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Beste Koggeschippers,

Het is al weer even geleden sinds de vorige scheepspraet op de mat lag. 
Als u deze scheepspraet leest zijn de eerste vaardagen achter de rug en 
wordt er volop genoten van het water, het varen, maar ook van onze Pa-
rel. Er is een hoop werk verzet tijdens de actie dag, velen hadden gevolg 
gegeven aan de oproep en met een mooi resultaat. 

Verderop in deze scheepspraet een impressie van deze dag. Behalve 
dat er veel werk verzet is, zijn er ook nieuwe contacten gelegd en heeft 
de actie dag bijgedragen aan het verenigingsgevoel en betrokkenheid. 
Op naar de volgende Koggeschip actie dag, waarschijnlijk 1 week voor 
opening vaarseizoen. Eén min puntje is dat de beheerder van Kamperei-
land een paar weken later een paar slechte bomen gerooid heeft bij ons 
en daarmee een deel van de opruimwerkzaamheden weer te niet gedaan 
heeft, helaas..

Zonder de inzet van de vele vrijwilligers wordt het een moeilijk verhaal 
om een vereniging draaiend te houden, dat betekent ook dat we soms 
wat geduld moeten hebben aangezien velen naast de inzet voor het 
Koggeschip ook een betaalde baan of andere verplichtingen hebben. 
Wat mij betreft gaat dit twee kanten op enerzijds geduld en begrip van 
leden dat soms de zaken wat langer duren en anderzijds openheid en 
hulpvragen van de vrijwilligers als een klus toch niet gaat lukken. Dan al-
leen kunnen we met elkaar naar alternatieven zoeken. Daarnaast kunnen 
we als leden ook proberen mee te denken als het gaat waar zet ik mijn 
spullen neer, kan dat of moet de grasmaaier er langs etc.

Dat die vrijwilligers soms jarenlang met veel inzet actief zijn, proberen 
we als bestuur op zijn tijd te belonen. Zo hebben we in de jaarvergade-
ring aandacht geschonken aan de zeilcommissie, zij zijn al zeker 15 jaar in 
dezelfde samenstelling actief. 
Als blijk van waardering voor hun inzet, mogen zij een keer op kosten 
van het Koggeschip uiteten. Een andere vrijwilliger die we op een bijzon-
dere manier in het zonnetje hebben gezet is onze penningmeester, hij 
is voor een vierde termijn herkozen en was voordat hij deze rol op zich 
nam ook al een aantal jaren actief in het bestuur als commissaris zeilen. 

Voorwoord, van de

Voorzitter
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Marcel Kievit  
                  Voorzitter

Zeer betrouwbaar, administratie goed op orde, degelijk. Wat ons betreft 
was er 1 beloning die hier paste. We hebben hem onderscheiden met een 
gouden Koggeschipspeld. Geheel toevallig was Geer Opgelder  (moeder 
van Ard) ook nog eens 50 jaar lid, mooier kon niet. 
Op een andere manier is ook Wim Vos in het zonnetje gezet, op 26 april 
mocht ik hem met een list mee nemen naar de Stadsgehoorzaal, waar hij 
volledig verrast, koninklijk werd onderscheiden met een lintje. 

Dat het seizoen weer begonnen is, is niet het vermelden waard, wel dat 
we weer gezamenlijk met de scouting verenigingen en de roeivereniging 
de opening van het seizoen succesvol hebben ingeluid. Verderop het 
verslag. 
Graag daarmee nog even aandacht voor het afmelden bij de havenmees-
ter als u gaat varen, zo voorkomen we verrassingen. Gaat u voor langere 
tijd, ook dan graag even een berichtje twee a drie dagen voor terug-
komst, zodat uw box vrijgehouden kan worden.

Hoewel het seizoen nog maar net begonnen is zijn velen ook alweer het 
onderhoud voor komend najaar en winter aan het plannen. Zo zien we 
de boekingen voor de loods ook al binnen komen. 

Als bestuur hebben we besloten dat ledenligplaats houders voorrang 
hebben voor loods huur boven leden zonder ligplaats. In de praktijk zal 
het er op neer komen dat tot een bepaalde datum ledenligplaatshouders 
alleen kunnen inschrijven, na die datum wordt de planning vrijgegeven. 
Reserveren van de loods natuurlijk in overleg met de hellingmeester!!!

Natuurlijk gaan alle andere zaken ook gewoon door denkt u daarbij aan 
de voorbereidingen voor de toertocht, de overleggen met stichting de 
Hanze (oa huurcontract), vergaderingen met onze buren op Seveningen, 
vergaderingen van het watersportverbond, TC vergaderingen, over-
dracht van havenmeesters, grasmaaien etc

Graag wil ik u namens het bestuur een fantastisch watersport seizoen 
wensen. 

Tot ziens aan de haven, 
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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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Wat hebben we een mooie opening gehad met elkaar dit jaar. Het weer 
werkte voortreffelijk mee! Ook voor de zeilers was er voldoende wind 
aanwezig. Op de rommelmarkt werden weer verscheidende artikelen 
van eigenaar gewisseld. 

