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Denk om 
onze 

adverteerders! 
koop uw waar daar! 

 

 

Bestuur, redactie en auteurs aanvaarden 
geen aansprakelijkheid voor eventuele 
onjuistheden in de ingebrachte artikelen 
en advertenties. 

Van het Bestuur 
 

Lente! 
Het kwakkelde wat aan in december en januari en in februari begint het dan toch 
weer te kriebelen. Zelf had ik het plan om 26 februari naar Sneek te varen, de 
winter is dan toch wel voorbij? De spreuk “ijs en weder dienende” ging helaas op 
en Rijkswaterstaat Friesland sloot de kanalen en Groningen volgde met het 
Reitdiep. Een korte heftige periode met zelfs strenge vorst moest nog even 
passeren. Wel leuk voor de fanatieke schaatsers, want ook in de toekomst hopen 
we op gouden medailles… 
Nu horen we de voorjaarsvogels weer en de zon heeft duidelijk aan kracht 
gewonnen en voelt warm in je gezicht. Tijd om weer plannen te maken! 
In de winterperiode heeft uw bestuur een beetje in stilte gewerkt. Leek het 
aanvankelijk zo, dat met de recente nieuwe benoemingen in het bestuur, rust in de 
tent kwam, ook hier ging het anders. Onze penningmeester Ferry Vermeulen heeft 
aangegeven dat het werk hem, mede ingegeven door privéomstandigheden, zwaar 
valt. Hij doet zijn werk wel met veel plezier en blijft alle betalingen voor de GMC 
verrichten. Verlichting van zijn taak is gevonden bij Rita Eissens, die een deel van 
de administratieve taak op zich gaat nemen. Zij is goed ingevoerd in alle 
computerprogramma’s en zal vooral het stuk van de jaarlijkse notaverzending van 
de ligplaatsen voor haar rekening nemen. Als bestuur zijn we zeer ingenomen met 
haar aanbod van administratieve hulp. 
Onze nieuwe secretaris Wim Berrelkamp heeft om eigen redenen aangegeven dat 
hij met de functie stopt. Als bestuur kunnen we zijn wens alleen maar accepteren 
en zijn voortvarend op zoek gegaan naar een potentiele opvolger en hebben deze 
zowaar al gevonden. In de komende Algemene Leden Vergadering stellen we Jos 
Arends aan u voor. Jos heeft een huis nabij Arnhem, verblijft overigens de meeste 
van zijn tijd bij zijn vriendin Ageeth Bergen in Groningen. Met de platbodem 
Willemina liggen Jos en Ageeth in de haven en in de zomer veelal in Friesland 
waar Jos als zeilinstructeur/schipper zeilles geeft aan kinderen en volwassenen. 
Veel van zijn werk zal dan vanaf de Willemina plaatsvinden. 
Ondertussen gaat de cursus vaarbewijs 1 gestaag verder. Onder de bezielende 
leiding van Ton Bouchier van VWDTP, worden de 20 cursisten klaar gestoomd 
voor hun examen. Onze leden kunnen na hun bezoek aan het examen, het 
examengeld declareren bij de penningmeester. Als bestuur belonen we graag jullie 
inspanning! Dit najaar staat vaarbewijs 2 op de planning en je hoort nog over hoe, 
wat en waar. 
Onze nieuwe langs-steiger bracht een paar onverwachte uitgaven met zich mee: zo 
moest er nieuwe elektriciteit worden aangelegd; een extra waterzuil voor 
drinkwater was nodig en deed zich de mogelijkheid voor om het bordes voor de 
ingang van het botenhuis te verbreden. Je moet het ijzer smeden als het heet is en 
wanneer heb je nu heipalen en een heimachine tot je beschikking? We hebben 
doorgepakt en als laatste moet het hek nog worden vernieuwd. Hierna is uw 
G.M.C. minder kwetsbaar voor vandalen geworden. Voor vreemden wordt het nu 
wel moeilijk om illegaal rommel in onze container te dumpen. Hopelijk zijn we 
daar straks van af. 
Na jaren van gelijke lage liggelden, zal uw bestuur met een voorstel komen om het 
lidmaatschap te verhogen; het liggeld blijft gelijk, evenals het passanten tarief. We 
raken een beetje door de reserves heen en willen en een gezonde buffer houden en 
liefst een bedrag om straks ons 100 jarig bestaan uitbundig te kunnen vieren. 
De opening toertocht voert straks naar het pittoreske Harlingen. Dat het de start 
mag zijn van een voortvarend seizoen. Uw bestuur wens u vele mooie vergezichten 
over het water. 

Aldert Hesseling uw voorzitter 
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Noot vanuit het Bestuur, 
 

Voor de ledenadministratie, is 
het belangrijk om alle gegevens 
op orde te hebben daarom dit 
verzoek om gaarne uw adres, 
email en telefoon gegevens te 
controleren in de ledenlijst en 
bij veranderingen/fouten dit 
door te geven aan de secretaris 
via 
administratie@groningermotorbootclub.nl 

 
Zo blijft u bereikbaar in geval 
van onverhoopte calamiteiten 
of mededelingen vanuit het 
bestuur of van de 
havenmeesters. 

Mvg. het bestuur 

Winter in de haven van Wv G.M.C. 

Wat is het hier Koud. 
schreef de maker van deze Foto’s, Eggo Smit 
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Van de Redactiecommissie: 
 

Bij het voorjaarsnummer 
 
 

Nr. 52 van het Steigernieuws. 
 
 

Zeer geachte lezer: 

 
De REDACTIECOMMISSIE loopt als een trein en dendert door. Als u dit stukje leest hebben we er al weer een paar 
weken tijd opzitten en zoals altijd; de laatste loodjes wegen het zwaarst. De opmaak, de winter foto’s stroomden binnen 
en er moesten keuzes worden gemaakt wat wel en wat niet geschikt is voor het Steigernieuws. Wikken en wegen, maar 
gelukkig zitten we gedrieën goed op één lijn en komen we er prima uit tot nu toe en hopen we een leuke, gevarieerd en 
goed leesbare uitgave van te hebben gemaakt. 

De website is een mooie aanvulling op de langere artikelen en word actueel bijgehouden door Tineke en Anne. 

Maar er is meer. Op FaceBook is uw Watersportvereniging GMC ook vertegenwoordigd en die is snel daar kan het 
Steigernieuws niet tegen verschijnen. Uitnodigingen zijn daar up to date en worden al goed gelezen maar er kan meer: 
heeft u een facebook account en heeft u nog niet onze pagina ontdekt, ga dan naar Gmc Groningen 
Watersportvereniging en word vrienden met de pagina en blijf zo goed op de hoogte van het wel en wee van de 
vereniging. 

 
Tot slot nog een herhaalde oproep voor kopij, u bent het kloppend hart van de vereniging en maakt het mee, leg het 
vast met een foto en/of een klein verslagje, dan zorgen wij dat het op het juiste medium word geplaatst. Met hoor en 
wederhoor, daar willen we geen discussies over voeren naderhand. 

Dus Steigernieuws kan niet bestaan zonder uw hulp. U wordt uitgedaagd om actief suggesties te doen, of zelf een stukje 
te schrijven en deze in te sturen. U kunt de Kopij aanleveren via: 

1. mail naar : steigernieuws@groningermotorbootclub.nl 
2. per post naar : Tineke Walstra, Holtstek 34, 9713 DC Groningen 
3. 

Namens de redactiecommissie, Klaas woning 

Zwaan in uiterste verwarring door mooie verschijning foto internet 
 
 
 

Artikelen in onopgemaakte tekst in Word corps 12. 
Maximaal 3, A4 bladzijden en maximaal 4 foto’s los 

bijgeleverd! 

