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Van de redactie
Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk is het toch nog
een beetje winter geworden. Terwijl ik bezig ben met de
Periodiek dwarrelen de sneeuwvlokken naar beneden.

Uiteraard ook het laatste nieuws over de evenementen en
een Pikhaak verhaal van Syb Hoornstra en Maaike Bentelaar over hun bakdekker "Onze Liefde". Wist u trouwens al
dat Syb onze nieuwe webmaster is en druk bezig is met de
website?

In eerste instantie was er niet zo veel kopij, maar van lieverlee stroomde mijn postbus toch weer vol met mooie
verhalen en foto's en ploft er gewoon weer een dikke Periodiek op uw mat. Met onder meer leuke reacties op "de
groeten uit Rotterdam", en van uit het "verre" Maastricht
een verhaal over de vorstelijke poepdoos van de Cato.

We waren op de koffie bij brugwachter en havenmeester,
Henk Spoelstra, uit het Friese Sloten. De veteranen onder
ons kennen hem vast nog wel, de man met de onderwater
brommer. Alleen z'n koppie stak boven het water uit.

Op de voorpagina ziet u "Jacoba van Reyer Dzn" de
stoere bakdeksalonkruiser van Jacolien en Reyer Roelofsen.

Natuurlijk ontbreekt de informatie over de Hiswa niet en ook
dit jaar wordt er weer een Oude Glorie schip tentoongesteld,
namelijk "de Vergulde Snoeck" van Marjolein Vrijman en
Henk van Doorn.
Marjolein vertelde me dat ze een liefhebber is van schaatsen, dus ze hoopt altijd op een strenge winter. Dit keer even
niet, want ze gaat "de Vergulde Snoeck" gewoon zelf naar
de Rai varen vanuit Aalsmeer. Stoer hoor!

Ook weer een Zilvervloot verhaal in deze Periodiek. Dat
heeft een hele tijd stil gelegen, kennelijk zijn er in de jaren
88 en 89 niet heel veel nieuwe leden bij gekomen. In 1990
zijn het er weer drie en dus pakken we deze rubriek weer op.

Tenslotte wijs ik u nog even op de Ledenvergadering van
de Oude Glorie op zaterdag 7 maart aanstaande in Ermelo.
Gezellig even bijpraten en plannen maken voor een nieuw
seizoen.
Wij hopen in 2015 te varen met onze nieuwe schip de
Galliker en hebben er zin in!
Nog een paar maandjes en dan is het voorjaar....
Veel leesplezier gewenst!

Ellen van ’t Spijker
Redacteur
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Van de voorzitter
Beste Glorianen,

derzocht wegens klachten. We hopen op een goede afloop.
Hij zat al in de lappenmand want hij zit in een rolstoel omdat
hij een reuma aanval heeft in zijn knieën.
Lopen is er niet bij, maar dat kan met de dag veranderen
(zowel positief als negatief) Om die reden kan hij ook niet
autorijden.

We hebben het memorabele jaar 2014, met als dieptepunt
de explosie en brand op 7 maart in Hoogeveen met de Oude
Dame en de Christiaan Huygens, weer achter ons gelaten.
Gelukkig zijn Jan en Henk redelijk hersteld en hebben
beiden met Ellen en Marian weer een klassiek schip aangeschaft en zijn ze met hun nieuwe schepen nog lid van
onze vereniging.

Natuurlijk wensen we ze allebei van harte beterschap en
we hopen dat ze hun taken in het bestuur snel weer op
kunnen pakken.

Weerkundig was het een gunstig vaar-jaar met wel een erg
natte mand juli. Tot nu toe verloopt de winter mild zodat we
het onderhoud aan onze schepen kunnen uitvoeren.

Piet Hogervorst heeft aangegeven per 7 maart uit het bestuur te willen stappen en het penningmeesterschap dan
neer te leggen. Hij blijft de boekhouding nog doen tot een
opvolger is gevonden.

Nu staan onze neuzen weer gericht op het jaar 2015 met
diverse mooie evenementen in het verschiet met voor velen
als hoogtepunt “de Sail” in Amsterdam en ook Maritiem
‘s-Hertogenbosch.
Over de Sail krijgt u per mail binnenkort verdere informatie
over onder andere de inschrijfprocedure.

We moeten dan ook op zoek naar een kundige penningmeester die met het Davilex programma de financiële administratie kan voeren. Of alles kan overzetten in een voor
hem bekend programma. Piet wil alles goed overdragen en
is daar uiteraard ook zelf behulpzaam bij.
Het bestuur heeft besloten Jan Smeding en Cor van de
Griendt op de aanstaande Algemene Leden Vergadering
als bestuursleden voor te dragen. Daarmee blijft het bestuur
weliswaar bestaan uit het minimale aantal van 4 mensen,
maar uitbreiding blijft zeer gewenst.
Niet alleen om de kwetsbaarheid te verminderen maar ook
om alle activiteiten voldoende aandacht te kunnen geven.
Daarbij ook denkend aan voldoende binding met de verschillende commissies van de vereniging en de externe
relaties.

Met het bestuur van de Oude Glorie is het momenteel deplorabel gesteld.
Henk Brunt heeft het coördinatorschap Evenementen
overgedragen aan Jan Smeding.
Jan heeft zich begin januari, na een gezellige avond in het
Ziggo Dome, in de parkeerkelder verstapt op een klein
trapje. Met fatale gevolgen!!! Hij kon zijn knieën niet meer
buigen en verging van de pijn. Hij is na het slikken van diverse aspirines met een flesje water door 4 mensen in de
auto gezet en is zelf naar het UMCG in Groningen gereden!
Daar is hij onderzocht en gelijk geopereerd.

Helaas is de seizoens-afsluiting vorig jaar niet doorgegaan
wegens onvoldoende organisatiekracht. Als er leden zijn
die voor 2015 een idee hebben en dat ook zelf, eventueel
met behulp van het bestuur, willen organiseren dan kunt u
dat opgeven aan onze secretaris. Hopelijk is er dan in 2015
dan weer een mooie seizoens-afsluiting.

Er was een pees boven de linker knie radicaal afgescheurd.
Nu zit hij bij zijn vriendin Ina in Appingedam met een been
in het gips van lies tot enkel. Kan maar maximaal 10 minuten zitten en moet dan weer gaan liggen. Het gips moest
er 6 weken omzitten. Half februari mag het gips ervan,
hopelijk is hij dan snel weer wat mobieler.

Graag tot ziens op 7 maart in Ermelo!
Piet Middendorp

Cor van de Griendt is in het ziekenhuis onder narcose on-

September 2014
Tijdens de Schippertjes Dagen in Warmond

Zomer 2014
Oude Glorie schepen centrum van Weesp
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Van de ledenadministratie
Op de bestuursvergadering van 04-2-2015 is besloten;

Roelf heeft al ruim 35 jaar een dames- en herenmodezaak.
Vroeger heeft hij een opleiding gedaan voor timmerman.
Hij is het type mens dat alles kan maken wat hij ziet. Metselen, tegelzetten, schrijnwerk, kozijnen maken, meubels,
boten, rijtuigen, je kunt het zo gek niet bedenken of hij heeft
het wel eens gemaakt of gedaan.

Het aspirant lidmaatschap van de VBOG om te zetten in
een lidmaatschap van Roelf Ritsma uit Kornhorn met de
Bakdeksalonkruiser “Marayn”. Het schip is in 1934 gebouwd door de Gebr. Dolman, jachtwerf IJselmeer in Muiden met een afmeting van 10,50 x 2,45 x 2,20 x 0,80m en
heeft een Yanmar diesel motor.

De achter-spiegel heeft hij met teakhout bekleed, Het interieur is van diverse soorten hoogwaardig hardhout gemaakt. Roelf koopt zelf bijzondere stukken hout of bomen,
als hij die tegenkomt. De bomen laat hij zagen en de
planken liggen daarna thuis nog jaren te drogen. Enkele
gebruikte houtsoorten zijn: Wengé, ijzerhard, beuk, eik,
mahonie, esdoorn, essen, teak, oragon pine, padoek en
ovangkol,

Roelf heeft deze Bakdekkruiser met kofferdek en achterkajuit gekocht met de naam Bianca. Zij had toen een ijzeren
niet originele opbouw. Hij heeft het schip van de opbouw
ontdaan en heeft zelf een nieuwe teakhouten opbouw
ontworpen en gemaakt.

40 facet geslepen ramen, glas in lood, oude witjes, gecapitonneerd leer en messing beslag. Hij is een ware expert
en kunstenaar met inlegwerk van minimaal 6 mm dik en
heeft dat overal in zijn schip toegepast. Hij heeft zelf een
nieuwe Yanmar dieselmotor gemonteerd.
En dan te weten dat er achter in zijn tuin nog een Cammenga Babybakdekkruiser, een antieke zeilboot, een Praam en
een Notarisbootje liggen. Ze moeten allen nog worden
gerestaureerd. We zijn benieuwd wat zijn volgende project
wordt.

Bakdeksalonkruiser Marayn
Interieur Marayn

Ons zilvervloot lid Mevr. M. Loenen uit Breezand heeft haar
schip Pandora overgedragen aan haar zoon dhr. M. van
loon uit Leeuwarden die het schip aan het restaureren is.
Zij blijft zelf donateur en kan zo onze vereniging steunen
en het wel en wee blijven volgen in de Periodiek. (zie het
artikel over de Pandora in de Periodiek)
Eelco Corveleijn heeft zijn bakdekkruiser ’t Geintje verkocht
en het scheepje is al weer van eigenaar gewisseld. De
restauratie van het schip was hem wel erg tegengevallen.
Gelukkig is hij wel donateur van onze vereniging geworden
omdat varen met klassieke schepen zijn hobby blijft.
.
De Pandora blijft in de familie!

4

Vereniging van Booteigenaren “Oude Glorie”

Van de ledenadministratie 2
Het lidmaatschap van de VBOG toe te kennen aan de Hubert Slings uit Waddinxveen met de Bakdekkruiser met kofferdek “Olleke”.
Het schip is in 1939 gebouwd bij Joh. Drijver uit Leeuwarden met een afmeting van 8,60 x 2,45 x 2, 05 x 0,70 meter en
heeft een Albin 041 4 cilinder benzinemotor uit 1967.

Oorspronkelijk was de naam van het schip Undine, daarna heeft het de namen Rûfdy en Faya Lobby gehad,
Het is een zusterschip van de Pelan Pelan.
Zie ook de website http://olleke.slings.nu

De stuurhut van de "Olleke"

Bakdekkruiser met kofferdek "Olleke"

Wij heten de nieuwe leden en donateurs van harte welkom
bij de VBOG en wensen hen veel vaar- en leesplezier toe.
Piet Middendorp
Ledenadministrateur
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De Zilvervloot
Het is alweer een poosje geleden dat u deze rubriek heeft
kunnen lezen.
De reden is simpel: vorig jaar waren er domweg geen leden
die in aanmerking kwamen voor deze rubriek. Maar na een
stagnatie van een jaartje, gaan we er nu weer vol gas
tegenaan!
Ons volgende "slachtoffer" is Marja Dobben van Loenen uit
Breezand. Van haar kofferdekkruiser zijn zelfs twee identieke exemplaren! Hoe dat zit leest u hieronder...
Even voorstellen
Marja Dobben van Loenen
Huwelijkse staat
Samenwonend
Kinderen
twee zonen
Woonplaats
Breezand
Beroep
Marja werkte vroeger o.a.
modevakschool
Oude Glorie lid sinds
1990

als

leerkracht

op

Vandaar dat we een bootje wilden kopen. Dat werd de
“Pandora”, een ongeveer 10 meter lange kofferdekkruiser
met achterkajuit, gebouwd bij Akerboom en van Lent.
4. Kent u de historie van het schip?
Een heel klein beetje maar eigenlijk. Het enige wat ik weet
heb ik van de vorige eigenaar. Die wist ons te vertellen dat
de boot is gebouwd in opdracht van vier waarschijnlijk
Amsterdamse studenten. Dat is natuurlijk zeer opmerkelijk,
want alleen mensen met veel geld konden zich indertijd zo'n
jacht permitteren, zoals advocaten, directeuren en andere
notabelen.
Deze jongelui moesten dus wel in goede doen en van goede
afkomst zijn! Vandaar ook misschien de naam die het schip
kreeg: “Pandora”.
( In de Griekse mythologie is Pandora de naam van de
eerste vrouw die door de God Hephaistos werd gevormd
uit water en aarde. De naam Pandora heeft o.a. de betekenis van schenkster van alle gaven. Maar wie het verhaal
kent van de doos van Pandora, weet ook dat deze cadeautjes niet altijd goed uitpakten....red.)

de

5. Wat is het leukste of opmerkelijkste wat u in de 25
jaar dat u lid bent van "Oude Glorie" hebt meegemaakt
met uw boot?
Ja goh, je maakt natuurlijk altijd wel wat mee op het water.
Een spannend moment was wel toen we eens op het Amsterdam Rijnkanaal onder een spoorbrug door moesten. De
openingstijden van dit soort bruggen zijn natuurlijk zeer
beperkt, zodat je wel mee wilt varen met het scheepvaartverkeer.
We kwamen achter een enorm binnenvaartschip terecht,
en dat bleek toch wel een klein inschattingsfoutje: toen we
de spoorbrug passeerden, werden we niet alleen behoorlijk
door elkaar gerammeld door de waterverplaatsing van onze
voorganger, maar kon ik ook de scherven van het servies,
dat een geheel eigen leven ging lijden, bij elkaar vegen......

