl.
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GEZONDE VOEDING
Hier had Uw advertentie

KOM EN BLIJF
OP GEWICHT
kunnen staan !!!!

Met advies en begeleiding van voedingsconsulente Marlene gaat dat zeker lukken!

GEEF
KLEUR
AAN JE
Voor Info
mail redactie:
LEVEN MET DE
SCHIJF VAN 5
scheepspraet@wsvhetkoggeschip.nl
U bent hartelijk welkom voor een gratis en
vrijblijvend kennismakingsgesprek.

MARLENE HARING
Uitenhage de Miststraat 23 - Kampen

Tel. 06-15612243  Schijfvan5
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Mededelingen van de

Leden administratie
Vragen, opmerking en/of aanvullingen s.v.p. mailen naar:
Marian van Dijk: leden@wsvhetkoggeschip.nl
LEDEN AANGEMELD
Aanmelddatum Naam
29-09-2018
Reumer, J.
17-09-2018
Douwsma, W.

Plaats
Wezep
Zwolle

LEDEN AFGEMELD
Stopdatum
Naam
12/31/18
Schuurhuis, D.J.
12/31/18
Klunder, M.F.
12/31/18
Dalhuisen, J.
12/31/18
Weever, G.
10/28/18
Erven, J.G. van
10/26/18
Kraan, J.W.C. van der
10/10/18
Huijsman, H.W.
08/23/18
Wolda, G.D.

Plaats
Zalk
Apeldoorn
Apeldoorn
IJsselmuiden
Kampen
Nunspeet
Zwolle
Kampen

LEDEN MUTATIES PLANNINGEN
Datum
Steiger
10/09/18
Jollensteiger 13

Naam
Reumer Jan
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Plaats
Wezep
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Kleurplaat
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Verjaren
Op 30 december 1953 was de geboorte van WSV Het Koggeschip een feit.
Al enige tijd lagen aan het Ganzediep een aantal boten voor de wal. Totdat een aantal van deze ‘wildliggers’ de koppen bij elkaar stak en besloot
een watersport vereniging op te richting.
Alles heel formeel met als kers op de taart een bezoek aan de notaris met
het bezegelen en deponeren van de statuten. WSV Het Koggeschip had
het licht gezien. De jaren die volgden is er hard gewerkt om telkens onze
parel aan het Ganzediep te creëren. Het resultaat mag er nog steeds zijn.
Gegroeid tot ruim 100 ligplaatsen, een eigen loods, botenwagen, hijsinstallatie, mooi sanitair etc. Wat mogen we trots zijn op wat we hebben
en dankbaar voor het werk dat er al vele jaren door vele Koggeschippers
verzet is.
Een paar markante besluiten
uit de afgelopen 65 jaar zijn:
besluit tot oprichting van ons
Koggeschip, herhaalde besluiten tot uitbreiding, plaatsen
van de loods, aankoop botenwagen en ook het besluit om
t.a.v. verlegging Seveningseweg met als resultaat ons
enorme terrein.
Toertocht 1970

Zo even een paar grote
besluiten en markante
momenten uit onze geschiedenis. Ook vandaag staan we aan de vooravond van besluiten voor de toekomst. Met de diverse trends in de watersport is het zaak voor ons om scherp te blijven op elke stap die we zetten,
met de toekomst van het Koggeschip voor ogen. Met het ontwikkelen en
opstellen van een Koggeschip visie is een eerste stap gezet, een aantal
kleien stappen is gezet en de uitwerking van een groter plan (loods) is in
volle gang. Dit vergt een behoorlijke inspanning en als bestuur hebben we
besloten hier de prioriteit aan te geven. Dit betekent dat we onze 65ste
verjaardag niet groots vieren.
Ik ben er van overtuigd dat we met de visie, de uitwerking en realisatie
van een aantal plannen een prachtige toekomst voor onze parel aan het
Ganzediep tegemoet gaan, waar we nog lang van kunnen genieten!
Van harte gefeliciteerd!
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In gesprek met