Dit vergemakkelijkt de opmaak aanzienlijk. 
Langere artikelen zijn mogelijk maar kunnen dan op de 

website worden geplaatst 
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Van Dijken Verf- en Vloeren 

Nieuwe Ebbingestraat 91 

Groningen 

050-8700055 

Van Dijken Verf- en Vloeren 
 

Alles voor uw Boot en Woning! 
Zowel binnen als buitenverf, 

en alle soorten vloeren 
 
 

Antifoulings, Lakken, Lakverf en toebehoren 
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Toertocht van Groningen naar Westerwijtwerd en terug in één weekend 
 

door Klaas Woning. 
 

3 Juni 2017. Op zaterdagmorgen de wekker vroeg gezet om met de 
Snik Nooitgedacht op pad te gaan. Om even voor tien uur de motor 
gestart, de touwen losgegooid en we gleden we het schiphuis uit het 
woelige water op de zon brak door en de bemanning werd voorzien van 
een beschermlaagje. 
De Oostersluis zat mee en we konden gelijk schutten met ander een 
geladen schip. Dat ging dus mooi vlot! De Gerrit Krolbrug ging ook 
vlotjes. We sloegen af bij de Noordzeebrug, het Boterdiep op en 
laverend tussen de boomkruinen naar de Boterdiepsbrug. Daar moesten 
we even wachten tot de brugwachter vanaf de andere zijde aankwam 
met een konvooi. Toen deze was gepasseerd konden we onze weg 
vervolgen. De sluis Stad en Lande is een zelfbedieningssluis, welke mooi rustig schutte. Op weg naar Zuidwolde ging 
het vlotter dan verwacht en we hadden zelfs nog even tijd om een broodje kroket te eten op het terras bij Moeke 
Vaatstra, voordat de brugwachter was er om ons te begeleiden door de bruggen en we gingen weer vlot verder. Na de 

Scheve Klap op Ellerhuizen ging het begeleiden over 
op een andere brugwachter, die ons door Bedum zou 
loodsen. 
Nou dat was me een brugopening! Met dubbel rood 

en de brug op half zeven open. De brugwachter kwaad 
omdat ik niet opvoer en ik kwaad omdat hij de brug 
niet verder omhoog deed. Uiteindelijk heb ik de mast 
maar laten zakken en doorgevaren. De anderen 
bruggen gingen wel geheel open, maar ook met 
vreemde lichtcombinaties. Dat was me wat. Die had 
nog geen kaas gegeten van de lichtseinen op de brug. 
Na de spoorbrug, een hefbrug, kon de mast weer 
omhoog kon ik op naar Onderdendam. Een breed 
kanaal hier, maar weinig diepgang. Rustig 
aandraaiend kon de weg worden vervolgd. 

In Onderdendam werden twee bruggen gepasseerd en daarna de bocht om het Boterdiep weer vervolgd. Tot m’n grote 
verbazing was er een sluis, die nog niet op mijn kaart, aan boord, uit 1984 stond. Ik had een vaartijden boekje voor de 
provincie meegenomen uit het stuurhuis en dus wist ik wel wat er komen ging. Een sluis met zelfbediening met 
hefdeuren erin, dus rap er onderdoor met als gevolg op een zon overgoten dag toch nog druppen op de boot. Dat 
vonden de kinderen erg bijzonder. 
Na de sluis werd het kanaaltje toch wel erg smal en gingen we stug door want keren was toch niet mogelijk. Je waant je 

in Frankrijk zo rustig en mooi groen met bloemen 
en planten op de oevers en dat in Grunn! 
Enerzijds beschoeiing en de andere zijde een 
natuurlijk glooiende oever die nog pas aangelegd 
was. Deze was dus nog niet vol begroeid. Let 
hier wel op als je er vaart en niet te dicht op de 
natuurlijke oever varen, want dan ga je dikwijls 
even lichtelijk op één oor met je boot. Het is 
gelukkig zachte klei, maar niet egaal aangelegd 
dus vandaar deze waarschuwing daarvoor. 
Bij Fraamklap was het idyllisch rustig en een 
echte dorpskroeg was open. Daar hebben we een 
lekker koel frisdrankje genomen op het terras. 
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Nadat de brugwachter de brug had geopend konden we onze weg 
vervolgen. Nu niet verder het Boterdiep af, maar de 
Westerwijtwerdermaar op. Even gebeld met Thomas, die ook de uitbater 
is van het Huiskamercafé Westerwijtwerd, ons einddoel van die dag. Het 
café was de avond ervoor feestelijk geopend na eenlange restauratie, maar 
dit terzijde. De brug in Boerdam was wat nukkig; het was al even geleden 
dat ze open was geweest en de schuiven zaten goed vast geroest. Na wat 
wrikken en hulp van een toevallige passant ging de brug open en konden 
we de tocht hervatten. Het was hemelsbreed niet ver meer naar 
Westerwijtwerd, maar door de ruime bocht die het 
Westerwijtwerdermaar maakte duurde het toch nog best lang voor we 
door het dorpje invoeren. 
Het schip was weer even thuis. Hier heeft het jaren z’n domicilie gehad 
van 1910-1950, toen de Snikke Viat nog als Korenfarrie een beurtdienst 
onderhield met de stad Groningen. We legden de boot aan waar een 
vissteiger was gemaakt. We konden namelijk niet verder, omdat het 
kanaal was gesperd door een loopbrug die met pontons over het water was 

gemaakt. De draaibrug werd weer in oude luister hersteld. 
De gemeenschap van het dorp heeft zich hard gemaakt om 
weer een mooie historische brug te krijgen met authentieke 
details. Na de oorlog is de opgeblazen brug hersteld en 
waren deze details weggelaten. Het wegdek was nu af en was 
de kans daar om een historisch kloppende brug te krijgen. 
Deze is eerder dit jaar opgeleverd. Door de werkzaamheden 
kon ik de foto van nu dus niet op de oude ligplek maken dus 
bij benadering de foto gemaakt een reden om nog eens terug 
te gaan dus…. 
Later die avond werd ons in het huiskamercafé een fantasie 
van de chef maaltijd bereidt en met een lekker Gronings 
biertje erbij genoten we in de avondzon. Ron en de kinderen 
werden opgehaald door z’n vrouw en bleef ik als enige over 
op de boot. Nou dan is het stil hoor in zo’n dorp en dan pas 
verneem je hoeveel lawaai een stad met zich meebrengt in de 
avond en nacht. Ik heb er ‘s morgens vroeg een stukje over geschreven en geplaatst op m’n facebook pagina. 

 
Oorverdovende stilte, echte stilte, werd doorbroken door twitterende vogels, een kraaiende haan en verder helemaal 
niets (op een af en toe langs vliegende vervelende zoem/steek/pakmedanalsjekan/ vlieg, na dan). 
Cityboy ontwaakt verlangend naar stadse geluiden waar hij wel doorheen slaapt. Tot de haan met omgedraaide nek in 

de net geopende buurtpoelier ligt (vandaar de grote aanvoer  van gevogelte?) Fijne dag mensen. 

De volgende morgen dus vroeg uit de veren en na de boot droog te hebben gemaakt een lekker kopje kruidenthee 
gehaald in het huiskamercafé. Daar brengen ze op het terras een hele pot. Goed verzorgd hoor en na de thee nog even 
door het dorp gewandeld. 
Bij terugkomst waren er mensen bij de boot. De kinderen van de vroegere eigenaren, die de beurtdienst hadden 
onderhouden. Leuk even met ze gepraat en weer wat meer anekdotes van het scheepje te horen gekregen. 

Net voor de middag de touwen weer losgegooid en weer terugwaarts richting Stad via dezelfde route. Uiteindelijk 
blijven liggen in Zuidwolde aan de loswal. Daar was een mooi plekje vrij en ik heb daar wat klusjes dicht bij huis 
kunnen doen in de daarop volgende weken. 
Later weer naar de GMC in stad gegaan, maar dat is weer een andere reis. 
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Klantervaringen 
 

"op slag verliefd" 
fam. Zeelt, Nieuwleusen 

 

"excellent service" 
John en Edith, Norfolk 

 

"betrouwbare bemiddelaar" 
Andries Swart, Joure 

 

"top organisiert" 
Matthias und Ulricke Becker, Siegen 

 

"de 3 V's staat hij voor" 
Bert Keukenkamp, Wijhe 

 
 
 
 
 
 

Ook uw boot verkopen vanaf uw eigen ligplaats? 