1. Vanwaar de voorliefde voor onze oude bootjes?
Ja, eigenlijk weet ik dat niet zo goed. Altijd als we zo'n mooie
bakdekker zagen varen moesten we eigenlijk altijd ons
hoofd omdraaien..... Zo'n mooie oude klassieker heeft nu
eenmaal een veel mooiere uitstraling dan al die moderne
schepen.
Wij wonen in Breezand, vlakbij Den Helder. Daar liggen
zomers vaak wel wat klassiekers in de haven en daar ga ik
dan ook regelmatig even kijken. Onze eigen kofferdekkruiser, daar liepen we eigenlijk per ongeluk tegenaan. Dat het
een stukje historie is, realiseerden we ons toen eigenlijk
helemaal niet!
2. Hoe bent u met de "Oude Glorie" in aanraking
gekomen?
Dat is simpel: we kregen de tip van de vorige eigenaar. Om
wat meer van dit soort schepen te weten te komen, en
eventueel wat advies te krijgen over sommige zaken,
hebben wij ons toen aangemeld bij de vereniging.

Dierbaar zijn de herinneringen aan de tochtjes over het
Alkmaardermeer. We zochten dan een mooi walletje op, en
onze nichtjes die ook meevoeren, mochten dan op de kant
in een tentje overnachten, wat ze natuurlijk reuze spannend
vonden!
Mijn eerst man was zoals gezegd zeeman. Dat betekende
uiteraard dat hij veel van huis was, maar ook dat hij lange
periodes thuis was. Dan pakten we vaak de boot en trokken
er soms weken op uit!

3. Welk schip heeft u zelf, en is dit uw eerste klassieker?
Dit is inderdaad onze eerste klassieker, maar ook onze
eerste boot. Mijn eerste man was zeevarende, en als hij
thuis was kon hij het water nog niet helemaal missen.

6. Blijft er nog tijd en geld over voor andere hobby's?
Jazeker, want ik heb inmiddels de “Pandora” aan mijn zoon
overgedragen. Die heeft een mooie overdekte plek gevonden en hij is nu bezig haar weer in originele staat te
restaureren!
Hier en daar werd het houtwerk slecht, dus is hij druk bezig
dit allemaal te vervangen. Ook hij is zeevarend, maar
desondanks gaat hij er voor het schip aankomende zomer
weer in de vaart te brengen.
Zelf schilder ik graag, een beetje de stijl van Monet, en water
is eigenlijk een vast onderwerp van mijn werk. Vroeger heb
ik wel geëxposeerd en gaf ik schilderles, maar tegenwoordig schilder ik uitsluitend voor mijn plezier.
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Ik heb overigens wel onze eigen “Pandora” op het linnen
vereeuwigd, liggend aan een brede sloot bij de Schagerbrug.

7. Wat zijn de toekomstplannen met uw boot?
Ik weet zeker dat het met de toekomst van de “Pandora”
wel goed zit: bij mijn zoon is deze in goede handen, en ook
mijn schoondochter is gek op die oude bootjes!
8. Heeft u nog een tip voor de "Oude Glorie" of haar
leden en donateurs?
Lastige vraag zeg je? Inderdaad: ga er maar aan staan....
Maar hierop heb ik echt geen antwoord en dat betekent
eigenlijk dat ik zeer tevreden ben met mijn lidmaatschap
van "Oude Glorie" !
interview:
Jan van 't Spijker

Bootjespret op Internet
Een gedisciplineerde bende!

stuurlui in veel gevallen een waar zoekplaatje. Natuurlijk
wordt er niet voorgedrongen, ahum, niet gebotst, ahum, en
nauwelijks gedronken, ahum, zodat alles gladjes verloopt......

16 Mei 2013, Koningsdag in Nederland. Heel het land viert
feest, deze keer voor het eerst geen Koninginnedag, maar
Koningsdag, vanwege het aantreden van Willem Alexander.
En reken maar dat we feest kunnen vieren, maar op deze
dag is Amsterdam toch echt de onverslaanbare feestkampioen! Overal in de stad is het een prettige chaos, maar wat
er in, op en rond de grachten gebeurd slaat alles....

Dan zien we op de achtergrond ineens een dappere bakdekker verschijnen, die een moedige poging wil doen zich
ook door de sluis te wurmen. Natuurlijk passen er met
gemak drie brede sloepen naast elkaar door de nauwe
doorgang, zodat een vlotte doorstroming gewaarborgd is.

Op internet is daar genoeg over te vinden en te zien. Dat
heb ik dan ook gedaan, en vond een prachtig filmpje over
de festiviteiten op het water. Feestgangers begeven zich
met allerlei mogelijke (en onmogelijke) vaartuigen massaal
in de grachten, om de bloemetjes eens grondig buiten te
zetten.

Kortom: we praten hier over een officiële puinhoop! Waarom dan toch het woordje "gedisciplineerd " in de aanhef
van dit artikeltje? Welnu, omdat iedereen vrolijk blijft onder
de chaos, en elkaar vriendelijk blijft toezwaaien.
Ennuh.....die bakdekker? Niet meer gezien, gezonken
misschien?
Zoekterm:
Youtube: Amsterdam, out of control-Netherlands HD travel
channel, 16mei 2013

Ook de Eenhoornsluis met bijbehorende brug over de Korte
Prinsengracht ontkomt niet aan het feestgewoel. Rode
draad is het koekhappen, wat een olijkerd op de sluis de passanten voorhoudt.
Door alle feestgangers aan boord, wordt het vinden van de

Iets rustiger gaat het er met de plezierbootjes aan toe op
de Thames River in de jaren zestig. Dit filmpje geeft een
prachtige impressie weer van deze rivier, met zijn vele
prachtige villa's aan zijn boorden.
Bovendien dateren in deze periode bijna alle plezierboten
nog van voor de oorlog, wat natuurlijk een zeer aangenaam
schouwspel oplevert! Even bijkomen na het feestgedruis in
de Amsterdamse grachten!
Zoekterm:
Youtube: Thames River 1960 old movie film boats on the
river
Veel kijkplezier!
Jan van 't Spijker.

Ook lid of donateur worden?
Overweegt u lid te worden van de Oude Glorie? Op onze website onder het tabblad VBOG vindt u meer informatie
en een aanvraagformulier. Wij hebben leden en aspirantleden veel te bieden. Onze technische commissie en de
schepenregistratie beschikken over een schat van informatie en een uitgebreide beeldbank en zijn graag bereid u te
adviseren bij de renovatie of restauratie van uw schip.www.oudeglorie.nl
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Een vorstelijke poepdoos
Over het vinden en de restauratie van een vorstelijke
poepdoos.
Toen ik de kofferdekkruiser met bakdek "Cato" kocht in 2007
vertelde de verkoper me dat er een bronzen toiletje in had
gestaan, maar zijn vrouw klaagde altijd dat het zo veel
poetswerk was dus had hij het maar overboord gekieperd
en een nieuw plastic chemisch toilet geplaatst.
„nog nooit gebruikt meneer”, was zijn verkoopargument….

graag in mijn klassieker wilde hebben en ook dat het
geen „ Baby” maar een "Victory” was. Ook vroeg ik hem
wat de reden van verkoop was (zo’n toilet doe je toch nooit
weg?)
Ik kreeg als antwoord terug dat hij nooit geweten had dat
het de duurste uitvoering was en de reden voor verkoop
was dat „het pompen zo zwaar werd voor de bemanning
en dus een elektrisch toilet had geplaatst … We werden het
eens dat ik het toilet kon komen ophalen in Arnhem voor
100 euro. Een mazzeltje, want ze gaan gemiddeld voor het
tienvoudige tweede hands.
Begin december heb ik de pot opgehaald en vertilde me er
bijna aan, zo’n 30 kilo brons… Dit toilet had een zwaar leven
achter de rug, dat kon je zien… Gelukkig waren er nog een
handboek en een zakje reservepakkingen bij want voor de
prijs van een nieuw pakkingsetje koop je nu ook een
gloednieuw toilet. Als een kind zo blij ermee naar Maastricht
teruggereden...

Het bleef al die jaren daarna een ontluisterende ervaring
om het deurtje naar de punt open te doen en er dat plastic
ding aan te treffen… Dus bleef ik op zoek naar een beter
passend toilet voor mijn inmiddels al behoorlijk opgeknapte mooie bootje.

De dag erop natuurlijk alles uit elkaar gehaald en het werd
gelijk duidelijk waarom het zo zwaar pompte… De voet en
de afvoerpomp waren driekwart dichtgekoekt met urinesteen, hier was dus duidelijk zo’n 30 jaar geen onderhoud
aan gepleegd… En door het „ zware pompen” waren de
draaipunten van de pomphendel ook helemaal uitgelubberd. Dit pleetje verdiende echt aandacht en ging het krijgen
ook!
Er volgde een „leuk” werkje, al die koek eruit bikken en
krabben, steeds weer opnieuw met kalkoplosser in de week
zetten en weer krabben. De geurtjes die vrijkwamen tijdens
deze klus zijn onbespreekbaar...

In het fotoboek van de Oude Glorie stond een afbeelding
van het handgeklopte toilet van de Hirondelle en zoiets
wilde ik ook wel. Ik ontmoette in 2013 tijdens ons Oude
Glorietreffen in Amersfoort Bas en Birgit, die de Hirondelle net gekocht hadden maar de boot niet bij zich hadden,
zodat ik niet in staat was om dat toiletje eens te bekijken
en er eventueel tekeningen van te maken om zelf met de
plaatschaar aan de slag te kunnen.
We spraken af om in de zomer van 2014 elkaar maar eens
met onze zusterscheepjes op te zoeken en dat zou dan
ergens aan de IJssel worden. Wat spannend.. Maar nou
was de zomer extreem nat en toen ik bij Nijmegen de Waal
op wou stomen stroomde de waal met zo’n 9 km per uur
en waren er geen kribbetjes meer te zien…. Dat zou gaan
inhouden 10 uur ploeteren stroomopwaarts zonder uitwijkmogelijkheid tot aan het Pannerdensch Kanaal en dat vond
ik effe te gortig… Dus geen ontmoeting helaas.

Daaropvolgend alle onderdelen in de verfafbijt, er zaten wel
tig lagen op en daarna kon ik bij een kennis van me alle
delen glasstralen. En wat iets moois kwam hier te voorschijn! Werkelijk alles is van brons, ook de schroeven en
de hendel, alleen de pot met deksel niet.
Het slechte chroom in een badje met elektrolyse verwijderd,
gewoon mooi brons gelaten. En ook de draaipunten van de
hendel uitgeboord en nieuwe bussen ingeperst.
Alle pakkingen vernieuwd, sommige zelf gemaakt en samenbouwen maar… En het resultaat mag er zijn, ik vermoed dat ik in de toekomst vaker dan "nodig” op de plee
zal zitten! En die 30 kilo is nou net die ballast voorin die mijn
Catootje nodig had!