Berend &
Martha

Het is zaterdagmiddag 17 november 2018 om 15:00 uur als ik in het
Myosotis kennis maak met Berend
Bakker en Martha Bakker-de Vries.
Berend is wellicht voor velen van
jullie bekend van de groenvoorziening bij de haven waar hij zich
lange tijd met hart en ziel voor
heeft ingezet. Ik praat met hen over zijn jeugd, hun leven samen, hun boot,
hun inzet voor de haven en ook de reden dat zij nu niet meer samen onder
één dak wonen. Let’s begin…
Berend en Martha zijn 56 jaar geleden getrouwd en hielden hun bruiloftsfeest in ‘de Riette’, in het jeugdgebouw. Berend was toen 29 jaar en Martha
22 jaar. Berend was er dus eigenlijk best wel laat bij ;-). De ‘romance’ is
begonnen toen ze elkaar tegenkwamen in de Stadsgehoorzaal voor een
toneelstuk van de plaatselijke jongelingsvereniging. Berend kende Martha
al langer omdat zij vaak kippenvoer kwam brengen bij zijn ouderlijk huis
aan de Rieteweg. Zijn ouders hadden naast 2 honden namelijk ook nog 10
kippen en Martha’s vader had een kruidenierswinkel. Berend was gek met
de honden. Berend was niet de enige jongeling thuis. Hij groeide op in gezelschap van twee zussen en een broer.
Die honden waren er overigens niet alleen voor de gezelligheid, nee, ze
hadden ook nog een taak. Ze hielpen de vader des huizes bij zijn bijverdienste. Zijn vader ving namelijk mollen en bunzings. Dit in opdracht van
boeren en ook om de vachtjes, de velletjes, door te verkopen zodat dit als
bont kon worden verwerkt in kleding. Zijn vader verdiende verder de kost
met vissen en met biezen (in de zomer) en riet (in de winter) snijden en
oogsten. In de oorlog stroopte vader Bakker de vissen. Op een gegeven
moment mocht hij namelijk niet meer legaal vissen vangen, omdat hij de
gevangen vis niet wilde leveren aan de Duitse Wehrmacht. Biezen oogsten
was vroeger zwaar werk waarbij men vaak meer dan 8 uur per dag in het
water stond.
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Berend zelf is na wat omzwervingen uiteindelijk ook met riet in aanraking
gekomen. Hij werd op een gegeven moment chauffeur op een hele grote
maaimachine voor riet (4 meter breed en 8 meter lang!) en daarna is hij
het resterende deel van zijn werkzame leven rietdekker geweest. Voor
deze laatste job kwam hij in heel Nederland en zelfs ook in Frankrijk en
Duitsland.
Hij begon zijn loopbaan overigens
dichtbij, namelijk
bij Berk in Kampen.
Hij transporteerde
destijds ter plekke
geproduceerde
pannen naar de
ververij. Dat heeft
hij twee jaar volgehouden. Daarna
is hij lange tijd
chauffeur geweest
op ‘kiepers’. Ik
wist zelf eerst niet
wat dit zijn, maar
Berend legde het
even uit: dat zijn
kiepauto’s. Hij is in ieder geval chauffeur geweest van een GMC kiepauto,
zo vertelde hij:
Hij heeft o.a. in Zeeland aan de Deltawerken meegeholpen en in Flevoland
aan de dijken bij de
inpoldering. Voor
het werk in Zeeland was hij wel 14
dagen achtereen
van huis en voor
het werk in de Flevopolder verbleef
hij door de week in
een barak en kwam
hij alleen in het weekend thuis. Zo houd je je huwelijk wel spannend… :-).
Om bij het werk in de Flevopolder te komen, moest hij overigens vanaf
de Ketelhaven met de boot verder.
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De vader van Berend had overigens alleen een roeiboot en die had hij om
te werken. Hij was dan ook heel boos toen Berend op een gegeven moment een boot liet bouwen voor recreatie. Vader Bakker vond dat maar
niets. Er moest in de vakantie gewerkt worden! Geen tijd voor vakantie!
In de vakantie moesten biezen worden gesneden! Zijn vader bleef bij zijn
principes, want hij is ook nooit mee wezen varen op hun boot.
Berend en Martha hebben 40 jaar lang dezelfde boot gehouden. Samen
met Herman, een kameraad van Berend, hebben ze destijds beiden eenzelfde boot (casco) laten bouwen en zelf ingetimmerd. Voor die tijd was
het een grote boot: 9.25 meter lang en 2,85 meter breed. Al die tijd hebben ze veel plezier gehad van hun tweede huis op het water.
In het begin sliepen hun kinderen, 2 jongens en 1 meisje, in stapelbedden
in de achtersteven. Later heeft Berend voor henzelf een 2-persoonsbed
achterin gemaakt. Ze gingen zo’n beetje standaard elke zomervakantie 3
weken lang met de boot weg. Naar de Biesbosch, naar Groningen, maar
de meest favoriete bestemming voor Berend was wel Noord-Holland.
Mooi varen daar!