Ook de Aquashop was dit jaar aanwezig met een standje. Tijdens het op-
zetten werden er al veel artikelen verkocht, zodat ze gauw van de mooi-
ste spullen af was. Ook was er de mogelijkheid om de geldigheid van het 
patroon in je zwemvest te laten controleren. Dit was maar goed ook, an-
ders had ik niets aan mijn eigen zwemvest gehad wanneer ik in het water 
viel, hij zou nl niet open zijn gegaan. Zo zie je maar weer hoe goed het is 
de boel af en toe (te laten) controleren. 
Verder kon je je brandblusser laten controleren, minstens net zo belang-
rijk! En werd er natuurlijk vis gerookt. Binnen kon je dit jaar ook spirello’s 
halen. Dit vond voornamelijk bij de kinderen gretig aftrek. Is weer eens 
wat anders dan een gehaktbal, ook al werden die traditie getrouw ook 
gewoon weer verkocht. 

Net als vorig jaar kon je ook dit jaar weer even gluren bij de buren. Toch 
leuk om een kijkje te nemen bij de twee scoutingverenigingen, verschei-

9

Van de
Evenementen

Commissie

Opening vaarseizoen 2019
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denen zijn daar van de kabelbaan gegaan, en bij de roeivereniging. Ook 
hier zag ik verschillende koggeschippers roeien in een boot van de roei-
vereniging, helaas bleven ze allemaal rechtop in het water…..

Zondagochtend waren er verschillende koggeschippers die niet op de 
boot, maar in de loods gingen ontbijten. Wat een leuk initiatief! Een ieder 
nam zelf brood, beleg, bordjes, bestek en ander lekkers mee en zo werd 
het een rijkelijke maaltijd. Zeker voor herhaling vatbaar. 

Omdat dit jaar de zondag op eerste paasdag viel, was de paashaas ook 
langs geweest. Hij had héél veel eieren in de speeltuin verloren, dus de 
kinderen zijn druk aan het zoeken geweest. Degene die het gouden ei 
vond kreeg een prijs, net zoals degene die de meeste eieren had gevon-
den. De prijs was een heerlijke chocolade paashaas. Terwijl de kinderen 
heerlijk aan het snoepen waren, waren de volwassenen alle spullen aan 
het opruimen en was het feestje weer ten einde.

ZWERVERS, SCHOOIERS EN KLAPLOPERS
Het volgende evenement wat op de planning staat is de toertocht. Deze 
zal plaats vinden van 13 t/m 15 september. Het thema is in de vorige 
scheepspraet al bekend gemaakt. De plaats van bestemming blijft zoals 
gewoonlijk nog even geheim. (Tenminste dat hopen we). 

Wij als evenementencommissie zullen het erg op prijs stellen wanneer 
zowel de deelnemers als de boten verkleed/versierd zijn n.a.v. het thema. 
Dus iedereen hoeft vanaf nu niet meer onder de douche, te wassen, te 
scheren en de boot schoon te maken. 

We hopen weer leuke creaties voorbij te zien komen! Ook dit jaar hebben 
we weer een verassingselement aan de toertocht toegevoegd. Hierdoor 
zal de toertocht dit jaar weer net iets anders zijn dan voorgaande jaren. 
Maar aangezien wij nog niet zo lang meedraaien als sommigen van jullie, 
kan het maar zo zijn dat hetgeen wij in petto hebben toch in een ver ver-
leden al eens voorbij is gekomen.

Wij hopen weer op veel deelnemende boten en gezellige deelnemers! Het 
opgave formulier vind u in het midden van dit boekje en kunt u inleveren 
bij de havenmeester of één van de commissie leden. 

Graag het formulier samen met het verschuldigde bedrag in een gesloten 
enveloppe. 

Voor nu wensen wij u allen een fijne zomer met hopelijk veel mooi weer 
en veel vaarplezier!
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Watersport-
winkel

Direct leverbaar en zeer 
compleet met alleen de 

beste en meest duurzame 
merken!

Onderhoud
en reparatie

Voor het onderhoud en 
de reparatie van uw 
volledige vaartuig!

Service
op locatie

Onverhoopt problemen of 
hulp nodig op locatie? 
Onze monteurs komen 

graag bij u langs!

Wat u ook zoekt,
waar u ook bent...

Wij hebben de oplossing voor uw vaartuig!

Zomerdijk 78, Zwartsluis   |   +31 (0)85 023 95 50   |   www.aquaservice.nl   |   info@aquaservice.nl
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Wat is een
milieudelict?

Wat is een
milieudelict?

Bij milieudelicten gaat het meestal om economische misdrijven. De over-
treding wordt dan begaan om geld te verdienen. Dan worden bijvoorbeeld 
chemische stoffen in een rivier geloosd in plaats van ze op een verant-
woorde manier en tegen kosten af te voeren. Milieuovertredingen zijn 
meestal strafbaar gesteld in de Wet op de economische delicten. 

Zo is dan wat u op de foto’s ziet dus 
een milieudelict... En weet u dat de 
boete hier 300,- euro voor is? En weet 
u dat het niets kost om dit naar de ge-
meente af te voeren?
 
Toch bijzonder dat iemand denkt:
“Ik hoef mijn olie niet af te voeren, dat 
doet een ander wel voor me, ik zet het 
lekker hier neer”. 

Weet u van wie deze illegale dumping 
is? 