We taxeren uw schip vrijblijvend. Neem contact met ons op voor meer informatie. 
 
 
 
 
 
 

Overwijk Jachtbemiddeling 

Compagnonsfeart 40 

8409 CS Hemrik 

Internet: www.overwijkjachtbemiddeling.nl 

Email: info@overwijkjachtbemiddeling.nl 

Telefoon: 0858 – 773 86 
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Activiteitenkalender ALV 
Het bestuur nodigt u uit om de komende ledenvergadering bij te wonen op 

 

Woensdag 2 Mei 2018 op de Witte Zwaan, aanvang 20.00 uur. 
 
 
 

Van de Activiteitencommissie  
Kaarten en Sjoelen. 

 

Wij zien u graag elke 2e maandag van de maand. 
Inleg € 4,00 per persoon. Voor elke deelnemer is er een prijs. 

 

De datums voor dit seizoen zijn: 
 

9 april 2018 Aanvang 20.00 uur. 
8 oktober 2018, 
12 november 2018, 
10 december 2018 

 
 

Activiteiten seizoen 2018: 
Opening vaarseizoen Woensdag 9 mei 2018. 

 
De opening van het nieuwe vaarseizoen vindt plaats op: “De Witte Zwaan” 
met stamppotbuffet en live muziek van The Diamonds. Aanvang 18.30 uur. 
Eigen bijdrage: 12,50 euro per persoon. 

 
Toertocht Donderdag 10 mei t/m maandag 21 mei 2018. 

 
Palaver in het Stuurhuis, donderdag 10 mei, om 8.00 uur met koffie. Vertrek 8.30 uur. 
De toertocht gaat via het Reitdiep en de Dokkumer Ee naar Harlingen vice versa. 
We volgen de staande mast route Groningen en Friesland. 

 
Sluiting vaarseizoen Zaterdag 29 september 2018. 

 
Palaver in het Stuurhuis, zaterdag 29 september, om 8.00 uur met koffie. Vertrek 8.30 uur. 
Sluiting vaarseizoen is dit keer in Appingedam, restaurant Paviljoen Overdiep Adres: Stadshaven 2, 9902 Appingedam 
Aanvang:19.00 uur. 
Eigen bijdrage: 12,50 euro per persoon. 

 
Hopend op een gezellig seizoen. De Activiteitencommissie: Jan Buitjes, Gerda van Heukelem en Grietje Hamstra. 

 
Contactpersoon activiteitencommissie: Gerda van Heukelem. 
E-mailadres van de activiteitencommissie: activiteitencommissie@groningermotorbootclub.nl 
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Opgaveformulier Activiteiten 2018. 

 
 
 

Wij gaan mee met de opening Met ….. personen  
 

(doorstrepen wat n.v..t. is) 
 

Wij gaan mee met de toertocht.. Met ….. personen Met auto / boot 

Wij gaan mee met de sluitingstocht Met ….. personen Met auto / boot 

Heeft u een dieet of allergie, meldt dit vroegtijdig aan de commissie. 

Scheepsnaam : 
 

Doorvaarthoogte : 
 

Naam booteigenaar : 
 

Adres : 
 

Postcode : 
 

Plaats : 
 

E-Mail adres : 
 

Dit deelnameformulier ingevuld afgeven aan één van de leden van de Activiteitencommissie 

Of opsturen naar G.Hamstra-Siekman. Ganzebloemstraat 1, 9731 CM Groningen. 

Of mailen naar activiteitencommissie@groningermotorbootclub.nl 
 
 
 

Bij deelname aan één of meer van bovengenoemde activiteiten dienen de kosten 

minimaal 14 dagen voor de datum te zijn voldaan op bankrekening: 

ING bank nummer: NL85INGB0008199646 t.n.v. Groninger Motorboot Club 

p/a G.Hamstra-Siekman. Ganzebloemstraat 1, 9731 CM Groningen. 

Gelieve per bank betalen! 
 

Pas op: Bankrekeningnummer !!! 
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Techniek, kaartplotter instaleren op de PC en Laptop 

 
Kaartplotter voor de laptop 

 
Naast de papieren kaarten, die we aan boord hebben, komen er steeds meer platvormen , waarbij we de laptop kunnen 
gebruiken. Naast de commerciële producten, zoals PCNavigo, Navionics en WinGPS, zijn er nu ook steeds meer gratis 
producten. Hier wordt zo’n gratis plotter besproken. 

OpenCPN programma 
 

Een aantal jaren geleden is OpenstreetMap ontstaan, met daar aan gekoppeld OpenSeaMap. 

Om deze kaarten te kunnen gebruiken is een programma noodzakelijk. 

Ook hier zijn er verschillende mogelijkheden, maar OpenCPN is een programma dat op veel OS (Operating Systems) 
werkt, zoals Windows, Mac en Android. 

Het programma is ook in de Nederlandse taal beschikbaar en is dus voor iedereen begrijpelijk. 

Hier wordt als voorbeeld de Windows versie gekozen, omdat de meeste laptops hiermee werken. 

Voor Windows 10 is OpenCPN 4.8.0 van 11 augustus 2017, op het moment dat ik dit schrijf, de laatste versie. 
 

- https://opencpn.org/OpenCPN/info/downloadopencpn.html 
GMC op het scherm 

 

Waterkaarten 
 

Daarna is het 
noodzakelijk om 
de kaarten te 
zoeken. 

Rijkswaterstaat 
heeft een site 
voor ENC 
kaarten, die ook 
in de toekomst 
verder wordt 
ondersteund, 
ontwikkeld en 
uitgebreid. In de 
toekomst zullen 
ook de provinciale waterwegen worden ingelezen. Deze ENC kaarten kunnen worden gelezen door OpenCPN. 

 
- https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/infra/enc;jsessionid=A32128E1835D6910ACCD66A26AF0CD2 

B.node1 
Op deze site van Rijkswaterstaat staan ook de “links” naar buitenlandse ENC kaarten uit vele landen in Europa en de 
Verenigde Staten. 
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Zeekaarten 
 

De zeekaarten zijn natuurlijk de volgende wens. Eerst even de ‘On Line’ versie: 

Via de site OpenSeaMap www.openseamap.org is de startpagina te bekijken. 

Vanuit deze pagina is direct de kaart te bekijken. Klik daarvoor linksboven op ‘Vorbildkarte’. Sleep daarna de kaart 
naar het gebied dat u wilt zien. Er is zelfs een koppeling met ‘Marine Traffic’, zodat de schepen in de omgeving direct 
zichtbaar zijn. Maar deze functie wordt niet telkens ververst. 

Maar de OpenCPN kaarten, voor het gebruik ‘Off Line‘ (dus zonder koppeling met het internet) staan op 
 

- http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:KAP-charts_from_OpenSeaMap#Download 
Hier staan alle gebieden, binnen en buiten Europa, waarvan zeekaarten op deze site beschikbaar zijn voor OpenCPN. 
Maar ook voor andere platvormen zijn kaarten beschikbaar. 

Een paar voorbeelden zijn: Noordzee (inclusief Waddenzee), Oostzee, Middellandse zee, maar ook Zuid Pacific, 
Westkust van de VS en de Straat van Magellan in Zuid Amerika. Niet dat iedereen daar heen gaat, maar zelfs in onze 
vereniging komt dat voor. 

 

schermkaart van haven Schiermonnikoog 
 

Uitpakken van bestanden 
 

Elk gebied is altijd een verzameling van kaarten. In het overzicht staat de aanmaak datum en de grootte van het 
bestand. 