Ze hebben ook wel eens panne gehad op het water. Een keer viel de
motor stil midden op het Veluwemeer. Gelukkig voeren ze altijd met 2
boten. Zijn kameraad Herman was ook mee en kon hun boot dus mooi
slepen terug naar Koggeschip.
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Andersom is ook wel voorgekomen. En midden in Utrecht hadden ze ook
een keer pech. Toen was het de keerkoppeling. Herman heeft toen zijn
zoon gebeld en die heeft helemaal vanuit Kampen een nieuw onderdeel
gebracht en toen hebben ze het ter plekke kunnen repareren. Berend
deed veel onderhoud zelf aan boord, aan de motor. Dus hij had er wel
verstand van. En o ja, bij het haventje ‘De ketting’ ging het een keer niet
helemaal goed met de box invaren. Het lukte niet met achteruitslaan, dus
toen voeren ze zo de wal op.
Toen ze wat ouder werden, gingen zie niet meer uit varen, maar bivakkeerden ze in de zomer 3 maanden lang op de boot liggend in de haven.
Berend was altijd druk in de haven, altijd bezig met de groenvoorziening.
Gras maaien, heg knippen, snoeien, onkruid verdelgen, mollen vangen,
steiger repareren. Ze zijn de laatste jaren daarnaast ook nog een deel van
het vaarseizoen havenmeester geweest.
Ook al was Berend met pensioen, desondanks zag Martha hem overdag
niet veel. Hij was vaak de hort op. Er was altijd wat te doen. Voor het
eten kwam hij altijd wel thuis. Sterker nog: hij kookte bijna altijd. En zaterdagmiddag gingen ze vaak samen naar de stad.
Berend was in die tijd heel graag buiten en hield niet van stilzitten. Eén
uitzondering: samen met Toon kon hij in het havenkantoor úren naar buiten zitten kijken…
Berend is geen grote prater, maar wel een stille genieter!
Berend is tijdens zijn goede werk voor de haven helaas ook eens door
wespen gestoken. Hij was aan het zoeken naar iets van een ontluchtingspijp bij de unit en bij het prikken in de grond heeft hij een per ongeluk
een wespennest geraakt. Hij kon nog net naar het terras lopen en in een
stoel ploffen, mompelen dat hij door 2 wespen was gestoken en raakte
toen bewusteloos. Er is toen snel 112 gebeld en hij is met de ambulance
naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft toen lang moeten herstellen. Hij
kwam in een soort van traject waarbij ze wespengif in je spuiten om je
resistent te maken.
Toen de kleinkinderen wat groter werden, hebben ze nog vaak meegedaan met de toertocht. Dat was altijd wel gezellig! , aldus Martha. En in
de haven was het ook altijd gezellig, koffie drinken, kletsen…
Berend was een echte doordouwer en bleef tot zijn 80e levensjaar heel
actief, maar…’ineens was alles afgelopen: de auto weg, de fiets weg, de
boot weg’ , aldus Martha. Berend kreeg namelijk ongeveer 4 jaar geleden
een herseninfarct. Gelukkig was hij toen thuis en was Martha erbij. Martha