TC en/of Bestuur hoort het graag, 
zodat we met deze persoon in gesprek 
kunnen om te praten over deze actie. 
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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? Jan en Desiré de Vries
Waarom? Leden Evenementen Commissie

Er werd ons gevraagd of wij een 
stukje wilden schrijven. Nou daar gaat 
hij dan: 

Wij zijn Jan en Desiré de Vries, we 
wonen in Kampen en de boot ligt bij 
het Koggeschip met de naam 
Vamoeki
(vader moeder kinderen). 

Wij hebben een zoon,  een dochter/ 
schoonzoon en 4 kleinkinderen. Wij 

hebben de boot overgenomen van mijn vader/ schoonvader, dus hij ligt 
al zo’n 46 jaar aan de haven. 

Zelf bezitten wij de boot zo’n 20 jaar en met veel plezier. Je hoeft ook 
helemaal niet weg, want in de haven is het fijn toeven. 

Een paar jaar geleden zijn wij in de evenementencommissie gekomen en 
we vinden het nog steeds leuk om te doen. Je zoekt altijd weer met elkaar 
een verandering voor het opening vaarseizoen en toertocht, wat dan ook 
lukt.

Neem nou de toertocht 2018. Lekker aan de haven, wat iedereen ook heel 
geslaagd vond. Iedereen genoot ook, jong en oud. Dit was ook in het te-
ken naar  het 65 jaar bestaan het Koggeschip. Zelf varen we het liefst naar 
Friesland. Je kunt daar overal liggen. En we liggen het liefst buiten in de 
natuur.

Wij wensen dan ook iedereen een fijn vaarseizoen 2019. 
Groeten Jan en Desiré de Vries. 



Foto-samenvatting
ALV 2019

Foto-samenvatting
ALV 2019
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Knippen, Puzzelen, 
Plakken en Kleuren
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Jaarlijks gedicht
van Gait Jan Hup

Jaarlijks gedicht
van Gait Jan Hup



17



18



18 19



20 21

AANMELDINGSFORMULIER TOERTOCHT 2019 
13 - 15 september 

 
NAAM SCHIP                        : ......................................................................... 
 
LENGTE 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 8 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 
• Gratis saus 

 
 
  ………..    x €6,00 

 
 
€ 
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Totaal kolom A: € 
Totaal kolom B: € 
Te betalen bij opgave: € 
 
Voor zondagavond 15 sept: 
Indien niet alle deelnemers zondagavond mee-eten wilt u dit dan hieronder aangeven.  Indien 
alle deelnemers gewoon mee-eten hoeft u uiteraard niets in te vullen:  
…… volwassene(n) neemt / nemen niet deel aan de maaltijd (Chinees). 
…… kind(eren) neemt / nemen niet deel aan de maaltijd (Patat met snack). 
 
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 26 AUGUSTUS bij één van de commissieleden of bij het 
havenkantoor. 

 Aantal:  Bedrag: 
Superpakket:      á € 8,00 

• Karbonade 
• Speklapje 
• Kipfilet 
• Hamburger 
• Spareribs 
• Gratis saus  

 
 
 
………..    x €8,00 

 
 
 
€ 

 
Totaal 

 
Kolom B 

 
€ 
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Van een aantal Koggeschippers 
hebben wij vernomen dat de er-
varingen met het gebruik van de 
Wi-Fi de laatste tijd wat minder 
goed zijn dan 1 tot 2 jaar terug 
(toen het nieuwe Wi-Fi-netwerk 
net was aangelegd). De reden voor 
deze door sommige of misschien 
wel vele leden ervaren 
teruggang in internet-
snelheid is niet eendui-
dig. Deels constateren 
we dat de download- en 
uploadsnelheid die KPN 
nu levert zo’n 20% min-
der* is dan eind 2017. 
Voor een ander deel 
kan de oorzaak liggen in 
het almaar toenemend 
gebruik van streaming-
diensten die doorgaans 
een aanzienlijk deel van 
de bandbreedte ‘op-
snoepen’. 

De maximale internet-
bandbreedte die op dit 
moment op het Kam-
pereiland kan worden 
geleverd is (nog steeds) niet erg 
groot. De download- en upload-
snelheid die we op dit moment 
daadwerkelijk van KPN krijgen zijn 
overigens zelfs nog een stuk lager 
dan waar we voor betalen*. Met de 
komst van de glasvezelverbinding 
waar we op hebben ingeschreven, 
zou dit een stuk beter moeten 

worden, maar wanneer die glasve-
zelverbinding er gaat komen is nog 
niet duidelijk. Volgens een eerder 
aan ons gecommuniceerde plan-
ning hadden ze eigenlijk al begon-
nen moeten zijn met graven :-(.
We moeten het dus helaas nog 
even doen met de huidige, beperk-

te bandbreedte.
Deze beperkte bandbreedte 
en het feit dat we met z’n 
allen deze bandbreedte 
moeten delen met elkaar 
betekent dat we in de haven 
een mindere snelheid van 
het internet mogen ver-
wachten dan een ieder wel-
licht thuis gewend is.
Om een eerlijke verdeling 
van de bandbreedte over de 
aanwezige ligplaatshouders 
en gasten te waarborgen, 
zijn er enkele gedragsregels 
van toepassing zoals deze 
ook direct na de aanleg van 
het nieuwe netwerk zijn ver-
kondigd in de Scheepspraet. 
Deze gedragsregels zijn:

- Gebruik van streamingdiensten 
als YouTube, Netflix en Videoland 
zoveel mogelijk beperken