Dit bestand is gecomprimeerd (‘ingepakt’) en moet voor gebruik worden ‘uitgepakt’. Dat uitpakken gaat met een 
speciaal programma ‘Zip-7’ dat weer gratis is te downloaden: 

- http://www.7-zip.org/ 
De kaarten worden in een, door een zelf gekozen, Map gezet en in het programma OpenCPN geselecteerd. Dit gaat 
met de TAB ‘Gereedschap en Opties’ in het programma. 
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Koppeling met GPS 
 

De koppeling met de GPS muis staat beschreven in: 
 

- https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.php?id=opencpn:supplementary_hardware:gps_devices 
Hierin staat een lijst met in de VS geteste GPS muizen. Ik kan mij niet aan de indruk ontrekken dat ook de meeste 
Nederlandse GPS muizen werken, maar dat kan snel worden getest. 

Als de GPS muis is gekoppeld , is een plotter gerealiseerd. 
 

Koppeling met AIS 
 

OpenCPN kan ook gekoppeld worden met een AIS. Een 
volledige AIS is natuurlijk een relatief kostbaar systeem, maar 
voor veel minder geld is ook alleen een AIS ontvanger te 
verkrijgen. 

Op internet is de ‘dAISy’, een kleine AIS ontvanger , te koop 
van het bedrijf Wegmatt LLC (www.wegmatt.com ) in de VS. 
Dit bedrijf verkoopt via de web winkel www.tindie.com de AIS 
ontvanger voor $ 59,00 en wordt bij bestelling keurig thuis 
bezorgd. 

De ontvanger maakt gebruik van de standaard drivers van ‘Windows 10’ en is dus direct aan te sluiten op de USB 
ingang van een laptop met OpenCPN software. De ‘dAISy’ wordt gevoed vanuit de USB ingang van de laptop. 

Als dat ook werkt, dan is een totale navigatieplotter, inclusief AIS projectie, zonder veel extra kosten gerealiseerd op 
uw laptop. 

 

 
Schermkaart van haven Lauwersoog 

 
Wim Berrelkamp 
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Rieks Vos, GMC-clublid en vrijwillige havenmeester vorig jaar september, stelt zich voor aan ons: 
 

 
Ongeveer een klein jaartje terug heb ik mij bij Wim Copinga gemeld, met de mededeling dat ik na 1 juli 
2017 met pensioen ga en dus wat meer privé tijd heb. 

Met andere woorden, het leek me leuk een tijdje ( paar weken per jaar ) havenmeester te worden in de 
mooie haven van GMC. Zeker nu met de nieuwe lange steiger en de verbouwde stuurhut met een geweldig 
uitzicht. 

Gelukkig kon Wim zich daar in vinden en zo werd ik op zaterdag 2 september ingewerkt door Wim 
Berrelkamp en kon ik samen met mijn vrouw Hillie op zondag 3 september 2017 als havenmeester aan de 
slag. Wim heeft mij op een leuke en leerzame manier ingewerkt. We hebben met elkaar verschrikkelijk veel 
lol gehad en dus gelachen. Trouwens de hele week hoor. Dat mijn vrouw erbij was, was extra leuk, omdat we 
onze boot ook in de jachthaven hadden liggen en daar natuurlijk op bleven wonen. Voor mij was dit 
helemaal nieuw. 

Ik had 45 dienstjaren bij de Nationale Politie gewerkt, waarvan 25 jaar bij de V.O.A. de 
verkeersongevallenanalyse, zeg maar verkeersongevalsrechercheur. Dit is een zwaar onderdeel van de 
politieorganisatie. Verkeersongevallen laten je niet altijd onberoerd en op een gegeven moment vond ik de 
25 jaren wel genoeg en heb nog een aantal jaren logistiek werk gedaan binnen de organisatie. 

Op een gegeven moment had ik zoiets van wachten tot ik 66.9 jaar ben, daar had ik geen zin in. Ik wilde 
andere leuke dingen doen buiten de politie. Samen hebben we besloten mijn pensioen naar voren te trekken 
en kon ik er uit met 63.5 jaar. Super tot nu toe. 

Havenmeester leek me erg leuk, mede omdat ik graag met mensen om ga en bootjes helemaal mijn ding is, 
net als auto’s. Ook dit laatste wil ik hobbymatig weer oppakken, namelijk af en toe een leuk eerlijk autootje 
kopen en deze nog mooier maken en dan weer verkopen, wat ik wel vaker heb gedaan, vroeger voordat ik bij 
de politie kwam. 

Dit was even kort wie ik ben. 
 

Havenmeester zijn viel nog wel even tegen. Ik was natuurlijk totaal niet bekend met de haven maar dat 
veranderde snel. Een aantal mensen zoals Harmke en Eggo Smit, Klaas Woning, Peter en Antje Beukema, 
Albert en Tineke Suuroverste en ook mijn vrouw Hillie, die van schippers komaf is, kende er nog veel meer. 
Teveel om op te noemen. Dus helemaal vreemd was het niet. 

De eerste 2 dagen waren erg vermoeiend, het computer systeem vroeg aandacht, de koffie moest goed zijn, 
haha. Namen probeerde ik te onthouden van de boten van passanten, ligplaats nummers, marifoon 
bedienen, passanten tekst en uitleg geven, al met al wel erg leuk. 

Met een Zwitsers echtpaar hadden we een hele leuke click. Met deze mensen hebben we nog geknuffeld toen 
ze weggingen. Ze hadden al aangegeven terug te komen, maar na de knuffel kwamen ze zeker terug. Er waren 
passanten bij die het ECHT jammer vonden om weer weg te gaan. 
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Ook heb ik samen met Eggo een zeiler (een Duitser) duidelijk gemaakt welke route hij moest volgen om in 
Amsterdam te komen binnendoor. Dit in verband met het slechte weer. Dit heeft wel anderhalf uur geduurd. 
De man was erg eigenwijs. 

Ook kwamen passanten binnen met een gehuurd bootje. Dit was een wrak. Het ding hadden ze gehuurd 
voor 2 weken. Ze durfden er niet meer mee te varen omdat ze technische problemen hadden en lieten de 
boot in overleg achter. Ik heb toen tussen hen en de verhuurder bemiddeld. De mensen zijn van boord 
gegaan en werden opgehaald door hun zoon. Einde vakantie. 

Twee dagen later riep Eggo mij. Ik liep achter op de lange steiger. Was weer eens aan het werk met de 
stroompalen schoon te maken. Hij riep: “Er zijn twee kleerkasten op het bureau voor jou. Ze komen de 
betrokken boot ophalen”. En inderdaad, er stonden twee kleerkasten met tatoeages en ze roken niet lekker. 
Ze konden zich niet legitimeren en dus kregen dan ook geen boot mee. Later kwam de eigenaar en werd e.e.a 
netjes geregeld en kon de boot worden afgegeven. Ik heb de huurder nog weer opgebeld en ze waren super 
tevreden met de algehele afhandeling. 

We troffen Duitsers, Engelsen, Zwitsers, Schotten en Zweden aan. Er is nog VEEEEL meer te vertellen maar, 
ik laat het hier nu bij. Het was super leuk om te doen. We gaan het weer doen, zeker weten. 

Groeten, liefs Rieks Vos. 
 
 
 

Een wintersplaatje van de haven 3-3-2018 foto Gerda van Heukelem 
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Anekdotes van een schippersechtpaar: 
 
 

Brand in de machinekamer. 
 

Het was september 1969. 
We lagen met ons geladen schip, een tjalk van 220 ton, op de Zuid Willemsvaart te overnachten. 
Onderweg van Eindhoven naar Emden met 200 ton rogge. 
Toentertijd was alles nog niet zo modern. En om het ankerlicht aan te doen had ik een kabeltje van 24 volt 
naar de machinekamer verbonden. 
We lagen op bed en plotseling begon de vrouw te roepen: Brand, Brand. 
Ik vloog als de bliksem uit bed en zag dat er vuur uit de machinekamer kwam. 
We waren nog niet zo lang getrouwd en ik rende in mijn nakie langs de roef heen en weer en riep: Water, 
Water. 
De vrouw kwam niet meer bij van het lachen om het hilarisch gezicht en vertelde me dat het water dicht bij 
was en de puts naast me stond. 
Toen ik de puts met water had, was het vuur al gedoofd. 
Wat bleek. Ik had de ijzeren machinekamerdeur dicht gedaan, terwijl het ankerlichtkabeltje er nog tussen 
zat. 
Eind goed, al goed, 
Weer een ervaring rijker voor een jong schippersechtpaar. Hampie. 