belde direct haar zoon die terstond ter plekke was.
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Deze belde direct 112 en toen is Berend, die inmiddels bewusteloos was,
snel met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.
De dokter zei nog wel dat ze er mooi snel bij waren, maar toen kreeg hij
nog een tweede aanval en dat heeft hem voor de helft verlamd. Sindsdien kan hij niet meer lopen, maar…hij leeft nog. Het had ook heel anders
kunnen aflopen als er niet direct iemand in de buurt was geweest.
Hij is na een korte periode in Myosotis 4 jaar lang thuis verzorgd door
Martha. Ze hebben destijds moeten verhuizen van een voor iemand in
een rolstoel moeilijk toegankelijke flat aan de Jacob Catsstraat naar rolstoelvriendelijk appartementencomplex Havenoord.
Maar in de zomer van 2018 kreeg Martha een zware longontsteking en
van de antibiotica is ze zelfs nog zieker geworden. Ze was zo ziek dat
ze niet meer voor hem kon zorgen. Toen kon hij in het Myosotis terecht.
Maar het herstel duurde lang en op een gegeven moment zeiden hun
kinderen ‘Mam, het wordt veel te zwaar, afgelopen. We gaan vragen of
hij mag blijven.’ En dat kon gelukkig. Sindsdien is hij daar gebleven. Hij
vermaakt zich redelijk goed daar. Hij kan met de rolstoel overal komen.
Een greep uit het programma: maandagmiddag komt een koor zingen,
dinsdags is het altijd ‘rolstoeldansen’, woensdag in de ochtend wandelen met een vrijwilliger en woensdags zou zijn jongste zus hem ook nog
meenemen voor de bingo. Met de bingo heeft hij al wel eens wat gewonnen: planten, plak chocolade… Hij vermaakt zich verder met TV kijken.
Lezen doet hij niet, ‘het is geen lezer’.
De boot van Bert, hun jongste zoon, ligt nu in de haven van het Koggeschip. Zijn boot heeft dezelfde naam gekregen als de boot die Berend en
Martha hadden: KP44. Hoe ze aan die naam kwamen?
Nou dat zit zo: De broer van Berend’s vader overleed en toen vond zíjn
zoon in de portemonnee van die broer, zíjn vader dus, (volgt u het nog?)
een vergunning voor een punter uit ongeveer 1933, een concept, en die
punter heette ‘KP44’. Toen vond deze zoon dat ‘oom Berend’ dit concept
mocht hebben. Die hebben ze toen ingelijst en de naam hebben ze toen
gebruikt voor hun eigen boot.
Dus zo is het gekomen… Nu heeft Bert dit concept van hen gekregen en
de naam aldus aan zijn boot gegeven.
Ze zijn trots op hun kinderen Hans, Bert en Jetty. Voor de geïnteresseerden: Hans is werkzaam als interieurbouwer in grootkeukens, Bert is
schilder en Jetty werkt bij een kwekerij in conifeertjes.
Ter afsluiting doen Berend en Martha bij deze: ‘Groeten aan alle Koggeschippers!’.
Stephen van Veen
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De
Boerenkooltocht