- Videobewakingssystemen op bo-
ten zodanig instellen/gebruiken dat 
deze zo min mogelijk bandbreedte 
van ons Wi-Fi netwerk gebrui-
ken (geen continue videobeelden 

Vertel eens: Wifi hoe 
werkt dat bij ons?
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uploaden naar opslag in de cloud 
bijvoorbeeld). En 

- Er is een (technische) beperking 
v.w.b. het maximum aantal gebrui-
kers dat gebruik kan maken van 
het Wi-Fi netwerk. Maak op drukke 
dagen dus alleen verbinding met 
het Wi-Fi netwerk als je er daad-
werkelijk gebruik van gaat maken 
en laat de verbinding niet onnodig 
aan staan bij géén gebruik. Andere 
Koggeschippers en gasten van 
onze haven kunnen anders moge-
lijk geen verbinding maken met het 
Wi-Fi netwerk. Dit betekent ook dat 
er (door eventuele apparatuur aan 
boord) geen gebruik mag worden 
gemaakt van het Wi-Fi netwerk als 
niemand van opvarenden/eigena-
ren aanwezig is in de haven.  

- Achteloos doorgeven van het 
wachtwoord aan jan en alleman 
voor ‘eventjes’ toegang tot het 
Wi-Fi netwerk werkt verstopping in 
de hand, omdat de apparaten van 
deze jan en alleman in het vervolg 
normaal gesproken bij ieder bezoek 
aan de haven automatisch contact 
maken met ons Wi-Fi netwerk. 
Menigeen heeft tegenwoordig een 
data-abonnement. Dus verstrek het 
Wi-Fi wachtwoord alleen als het 
echt nodig is.

En voor degenen die zelf Wi-Fi 
zenders aan boord hebben:

- De Wi-Fi Access points aan de 
masten en bij het havenkantoor 
maken gebruik van de kanalen 1, 6 
en 11. Het gebruik van deze zelfde 
kanalen op eigen Wi-Fi zenders zo-
als repeaters of andere apparaten 

zoals met Wi-Fi uitgeruste nauti-
sche apparatuur geeft beperkingen 
voor andere gebruikers. Bovendien 
kan het gebruik van deze appara-
ten een negatief effect hebben de 
ontvangst van Wi-Fi door andere 
gebruikers doordat deze teveel 
vermogen leveren (de WiFi Access 
points als het ware overstemmen). 
Zorg er daarom voor dat zo’n ap-
paraat zo min mogelijk ‘uitzendt’ 
buiten uw eigen boot. Zet het zend-
vermogen van het Wi-Fi signaal van 
dit soort apparaten daarom zo laag 
mogelijk.

Het bestuur blijft streven naar een 
zo groot mogelijke transparantie 
maar behoudt zich het recht voor 
bij geconstateerd misbruik van het 
Wi-Fi netwerk het betrokken ap-
paraat direct te blokkeren en de 
toegang voor dit apparaat tot ons 
netwerk permanent te weigeren.

We hopen dat een ieder deze ge-
dragsregels nakomt, zodat we met 
z’n allen plezier kunnen hebben van 
het Wi-Fi netwerk!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Voor vragen m.b.t. bovenstaande 
gedragsregels kunt u terecht bij:
Stephen van Veen (stephenvan-
veen@ziggo.nl) of Martin Opgelder

*Daar heeft Ard inmiddels contact 
over gehad met KPN. Ligt wat 
gecompliceerd, waardoor het niet 
op korte termijn is te verhelpen. We 
hebben inmiddels wel korting op de 
abonnementsprijs gekregen.
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Parkeerplaats
perikelen

Parkeerplaats
perikelen

Van Werven gebeld planning Oldebroek. 
Met Gerard. Heb je voor de W.S.V. een 
shovel 
beschikbaar met een ripper en een 
trilplaat, om de parkeerplaatsen op te 
knappen. Wanneer heb je dit in gedach-
ten? Is de vraag van Gerard. Kan het 
Donderdagmorgen de 18e April.
Komt voor elkaar , je ziet hem wel ver-

schijnen, trouwens hoe laat wil moet hij er zijn? Doe maar half acht , Oke. 
Ook nog gauw twee vrachten asfalt granulaat bij van Werven bestelt en 
deze op de tweede parkeerplaats laten storten zodat we deze met een 
fijnere laag kunnen bedekken. Donderdagmorgen de 18e kwam om half 
acht mijn collega Mark Boer aangereden met de shovel bepakt en bezakt. 
En ik stond samen met Jos Diender (die ik had gevraagd om achter de 
trilplaat te lopen) hem op te wachten. Koffie gezet en Mark ging alvast de 
hulpstukken ombouwen, zodat we na de koffie konden beginnen. Gevuld 
met een heerlijke bak koffie gingen ze aan de slag. Eerst alles los ripperen 
daarna alles egaliseren en aftrillen.
Jos Diender ging met de trilplaat 
tekeer alsof hij al jaren in de we-
genbouw actief was. In de tijd dat 
Jos bezig was met trillen ben ik 
met Mark nog naar Stoter gereden 
om zand te halen in de bak van de 
shovel. Twee bakken zand hebben 
we achter aan de haven gestort om 
de zandbak in de speeltuin mee te 
vullen en om alvast zand te hebben 
als we met de aanloopjes naar de steiger gaan beginnen (straatwerk). Ook 
de tweede parkeerplaats werd op dezelfde manier behandeld en opge-
knapt. Tussentijds ook nog de oud ijzerbak op de auto van Harry Regeling 
gezet zodat dit voor opening vaarseizoen is afgevoerd en het plein voor 
de loods netjes is. Mark Boer en Jos Diender hebben weer een mooi stuk 
werk neergelegd en ik mocht er alleen maar naar kijken.
Jongens KLASSE !