 
 

Een bijzondere reis. 
 

Het was oktober 1969. 
We lagen met ons schip, een tjalk van 220 ton, in 
Rotterdam op de beurs. 
Toentertijd moesten de schippers hun binnenlandse 
vrachten via de schippersbeurs halen. 
Dat ging via nummeren. Het laagste nummer had de 
eerste keus. En dus de mooiste vracht. 
Lang wachten, mooie reis. Kort wachten, iets mindere, doch sneller weer weg. 
Wij waren de eerste dag in Rotterdam en tot mijn verbazing kon ik direct een vracht krijgen. 
Honderden vijf en vijftig ton glutenfeedpellets naar Beringen. Niet veel, maar ik nummerde overal op. Als ik 
maar kon varen. 
Aan de reis. Dolgelukkig. Mijn vader stond naast mij en vroeg: “Weet je wel waar Beringen ligt en of je er 
wel kunt komen” 
“Ja “, zei ik, “ergens in Nederland”. “Het ligt in de buurt van Weert en je kunt er maar met 1.60 m. diepgang 
heen”, zei mijn vader.. 
Ik keek op mijn meetbrief en ja hoor, het kon net. Toen we in Beringen lagen, moest de vrouw even naar de 
dokter. 
Ze voelde zich namelijk niet helemaal lekker. 
“En? ” vroeg ik toen ze terug was. “Niets ergs” zei ze met een lach. 
Wat bleek. In verwachting van ons eerste. 
Dus toch een bijzondere reis. 
Weer een ervaring rijker voor een jong schippersechtpaar. Hampie. 
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Eet smakelijk, Gerda 
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Zweedse Puzzel 
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Kranen Konrad Storck 
 

De stad Groningen als 
zeehaven: 

De Watersportvereniging de 
Groninger Motorboot Club ligt 
aan het Eemskanaal, een kanaal 
dat al lang een belangrijke 
functie voor onze stad vervuld. 
Duikend in de geschiedenis van 
“onze” oude stad, blijken de 
banden met kanalen en rivieren 
veel ouder; zelfs eeuwen ouder. 

Om iets van deze geschiedenis 
te vertellen, heb ik een wat 
ongebruikelijke invalshoek. Via 
Jan Pieter Janse, iemand die 
zich inzet voor Groninger 
waterwegen en alles wat daarbij 
hoort, kwam ik in aanraking 
met een project om de beide 
kranen bij Ritsema en Zn, bij 
ons aan de overkant, te willen 
behouden. Hier leerde ik veel 
over kranen en onze historie: 

Mijn vrije vertaling hiervan: 

De stad Groningen ligt op de 
noordpunt van de Hondsrug en 
tussen de riviertjes Aa en 
Hunze. In de Middeleeuwen 
zijn er aan de beide stromen 
enkele aanpassingen en omstreeks 1400 worden de beide stromen door de stad geleid. Hierdoor komt beter 
drinkwater beschikbaar, worden de grachten gevuld en meer door gespoeld en wordt de stad beter 
bereikbaar. Door de verbinding met Zoutkamp, wordt Groningen bereikbaar voor zeegaande schepen. 
Havenfaciliteiten en scheepstimmerwerven ontstaan. 

 
AI in het jaar 1250 wordt er al gesproken over zeescheepvaart door Groningers, met name voor aanvoer van 
granen, want graan werd tot 1800 niet in deze streken verbouwd. Afgelopen zomer hebben wij de stad 
Kuressaare op het Estische eiland Saaremaa bezocht. Hier wordt al vanaf 1400 handel gedreven met 
Nederland. Zeilschepen voeren helemaal hier naartoe om rogge te laden voor Nederland. Heel wel denkbaar 
dat het ook naar onze stad Groningen is vervoerd. 
De bloei van Groningen begon pas echt toen in 1422 de Groningers samen met de Hanzesteden Hamburg en 
Lübeck, de zeerovers uit Dokkum en Ezumazijl verjoegen. 
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Om schepen te kunnen laden en te lossen, kwam in 1480 de eerste kraan. Het was een tredmolenkraan, die 
net buiten de stadpoort stond; de nabijgelegen stadspoort heette dan ook de Kranepoort. Onderstaand 
afbeelding laat een tredmolenkraan zien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de dubbele tredwielen zien we de "treders" die de windas aandrijven voor 
het hijsen en vieren, en daaromheen, duwend en trekkend aan de 
horizontale spaken, de personen die de kraan doen zwenken. De man bij de 
last is wellicht de kraanmeester, deze gaf ook aanwijzingen en had de 
leiding en inde het kraangeld, de andere heetten de "kraankinderen" en 
werden door de kraanmeester betaald. 

Begin 1600 groeide de stad flink en de Noorderhaven ontstond; zij werd 
ook wel Haven van de Krane genoemd. In de stad werden meerdere 
wipkranen gebruikt. Een wip bestond uit een verticale paal waaraan een 
andere paal hing, zodanig dat deze kon schommelen en draaien. Hier komt 
ook de naam Wipstraat, een zijstraatje van het Boterdiep vandaan. 

Aan de Noorderhaven kwam later een ijzeren kraan, die lang dienst heeft 
gedaan. Hij kon maar liefst 5 ton tillen en hij werd door 2 sterke mannen 
bediend. 
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Met de groei van de stad en de daarbij behorende scheepvaart, werd het steeds moeilijker de goederen via 
het ondiepe Reitdiep aan te voeren. Daarom werd tot de aanleg van het Eemskanaal besloten, die in 1876 
werd geopend. 
Net voorde 2e wereldoorlog kwam ook de verbinding met Lemmer tot stand en kon de scheepvaart verder 
groeien. In de oorlog lag de handel vrijwel stil. In 1954 werd het Eemskanaal verbreed met sluizen en 
bruggen van 16 meter en uitgediept tot ruim 5 meter konden grotere schepen onze stad bereiken. 

De bedrijvigheid in de Oosterhaven nam enorm toe. Werd begin 1900 het eerste elektrische kraantje aan de 
Oosterhaven geplaatst, met toegenomen scheepvaart voortkomend uit de wederopbouw na de oorlog, kwam 
er in 1955 de eerste 3 tons wipkraan van Conrad - Stork. 

Aldert: in het witte huis naast de coaster SPICA ben ik opgegroeid tussen 1954 en 1967. De bedrijvigheid in de Oosterhaven heb ik dus 
met eigen ogen gezien en er tussendoor met vlotten en kleine bootjes gevaren. 

 
Zowel de kade als de kraan voorzagen in een behoefte. De overslag in de Oosterhaven nam zodanig toe dat 
al spoedig een tweede en een derde kraan moest worden aangeschaft. In 1965 werd de vierde kraan op de 
kade geplaatst. Aanvankelijk nam de binnenvaart het leeuwendeel van het kraangebruik voor haar rekening 
maar in de eerste helft van de zestiger jaren was zeker de helft van het kraangebruik ten behoeve van het 
laden en lossen van zeeschepen. 

Er werd pulp geïmporteerd uit Polen en kolen uit Engeland. Aardappelmeel ging veelal naar Engeland, ook 
zijn er nog proefzendingen pootaardappelen naar Noord Afrika verscheept. Een andere lading voor dezelfde 
bestemming bestond uit draineerbuizen. Grote partijen hiervan werden destijds in de Oosterhaven geladen. 
De drukte in de Oosterhaven was natuurlijk mede te danken aan de overslag van graan en graanproducten 
door de Elevatormij. 'Groningen' en het Veem & Factorbedrjf. 