Traditie 2018 Versie

Sinds jaren is de boerenkooltocht iets waar wij naar uitkijken, de voorpret begint al ergens in september in de “Boerenkooltocht app groep”,
en als de geplande datum bekend gemaakt word in de “Boerenkooltocht
app groep” is er weer een flinke piek in het dataverbruik van de familie
Kok en Opgelder. Steevast volgt dan de vraag wie het BK presentje zou
regelen, en of het ook is geregeld.
Maar wat is nou eigenlijk een traditie? Als je de van Dale er op na slaat
krijg je onderstaand:
Tra·di·tie (de; v; meervoud: tradities)
1. Oude gewoonte van een (grote) groep mensen.
2. Gebruiken en gewoonten die van de ene generatie op de andere
worden doorgegeven
Volgens mij is er een klein verschil tussen een traditie en een gewoonte.
Een gewoonte is bijvoorbeeld dat als in ons kleine dorpje in de noordkop Rob aan de deur komt voor de jaarlijkse collecte voor de Alzheimer
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stichting, en ik dan vraag waarom hij nu alweer aan de deur staat voor
deze collecte terwijl hij er gisteren ook al was. En wanneer Rob dan na
diep nadenken uiteindelijk in de gaten heeft dat hij in de maling word
genomen heb ik mijn lol-moment al gehad. En als ik het jaar er op weer
hetzelfde geintje uithaal is dat een gewoonte geworden. Waar Rob
overigens niet in trapte. Maar het jaar erop was Rob verhinderd en kwam
Rob zijn vrouw aan de deur met de collectebus en kon ik de gewoonte
weer oppakken met hetzelfde effect als de eerste keer bij Rob.
Een traditie is de kerstdagen vieren bij familie, of melkbussen schieten
rond oud en nieuw of natuurlijk de jaarlijkse boerenkooltocht vanaf het
WSV het Koggeschip.
Tradities zijn belangrijk in vele opzichten: houden het verleden levend,
zorgen voor veel voorpret in aanloop naar de uitvoering van de traditie, brengen en houden mensen bij elkaar, geven houvast in tijden dat
de veranderingen te snel lijken te gaan. Kortom best wel een belangrijk
onderdeel van ons bestaan. Soms word ook onderschat hoe belangrijk
een traditie kan zijn voor de deelnemers. De afgelopen dagen rondom de
goedheiligman voldoende in het nieuws geweest lijkt mij.
Zelf heb ik een 15 jaar in de organisatie van een motortreffen nabij Petten gezeten. Deze traditie is in 1990 ontstaan toen een groep vrienden
hun verjaardag gezamenlijk wilden vieren. Volgend jaar is de 30e editie.
Gedurende een heel weekend komen dan ruim 500 motorrijders naar de
tijdelijke camping om een weekend lang te genieten van muziek, koud
bier en bijkletsen met vrienden. Toen ik een jaar of 10 geleden met 1 van
de deelnemers aan de praat raakte vertelde hij dat hij vanaf het begin al
kwam, zijn zomervakantie rondom het motorweekend plande en dat zijn
kinderen hier ook rond liepen. En zijn verhaal was geen uitzondering, dit
was een hele belangrijke traditie voor hem, en ik zat in de organisatie
en had er tot op dat moment nooit op die manier naar gekeken. En nam
deze ervaring dan ook mee in de voorbereidingen van de daaropvolgende edities. De boerenkooltocht vanuit het Koggeschip is voor mij ook
een belangrijke traditie, samenzijn met familie en vrienden en het levend
houden van mijn verleden rondom het Koggeschip.
Ergens in een grijs verleden heb ik hier al eens een stukje over geschreven in dit blaadje, hoe in mijn beleving deze traditie is ontstaan. En 1 van
de traditie grondleggers is mijn ome Gerrit die samen met mijn vader
aan het eind van het vaarseizoen nog 1 keer de wilde wateren op wilden
gaan zonder de ballast van vrouw en grut, als mannen onder elkaar de
kou trotseren. Mijn ome Gerrit kwam in de 2018 editie van de boerenkooltocht ook een aantal malen ter sprake. Gedurende de tocht door de