Toen zag ik in november jl. een advertentie op Marktplaats,
een „Baby Blake in goede staat, bieden”…. Nou was het
geen Baby Blake maar een Blake Victory, van die toiletten
die alleen maar op jachten van de rijken te vinden zijn, zo’n
toiletje kost ongeveer 7000 euro, nieuw in doos.
Ik stuurde een mail naar de adverteerder dat ik deze WC

Groetjes van een blije vorstelijk poepende bootknutselaar.
Coen Eckhardt,
kofferdekkruiser "Cato"
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Nogmaals de groeten uit Rotterdam
De ansichtkaart van de autoboot in de december Periodiek
zorgde voor opmerkelijke reacties. Vrijwel onmiddellijk
hadden wij “post” van Jacques Heintz en Hans Besjes,
beide donateur van de Oude Glorie, beide echte liefhebbers
van de Maaskruiser.
Natuurlijk had ik me bij het
zien van de kaart wel afgevraagd, “zou dit de Eggers
van de Maaskruisers zijn?” Ik
weet wel iets van Maaskruisers: dat ze alleen gebouwd
werden bij Eggers in Schiebroek, hoe de constructies ongeveer was en ook dat het
voor die tijd super snelle en moderne schepen waren.

ging Aegir.
De koop van de aangeboden boot zal wel doorgegaan zijn.
In de jaren twintig van de vorige eeuw werd op dit eilandje
in de Bergse Achterplas een woonbuurtje gebouwd met
vrijstaande huizen.
De twee broers, eigenaren van het eiland, kregen ruzie met
elkaar en zo werd Buitenzorg volgebouwd met rijtjeshuizen
waarvan de heer C. Eggers er met zijn gezin één van betrok.
Genoemde had hier toen reeds zijn werfje, in de vorm van
een eenvoudige loods, een staalconstructie met houten
wanden en een golfplaten dak, gebouwd op het stukje land
rechts op de grote foto.

Maar op deze ansichtkaart stond geen Maaskruiser maar
een autoboot. Bovendien kwam hij uit Rotterdam. Als ik
bezig ben met de opmaak van de Periodiek, heb ik meestal geen tijd voor research.
Dus mijn voorlopige conclusie was : Dat zal een broer of
een neef van de Maaskruiser Eggers zijn”.
Nou, beide heren spraken daar eerst hun verbazing over
uit. Ze vonden dat wij van de Oude Glorie dat toch wel
hadden moeten weten.… Ze hebben natuurlijk gelijk en
zonder enige twijfel weten “onze” mannen van de schepenregistratie en de technische commissie dit ook allemaal
wel en die zullen ook wel meewarig hun hoofd hebben
geschud…..

De locatie van Eggers aan de Bergseplas

Cor Eggers, was van Duitse origine en hij bouwde voor zich
zelf een grote Maaskruiser genaamd “Remke” en tijdens
de oorlogsjaren verbleef hij hierop met zijn gezin.
Deze maaskruiser “Remke” werd in het begin zestiger jaren
verkocht aan mijn vader die hem later weer heeft verkocht.
De achterkant van de loods ziet u op de kleine foto.
Later, na de tweede wereldoorlog, nam de schoonzoon van de heer C. Eggers, de heer D. Cunes,
de werf over en werd geleidelijk met het onderhoud en verbouwen van
Maaskruisers gestopt om
hiervoor in de plaats eerst
auto’s, gebruikt voor taxi’s, te verlengen en later verder te
gaan met een auto uitdeukerij en spuiterij.

Na de verbazing volgden de mooie verhalen en de oude
foto’s. Ze hebben allebei persoonlijke herinneringen aan
Eggers en Buitenzorg, fantastisch dat ze dit met ons willen
delen.
Ik heb in ieder geval weer veel opgestoken over de prachtige Maaskruisers en zal niet licht meer vergeten wie Cor
Eggers was.
Ellen van 't Spijker
De Groeten uit Rotterdam door Jacques Heintz uit
Nieuwkoop
Wie de foto in het artikel “De Groeten uit Rotterdam” met
een prachtig plaatje van een in Nederland gebouwde autoboot, goed bekijkt, (zie de Periodiek van december 2014 ),
zal hier voorzeker de eerste rompvormen van een Maaskruiser in herkennen.
De aanbieder van het scheepje is niet de heer C. Eggens
maar de heer Cor Eggers wiens naam prijkt op alle plaatjes
in de door hem gebouwde schepen, er staat volgens mij
ook Buitenzorg ( Schiebroek ) bij.

Toen de schoonzoon van de heer C.Eggers, de heer D.
Cunes, de werf van zijn schoonvader overnam lag er nog
een nieuwe romp van een Maaskruiser.
Dit casco heeft Cunes afgebouwd om hier met zijn gezin in
te gaan varen.

De heer C. Eggers begon met het bouwen van de autoboot
in de Willebrordusstraat te Rotterdam (Noord) waar de
ruimte i.v.m. zijn succes te klein werd voor zijn botenbouwactiviteiten en verhuisde naar het eiland Buitenzorg aan de
Ringdijk in de voormalige tuinstad Schiebroek, een toen
nog zelfstandige gemeente, aansluitend op het noorden
van Rotterdam.

Na enige jaren, de kinderen Cunes werden groter en gingen
niet meer mee, verkocht de heer Cunes deze Maaskruiser
genaamd “Elf”, aan mij. Mijn ouders woonden naast de werf.
Het is dus de allerlaatste Maaskruiser die ooit is gebouwd!
Opmerkelijk is het raam, wat bestaat uit drie delen en de
neus. De Maaskruisers hadden van origine een stijlsteven,
maar de “Elf” had een soort ronde waaier steven.

De foto van de autoboot is genomen op de Voorplas, onderdeel van de Bergse plassen met op de achtergrond de
Prinsemolen en de locatie van de latere watersportvereni-

Wij hebben het schip “Oyker” genoemd, wat de bijnaam
was van mensen uit Odijk, waar ik destijds woonde.
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Na een paar jaar hebben wij de “Oyker” weer verkocht en
de nieuwe eigenaar heeft het ronde dek gesloopt en er een
platte opbouw opgezet. Helaas….
De foto van de “Oyker” is gemaakt in 1968, op het achterdek
ziet u mijn schoonvader. Die is inmiddels 97 jaar oud en
heeft de foto nog steeds in zijn kamer hangen
Met vriendelijk groet,
Jacques Heintz
De "Oyker", voorheen "Elf", de laatste Maaskruiser die gebouwd werd

De groeten uit Rotterdam door Hans Besjes
Even een berichtje naar aanleiding van de foto met "bijschrift" van de Groeten uit Rotterdam. U schrijft namelijk
over een zekere C.Eggers. Ik had toch van u hierop een
kleine aanvulling, aantekening verwacht in de trant van: bij
velen van de Oude Glorianen bekend als ontwerper, constructeur en bouwer van de Maaskruisers.
Weliswaar ben ik maar donateur van de Oude Glorie, maar
ik ben ooit donateur geworden door mijn belangstelling juist
voor de Maaskruisers, dus alles wat die motorjachten
aangaat volg ik met extra aandacht.
Via Dhr. A.Huysmans uit Cuyk (helaas is hij niet meer onder
ons) ben ik al weer jaren geleden met de Oude Glorie in
contact gekomen. Via hem en Jaap Oosterhuis (die destijds
in de Technische Commissie zat) heb ik een kopie van de
geschiedenis van Dhr. C.Eggers en de Maaskruisers gekregen.

nog hele mooie bergkasten.
Dan ging je een opstapje op en kwam je in de kuip, waar
je eerst om een kist waarin de motor zat moest en dan had
je nog een leuk zitgedeelte in de openlucht,wat weer afgedekt kon worden met een tent.
Voor in de kuip aan bakboord had je dan nog de stuurstand.
De meeste Maaskruisers hebben nog een "voorruit",
veelal in twee delen maar er schijnt er ook één geweest te
zijn met een driedelige voorruit/windscherm. Dat heb ik
gehoord van een kleinzoon van Dhr. C. Eggers, want zijn
vader Dhr. Cunes, had die Maaskruiser. (nb. Ja, dat was
dus de “Elf”,uit het artikel van Jacques Heintz)
Dan nog wat over de verdere gang van zaken rond de werf.
In het begin bouwde Dhr. Eggers zijn Maaskruisers nog in
de werkplaats aan de Willibrordusstraat in Noord. Maar o.
a. het te water laten van de motorjachten was een beetje
hachelijk (hoge kademuur?) en moeilijk en hij zocht en vond
een plek op "Buitenzorg" toen nog gelegen in Schiebroek,
maar inmiddels ook een deel van Rotterdam-Noord.
Het was een vrij grote loods gelegen aan de Achterplas,
die nog niet zo gek lang geleden afgebroken is, want als je
op oudere Google-maps kijkt zie je op de plek van de werf
een hoop puin. Afin die verhuizing moet al rond 1930 plaats
gevonden hebben.

Schilderij van de Bergseplas en de Prinsemolen rond 1960

Ik wist dus dat hij (C.Eggers) zich eerst met autoboten bezig
hield die hij, volgens mij, voor klanten met veel geld onderhield en dus ook bouwde zoals uit het door u geplaatste
artikeltje blijkt. Hij had toen nog een zaak/fabriekje aan de
Willibrordusstraat 125 in Rotterdam-Noord, die hij overgenomen had van zijn vader.
Het was een soort blikfabriek waar allerlei soorten bussen
werden gemaakt, vandaar zijn ervaring met verzinkte/gegalvaniseerde plaat.
In 1927 ontwierp hij een motorjacht waarop de hele familie
mee kon. Maar zijn oude liefde/hobby de autoboot verwerkte hij ook in het ontwerp vandaar het lange,"bolle” voordek,
liever gezegd voorste deel van de Maaskruisers.
Onder dat voordek was de hele "living" verwerkt. Van het
toilet in de voorpiek, via keuken en extra slaapgelegenheid
kwam je in het zitgedeelte, dat gemakkelijk omgetoverd kon
worden tot slaapgelegenheid. Daar bevonden zich ook vaak
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Nog een bijzonderheid van de Maaskruisers was de
breedte: Waarom bleven de Maaskruisers zo smal, ondanks dat de modellen wel steeds langer werden, zelf wel
tot 12 meter?
De verklaring is simpel: om van de Achterplas/Voorplas op
de Rotte te komen moesten de Maaskruisers door een
sluisje en dat was nog geen drie meter breed, vandaar!
Waarom die belangstelling en interesse voor de
Maaskruisers. Wel, mijn
grootouders woonden ook
op "Buitenzorg". Ik kende
dus de familie Eggers,
die er ook woonden al heb
ik dhr. Eggers nauwelijks
of niet gekend. Toen ik wat ouder was en niet meer vlakbij
of in huis moest spelen tijdens vakanties bij opa en oma,
kwam ik verderop op het "eiland" en zodoende ook in de
loods van de werf.
Er werden daar toen al geen Maaskruisers meer gebouwd,
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maar wel auto's opgeknapt of verlengd door Dhr. Cunes,
een schoonzoon van Dhr.Eggers.
Wel werd er nog onderhoud en reparaties aan Maaskruisers gepleegd zodat ik toen (nu zo'n zestig jaar geleden)
kennis maakte met de Maaskruisers en het altijd nog een
interessant motorjacht vind.
In 2003 mocht ik hernieuwd kennis maken met de Maaskruiser "Ma-at" in Coevorden.

Hopende U met dit verhaal wat wijzer gemaakt te hebben
(misschien wist U het al) en niet verveeld te hebben,
verblijf ik,
Met vriendelijke groet,
J.Hans Besjes.