Het geïmporteerde hout werd voor en na de oorlog praktisch altijd gelost bij het bedrijf waarvoor het hout 
was bestemd. In de loop van de zestiger jaren werd voor dit vervoer meer en meer gebruik gemaakt van 
grotere coasters en niet alle bedrijven waren hiervoor bereikbaar zodat ze gelost werden in de Oosterhaven. 
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Zo hebben de kranen lang dienstgedaan en nu staand de overgebleven twee Conrad-Stork kranen bij 
Ritsema en zonen. Ze verdienen het meer dan om voor de toekomst bewaard te blijven. Ze zijn cultureel 
erfgoed! 

Vaar je nu vanaf onze haven het Eemskanaal in, dan herkennen 
we gelukkig nog de oude, nu in restauratie zijnde gebouwen en silo 
s van de Graanoverslag. Ze zijn herkenbaar en bepalen net als de 
Martinitoren of de Rooms katholieke kerktoren het beeld. 

 
De gemeente maakt zich sterk voor een nieuwe visie “Stad aan 
het Water” genoemd. We zijn, ieder vanuit zijn eigen invalshoek 
en perspectief, benieuwd hoe de Groninger skyline er in de 
toekomst uit gaat zien. Hopelijk blijven de kranen van Ritsema in 
ieder geval beeldbepalend staan! 

Aldert Hesseling 
 

(bronnen: Conrad-Stork Kranen Hunzehaven Groningen door G. Jacobs; 
verhaal Jan Pieter Janse) 

Wil je meer weten? www.kranenprojekt.nl 
 

 
 

Opleidingen: Vaarbewijs 2 

Op de Witte Zwaan wordt nu elke dinsdagavond gezwoegd op de cursus vaarbewijs 1. Onder de bezielende leiding van 
Ton Bouchier worden 20 cursisten nu klaar gestoomd voor het examen. We zijn benieuwd straks naar hun verhalen 
en natuurlijk naar de uitslag van het examen. 

Zoals op de vergadering vorig najaar al is aangekondigd, gaan we dit najaar van start met de cursus vaarbewijs 2. We 
gebruiken het zelfde cursusboek met de online vragen/proefexamens met aanvulling van de plotter en de kaartpasser. 

De lessen worden ook nu weer gegeven op de Witte Zaan en wel op de volgende data: 
 

Dinsdag 9 oktober 
Dinsdag 16 oktober 
Dinsdag 23 oktober vakantie 
Dinsdag 30 oktober 
Dinsdag  6 november 
Dinsdag 13 november 
Dinsdag 20 november ‘praktijkdag’. Op de zeepier van de Eemshaven of Delfzijl krijg je les in betonning, navigatie 
lichten van schepen, karakters van boeien etc. 

De (gereduceerde) kosten bedragen €100 p.p. en je kunt je opgeven bij: 
secretariaat@groningermotorbootclub.nl 
Als je in december of januari examen doet, kun je de examenkosten na het bezoek aan het examen declareren bij: 
penningmeester@groningermotorbootclub.nl 

Geef je op en alvast een leerzaam najaar gewenst, 

Aldert Hesseling voorzitter Wv GMC 
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Vaarbewijs 1 cursus; hoe leuk is dat! 

 
Als echte watersportvereniging is de GMC met trainingen en cursussen begonnen. Na het jeugdzeilen, 
afgelopen zomer, is nu de beurt aan het Vaarbewijs deel 1. 

 
Na de eerste aankondiging waren de benodigde tien aanmeldingen binnen en slaakten we een zucht van 
verlichting, maar na de tweede oproep in december was de opleiding meer dan vol. 
De opleidingen worden gehouden in de “Witte Zwaan” en terwijl er in de grote zaal wordt gesjoeld en 
gekaart, zwoegen de cursisten in het mooie trainingszaaltje. 
De “Witte Zwaan” heeft alles tot in de puntjes verzorgt. De tafels zijn als klas opgesteld, verse koffie is altijd 
aanwezig en de verwarming staat aangenaam aan in deze koude winter. 

 
Ton Bouchier is de trainer. Hij heeft zijn sporen verdiend op de grote 
vaart en geeft al jaren deze cursus. Ton is er elke week vroeg! Hij heeft 
een complete trolley gemaakt, waarop hij een kist met leermiddelen, een 
laptop, een beamer en een mobiel projectiescherm meebrengt. Dat staat 
allemaal klaar als de les punctueel om half acht begint. 
Allereerst heeft hij de juiste keus gemaakt met het cursusboek en de 
“on-line” trainingen, die daar aan gekoppeld zijn. Verder reikt zijn cursus 

verder dan alleen de lesstof. Elke les komt Ton met filmpjes, die de lesstof extra onderbouwen en waarmee 
de kennis weer beter beklijft. 
Maar het is ook gewoon leuk tijdens de lessen. Er wordt gelachen en er wordt geleerd. En natuurlijk gezellig 
geouwehoerd over onze hobby. 

 
Leren wordt gecombineerd met het bespreken van de 
opgaven. Deze zijn soms verwarrend. Daar kan Ton niets aan 
doen, maar hij probeert wel elke keer zo goed mogelijk te 
verklaren waarom een vraag wel of niet goed is. 
Aan het eind van de les, geeft hij op welke lesstof moet 
worden geleerd en welke vragen geoefend. Thuis kun je dat 
makkelijk verbreden door de lessen ‘online’ te oefenen. 
Elke dag na de lesavond stuurt hij ons een e-mail. Daar 
worden de opgaven weer genoemd, maar ook worden de 

filmpjes meegestuurd en andere onderbouwende 
artikelen, die de kennis elke keer weer vergroten. 
Dus als je eens een les moet overslaan is dat niet direct 
een probleem. 
De laatste keer gaan we een heus proefexamen doen en 
in april hebben we ons ingeschreven voor het examen bij 
Vamex in Zwolle. 
In het najaar gaat Ton ook de cursus Vaarbewijs 2 
geven. Ik denk dat iedereen er dan weer zin in heeft. 
Maar nu eerst blokken voor dat fel begeerde papiertje ! 

 
Wim Berrelkamp 
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Jeugdzeilen 
 

Vorig jaar was het jeugdzeilen bij VWDTP op het Paterswoldse Meer een groot succes. Op onze Algemene 
Leden Vergadering is opgeroepen het jeugdzeilen vaker te organiseren. 

Met VWDTP is overleg geweest en zij willen graag opnieuw een dag voor de kinderen organiseren. Met deze 
dag, kunnen de kinderen (hernieuwd) kennis maken met het zeilen en worden ze wellicht de watersporters 
van de toekomst. 

De watersportvereniging de Twee Provinciën http://vwdtp.nl/ is een heel enthousiaste en vooral ook 
professionele organisatie. Zij beschikken over goede zeilboten als de Optimist en de kleine Valk. Daarnaast 
beschikken ze over geschoolde instructeurs. 

Constructief overleg tussen beide besturen heeft ertoe geleid, dat we gezamenlijk een zeil-instructie dag voor 
de jeugd organiseren. 

 
Deelnemers :(klein) kinderen van GMC leden en introducé ’s. 

Het GMC-lid bepaald en geeft de kinderen op om kennis te kunnen maken met het zeilen! 
Kosten : Geen 
Datum : Zaterdag 1 september 2018 
Tijd : 12.00 – 17.00 uur Verzamelen bij VWDTP (hier is parkeer ruimte) 
Adres : Meerweg 227, 9752 XD Haren 

Programma: 
12.00 ontvangst 
12.30 soep en broodje 
13.00 indeling in de zeilboten met instructeurs 
13.00 – 15.00 jeugdzeilen 
15.00 – 16.00 ontvangst op het GMC eiland met taart 
16.00 flottielje zeilen naar VWDTP 
17.00 afronding en uitzwaaien 

Aanmelden via: 

secretariaat@groningermotorbootclub.nl 

Aldert Hesseling 
Voorzitter wv GMC 
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GMC’er in Beeld 
 

Wie: 
Dingeman van Merkenstein, geboorte jaar 1935 

 
Hoelang ben je al lid van de GMC: 
Ik ben lid vanaf 1995 

 
Wat voor type boot bezit je en wat is de naam van de boot: 
Een doerak van 7.8 x 3.10 mtr. De naam van de boot is Kornhaan. Toen ik de 
boot kocht stond deze naam erop en dat heb ik zo gelaten. 