Goot kwam het op de auto die niet op de handrem stond bij de kade aan
het Veneriette-kanaal en weg rolde richting het water en op het volg-
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bootje van Ome Gerrit kwam, vanuit het Veneriette-kanaal poeren op het
Zwarte water in de donkerste nacht, maar je was niet bang want ome
Gerrit was er. De 14e van deze maand is het 10 jaar geleden dat deze bijzondere en markante man definitief werd geveld door kanker, een groot
gemis maar mede door de boerenkooltocht traditie word de gedachtenis
levend gehouden(weer een reden waarom tradities belangrijk zijn).
Vanwege de weersvoorspelling was er twijfel of het wijs
was om met de boot te gaan,
en ondanks dat we allemaal een
robuuste buitenkant van stalen
mannen proberen te tonen is
vrijdagavond wel afgesproken
om op zaterdagochtend voor
vertrek de beslissing te nemen
om wel of niet met de boot
te gaan vanwege de wind. De
beide kapiteins van de Vagans
Aquiro en Redlegpo zouden de
beslissing nemen welke door de
rest gerespecteerd zou worden. Gelukkig lagen de voorspellingen niet
in lijn met de realiteit en vertrokken we met 2 schepen Kok en Opgelder plus aanhang het Ganzendiep op, waar nog 2 schepen met stalen
mannen(en wat vrouwen)het konvooi compleet maakten.
De reis verliep voorspoedig en het zicht was prima waardoor we goed
konden zien dat de Mandjeswaardbrug nog perfect functioneerde om de
eerste 2 schepen van het konvooi door te laten. En toen wij 10 minuten
later aankwamen was de brugbediening net even afwezig helaas.
Gelukkig is het gemiddelde gewicht van de opvarende bij ons aan boord
voldoende om de waterverplaatsing te doen toenemen waardoor de afstand tussen brug
en schip voldoende was om er
onder door te kunnen varen.
De rest van de reis naar Zwartsluis verliep ook zonder problemen, natuurlijk mede vanwege
het hoge zeemanschap gehalte
aan boord. Het aanmeren in de
jachthaven van Zwartsluis onder
de volle wind was weer even een
moment van “koppie erbij” maar
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met de semi-zeebonken bemanning was ook dit geen probleem.
De foto van Alexander die met de
voor en achterspring tussen zijn
tanden de Vagans Aquiro naar de
steiger trok tegen de teisterende
stormwind in zal menig vrouwenhart doen versnellen.
Bij de ingang van het restaurant
stond een illuster duo met een
hoog piraat gehalte ons op te
wachten, gelukkig waren ze ons
goed gezind en mochten we binnen komen. Door de organisatie was weer een prima warme hoek gereserveerd. Ook de maaltijd was van een hoog culinair niveau en meer dan ruim
voldoende voor eenieder. Het was zelfs mogelijk voor een niet met name
te noemen blonde dame om meer dan 4 keer een rondje langs het buffet
te lopen en lekker op te scheppen.
Wat ook nog het vermelden waard is: de Opgelder/Kok bemanning kreeg
voor het eerst in 40 jaar het telefoonnummer van de Mandjeswaard brugbediening!
Nadat de organisatie vertegenwoordiger, Marcel, ons jaarlijkse
BK presentje in ontvangst had
genomen, batterijen waren
helaas niet bijgeleverd maar de
tips waar hij thuis de batterijen
kon vinden klonken al vrij snel
van verschillende kanten, gingen
wij weer richting de boten. De
wind was toch wat aangetrokken
en maakte het vertrek vanaf de
lage wind zijde best lastig, maar
verliep ook nu weer zonder problemen. In het verbindingskanaal
hadden we de flinke wind schuin
op de kop en gaf een mooi effect aan het varen op dit stuk. Ook de rest
van de terug reis was prima, weinig tot geen last van de voorspelde weersomstandigheden gelukkig.
Aan de haven konden we na het aanleggen weer klinken op een mooie
boerenkooltocht en kijken weer uit naar de 2019 editie.
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