Namens ons allen dank,
Hans Drost.
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Afval in onze haven

Koggeschippers,

Even uw aandacht omtrent afval aan de haven:
De afval container is alleen voor huisvuil bedoeld en dus niet voor verbou-
wingen van (uw) boot . Er zijn weer geregeld betimmeringsrestanten, kus-
sens, vloerbedekking en jawel, raambekleding In de container gedumpt . 
Het komt er op neer dat wij met z’n allen voor uw verbouwing moeten 
betalen.

Oud ijzer, wat bij ons ook als service ingenomen wordt. De kosten voor af-
voer zijn vaak gelijk aan de inkomsten. Maar als er dan een stalen tafelpoot 
neer gezet word waar nog een houten blad van 60 x 80 opzit (!) en een 
kookplaat, waar het houtenblad nog om zit word het wel erg bijzonder en 
misschien wel zo dat het inleveren van oud ijzer in de toekomst niet meer 
mogelijk is.

Zo maar even een paar voorbeelden …….
En ja het kan nog slimmer, nadat de boten, welke op de 2e parkeerplaats 
stonden, na de winterstalling weer dobberden, waren er een paar “cadeau-
tjes” achter gelaten: een lege gasfles en restanten staal!? Voor al deze hier 
boven genoemde dingen geldt, HIER IS WEER EEN VRIJWILLIGER MEE 
BEZIG OM DIT OP TE LOSSEN! Maar het scheelt, die vrijwilligers hadden 
toch nog niets te doen..

Met vriendelijke groet,
De TC
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TakkenzooiTakkenzooi
Zaterdag 6 April heeft er een grote actie plaats gevonden aan de haven.
Na benadering van vrijwilligers door Chantal ten Berge was er op bewus-
te zaterdag een geweldige opkomst van leden en aanhang. Wat stond er 
te gebeuren deze dag? 

De hoveniers van 
Alja uit IJsselmui-
den hadden een 
grote snoeiing in 
de  singel gedaan 
en de uitko-
mende takken 
op het speelveld 
neergelegd. Deze 
takken dienden 
langs het wegge-
tje voor de boten 
neergelegd te 
worden,zodat 
de versnipperaar 
van Firma Netjes 

uit Kampen deze klein kon maken en we deze weer kunnen toepassen op 
ons terrein.  
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Maar toen waren we er nog niet want het hele gebeuren moest nog 
versnipperd worden... 

Ik had contact gezocht met Gerben Wielink uitvoerder bij de Firma Netjes 
uit Kampen en met hem afgesproken het snipperen te verzorgen. 
Prijs bepaald en ik zou hem telefonisch berichten indien er zaterdag 6 april 
genoeg mensen zouden zijn om te helpen de takken aan het weggetje te 
leggen. Maandagmorgen 8 April half negen TELEFOON Chris Niemeijer! 
Er staat een tractor van Netjes voor het achterste hek om te komen snip-
peren maar hij kan er niet in. Ondanks de problemen met m’n astma snel... 

Dhr. en Mevr. Duiveman                   
Remon Kolk 
Dhr Stoop                                      
Helma Kolk
Klaas Brink                                    
Bjorn van Raalte
Gerko Jansen                               
Elise Hollander

Kees Rottering
Herman van Dijk
Eldert Kuiken         
Maarten v/d Kolk
Dhr en Mevr van Ommen
Dries van Raalte

De opkomst bleek boven verwachting en bestond uit hoofdzakelijk 
“nieuwe leden”. Er bleken takken kerels maar ook takken vrouwen een 
bijdrage te willen leveren aan deze actie.

Wil ik namens de vereniging en de Technische Commissie de volgende 
takkesjouwers bedanken:
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de werkkleren aangetrokken en richting de haven vertrokken. Kom ik aan 
de haven GEEN tractor te bekennen. In m’n logbestand het  telefoonnum-
mer van Gerben Wielink gezocht en hem gebeld. Hey Gerben hoestie  sta 
aan de haven maar geen tractor te bekennen waaristie? Tractor staat aan 
de zaak en chauffeur is aan het doorsmeren en messen vervangen, komt 
met een uurtje jou kant op. Uurtje wachten duurt dan lang,en ik mocht er 
officieel helemaal niet wezen maar ja dan maar wachten. 
Na ongeveer een uur kwam de tractor met chauffeur Marcel Wolberink 
aangereden. Hek achter had ik inmiddels geopend zodat Marcel van ach-
ter naar voor kon beginnen dit had ook te maken met de invoer van de 
takken. Marcel ging gelijk aan de slag en ik heb dit even aangezien, maar 
er bleef te veel klein spul liggen en andere vrijwilligers waren er niet nie-
mand trouwens. Goede raad is goedkoop, Marcel om de hark gevraagd die 
hij op de machine had staan en dan maar de mouwtjes opstropen t’ weer 
was toch goed. 
Samen hebben we het geflikt en op verschillende plaatsen hebben we 
bulten snippers neer gestort om die langs het Frans hekwerk te leggen.
Gerben en Marcel bedankt voor prettige samenwerking en vlotte contac-
ten. Ook Firma Netjes Kampen dank voor vlotte inzet

Namens T.C. W.S.V. Koggeschip Kampen
Hans Drost.