Heeft de naam van de boot nog een betekenis: 
Kornhaan is een vliegende vis. 

 

Doe je het onderhoud zelf of besteed je dat uit: 
In principe doe ik alle onderhoud zelf, het is mijn hobby. Ik heb net zoveel schik met het onderhoud van de boot als 
dat we aan het varen zijn. 

Heb je die technische kennis meegekregen vanuit je werk? 
Ja, op de ambachtsschool geleerd voor bankwerker en automonteur en later bij mijn werkgever Garage Cornelis. Daar 
veel cursussen gehad in onder andere zwak en sterkstroom. Deze ervaringen komen dan mooi van pas als je een boot 
hebt. 

Welke grote reizen hebben jullie gevaren: 
Verste reis was de Middellandse zee, dwars door Frankrijk, een boeiende reis met veel verschillende landschappen en 
natuurlijk met ontzettend veel sluizen, meer dan 500. We lagen voor de laatste sluis voor de Middellandse zee en 
zeiden tegen elkaar nu ook dat laatste stukje en dan ook nog even de zee op. We zijn ook een paar keer naar 
Straatsburg gevaren, je vaart daar tussen de bergen met een geweldig uitzicht. Ook Hamburg is geen onbekend terrein 
voor ons. Op een gegeven moment varen we op de Elbe en komt er een groot zeeschip ons tegemoet. Het duurde een 
tijdje dat de hekgolf zich aandiende, maar het bleek een forse te zijn, toen stond ons Doerakje wel bijna op zijn kop. 
Het is gelukkig goed gegaan maar het was wel even schrikken. 

 
Heb je nog een leuke anekdote, 
Tijdens vaarreis door Frankrijk waren er vaak honden bij de sluis. Die gaven we altijd een koekje. Toen we weer in een 
sluis lagen legde ik een koekje neer op de kade-rand die voor mij op ooghoogte zat, voor de hond. De hond snuffelde 
eraan tilde zijn poot omhoog en pieste mij recht in het gezicht Ik schrok en deed mijn hand voor mijn gezicht en sloeg 
pardoes mijn bril in het water, weg bril. Gina riep ook nog dat het hondje het meelkoekje niet lekkervond. 

Heb je nog meer hobby’s: 
Ja, Vissen en klaverjassen, vooral vissen is toch wel de grootste hobby. Met name wedstrijd vissen. Ik prepareer altijd 
met zorg mijn materiaal. Ten tweede moet je scherp zijn. En op mijn leeftijd doe ik steevast mee met de beste vissers. 
Ook tijdens de vakantie op de boot mag ik graag zo nu en dan vissen. Heb net een nieuwe Fish Finder gekocht die ik 
op de boot monteer. Klaverjas en sjoel club van de GMC op de Witte zwaan vinden wij supergezellig, altijd volle bak. 

Gaan jullie ook mee met de toertocht: 
Zeker, meestal gaan we mee, we vinden het erg leuk en gezellig. Compliment aan de activiteitencommissie die steeds 
weer in staat is, om ons te verrassen met hun mooie reisjes. 
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Rolpalenproject Scheepvaartmuseum Groningen 
 

Langs oude trekvaarten en kanalen zijn ze soms nog te zien: rolpalen, ook wel rollepalen of jaagpalen 
genoemd. Deze palen dienden voor het geleiden van jaaglijnen van trekschuiten of gejaagde (getrokken) 
zeilschepen. De meeste rolpalen zijn tegenwoordig uit het landschap verdwenen. In Groningen is er echter 
nog een flink aantal bewaard gebleven op hun oorspronkelijke plek. Ook elders in Nederland en zelfs in het 
buitenland kun je ze hier en daar nog ontdekken. 

 
Rolpalen zijn overblijfselen uit de tijd dat schepen in de kanalen bij tegenwind of windstilte door middel van 
een jaaglijn werden voortgetrokken (gejaagd). 
Ze staan op bochten langs het vaarwater en zorgden voor de geleiding van de jaaglijn, zodat de schepen de 
bocht goed konden nemen en niet in de wal werden getrokken. Bij scherpe bochten werden de palen soms 
voorzien van een dubbele rolpaal. In flauwe bochten werden twee rolpalen op korte afstand van elkaar 
geplaatst. 

Constructie 
De rolpaal bestaat uit een 
verticale paal van ijzer of hout, 
meestal in beton in de grond 
verankerd. Aan de kant van het 
vaarwater bevindt zich aan de 
boven- en onderzijde van de 
paal een bevestigingspunt. 
Daartussen zit een draaibare rol 
van hout of metaal rondom een 
as. Aan de bovenzijde en 
onderzijde van de rolpaal zijn 
meestal ijzeren geleidingsbeugels 
gemonteerd, soms voorzien van 
een sierlijke krul. De 
geleidingsbeugels moesten 
voorkomen dat de jaaglijn van 
de rolpaal afliep. 

 
Strijk- en wisselpalen 
Behalve de rolpalen zijn er langs 
het water nog meer objecten te 
vinden die herinneren aan de 
tijd van vóór de gemotoriseerde 
scheepvaart. Zoals palen met het 
bordje 'Strijk' of 'Wisselplaats'. 
Op de plek waar een wisselpaal 
stond, was de vaarweg zo breed 
dat schepen elkaar konden passeren. Een paal met het opschrift 'Strijk' betekende dat de schepen hun mast 
moesten strijken om bruggen te kunnen passeren. 
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(eigen foto 4-6 ‘17 kw) Dubbele palen in flauwe bocht Boterdiep, bij Krimstermolen Noordwolde. 

 
Inventarisatie 

 

Omdat de rolpaal steeds zeldzamer wordt in het Nederlandse landschap is het Noordelijk 
Scheepvaartmuseum in 2008* een project begonnen om alle nog bestaande rolpalen in Nederland en het 
buitenland te inventariseren. Ook de aan de rolpaal verwante strijk- en wisselpalen en nieuwe rolpalen 
(replica's) zullen in dit registratieproject worden meegenomen. 

 
Doelstellingen 

 
- Komen tot een algeheel overzicht van nog bestaande rol-. strijk- en wisselpalen, als onderdeel van het 
Nederlands erfgoed. 
- Bijdragen aan het behoud en de restauratie van de rol-, strijk- en wisselpalen door het informeren van 
instellingen en overheden, die als eigenaren van deze bijzondere erfgoedobjecten zorg dragen voor hun 
behoud. 
- Aandacht vragen bij een breed publiek voor deze bijzondere landschapselementen die de geschiedenis van 
de infrastructuur aanvullen en een verhaal vertellen. 
- Informatie verstrekken over rolpalen aan overheden, erfgoedinstanties, historische verenigingen, scholen 
en de toeristische sector. 

 
Werkwijze 
De inventarisatie gebeurt aan de aan de hand van een vaste lijst met kenmerken waarmee iedere rolpaal 
nauwkeurig kan worden beschreven. Bovendien zal van iedere rolpaal een foto worden toegevoegd. 
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Deelnemen aan de inventarisatie (eigen foto 4-6 ‘17 kw) Enkele rolpaal in Zuidwolde. 

Weet u een rolpaal bij u in de buurt en wilt u 
meewerken aan deze inventarisatie? Dat kan! 

Door het invulformulier rolpalen te downloaden 
van www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl 
Deze lijst vult u zo nauwkeurig mogelijk in en 
mailt u vervolgens samen met duidelijke digitale 
foto van de rolpaal naar e mail: 
rolpaal@noordelijkscheepvaartmuseum.nl 

Op de website kunt u zien welke rolpalen al zijn 
beschreven. Uw opmerkingen, aanvullingen en 
verbeteringen zijn welkom! 