We gaan los op Maritiem 's
Hertogenbosch
De 20ste Editie van Maritiem ’s-Hertogenbosch vindt plaats
op 18, 19 en 20 september 2015
Maritiem ‘s-Hertogenbosch is het grootste maritiem-historische binnenvaartevenement van Nederland en vindt eens per twee jaar plaats in
het maritieme hart van ‘s-Hertogenbosch.
Maar liefst drie dagen lang staat de stad
volledig in het teken van de historische
scheepsvaart. Tijdens het evenement is de grootste collectie klassieke en traditionele binnenvaartschepen te bewonderen en bruist de binnenstad van de festiviteiten.
Zo zijn er openluchtconcerten, maritieme demonstraties,
een shantykoren festival, het zeeliederen songfestival, een
braderie, jeugdattracties en de culinaire heerlijkheden die
met de scheepvaart gepaard gaan.
En natuurlijk niet te vergeten onze schitterende bakdekkers,
salonboten en andere historische jachten van leden van de
“Oude Glorie”.
Enkele jaren geleden waren wij speciaal genodigden tijdens
Maritiem ’s-Hertogenbosch en lagen we met een enorm
aantal schepen in de Dieze.

Ook dit jaar bent u weer van harte welkom in den Bosch
www.maritiemshertogenbosch.nl
Op de website vindt u het inschrijfformulier, gaat u naar
Maritiem 's Hertogenbosch? Geef het even door aan de
evenementen coördinator via evenementen@oudeglorie.n
Cor van de Griendt

Te koop Bakdekkruiser Bonne
Een lief en strak scheepje.
Varend Monument© nr. 2171. Gebouwd in 1932 bij J.O. v.
d. Werff te Buitenstvallaat bij Drachten. Geschiedenis nagenoeg geheel bekend.
In 2000-2003 zorgvuldig naar origineel gereconstrueerd.
Sindsdien vertroeteld.
De opbouw en interieur zijn (weer) van mahonie en eiken,
met veel messing onderdelen en fraaie details. Het knusse
kajuitje heeft twee slaapplaatsen en voldoende bergruimte.
Over de kuip ligt een makkelijk oprolbare/verwijderbare
kuiptent, heerlijk als het zonnetje schijnt.
Afmetingen: L 7,6 m, B 2,2 m, H 1,8 m.
Motor: Vetus 3 cil. 22 PK.
Vraagprijs € 19.500,Voor inlichtingen Hans Faber Tel. 06 5436 7972 of mail naar jm.faber@etnet.nl

www.oudeglorie.nl
Actuele informatie over evenementen en bijeenkomsten, het laatste nieuws vindt u altijd op onze website.
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De Pikhaak
We kregen een mailtje van
Ellen van ’t Spijker dat de pikhaak
aan ons was doorgegeven door
Martin en Angelique Vromans van bakdekkruiser d ‘Otter.
We moesten tot onze schande bekennen dat we de periodiek van december door alle hectiek niet goed hadden
gelezen. Maar voor onze voorgangers gold hetzelfde
zagen we, dus dat geeft enige troost….
Dan nu ons verhaal.
Al jaren (vanaf 1994!) was ik bezig met het restauratieproject van een bakdekkruiser.
Destijds gekocht uit een soort van verliefdheid. Je weet hoe
dat gaat, liefde maakt blind maar na verloop van tijd worden
je ogen geopend en besef je pas waar je aan begonnen
bent.
Het is een cliché maar “koop een boot en werk je dood” is
maar al te waar.
Hoewel, ik leef nog…
Maar het restaureren gaat je op een gegeven moment toch
parten spelen. Uiteindelijk moet er ook gevaren worden. In
mijn geval was het 90% werk en 1 % varen.
Op een zeker moment zei ik tegen mijn kersverse vriendin
Maaike: “ het ziet er naar uit dat er, gezien de hoeveelheid
werk voorlopig nog niet kan worden gevaren. Wat denk je
er van als we de boot proberen te verkopen en iets anders
kopen waar je in eerste instantie mee kunt varen? “
Dat durfde ik niet aan jou voor te stellen” zei ze “maar ik
vind het een prima idee”.
Zo gezegd, zo gedaan. De boot te koop gezet op internet.

kajuit en liefst nog met een dak dat open kon. Op een gegeven moment zagen we op internet een advertentie van
een bakdekkruiser die aan onze wensen tegemoet kwam.
Meteen een afspraak gemaakt met de eigenares voor een
bezichtiging en een proefvaart.
De koop was toen snel gesloten. Het schip moest vanaf
Dordrecht naar de thuishaven in Lisserbroek gevaren
worden. Een hele onderneming. Omdat we natuurlijk nog
geen ervaring hadden met dit schip vonden we het veiliger
dat de eigenares mee ging tot de sluis van Gouda. Vandaar
zijn we op eigen kracht verder gegaan.
Ging aardig goed tot we bij een brug bij Waddinxveen
moesten wachten.
Op een gegeven moment konden we door, althans dat
dachten we. Op hetzelfde moment kwam een groot vrachtschip van de andere kant op ons af. We konden hem maar
ternauwernood ontwijken. Maaike stond al op het punt om
over boord te springen. We kwamen dus met de schrik vrij.
Daarna ging het goed behalve dan dat het weer steeds
slechter werd.
Op het Brasemmermeer spookte het behoorlijk. Toen bleek
ook dat de boot niet bepaald waterdicht was. Bij de stuurhutramen lekte overal water naar binnen. Dus zo goed en
zo kwaad als het kon dweilen neergelegd om de lekkage
nog enigszins te beperken.
Uiteindelijk kwamen we aan het eind van de middag in
Lisserbroek aan.

Er kwamen diverse reacties en uiteindelijk is de boot verkocht voor een schappelijke prijs aan een liefhebber die
stond te popelen om de boot in te timmeren. Achteraf blijkt
dat die eigenaar het schip maar een jaar in bezit heeft
gehad. Na het plaatsen van een nieuwe motor hield hij het
voor gezien en zette ‘m weer te koop.
De boot is toen verkocht aan Hans Faber, voormalig secretaris van de Oude Glorie. Hij is druk bezig om het schip
weer in de vaart te krijgen.

Maaike heeft het schip gedoopt door champagne er overheen te gieten. Een fles stuk slaan durfden we niet vanwege de te verwachten schade.
Het schip heette oorspronkelijk “Jonge Jacob” maar we
hebben hem de naam “Onze
Liefde” gegeven. Dit heeft
een geschiedenis.

Ondertussen hadden we alles afgespeurd naar een andere
boot. Het moest wel weer een historisch scheepje zijn, daar
zijn we allebei erg van gecharmeerd.
Waar we ook naar zochten was een boot met een achter-
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Maaike en haar ouders hadden destijds een salonboot
genaamd “De Liefde”. Zij
noemde het altijd de “Tramboot”. Daar gingen zij altijd mee op vakantie. Op een zeker
moment is het schip vanwege het vele onderhoud verkocht.
Het is gerestaureerd en ligt nu bij het Hilton hotel in Amsterdam. Het schip wordt momenteel gebruikt voor rondvaarten en huwelijkssluitingen en heet nog steeds “De
liefde”.
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Maar, terug naar de vaartocht. Nadat we een beetje bekomen waren van de barre tocht besloten we in het weekend
een tochtje te gaan maken naar de Kaag. Vanaf de thuishaven in Lisserbroek een half uurtje varen.
Het begon goed maar halverwege het traject kwam er rook
tussen de vloerluiken door. Foute boel!
Snel naar de kant en toen bleek al gauw wat het euvel was;
geen koelwater.

ons schip.

Er bleek voornamelijk stoom uit de uitlaat te komen. Ongetwijfeld zal er een lampje gebrand hebben op het dashboard
maar dat was ons niet opgevallen.
Na een tijdje gewacht te hebben kwam er een sloep langs
uit Warmond en die nam ons op sleeptouw naar de thuishaven. Het laatste stukje naar de steiger toch nog even de
motor gestart en afgemeerd. Later bleek dat de impellor
volkomen versleten was.
Nog een geluk dat dit ons niet was overkomen op de lange
tocht vanaf Dordrecht.

Elk jaar de tocht naar Breukelen waar we aan konden
leggen bij mijn ouderlijk huis aan de Vecht. Daar bleven we
dan een aantal dagen liggen.
De route op de heenweg liep via Mijdrecht waar we altijd
rond de middag aankwamen en dan een uur voor de brug
moesten wachten.

We hebben ons schip nu ruim 7 jaar en in die tijd zijn er
diverse restauratiewerkzaamheden verricht.
Als je daaraan begint kom je toch weer verrassingen tegen.
Het is eigenlijk een voortdurende strijd tegen het verval.
Maar geleidelijk aan krijgen we de zaak onder controle.
In die 7 jaar hebben we mooie tochten gemaakt.

De terugweg vanuit Breukelen liep via Baambrugge . Daar
legden we aan bij vrienden van Maaike en bleven dan een
dag liggen.

Nadat de volledige pomp was vervangen en tevens een
paar slangen gingen we weer plannen maken voor een
langere vaartocht. Dat werd Amsterdam.
Vol goede moed vertrokken we vanuit Lisserbroek.
In Amsterdam aangekomen vielen we meteen met onze
neus in de boter.
Wat we niet wisten was dat er een roeisloepenrace georganiseerd was op de Amstel en in de grachten. Dat schijnt
altijd op de tweede zaterdag van oktober te gebeuren. Dat
hadden wij weer!
Ga er maar eens aan staan: nog weinig ervaring met het
schip en dan manoeuvreren tussen de sloepen en rondvaartboten. Op een gegeven moment lagen we bijna dwars
in de Prinsengracht. Diverse scheldkanonnades vielen ons
ten deel. . Uiteindelijk zagen we een plekje in de Leidsegracht. Ik zeg tegen Maaike: ”daar gaan we liggen dan kan
ik even gaan ontstressen”. Na een half uur was ik weer tot
rust gekomen en zijn we gezellig de stad in gegaan.
’s Nachts nog goed geslapen in de boot ondanks het onstuimige water vanwege de langsvarende rondvaartboten
en een onverwacht bezoek boven op het dek van waarschijnlijk een paar feestgangers of junks. Nadat we een
paar harde klappen tegen het plafond hadden gegeven
waren ze snel verdwenen.

Ook hebben we in die periode diverse evenementen van
de VBOG meegemaakt: Haarlemse Vaardagen in 2009,
Sail 2010 en wat we ieder jaar zeker niet willen missen zijn
de Schippertjesdagen in Warmond.. Dat is een traditie
geworden en bovendien maar een uurtje varen vanaf onze
thuishaven.
Nu verheugen we ons weer op Sail 2015. Dat is dan ook
weer een “deadline” om te zorgen dat ons schip zo goed
mogelijk voor de dag komt.
Wat we ook graag nog eens willen doen is met een aantal
Glorianen afspreken om een gezamenlijke vaartocht te
maken. Je hebt dan steun aan elkaar als er iets mis gaat
en het is natuurlijk gezelliger dan solo varen. Dus wie vaart
er mee ?
We wensen alle Glorianen een behouden vaart toe en tot
ziens bij de evenementen en willen de pikhaak graag
doorgeven aan Piet Middendorp en Carla Griffioen van
bakdekkruiser “Old Lady”

De volgende dag was het heerlijk rustig en hebben we
Maaike’s nichtje en dochter opgepikt en zijn teruggevaren
naar de thuishaven. Dat waren de eerste ervaringen met
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Syb Hoornstra en Maaike Bentelaar
MS “Onze Liefde”
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Scheepskost & Zo
Gerookte zalmtaart van Ietje Faber
Het is nog winter en de meeste zullen in deze maanden niet
aan boord koken, maar gewoon in hun ruime kombuis thuis.
Dus nog even een ovengerecht, als het vaarseizoen weer
is aangebroken, trakteren wij u weer op gerechten die u
makkelijk aan boord kunt maken.

Rol het deeg uit op een met wat bloem bestoven werkblad
uit en bekleed hiermee een lage beboterde taartvorm
(doorsnede ca. 24 cm). Prik met een vork enkele gaatjes
in de bodem en laat het deeg afgedekt in de koelkast ca.
30 minuten rusten.
(Wie weinig tijd heeft kan deze taart ook maken met 5
plakken bladerdeeg).

Deze taart is voldoende als voorgerecht voor 6 personen
of als lunchgerecht voor 4 personen
Bekleed het deeg met een stuk bakpapier en verdeel
hierover een 'blinde' vulling.(Als blinde vulling kun je gedroogde peulvruchten, rijst of keramische bonen gebruiken).Bak de taartbodem 10 minuten in een voorverwarmde
oven (200°C). Verwijder de blinde vulling en bakpapier een
bak de taartbodem nog ca. 5 minuten.