Een leuk mailbericht...
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Een leuk mailbericht...
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Uit het archief
opgevist

Uit het archief
opgevist

Een bloemlezing uit de SCHEEPSPRAET jaargang 1978

Januari 1978 – “Waar Gebeurd”

Een stukje uit “Waar Gebeurd” waarin ene Fré een anekdote vertelt uit 
Urk:

…“Op Urk, zo begon Fré, 
hadden ze eens een kotter 
verlengd, een stuk er tus-
sengezet zogezeid. Dat was 
allemaal goed verlopen en 
de kotter was weer tewater 
gelaten en langs de kade 
gemeerd om afgeballast te 
worden. 
Dat ballasten doen ze daar 
met cement, niet met een 
kruiwagentje, maar daar 

komt gelijk een cementwagen vol aan te pas. Zo ook met deze kotter. 
Er was reeds een wagen vol ingestort en de kotter was nog geen streep 
dieper gaan liggen. Hij heeft aardig wat drijfvermogen gekregen, sprak de 
werfbaas tegen de schipper. 
Dér mag nog wel een wagen vol in. 
Nou de tweede wagen kwam en die werd er ook ingestort. Hij is nou wel 
iets gekomen, dachten ze, maar nog niet genoeg. Nog maar een wagen, 
besliste de werfbaas. Ook een derde wagen verdween in het schip, de be-
ton kwam reeds boven de wrangen uit. Resultaat nihil, het schip was niet 
dieper komen te liggen. De werfbaas krabde piekerend achter zijn oor. 
Zou hij niet aan de grond kunnen zitten, sprak één van de omstanders, het 
is nogal laag water met deze Oostenwind. 
Verbijsterd keek het werfpersoneel elkaar aan. Ja, dat zou best eens 
kunnen, stom dat ze daar niet aan gedacht hadden! Een sleepboot werd 
opgetrommeld en jawel hoor, met veel moeite kreeg deze de kotter naar 
dieper water en toen lag de kotter ver onder zijn merk. Uitscheppen ging 
niet meer, dus met kangohamers zijn ze bezig geweest om de overtollige 
ballast los te bikken”…
         
De Puthoake

Foto: Hylke Smits (alleen ter illustratie)
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Februari 1978 – Ganzediep dichtgevroren en de 

tarieven destijds
  
Van de redactie:
…”Terwijl we al weer bezig waren met het jaarlijkse ontroestingsschema (of 
zo u wilt: het onderhoudsprogramma) werden we plotseling verrast met nog 
een stukje winter. Het Ganzediep dichtgevroren; boten die – verstard in het 
ijs – aan slappe landvasten liggen. Geen beweging. Rust!

Zomaar een greep uit de tarieven van 1978:
Liggelden aan de loopsteiger   fl. 103,- per meter boxbreedte
Idem op de jollensteiger  fl.   86,- per boot
Idem bijboten op de rekken  fl.   42,- per boot
Idem punters aan de steiger  fl.   57,- per boot
Kraangeld  fl.     7,50  per takeling
Gebruik loods door eigen lid  fl.   75,- hele week

Mei 1978 – Geboorte ‘Evenementencommissie’ 

en 25-jarig jubileum

Bestuursmededelingen:
…”De Toertochtcommissie is aan een naamsver-
andering onderhevig geweest, omdat deze com-
missie zich inmiddels met meer zaken dan alleen 
de toertocht bezig houdt, is besloten om deze 
commissie in de toekomst aan te duiden als Eve-
nementencommissie. Deze evenementencommis-
sie zal zich met toevoeging van de heren Hassink 
en Scholten nu reeds gaan bezig houden met de 
organisatie rondom de viering van het 25-jarig ju-
bileum van onze vereniging 30 december a.s.”…

September 1978 – Vredige zondagen en woeste 

zondagen

Een stuk uit “Zondagen”:
…”Er zijn van die zondagen die je je nog lang herinnert. Zo lagen wij deze 
zomer aan het einde van de vakantie nog een weekje met de boot als gast 
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bij het Koggeschip. Op bedoelde zondag waren wij reeds vroeg wakker. 
...We lagen nog wat te woelen, maar de natuur dwong ons eigenlijk om op 
te staan. Van het boordtoilet wilden we geen gebruik maken, want we wa-
ren bang dat dan de bemanning de eerste uren als het ware onder narcose 
zou verkeren. Dus togen wij voorzichtig uit de boot en begaven ons om de 
omwonenden niet wakker te maken ook zeer rustig loodswaarts. …Na ge-
bruik van het keurige sanitair een eind gaan wandelen… En toen in de verte 
in IJsselmuiden een kerkklok begon te beieren, vonden we het wel verant-
woord om terug aan boord te gaan en voor het eten te gaan zorgen, zodat 
de bemanning geen reden tot kankeren zou hebben. Ja, het Ganzediep is 
wondermooi en vooral ’s morgens is er veel te zien. Laten we blij zijn dat we 
dat nog hebben, dat we daar nog mogen komen en laten we vooral ervoor 
blijven vechten dat ze ons dat niet afnemen.