Indien u niet over email beschikt kunt u de informatie met een foto van de rolpaal ook sturen naar 
onderstaande adres met hulp van onderstaande punten kunt u een goede beschrijving maken van de 
gevonden rolpaal voor onze lijst 

* Van de Redactie Steigernieuws: 

Navraag bij het Scheepvaartmuseum gaf kennen dat het project na 10 jaar opnieuw springlevend is. Samen met het 
Landschapsbeheer zijn ze dit jaar een update gestart. Ook komt er binnenkort een digitale kaart met de locaties van de 
geïnventariseerde palen beschikbaar. Dus het opgeven van palen, die nog niet zijn geïnventariseerd, maar ook de 
conditie van de aangetroffen palen, is voor hen een zeer welkom. 

Dus als u dit vaarseizoen nog een rolpaal of strijkpaal tegenkomt kijkt u er met heel andere ogen naar en kunt u 
wellicht deelnemen aan dit project! 

https://www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl/nl/collectie-en-onderzoek/onderzoek/rolpalenproject 
 

Invulformulier Rolpalen 

Object: ……………………………………………………………………….. 

Type: ……………………………………………………………………….. 

Staander: ………………………………………………………………………..        

Vorm staander: ………………………………………………………………………..     

Hoogte (cm): ……………………………………………………………………….. 

Geleidingsbeugel(s):             ……………………………………………………………………….. 

Rol: ………………………………………………………………………..   

Kleuren: ………………………………………………………………………..       

Staat: ………………………………………………………………………..    

Locatie: ……………………………………………………………………….. 

Eigendom: ………………………………………………………………………..        

Extra informatie: ………………………………………………………………………..  

Datering: ……………………………………………………………………….. 

Beschrijver: ………………………………………………………………………..      

Datum  beschrijving:                   ……………………………………………………………………….. 

Sturen naar: rolpaal@noordelijkscheepvaartmuseum.nl of naar: Noordelijk Scheepvaartmuseum, 
t.a.v. Rolpalenproject, Brugstraat 24, 9711 HZ Groningen 
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Necton: reis naar de Baltic 
 

Deel 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met een mooie wind zeilen we naar Gdansk in Polen. Met Amsterdam als voorbeeld, is indertijd het mooie centrum 
gebouwd. Geen wonder dat wij het er erg gezellig vinden. De stad is inmiddels door vele andere toeristen ontdekt en 
het is er druk. 
We genieten van het lekkere bier en de 
bijzondere atmosfeer. We bezoeken per 
trein het slot Marbork. Dit imposante 
kasteel was in de middeleeuwen een 
uitvalsbasis voor kruisridders. In de 
tweede wereldoorlog verwoest maar 
mee dankzij Unesco weer volledig in 
zijn volle luister hersteld. Het is zeer de 
moeite waard om te bezoeken. 

Dan is het tijd voor de terugreis. We 
lopen Hel aan, een dorpje op de 
landtong voor Gdansk. Door naar 
Wladyslawowo: ook hier naast de 
vissers, vele toeristen die hun familie 
graag met ons schip als achtergrond op 
de foto zetten. Omdat de wind voor 
ons heel gunstig zuidoost waait, zeilen 
we een nachtje door. Door de aflandige wind, zeilen we in vlak water, pal langs de kust aan de duinen en de bossen 
voorbij. Bij Kolobrzeg bereiken we onze laatste stop in Polen. 
Daarna steken we over naar het Duitse stadje Sassnitz op het eiland Rügen. Met een gehuurde auto verkennen we het 
eiland. We bezoeken de krijtrotsen bij Kap Arkona en het oeroude vissersdorpje Vitt, waar we heerlijke gerookte vis 
eten. Met de Wittower Fähre steken we de Bodden over en daarna terug aan boord. We vertrekken de volgende dag 
en kunnen het eerste stuk heerlijk zeilen. We bereiken de brug bij Stralsund eind van de middag. Met veel andere 
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bootjes gaan we erdoor en in de jachthaven vinden we een plekje voor de nacht. We bezoeken de mooie oude 
Hanzestad en eten er onvervalste Duitse Currywürst mit uitstekende Pommes dazu. 

Als we onze reis vervolgen, krijgen we voor het eiland Fehmarn de wind weer zo hard tegen, dat we besluiten in 
Burgstaaken, net voor de brug te overnachten. Als de wind is uitgeraasd, vertrekken we de volgende ochtend naar 
Kiel. Door de sluis varen we nog een stukje het Noordoostzeekanaal op en slapen in Rendsburg. Om 15.30 is het 
hoogwater in Brünsbuttel, dus we kunnen we uitslapen! 
Tot aan Helgoland, waar we ’s avonds aankomen, de stroom mee. Als altijd genieten we van het eiland. De volgende 
dag de tanks weer vol, de Jan van Genten gezien, vertrekken we eind van de middag. Het weerbericht geeft namelijk 
aan, dat de wind morgen naar west draait en we hebben al genoeg tegen de wind in gebonkt. 
In vlak water zeilen we met ruim 7 knopen naar het eiland Norderney. Bij aankomst is het stikdonker en om 
manoeuvreerbaarder te zijn, laten we de zeilen zakken. We varen gebruikmakend van de combinatie kaartplotter en 
radar, behoedzaam over de banken tussen Juist en Norderney door. Anne en ik turen naar de blinde tonnen en de 
meeste zien we op heel korte afstand naast het schip passeren. We ankeren onder het eiland Juist, waar zeehondjes 
zich licht geluid makend afvragen, wat dit nu weer voor vreemde bezoeker is… 

 

Bij daglicht zien we de contouren van de Eemshaven al aan de horizon en het is een genot weer langs de beboeide 
geulen en de prikken over het wantij onder Juist te varen. Aan de andere kant van het wantij krijgen we de stroom fel 
tegen. Beide motoren wat gas erop en de Necton schiet door het water. Bij de Memmert aangekomen, bakboord uit en 
daar gaan de zeilen weer omhoog. Eénmaal het wantij van de Oostereems over, kunnen de motoren uit en we sluiten 
deze reis met een prachtige zeiltocht naar Delfzijl af. Op vrijdag 25 augustus meren we om 11.00 weer af bij “onze” 
Groninger Motorboot Club af. 

Aldert Hesseling 
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ijsgarantie Openin

CATALOGUS 2017 

Reiniging en onderhoud 

Lijnen en dekbeslag 

Elektronica 

Installatie 

Navigatie 

Motoren 

Boten en funtubes 

Aanhangers en 
accessoires 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAUTIC gooit de trossen los en biedt een ruim assortiment aan 
kwaliteitsproducten voor boot en bemanning. Met duizenden 
kwaliteitsproducten is NAUTIC een van de grootste aanbieders van 
producten en toebehoren op watersportgebied. Vooral de zee van 
losse RVS-ijzerwaren en dekbeslag is erg populair bij bootbezitters. 
Je kunt de hoeveelheid naar behoefte samenstellen en bent niet 
aangewezen op vaste hoeveelheden. 

 

In de NAUTIC-catalogus vind je 
ons uitgebreide assortiment 
aan kwaliteitsproducten. Je 
vindt de catalogus op onze 
NAUTIC-afdeling en op: 

bauhaus-nl.com/nautic 
 
 
 

Laagstepr 
In plaats van ingewikkelde kortingsacties en aanbiedingen 
hebben de producten van altijd lage prijzen! 
Is een product ergens anders goedkoper? Laat het ons 
weten en je ontvangt 12% korting op de laagste prijs. 
Voor meer info: bauhaus-nl.com/laagsteprijsgarantie 

 
gstijden 

werkdagen: 07.00 – 21.00 uur 
zaterdag: 08.00 – 18.00 uur 
zondag: 12.00 – 17.00 uur 

 
Bornholmstraat 15 
9723 AW Groningen 
Tel.: 050-2053 550 
www.bauhaus-nl.com 
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van Groningen!

Alles voor boot en bemanning!