Ingrediënten
200 gram bloem
(of 5 velletjes bladerdeeg)
zout
100 gram boter
100 gram gerookte zalm
3 eieren
¼ liter crème fraîche
2 eetlepels fijngehakte
dille of bieslook
versgemalen peper
Bereiden
Zeef de bloem met een snufje zout boven een kom. Voeg
de harde boter toe en snijd die met twee messen in hele
kleine stukjes. Voeg ca. 3 eetlepels ijskoud water toe en
kneed het deeg snel tot een samenhangende bal. Laat het
deeg afgedekt circa één. uur in de koelkast rusten.

Snijd intussen de gerookte zalm in reepjes.
Klop de eieren los met de crème fraîche, roer de bieslook
erdoor en voeg naar smaak zout en peper toe. Niet teveel
zout, want de zalm is meestal al vrij zout. Strijk ca. 4 eetlepels van het roommengsel uit over de voorgebakken
taartbodem. Verdeel de stukjes zalm erover en verdeel de
rest van het roommengsel erop. Strijk de bovenkant glad.
Bak de taart in het midden van een voorverwarmde oven
(175°C) in ca. 40 minuten gaar en lichtbruin.
Heerlijk met een glas droge witte wijn!

Dream on!
Heeft u dat nu ook wel eens: mijmeren over je eigen tropische eiland.....

ook is direct onze aanwezige maritieme behoefte bevredigd...

Ja, wie wil dat nou niet? Je bent al op Terschelling en
Ameland geweest, tja, dan wil je weleens wat anders! Een
tropisch eiland dus maar. Natuurlijk wel je EIGEN tropisch
stukje genot, niet iets wat je met Jan en Alleman moet
delen.

Wat dacht je van dit knusse drijvende eilandje met eigen
vulkaantje, geriefelijk strand met palmbomen en gezellig
barretje, een leuke game ruimte, bioscoop en natuurlijk een
heliplatform.

Zo'n stukje natuur heeft echter ook wel zijn nadelen: wordt
het niet erg saai om, hoe schitterend het ook wezen mag,
elke keer maar weer naar die zelfde plek te gaan? Nee!
Nee? Nee!!

Je koopt gewoon je eigen VARENDE tropische eiland! Kijk,
dan kom je nog eens ergens: je raakt nooit uitgekeken en
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Ik zou zeggen: dream on! Het best bereikbare voor ons is
waarschijnlijk het plaatsen van een zo'n prachtig bloemstuk
op het voordek van onze bakdekker .....

Uw tropen specialist
Jan van 't Spijker
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De groeten uit Sloten
Bij toeval kwamen wij in contact met de voormalige brugwachter en havenmeester van Sloten, Henk Spoelstra. Hij had
deze prachtige kaart in zijn bezit en wij konden het natuurlijk niet laten om er even een kopie van te maken.

We hebben even gezellig koffie gedronken met Henk, inmiddels al lang gepensioneerd. Hij woont aan de gracht in het
historische Sloten en bij de voordeur prijkt een mooi uithangbordje met een “breggewipper”, inderdaad met een brugwachter. Henk heeft prachtige verhalen paraat. Zo ging hij ging altijd havengeld ophalen met zijn bootje. De passanten
in Sloten vonden dat prachtig, dat gebeurde nergens anders verzekerden ze hem stellig.
Maar ja, op zeker moment vond de Gemeente het welletjes
en vond dat Havenmeester Spoelstra maar net als de rest
van de Nederlandse havenmeesters de fiets moest pakken.
Dat zorgde voor veel consternatie, want als hij riep “de
havenmeester” stonden de booteigenaren met de portemonnee in de aanslag altijd aan de verkeerde kant van het
schip, namelijk aan de waterkant en niet aan de walkant.
De Oude Glorie heeft wel iets met Sloten: we hebben er al
twee keer een jubileum gevierd in het verleden. De grachtjes lagen vol met bakdekkers, die er met de hand ingetrokken werden. Het was prachtig weer en ik weet nog wel dat
Ben Deekens, Gloriaan van het eerste uur, mij wel eens
verteld heeft en ik citeer: : “het was zo warm, ik had twee
zonnebrillen op!”
Hoe wij zo terecht kwam bij de breggewipper van Sleat (de
brugwachter van Sloten) dat hoort en merkt u binnenkort
nog wel.
Voor nu moet u de groeten hebben uit Sloten en de groeten
van Henk Spoelstra. Wie herkent hem nog van de tekening?
Ellen van ‘t Spijker
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Te Koop "Metros" Bakdekkruiser met kofferdek
Unieke, recent volledig gerestaureerde bakdekkruiser,
geklonken rondspant met teakdek en teak houten opbouw.
Gebouwd bij Langenberg Leeuwarden in 1936. Lid Oude
Glorie OG nr. 352.
Een plaatje van een schip, zowel binnen als buiten.

stel, koelkast met vriesvak (2013), een kuip met stuurstand
en rondzit.
Het schip is voorzien van een nieuwe (donkerblauwe)
dektent (2013)
Vraagprijs € 49.000

Afmetingen: lengte 9,95 m, breedte 2,90 m, diepgang 0,60
m en kruiphoogte 2,40 m.
Het schip heeft zowel in de kuip als in de salon stahoogte.
Dieselmotor (2012): Mitsubitsu 42 PK , brandstoftank RVS
Het interieur is authentiek gerestaureerd, kookplaat en
spoelbak zijn origineel, alle stoffering is vernieuwd.
Aan boord onder andere: 4 slaapplaatsen, toilet, kooktoe-

Voor inlichtingen: A.D. Sinke
Tel 06-534 108 49 of adsinke@hetnet.nl
Uitgebreide lijst met alle details en aanwezige accessoires
is op aanvraag beschikbaar.

Te koop Mercedes OM 621 Dieselmotor
Zeer goed draaiende Mercedes OM 621 - 50 PK.
Deze gereviseerde Mercedes diesel is compleet keerkoppeling, motorsteunen, startmotor, kabelboom en VDO
dashboard.
De motor is te bezichtigen in Kornhorn
(tussen Drachten en Groningen)
Voor meer informatie kunt u bellen of mailen
met: Marcel Ritsma
Tel. 06 270 66 327 (liever niet op zondag)
of marcelritsma@hotmail.com

Te koop BMC 1500 Diesel Motor
Zeer goed draaiende BMC 1500, diesel, 33 PK.
Deze betrouwbare scheepsmotor is compleet
met een hydraulische Paragon P23L keerkoppeling
en startmotor.
De motor is te bezichtigen in Kornhorn
(tussen Drachten en Groningen)
Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met:
Marcel Ritsma: 06 270 66 327 (liever niet op zondag)
marcelritsma@hotmail.com
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Zo doe je dat!
Soms lijkt het erop dat je steeds vaker hoort
dat schippers problemen hebben met
roestvorming/blaasjes, meestal is dat
terug te voeren naar galvanische corrosie.
Onze verzekeraar EOC (voorheen Oranje)
schrijft daar ook wat over in hun verenigingsblad en omdat niet iedereen dat blad
krijgt wil ik daar toch maar wat uit citeren.
"Een tanker laadde en loste op vaste plaatsen en altijd met
stuurboordzijde aan de wal. Door een aardingsfout aan
boord, ontstond er een spanningsverschil tussen het schip
en de wal. De huidbeplating was in dit geval het zwakste
(minst edele) materiaal en werd langzaam opgegeten. Het
staal raakte enorm aangetast en over een lengte van 40
meter moest de huidbeplating vervangen worden.
Een charterschip had een vaste afmeerplek in een Zeeuwse haven op brak water. De kade bestond uit damwandprofielen, de damwand werd tegen corrosie beschermd door
anodes. Vanwege lekkages ging het schip op de helling,
en uit onderzoek bleek dat de scheepshuid zwaar was
aangetast door putcorrosie. Omdat de anodes van de
damwand waren uitgewerkt, had de damwand een zwakker
metaal gezocht met enorme gevolgen voor het charterschip."
Tot zover EOC.
Mijn broer heeft jaren geleden een nieuwe kotter afgebouwd, het schip is voor de afbouw binnen en buiten gestraald en in de epoxy gezet en onder de waterlijn in de
antifouling.
Na een jaar of tien, bij een knippen en scheren beurt,
plotseling een dertigtal blaasjes in de epoxy op het onderwaterschip. Alles gecontroleerd en de anodes deden zo te
zien goed hun werk, de straler had ook geen goede verklaring (behalve galvanische corrosie) voor dit euvel.
Zeer waarschijnlijk was de slechte conditie van de jachthaven, waar al jaren geen fatsoenlijk onderhoud was, drijvers
lek, stroompalen half in het water, enz., hier de oorzaak.
Onze eigen vertrouwde bakdekker is ook gestraald en vrij
dik (beetje ruwe huid) in de epoxy gezet en ook wij waren
na een jaar of twaalf onaangenaam verrast door een groot
aantal blazen tot kaal op het ijzer.
Na de eerste schrik alles netjes uitgekrabd, de nodige epoxy
en tussenlagen brachten weer wat rust en vertrouwen terug
in het schip.
Navraag in de jachthaven leerde dat er meer schepen
waren met opvallende
verschijnselen, b.v. meer
roest dan gebruikelijk,
na 1 jaar antifouling
weg en onderwaterschip bijna kaal, hier en
daar bobbels in verf
boven de waterlijn. De
oorzaak was terug te
voeren naar een “handige”schipper, de schepen in de buurt
gaven het spoor aan, die wat onduidelijke stroom oplossingen had aangelegd.

Het grootste probleem is vaak dat, anders als bij de verhalen van EOC, een oorzaak moeilijk aan te wijzen is, als een
schipper in zijn schip een beetje verkeerd met stroom aan
het klooien is geweest, is dat vervelend en iedereen kijkt
iedereen er op aan.
Conclusie: Zorg voor voldoende anodes op het schip, in de
meeste gevallen op zoet en brak water voldoen aluminium
anodes het beste. Overleg het liefst met een kenner waar
de anodes het beste geplaatst kunnen worden. Uiteraard
staat ook internet vol met advies en raad.
Controleer de anodes regelmatig op hun werking, maak ze
op de wal het liefst schoon met b.v. een harde borstel, een
staalborstel kan weer ijzer deeltjes achterlaten wat de
werking verslechterd.
Als één of meerdere anodes mooi blank blijven is het heel
goed mogelijk dat deze
geen goed contact
maken, meet met een
multimeter of er wel
contact is.
En uit de verhalen van
EOC is ook de les te
leren, als het onderwaterschip bij een winterbeurt er opeens slechter aan toe is dan u gewend bent,
probeer dan te achterhalen waarom dat zo is.
Zijn er veranderingen bij de vaste ligplaats, denk aan
damwanden, leidingen e.d., is er zelf aan boord iets aan de
stroomvoorziening gedaan, zoals gemeld is een directe
oorzaak soms moeilijk te traceren, maar een praatje met
de buur schippers kan wel eens verhelderend zijn.
Als er echt sprake is van ernstige putroest is eerst de oorzaak vinden behoorlijk belangrijk. Een expert erbij halen is
dan echt noodzakelijk. Dus niet zo maar accepteren en
nieuwe dikke lagen op het schip zetten, want als de oorzaak
er nog is wordt uw schip langzaam opgevreten.
Door middel van allerlei metingen is meestal wel een oorzaak te traceren. Het
is bijna onmogelijk om
alle eventuele oorzaken en eventuele oplossingen hier
te beschrijven maar
de noodzaak om bij ernstige aantasting iets te doen mag
duidelijk zijn.
Ik wens u een heel mooi en goed vaarseizoen.
Fred van Ameijde
T.C. Oude Glorie
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"De Vergulde Snoek" op de Hiswa
Niet lang geleden ontving ik een mailtje van Piet Middendorp met als onderwerp ‘HISWA maart 2015’ en onder meer
de volgende tekst: “Misschien krijgen we weer de mogelijkheid om een schip op te stellen op de Hiswa een mijn vraag
aan jou is zou dat eventueel “de Vergulde Snoeck” kunnen
worden?”