Een zondag van een geheel ander soort hebben we kortelings meegemaakt. 
We zouden meedoen met een zeilwedstrijd die jaarlijks wordt georgani-
seerd door de Admiraal van Kinsbergen uit Elburg. Bij de startlijn was het 
een gedrang van jewelste. We hielden ons maar een beetje gedeist, want ’s 
zaterdags hadden ze ons in de haven de vlaggestok er al afgevaren. Niet-
temin kwamen we toch nog in moeilijkheden toen een jacht de boei aan 
de verkeerde kant rondde en met zijn kraanlijn achter de staak van de boei 
bleef zitten. Hierdoor werd het bootje plotsklaps afgeremd en schoot 90º 

naar bakboord recht voor onze boeg. 
Gelukkig liep alles goed af en verdere 
ongelukken tijdens deze wedstrijd bleven 
ons bespaard. Op weg naar huis sloeg het 
noodlot toe en een complete ramp vol-
trok zich. Voor de wind zeilend de IJssel 
op ging het geweldig, er stond een mooie 
bries. En toen, tijdens een gijp gebeurde 
het. Na de gijp voelden we nattigheid aan 
onze voeten. We dachten dat het drink-
bakje van de hond was omgevallen. Niets 
hiervan, het was veel erger, we stonden 
met onze voeten in de … Bokma. De meer 
dan 3/4 volle fles had de schok van het 
gijpen niet doorstaan en lag in twee helf-
ten. Altijd hadden we gepropageerd dat 

we er liever op de kop dan met de voeten in stonden en nu… we hebben de 
sokken nog uitgewrongen boven een glas, maar het leek meer op belegen 
Berenburger dan op heldere jonge Bokma.

Zo zie je maar dat je vredig en woeste zondagen kunt beleven.”…
         
De Puthoake
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Oktober 1978 – Electriciteitspunten en het 

schildersteigertje

Van de Voorzitter:
…”Op verzoek van enige leden is door de Technische Commissie de mo-
gelijkheid onderzocht om enkele electriciteitspunten aan de steiger te 
plaatsen. Mede gezien de voorschriften van het G.E.B. is een en ander een 
dure en tijdrovende aangelegenheid. De plannen zijn niet geschrapt, maar 
kunnen in geen geval deze winter worden gerealiseerd.”…

Van de Technische Commissie:
…”Zoals de meeste van u al wel gezien hebben, is het schil-
dersteigertje bij de kraan inmiddels gereed gekomen en is de 
loods helemaal tocht- en vogelvrij gemaakt. Ook de praam 
heeft weer een opknapbeurt gehad.”…

Oktober 1978 – Het IJsselmeer moet behouden 

blijven voor de watersport!

…”De plannen voor inpoldering van de Markerwaard nemen steeds dreigen-
der vormen aan. Steeds weer staan er autoriteiten op, die vinden dat de 
inpoldering van het laatste stuk IJsselmeer maar moet doorgaan. Ze ver-
zinnen de argumenten waar je bij staat! Sterke economische machten zien 
zoete winsten lonken en zij wroeten mee om de buit zo snel mogelijk binnen 
te halen. Dat gaat ten koste van:
• de vissers en al hun toeleveringsbedrijven
• de watersport, die juist het IJsselmeer heeft ontdekt
• de waterkwaliteit, de levenscyclus van de vissen, het landschappelijk      
    schoon

HET IJSSELMEER MOET VOOR DE WATERSPORT BEHOUDEN BLIJVEN

Het IJsselmeer vervult een belangrijke rol voor de watersport in Nederland. 
Elke verdere inpoldering van het IJsselmeer betekent dan ook een verklei-
ning van de beschikbare oppervlakte voor de beoefening van de zeilsport. 
Dat is één van de redenen dat de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer 
(VBIJ) sinds 1972 strijdt tegen verdere inpoldering van dat IJsselmeer.”…

Samengesteld door Stephen van Veen
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FOTO’S GEZOCHT
Voor met name in de Scheepspraet zijn wij op zoek naar foto’s van: onze 
haven, evenementen van onze vereniging, uit ‘de oude doos’ enz. enz. 
Heeft u deze nog in uw archief of maakt u deze binnenkort? 
We zijn erg benieuwd. Wilt u deze sturen naar: 
redactie@wsvhetkoggeschip.nl dan zorgen wij ervoor dat uw foto(‘s) een 
mooie ‘bestemming’ krijgt.

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 onze website, Facebook- en Twitter-pagina:
  www.wsvhetkoggeschip.nl / 	wsvhetkoggeschip 	 / wsvtkoggeschip  

De verspreiding via onze website, Facebook- en Twitterpagina 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.