Wauw, wat een eer!
Natuurlijk reageerde ik meteen dat ik dat heel erg leuk zou
vinden. Alleen….ik had net mijn keuken uit de boot gesloopt,
was dat geen probleem?
De heer Wolzak van het Varend Erfgoed vond van niet: “Het
is geen enkel bezwaar dat er aan de boot wordt gewerkt.
Integendeel het is juist goed om het publiek een “restauratie” te laten zien”.
Direct ben ik gaan informeren naar mogelijkheden om de
boot naar de RAI te vervoeren, maar een trailer die een
boot van 4 ton kan hebben blijkt niet makkelijk te vinden.
Enkele VKSJ-ers hier op de haven wisten het wel: “waarom
vaar je er niet heen? “
Natuurlijk! De oplossing is even eenvoudig als voor de hand
liggend. Het is immers maar een halve dag varen van
Aalsmeer naar Amsterdam en ik kan onder alle bruggen
door.
Het enige wat nu nog roet in het eten kan gooien is als het
nog laat in de winter gaat vriezen. Ik ben een schaatsliefhebber, maar deze winter maar even niet.
Op dit moment staat mijn “Vergulde Snoek” nog op de kant,
netjes opgebokt onder haar wintertent.

af zijn. Het hout wordt eind januari geleverd, dus dat zal wel
lukken.
Op dit moment ben ik bezig de mahoniehouten opbouw van
het stuurhuis aan stuurboordzijde kaal te halen. Daar kan
ik goed bij, nu de keuken er uit is. Hier komen straks negen
laklagen op, dat lukt zeker niet voor maart.

Mijn voorganger als havenmeester hier op de haven maakt
elk jaar de schroef van zijn boot helemaal vrij van kalk en
poetst hem dan op met Brasso zodat hij mooi glimt.
Een hele klus! Ik plaag hem daar altijd mee: “Zonde van je
werk Willem! Je ziet er niets meer van als je boot eenmaal
in het water ligt!”
“Maakt niet uit” mompelt Willem dan “het is een mooi gezicht
als ze het water in gaat”.
En ja, het is vast ook een mooi gezicht als ze op de Hiswa
staat, dus mijn schroef is inmiddels vrij van kalk en voor ze
te water gaat ga ik nog een middagje met Brasso in de weer.
Want blinken zal ze straks!

Marjolein Vrijman
Salonboot “de Vergulde Snoeck”
PS
Elders in de Periodiek meer info over de
Hiswa

De nieuwe vloer in het stuurhuis, één van de klussen die ik
voor deze winter had gepland, moet nu wel eind februari

Vrijwilligers gevraagd voor de Hiswa
:
Het bestuurt zoekt nog vrijwilligers om de Oude Glorie stand op de Hiswa te bemannen.
U krijgt vrijkaarten en uw reis en/of parkeerkosten worden vergoed. We zoeken nog mensen voor de onderstaande
dagen/tijden.
Woensdag 11 maart van 11.00 – 18.00 uur
Donderdag 12 maart van 11.00 – 16.00 en van 16-00 – 22.00 uur.
Vrijdag 13 maart van 11.00 – 16.00 en van 16-00 – 22.00 uur.
Zaterdag 14 maart en van 10.00 – 18.00 uur
Zondag 15 maart en van 10.00 – 18.00 uur
U kunt opgeven de secretaris Jaap Wolzak 0343 – 591041 of via secretaris@oudeglorie.nl
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Te Koop Kornuit - Bakdekkerkruiser met kofferdek en achterkajuit
Goed onderhouden bakdekkruiser met kofferdek en
achterkajuit
Gebouwd bij Rietveld in Woerden rond 1935 en Opgenomen in het schepenregister van de vereniging ‘’Oude Glorie’’ onder nummer 252.
Afmetingen - 9,20 mtr lang, 2,85 mtr breed, 2,00 mtr hoog
en diepgang 0,60 mtr
Motor - Peugeot Indenor diesel, 55 pk
Het onderwaterschip is 3 jaar geleden gestraald en in de
coating gezet.
Het schip heeft een praktisch nieuwe kap en een apart
winterzeil, voor en achterdek zijn voorzien van veilige rvs
relingen. Nieuw berghout.

Origineel Sestrel cardanisch kompas.
Twee, eventueel vier slaapplaatsen, toilet, kooktoestel,
granito aanrecht, koelkast en walstroom aansluiting.
De voorramen kunnen neergelaten worden, waardoor een
doorvaarhoogte ontstaat van slechts 1,75m!
Kortom, een goed onderhouden, gezellig en vaarklaar
schip!
Boot staat op de wal in Amsterdam, onder winterzeil.
Vraagprijs € 28.500,-Inlichtingen Simon Ooms
Tel. 0299-65 19 49 of 06-2617 6375
of mail naar s.ooms@hetnet.nl

Kort door de bocht
Met nieuws van en voor onze leden
Scheepspost
De FONV brengt in samenwerking met Wouter van Dusseldorp Scheepspost uit, een nieuwe e-mailnieuwsbrief met
informatie voor iedereen die het varend erfgoed een warm
hart toedraagt. Iedereen kan zich zelf als lid aan melden
voor Scheepspost.

Verder bladen zoals de Motorboot, Woodenboat en Classic
boat, The Boatmen, /Yachting en Yachting World,/ Yachting
Monthly en Watercraft, van alles enkele exemplaren uit de
jaren negentig en het begin van deze eeuw. Ook nog de
nodige tijdschriften die specifiek over zeilen gaan.
De bladen zijn gratis af te halen in Edam, maar een lekker
flesje wijn is natuurlijk niet te versmaden, zegt Hans er bij!
Belangstelling? Mail naar hans.feij@hetnet.nl
Gevalletje “verkeerd afgelopen”

Wouter van Dusseldorp vraagt de leden een kleine vrijwillige bijdrage voor Scheepspost. Daarom is het van belang
dat Scheepspost voldoende leden krijgt.

Deze foto kregen we van Henk Brunt, met de tekst: Voorkom
stuk gevroren afsluiters en het zinken van je schip!

U kunt Scheepspost digitaal vinden op de site http://scheepspost.info/ en (zeer binnenkort) ook op www.fonv.
nl . Als u nu op de link van “scheepspost” gaat staan en dan
klikt op “Hyperlink openen” kunt u de eerste en tweede
versie bekijken. Wij hopen dat Scheepspost veel enthousiaste leden krijgt!
Jaap Wolzak
Watersportbladen in de aanbieding!
Donateur Hans Feij schrijft dat hij nog watersportbladen
heeft voor de liefhebber. Onder Waterkampioenen vanaf
1954 tot de tachtiger jaren.
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Ook iets te melden voor de nieuwsrubriek?
Stuur naar periodiek@oudeglorie.nl
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Nieuw Erfgoedwet
Varend erfgoed verdient erkenning en bescherming
Er zàt een stijgende lijn in de belangstelling van de rijksoverheid voor het varend, rollend, rijdend en vliegend,
kortom het mobiel erfgoed. Zat, want het huidige kabinet
lijkt een heel andere koers te willen varen. Met een aai over
de bol wordt het mobiel erfgoed in de nieuwe Erfgoedwet
in de kou gezet: de burgers mogen het weer helemaal zelf
doen, want dat kunnen ze immers zo goed? Ja, ja, maar
hoe lang nog?

Er gloorde hoop voor het mobiel erfgoed ... eindelijk echte
wettelijke erkenning in het verschiet! Helaas viel het kabinet
en kon Plasterk zijn werk niet afmaken.

Vanaf 1999 gaven de ministers en staatssecretarissen van
Cultuur het mobiel erfgoed steeds een klein steuntje in de
rug. Rick van der Ploeg, Medy van der Laan en Ronald
Plasterk hadden de intentie om 'het mobiel erfgoed volwaardig te laten meedraaien in het cultureel erfgoed en het een
fatsoenlijke juridische basis te geven'.
Er kwam subsidie om een inventarisatie te maken van de
aantallen en soorten historische schepen, treinen, auto's
en vliegtuigen en hun cultuurhistorische kwaliteiten. Dit
leidde tot het opstellen van het Nationaal Register Mobiel
Erfgoed. Er kwam inhoudelijke ondersteuning middels een
beoordelingskader in 'Erfgoed dat beweegt! Waardering
van de Mobiele Collectie Nederland'. Met hulp van het
VSBfonds en het Nationaal Restauratiefonds kwam er een
revolverend fonds, de Varend Erfgoed Lening. Inmiddels is
die verbreed tot de Mobiel Erfgoed Lening.

Een zeer omvangrijk restauratie project van Jop Prins

Na die tijd werd het stil vanuit Den Haag. Tot begin 2014.
Toen kondigden de ministers Jet Bussemaker van OCW
en Melanie Schultz van I&M aan dat zij een nieuwe Erfgoedwet wilden maken. Zes bestaande wetten over erfgoed, monumenten, archeologie en musea moesten samengevoegd worden tot één nieuwe wet: de Erfgoedwet.
En natuurlijk zou dit niet alleen een vereenvoudiging
moeten zijn, maar ook een verbetering.
Nou, we waren benieuwd. In tijden van bezuinigingen kun
je maar beter op je hoede zijn.
En inderdaad, toen de concept wetstekst en de bijbehorende Memorie van Toelichting het licht zagen bleek onze
scepsis terecht: wég was de voorzichtige toenadering van
de overheid richting het mobiel erfgoed. Laat staan dat er
gehoor gegeven werd aan het advies van de Expertwerkgroep MoMo. Geen erkenning van het mobiel erfgoed, geen
bescherming, helemaal niets. Wat een teleurstelling...!

De VBOG presenteert een deel van haar vloot in Gouda

Ook in 2009-2010 stond de wind nog goed. De minister van
OCW, Ronald Plasterk, wilde via het project Modernisering
van de Monumentenzorg (MoMo) de erfgoedzorg verbeteren. Daartoe zetten hij vijf expertwerkgroepen aan het werk.
De Expertwerkgroep Kwaliteitszorg constateerde dat het
mobiel erfgoed als beschermwaardig erfgoed beschouwd
moet worden.
De werkgroep wees op het grote maatschappelijke draagvlak voor wettelijke erkenning en bescherming van mobiel
erfgoed. Omdat de Monumentenwet (1988) alleen ruimte
bood voor onroerend erfgoed en dus niet voor mobiel erfgoed bekeek de werkgroep ook andere oplossingen. De
werkgroep adviseerde de mogelijkheden binnen de Wet tot
behoud van cultuurbezit (1984) te verkennen. Ook pleitte
de werkgroep voor erkenning van cultuurhistorisch waardevolle objecten via het instrumentarium van de Wet
ruimtelijke ordening.

Maar vanwaar deze 180-graden-draai? Vinden deze ministers het mobiel erfgoed dan ineens niet meer de moeite van
het behouden waard? Wensen zij het mobiel erfgoed nou
echt een enkeltje hoogovens toe? Nee, dat vinden zij niet.
Zelf begrijpen zij blijkbaar ook heel goed dat ze aan het
draaien zijn en dat het niet voor de hand ligt om het mobiel
erfgoed nu ineens zomaar weer te laten vallen.
Dus hebben ze een trucje gevonden. Zij zeggen dat de
sector het prima zèlf kan en dat die de overheid helemaal
niet nodig heeft. In de Memorie van Toelichting stellen zij
dat het mobiel erfgoed er prima voor staat, dankzij de
particuliere eigenaren (stroop, stroop).
Letterlijk staat er: "Ook in de private sfeer wordt cultureel
erfgoed beschermd en gekoesterd, waarvan de voortreffelijke staat waarin ons mobiel erfgoed wordt gehouden een
goed voorbeeld is." Vervolgens concluderen zij: "De ontwikkelingen in de waardering van ons cultureel erfgoed
leiden niet tot een noodzaak of wenselijkheid tot aanpassing
van de thans geldende wettelijke criteria voor de aanwijzing
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als beschermd erfgoed."
In gewoon Nederlands betekent dit dat de rijksoverheid dus
niet van plan is om het varend, rollend, rijdend en vliegend
erfgoed wettelijk te erkennen en te beschermen via de
nieuwe Erfgoedwet.
Zo'n complimentje over de 'voortreffelijke staat van het
mobiel erfgoed' klinkt natuurlijk wel leuk, maar berust wel
op selectieve waarneming. Al vele jaren roepen de behoudsorganisaties, de FONV en de MCN dat er toenemende zorgen zijn over het behoud en gebruik van het mobiel
erfgoed.
Ten eerste belemmert wet- en regelgeving het gebruik van
historische schepen steeds meer. Varen wordt complexer
en duurder. Grotendeels is dat het gevolg van Europese,
maar ook van Nederlandse regelgeving. Bijvoorbeeld op
het gebied van veiligheid, Arbo, milieu en ruimtelijke ordening (bv. AIS, CvO, vaardiploma's, emissie-eisen, omgevingsvergunning en bouwbesluit). Vaak is dit generieke
regelgeving, die is opgesteld voor schepen of werknemers
in de beroepsvaart.
Zo lang de overheid geen uitzondering wil maken voor
varend erfgoed, moeten historische schepen ook aan deze
regels voldoen. Kan de overheid daar dan niets aan doen?
Ja, dat kan ze wel. De overheid kan benoemen wat zij onder
varend erfgoed verstaat en hiermee rekening houden bij
het maken en toepassen van regelgeving. Dat de overheid
dat niet doet is geen kwestie van 'niet nodig of wenselijk
zijn' maar van bestuurlijke onwil.
Ten tweede verdwijnt er steeds meer varend erfgoed, deels
als gevolg van belemmerende wetten en regels. De kruik
gaat te water tot hij barst: steeds meer schippers van varend
erfgoed geven er de brui aan en stoppen ermee. Ze varen
steeds minder en hun schip gaat achteruit. Het gaat naar
de sloop, wordt verbouwd tot woonark of gaat in de verkoop.
Het percentage grotere historische schepen dat naar het
buitenland vertrekt stijgt al jaren en nadert inmiddels de
50%!
Stel je eens voor wat dat betekent: elk jaar zo'n 100 historische bedrijfsschepen minder! Het stadsbeeld verandert,
in havens ontstaan lege plekken, scheepswerven krijgen
minder werk, ambachten verdwijnen. En hoe lang onder-

houdt de overheid de infrastructuur als steeds minder
schepen er gebruik van maken?
De Erfgoedwet onderkent deze problemen niet en benoemt
slechts de zonnige kant. Ze zien vast de talloze maritieme
evenementen, waarop honderden kleurig gepavoiseerde
schepen zich trots presenteren aan het publiek. Maar de
werkelijkheid achter die vrolijke vlaggetjes zien ze niet. Die
moeten wij ze dus gaan vertellen - en snel ook!

En hoe gaan we dat doen? 1) Door als de wiedeweerga te
zorgen dat alle historische schepen vindbaar en zichtbaar
zijn in het Register. Daar moeten wij echt de hand in eigen
boezem steken en onze verantwoordelijkheid nemen. 2)
Door samen te werken met de erfgoedsector, zoals tijdens
Open Monumentendag waarbij mobiel erfgoed centraal
stond in het thema 'Op reis'. 3) Door duidelijk te maken hoe
het varend erfgoed bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving, innovatie, onderwijs en economie. 4) Door duidelijk te maken welke bedreigingen wij zien en welke gevolgen die hebben. 5) En door aan te geven hoe die kunnen
worden gepareerd.
De sector ziet de problemen wel en roept de overheid op om ook haar verantwoordelijkheid te nemen:
zorg voor erkenning en
bescherming van het varend erfgoed! We hebben
dit aan OCW laten weten
tijdens de Internetconsultatie over de Erfgoedwet. En samen met de FONV benoemen nog zo'n 30 reacties hun zorgen over het behoud van
het varend erfgoed. Wij 'in de private sfeer' kùnnen het
varend erfgoed namelijk niet beschermen, wij kunnen het
slechts koesteren. En dat doen we met hart en ziel, zolang
mogelijk! Daarbij verwachten we van de overheid echter
wel iets meer dan alleen een aai over de bol.
Martine van Lier
FNOV

Financieel verslag over 2014
Het uitgebreide verslag wordt dit jaar per email verspreid
omdat het in gedrukte vorm in de Periodiek best veel extra
werk betekent en omdat de kosten van het blad – bij minder
lijvige pagina’s cijfers en tekst – binnen de perken blijven.
In dit verslag worden een paar zaken over de financiën
belicht. Het jaarresultaat is positief en dat heeft te maken
met de hogere opbrengsten en lagere kosten ten opzichte
van de begroting die precies sluitend was.
Het is nog steeds een goed teken dat een flink aantal leden
en donateurs meer betaalt dan de gevraagde minimum
bijdrage; het bedrag aan giften bedroeg € 895
De kosten zijn “over de hele linie” iets lager dan begroot.
De begrote post voor de najaarsbijeenkomst (€ 600)

Gelukkig was het bedrag aan oninbare vorderingen gering.
Helaas zijn er altijd wat opzeggingen in het begin van het
jaar zodra de nota’s zijn verzonden, meestal omdat men
vergeten is te melden dat de boot verkocht is. Positief is dat
een zeer groot percentage van de leden en donateurs ruim
voor de officiële vervaldatum van 1 april de nota heeft
voldaan. Dank daarvoor !
En wat betreft de begroting voor 2015: daarover wordt u
geïnformeerd in de algemene ledenvergadering. Wat betreft inkomsten en uitgaven is een conceptbegroting gemaakt die aansluit bij de ervaringen van de laatste jaren en
een sluitend resultaat oplevert.
Piet Hogervorst
Penningmeester
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Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op zaterdag 7 maart om 11.00 uur in:
Ons Huis, Zeeweg 100, 3853 LN.Ermelo
De agenda, het verslag van de vorige vergadering, het jaarverslag, het financieel jaarverslag en de begroting zullen u
per email worden toegezonden. Tevens wordt aandacht besteed aan de evenementen in 2015 en de voorbereiding van
het lustrum in 2018.
Leden die niet over email beschikken en de stukken willen hebben kunnen bellen of schrijven naar Jaap Wolzak, secretaris (adres en/of telefoonnummer op de op één na laatste bladzijde).
De gebruikelijke markt wordt ook dit jaar gehouden. Deze wordt verzorgd door Henk en Tineke Brunt. Wij verzoeken u
vriendelijk doch dringend om spullen die niet voor de veiling (’s middags) worden uitgekozen, weer mee naar huis te nemen.
’s Middags wordt een film vertoont van de jubileumviering in Sloten 1983.
De gebruikelijke, vrolijke en met kwinkslagen versierde veiling wordt ook door Henk Brunt gedaan, wegens ontstentenis
van onze veilingmeester Peter. (Zo zie je maar, ook al neemt Henk afscheid van het besturen, hij blijft werken.)
Najaarsbijeenkomst
Een kleiner bestuur betekent een andere aanpak van de zaken. We roepen een tweetal vrijwilligers (drie mag ook!) op
om de eindejaarsbijeenkomst te organiseren. Zij mogen datum, plaats, programma, tijd en catering zelf bepalen. Het
budget vanuit de vereniging is € 600,00. De rest kan door de deelnemers worden bijbetaald. Tot nu toe zijn we uitgekomen met een eigen bijdrage van ongeveer € 10,00 per persoon.
KOM OP.
Bestuur Oude Glorie

DIESEL MOTOREN VOOR
KLASSIEKE SCHEPEN

V O O RT VA R E N D V E R Z E K E R D

Scheepswerf Kuijkhoven
Waarderweg 136
2031 BS Haarlem
Tel.: 06 - 30 186 370
betamarine@hetnet.nl
WWW.BETAMARINE.NL

De onderlinge specialist
in scheepsverzekeringen
”Ik ben blij met mijn keuze voor EOC omdat
ik daar de laagste premie betaal voor de
beste verzekering voor klassieke schepen.”

Admiraal bv. uit Hasselt tel. 038-47772187
het adres voor
het compleet onderhoud van uw jacht
met:
Botenlift tot 40 ton
Loods voor dhz werkzaamheden
Ook buiten volop ruimte voor dhz winterberging e.d.
Loods voor straal en spuitwerkzaamheden,
Voor alle timmerwerken aan uw jacht.

■ Geen winstoogmerk
■ Betrouwbaar
■ Stabiel

T. 088 6699500

| eoc.nl

Zie voor meer informatie www.admiraalbv.com of bel
Nieuwsgierig….. langskomen kan ook

Adverteren in de Periodiek ?
Dat kan: uw advertentie wordt geplaatst in de Periodiek en op onze goed bekeken website.
Adverteren kan al vanaf € 200,00 per jaar, als “bedrijfsvriend” van de Oude Glorie hebben wij u veel te bieden.
Meer informatie? Mail naar: periodiek@oudeglorie.nl of bel met Ellen van 't Spijker 0593 - 524618
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SPECIAAL VOOR
FONV-LEDEN VOORDELIG
NAAR HISWA KLASSIEK
11 T/M 15 MAART IN AMSTERDAM RAI
Bezoek met korting het grootste watersportevenement van Nederland,
de HISWA Amsterdam Boat Show in Amsterdam RAI. In de wereld van
HISWA Klassiek vindt u een mooie collectie klassieke boten, onderdelen
en accessoires, de bekende ‘Leugenbank’, diverse klassenorganisaties en
behoudsorganisaties. Ook wordt de ABBA Award weer uitgereikt.
NSDAGRETO
UR
voor

PA RT N E R

Koop uw kaarten met korting*
op www.hiswarai.nl/fonv met actiecode HW15fonv
* diverse kortingsmogelijkheden, alleen online verkrijgbaar

ME D IAPARTNE RS

ORGANI S AT OR

23

Vereniging van Booteigenaren “Oude Glorie”

Evenementen Kalender VBOG 015

Was vroeger alles beter?

Aanmelden via evenementen@oudeglorie.nl

Dit leuke gedichtje kregen we van Stien Deekens, de
eerste touwtjes vrouw van de "Castor". Het heeft niet veel
met
bootjes te maken, maar ik moet bekennen dat ik zelf
(ook niet piep meer) wel veel dingen herken!
Wij hadden geen varken in de kelder, maar wel een teil die
iedere zaterdag te voorschijn werd gehaald en dan kregen
we
één voor één schrobbeurt

Koolsail - Broek op Langedijk
24 t/m 27 april 2015
www.langedijkwaterrijk.com
inschrijving sluit 31maart 2015
Emder Matjestage - Emden (BRD)
29 t/m 31 mei 2015
contactpersoon VBOG - Jan Smeding 06-1039 7127

Vroeger
De keuken uit mijn kindertijd was altijd vol met mensen,
er stond een warme kachel in, wat had je meer te wensen?
De was hing er te drogen de worst hing aan een spijker,
de koffie stond te pruttelen, waar was het leven rijker?