Van de Redactie
Commissie
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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

Mededelingen van de 
Leden administratie
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13, 14, 15 September 2019 Toertocht

14 December 2019 Boerenkooltocht

4 Januari 2020 Nieuwjaarsreceptie  

Belangrijke data
2019/2020

Mededelingen van de 
Leden administratie

LEDEN AANGEMELD
Aanmelddatum Naam Plaats                                                
04-06-2019 Klos, E. IJsselmuiden
08-03-2019 Potkamp, G. IJsselmuiden 

LEDEN AFGEMELD
Stopdatum Naam Plaats                                                
04-07-2019 Wezenberg, J.C. IJsselmuiden
02-07-2019 Haring, A. Kampen
04-05-2019 Schuring, B. Kampen
31-03-2019 Potkamp, S. IJsselmuiden
01-01-2019 Koopman, G. Kampen
01-01-2019 Vergunst, P. Kampen
 
LIGPLAATSHOUDER NIEUW
Steiger Naam                Plaats                                          
11-06-19 Modders, Wim IJsselmuiden JS009
01-04-19 Dorp, F. en J. van Kampen LS032
01-04-19 Potkamp, Gerrit IJsselmuiden LS077
01-01-19 Ouwerkerk, Simon Wijhe LS048

LS = Loopsteiger JS = Jollensteiger

Mutaties  bijgewerkt t/m  11-6-2019.

Vragen, opmerking en/of aanvullingen s.v.p. mailen naar:
Marian van Dijk: leden@wsvhetkoggeschip.nl
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Bij het eerdere verslag had ik u beloofd dat er een vervolg zou komen, 
nou dekking, want hier komt ie!

Op 13 april dacht ik, ik ga weer eens naar die haven waar die banden 
lagen. Kijken hoe dat is afgelopen. Toen ik arriveerde hoorde ik geroeze-
moes uit het grootste gebouw komen. Het leek wel op het gezoem van 
een bijenvolk. Journalist als ik ben: daar moest ik het fijne van weten. Via 
een zij ingang kwam ik in een grote loods. En wat een mensen, het waren 
er wel vijftig. De één met schoonmaakspullen een ander met een hark. 
Weer een ander met een schep en allemaal met koffie en thee. Ik ben stil-
letjes in een hoekje gaan zitten kijken en luisteren.

Ook waren er dit keer weer kinderen bij. Er waren zelfs jongvolwassenen 
bij die vrij hadden genomen van hun zaterdag baantje! Al snel stonden er 
een paar mannen op en de rest van de aanwezigen werden in groepjes 
verdeeld: lantaarnpalen werden schoongemaakt, takken werden opge-
ruimd, singels werden uitgeveegd, onkruid verwijderd, houtsnippers uitge-
spreid, steigers afgespoten en ontgroend, stroompaaltjes gecontroleerd, 
water geïnstalleerd, sanitairunit, havenkantoor en loodsdeel geboend, 
enz., enz., wat een activiteit! Het gonsde aan de haven, wat een bezige 
bijtjes. Met militaire precisie werden de werkzaamheden zonder klagen 
uitgevoerd, wat werd er een werk verzet. En al dat werken werd beloond: 
met broodjes knakworst; heerlijk, dat ging er wel in! En na de lunch gingen 
de meesten onverschrokken door. 
We kijken terug op een supergeslaagde actiedag. Deze zal nog geëvalu-
eerd worden, want het kan altijd beter.. Met behulp van de aanwezigen 
zijn er bergen verzet.  Voor degenen die er waren: super bedankt voor jul-
lie enthousiasme en noeste arbeid. 

Verslag van uw razende
Reporter     

Verslag van uw razende
Reporter     



38

Voor degenen die er niet waren: jullie hebben wat gemist! EN voor dege-
nen die nog werkuren moeten maken: er is nog genoeg te doen. Meld je bij 
de TC. De TC gaat verder nadenken om een lijst met werkzaamheden te 
gaan publiceren in de Scheepspraet waar leden zich op in kunnen schrijven. 
Mocht hier bijvoorbeeld geen reactie op komen dan zullen vervolgens leden 
hiervoor worden opgeroepen. Dit moet nog verder worden uitgewerkt, dus 
hierover binnenkort meer.

Conclusie is in ieder geval dat een dergelijke actiedag in de toekomst vaker 
zal worden gehouden. En de banden? Hoor ik u denken; die waren halver-
wege de week in één keer (eigenlijk twee keer) verdwenen: waarvoor har-
telijk dank!  Voor nu, wederom een hartelijke groet van uw razende reporter 
en wie weet, tot een volgende keer.

PS: 
nou was het na de actiedag mooi opgeruimd aan de haven en een paar we-
ken later ligt er allerlei snoeiafval... U moet weten, we zijn al meerdere jaren 
met de gemeente in discussie over het groot onderhoud van de bomen 
langs het weggetje. Een stroperig proces. Nou zat er de afgelopen weken 
wat schot in de zaak, zelfs zoveel shot dat er in één keer werkzaamhe-
den werden uitgevoerd waar wij niets van wisten, maar waarbij eerst werd 
gesnoeid en later het snoeiafval werd opgehaald, maar wanneer dan hé? 
Inmiddels opgehaald, maar het blijft bijzonder.
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 Leverancier van; 
 

► diesel / benzine / gasflessen  
         ► smeermiddelen (vet/olie) 
         ► brandstof additieven 
         ► diverse verfproducten 
         ► schoonmaak-/poetsmiddelen 

       ► watersportartikelen  
   

Wij kunnen  Nelf marine verf mengen in de gewenste kleur!  
      U bent van harte welkom bij Bunkerstation Kampen!                           
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

www.bunkerstation.nl - www.rigiflexboten.nl 
 
   Bunkerstation Kampen BV. Werfweg 12,  8263 BD Kampen.   
             Email: info@bunkerstation.nl  / Tel: 038 3313632     

 

 
 



Mooie Plek voor 
Nieuwjaars-receptie
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