Weesper Watersport Festival
30 mei 2015
voor inlichtingen Wim Gijben tel. 0294-49 12 43
Contactpersoon VBOG -Michiel Akkerman
Grachtenfestival Meppel
12t/m14 juni 2015
Voor inlichtingen 06-1323 0256
Contactpersoon VBOG - Ellen van ’t Spijker - 06 1201 0955
Gouda Waterstad Festival
19 t/m 21 juni 2015
Contact persoon organisatie Jaap de Vries - 06- 2859 5431
Contactpersoon VBOG - Liesbeth van Ameijde - 06 – 5023
6628
Panheel Maritiem - Panheel
20 t/m 21 juni 2015
Contactpersoon organisatie Ton de Waal - 06-5316 0838
Historische Havendagen - Coevorden
10 t/m 12 juli 2015
Sail 2015 - Amsterdam
19 t/m 23 augustus 2015
Voor inschrijven is een aparte werkgroep van FNOV
Contactpersonen VBOG Bianca Tambach en Piet
Middendorp
Authentiekedag - Vreeswijk
5 september 2015
Contactpersoon organisatie Kees Laagland - 06-1071
3861
Inschrijving mogelijk tot half mei 2015.
Nazomeren in Lemmer
12-13 september 2015
Informatie Piet Zantman - oudlemmer@dds.nl
Contactpersoon VBOG Johan Bijlholt - 06-3601 9843
Den Bosch Maritiem
18 t/m 20 september 2015
Contactpersoon VBOG - Cor v.d. Griendt - 06-5123 9174
Vlietdagen - Leidschedam/Voorburg
19 - 20 september 2015
Contactpersoon VBOG - Coby Grotzenbauch - 06-2293
3985
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We zaten in ons keukentje met negen man te eten
met soep vooraf en pudding toe, ik zal het nooit vergeten.
De afwas was het ergste niet, dan stonden we te zingen,
een grote zinken teil, dat was ons bad, er waren erger
dingen
De keukenmat werd opgerold, want Pa kwam van de markt,
ik zie hem nog zweten.
De armen vol met groenten, we hadden weer te eten.
Brood was er altijd op de plank, een varken in de kelder
was 't vuil, dan ging de dweil erdoor en alles was weer
helder.
en nu......
De keuken van onze kinderen staat vol met apparaten,
het nieuwste van het nieuwste, maar je kunt er niet mee
praten.
De was zit in de droger, in de vriezer zit het eten,
het is ongekende luxe, als ik niet beter had geweten.
Ze eten in het keukentje, ja met wie dat toch verzon?
twee minuten maaltijd, zo uit de magnetron. De afwas die
gaat in "t machien,
daar zitten ze niet me en zingen dat hoeft ook niet meer,
ze draaien een cd.
Geen teil meer, maar een bubbelbad, een auto voor de deur
wie nou nog niet tevreden is, dat is een ouwe zeur!
Wij hadden al die dingen niet maar toch wel ietsje meer!
een kostbaarheid in t leven:
GEZELLIGHEID EN SFEER !!!!

Vereniging van Booteigenaren “Oude Glorie”

Te koop Autoboot Servus
Prachtig motorbootje (zgn. type 'autoboot')
Lengte 6.00 m, breedte 1.70 m, diepgang 0.60 m
Romp: staal, geklonken
Dek en betimmering : Mahonie gelakt
Motor: Volvo Penta (gemariniseerde B20) 25 PK benzine (1961)
Ontwerp: T. Stelwagen 1940 Bouw: Drijver, Grouw (waar nu de werf van R.A. Wester is gevestigd) 1945/'46
In 1999 is het bootje volledig gerestaureerd en de motor gereviseerd. Er zit ook nog een (nieuw) donkerblauw buiskapje bij om aan het raam te bevestigen. Ligplaats : Grou (Friesland)
Vraagprijs: € 18.500,00
Voor meer foto's en informatie:
Dorine van Leeuwen-Borkent (davanleeuwenborkent@kpnmail.nl)

Te koop teakhouten autoboot "Bordine"
Gerestaureerde, in authentieke staat verkerende en perfect
onderhouden autoboot. Varend monument (nr. 721) en lid
van de VBOG (OG nr. 187)
Bouwjaar
Gebouwd
Afmetingen
Diepgang
Aandrijving

1925
bij Langenberg, aan het Zuidvliet
in Leeuwarden
lengte 7,25 m, breedte 1,98 m,
0,73 m, hoogte boven de waterlijn 0,92 m
20 PK Bukh dieselmotor

Het schip is gerestaureerd in 2008/2009, een restauratieverslag is opgenomen in het eerste nummer van Sloepenfan van maart 2010.
Daarna is de Bordine onderhouden op de werf van De Jong
in Joure ( v/h werf van Eeltsjebaas, de bouwer van o.a. het
Fries Statenjacht en andere boeiers)

25

De opbouw kan er in zijn geheel, of gedeeltelijk, gemakkelijk worden afgenomen en eenvoudig opgeborgen worden
in de motorruimte. Het schip is voorzien van een kuip afdekzeil.
De Bukh motor is ca. 25 jaar oud en voorzien van een geluidwerende omkasting.
Het is een prettig schip om tochten mee te maken. Door
de geringe diepgang en hoogte boven de waterlijn, kun je
er praktisch overal mee komen. De “Bordine" ligt ’s zomers
in het schiphuis en ’s winters binnen in de winterberging.
Vraagprijs € 39.000
Voor inlichtingen
Henk Zuidema
Telefoon 06 – 2147 2922 of he.zuidema@planet.nl.
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Te Koop Autoboot "Bertus"
Lengte 5,50 mtr, breedte 1,60 mtr.
Diepgang 0,50 mtr, kruiphoogte 0,90 mtr
Bouwjaar 1930, werf onbekend
Motor Albin 4CL benzinemotor
Deze mooie autoboot werd destijds als casco gekocht in
Leeuwarden en voorzien van een Albin benzine motor.
Wegens drukke werkzaamheden is er de laatste jaren
weinig onderhoud gepleegd.
Dit mooie scheepje is toe aan restauratie en ook de motor
moet gereviseerd of vervangen worden.
Ik wil de boot graag verkopen aan een liefhebber die er echt
tijd en moeite in wil steken en dit mooie scheepje in haar
oude glorie wil herstellen. De Bertus ligt in de Vecht bij
Breukelen

Prijs
T.e.a.b.
Voor meer informatie bel of mail met Steven Han
Tel. 06 1132 0997 of steven.han6@hotmail.com

Te Koop Gray Marine Scheepsmotor
Goed draaiende Gray Marine benzine motor.
4 cilinder - 30 PK scheepsmotor.
Deze benzine motor is zeer geschikt voor authentieke en
klassieke schepen.
Wordt geleverd inclusief keerkoppeling en startmotor.
De motor is te bezichtigen in Kornhorn (tussen Drachten en
Groningen)
Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met: Marcel
Ritsma:
Tel . 06 270 66 327 (liever niet op zondag)
E-mail: marcelritsma@hotmail.com

Maak de borst maar nat
“Hij kan z’n borst wel nat maken”, dat betekent zoiets als:
er staat hem nog ’t nodige te wachten. Of bijvoorbeeld: dat
klusje zal hem nog vies tegenvallen!
Goed, dat weten we allemaal ( zeker als bezitter van een
oude bakdekker….), maar waar komt die uitdrukking nou
eigenlijk vandaan?
Als een vierkant getuigd schip met een flinke zeegang
overstag moest, wachtte de mannen een loodzware klus:
ze stonden in weer en wind aan de braslijnen, geitalies,
toppenanten, halslijnen en schoten, of moesten op de
marsera’s om zeil in te nemen.
Kortom: ze stonden aan allerlei touwen, katrollen en ra’s te
rukken. Naar huidige maatstaven een onvoorstelbaar
zwaar en gevaarlijk klusje!
Werd je niet doordrenkt door het water dan was het wel het
zweet wat over je borst gutste…. Vandaar dat in de overgang naar het stoomtijdperk de volgende uitspraak opgang
deed: Houten schepen met ijzeren matrozen en ijzeren
schepen met houten matrozen…
De spierkracht en het zeemanschap van de zeelui had op
moderne schepen plaats gemaakt voor mechanische
vaardigheden en andere taken.
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Gelukkig zijn onze klassiekers niet vierkant getuigd en
hoeven wij bij een koerswisseling niet aan braslijnen, toppenanten of ander vreemdsoortig touwwerk te rukken.
Wij als trotse bezitters van een ijzeren bakdekker, kunnen
ons zelf dus zondermeer “houten matrozen” noemen.
Enne …een flinke zeegang? Aan het oversteken van het
Amsterdam-Rijnkanaal hebben de meeste van ons onze
handen al vol!
Jan van ‘t Spijker
PS
Op de foto Maaskruiser de Otter.
De Otter ligt in
Haarlem en zoekt
een
nieuwe schipper!
Wie hier nog aan
durft te beginnen
kan de
de borst wil nat
maken! (De foto kregen we van Jacques Heintz)
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Colofon
Vereniging van Booteigenaren Oude Glorie (VBOG)
KvK Leeuwarden 40000767

Fred van Ameijde
E-mail Technischecommissie@oudeglorie.nl
Schepenregistrateur VBOG / Restauratiecommissie
FONV
Piet Middendorp, E-mail Schepenreg@oudeglorie.nl

Bankrekeningnummer NL32 INGB 0002 2686 62
(BIC INGBNL2A)
ten name van de Vereniging van Booteigenaren Oude
Glorie te Warmond
BESTUUR
Voorzitter ad interim
Piet Middendorp
Van Ostadestraat 124 hs, 1072TD Amsterdam
Tel. 020-676 5606
E-mail Voorzitter@oudeglorie.nl

Leden TC / adviseurs
Fred van Ameijde
algemeen
Johan Bijlholt
metaalbewerking en motortechniek
Leo Huiser
houtbewerking en motortechniek
Job Prins
houtbewerking
Jan van 't Spijker
motortechniek
Schouwcommissie voor het Register Varende Monumenten van de FONV
Jan Lammers E-mail Behoudszaken@oudeglorie.nl
WEBSITE EN VERENIGINGSBLAD
Website www.oudeglorie.nl

Secretaris
Jaap Wolzak
Zandweg 27-34, 3962 EA Wijk bij Duurstede
Tel. 0343-591 041
E-mail Secretaris@oudeglorie.nl

Webmasters
Syb Hoornstra
E-mail Webmaster@oudeglorie.nl

Penningmeester
Piet Hogervorst
Dorpstraat 25 2361, AL Warmond
Tel. 071-301 1645
E-mail Penningmeester@oudeglorie.nl

Verenigingsblad De Periodiek
Redacteur De Periodiek
Ellen van 't Spijker
p/a Klatering 15, 9411XE Beilen
E-mail Periodiek@oudeglorie.nl

Ledenadministrateur
Piet Middendorp
van Ostadestraat 124 hs, 1072TD Amsterdam
Tel.020-676 5606,
E-mail Ledenadmin@oudeglorie.nl

Redactieleden
Ietje Faber
Remy Kok
Jan van 't Spijker
De Periodiek verschijnt viermaal per jaar, in begin februari,
half mei, eind september en half december. Kopij en advertenties moeten uiterlijk op 15 januari, 1 mei, 15 september
en 1 december bij de redactie van De Periodiek binnen zijn.
De redactie van De Periodiek behoudt zich het recht voor
om artikelen aan te passen of in te korten.

Evenementencoördinator
Henk Brunt
De Sint Pieter 65, 1509 ZJ Zaandam
Tel. 075-615 9443
E-mail evenementen@oudeglorie.nl
Kandidaat Bestuurslid
Jan Smeding
Tel. 0596-533 521
Email bestuurslid@oudeglorie.nl

De Periodiek niet ontvangen? Bel of mail even met Marian
van der Woerdt 030-299 0231 of mail naar mvdwoerdt@hotmail.com
Kopij en advertenties
Indiening advertenties uitsluitend via de redactie van De
Periodiek en na vooruitbetaling. Advertenties worden geplaatst in De Periodiek en op de website (op de website
voor een periode van drie maanden).

Kandidaat Bestuurslid
Cor van de Griendt
Tel. 0492-450 164
E-mail bestuurslid@oudeglorie.nl
ERELID
Mevrouw J. Dekinga te Snakkerburen
JAARLIJKSE CONTRIBUTIES c.a.
Leden, minimale contributie
€ 30,Nieuwe leden, entreegeld
€ 40,Donateurs, minimale donatie
€ 17,50
Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31
december.
TECHNISCHE COMMISSIE (TC)
Coördinator TC
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Prijzen advertenties
Voor leden en donateurs
Idem met foto
Voor niet-leden
Idem met foto
Bedrijfsadvertenties
Herhalingen

€ 10,€ 20,€ 20,€ 30,speciaal tarief
halve prijs

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: van Ostadestraat 124 hs 1072 TD Amsterdam

V O O RT VA R E N D V E R Z E K E R D

U
JIJ
WIJ EOC!
De onderlinge specialist
in scheepsverzekeringen
Sinds 1837 luisteren wij als onderlinge naar onze leden.
Zij zijn het die beslissen binnen EOC. Naast pleziervaarten beroepsvaartverzekeringen van hoge kwaliteit, heeft
EOC een uitgebreid pakket aan eerlijk geprijsde aanvullende
producten en diensten.

T. 088 6699500
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