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

 

 

Van het Bestuur 

Voorjaar 2019! 

Door alle regen is het grondwater weer op peil en kunnen de boeren met 
een gerust hart beginnen met poten en zaaien. De voorjaarszon lokt ons 
naar buiten; het water roept! 

Door aannemer Vegter wordt ondertussen bij de GMC hard gewerkt. De 
laatste vingerpieren zijn vernieuwd en de hoofdsteiger bleek meer houtrot te 
bevatten dan we als bestuur al vermoedden. Met nieuw staal en kunststof is 
ook deze grote steiger toekomstbestendig. Gelukkig hebben we de gemeente 
zover gekregen alles in één keer aan te pakken en nu is onze haven met zijn 
nieuwe steigers in top conditie. Nu we toch bezig zijn, was het een goed idee 
om de heel kleine boldertjes te vervangen. Aanmeren gaat nu gemakkelijker 
en professioneler!  
Nog wel een vette klus voor onze vrijwilligers: de hele elektriciteit moet 
opnieuw worden aangesloten; geen geringe klus! Het verven dan de 
dakranden en het vernieuwen van de bovenlichten staat dit voorjaar gepland 
en dan zijn we klaar voor weer een nieuw vaar seizoen. 

De gemeente Groningen brengt momenteel grote plannen ten uitvoer. De 
verkeersomgeving van het  station gaat op de schop; het Julianaplein kennen 
we al als een verkeersprobleem en alle gele steentjes in de stad worden 
vervangen. Om het verkeer door te laten stromen, worden  de 
openingstijden van de vaarwegen beperkt. Zaak je goed te informeren! 
De Eemskanaalzone heeft voor de eerste fase een inspraakronde en binnen 
niet al te lange tijd, zal onze toegangsweg een dynamische bouwput worden. 

Na  jaren van grote betrokkenheid en meerdere perioden in het bestuur, 
gaat uw voorzitter het bestuur verlaten. Aan onze zeevaart is een einde 
gekomen en het bouwen van een nieuw varend motorschip voor de 
binnenvaart, slokt alle tijd op. Vanzelfsprekend blijven Anne en ik lid van 
de G.M.C. Wie weet, ooit nog eens een zeilbootje… 

Door de vergrijzing en veranderde belangstelling van jongeren, zie je in veel 
jachthavens lege plekken. Wij mogen blij zijn dat er weliswaar een 
krimpende, maar nog altijd een wachtlijst is. In de loop van jaren hebben we 
een vaste kern van passanten opgebouwd, waar we de havenmeesters 
dankbaar voor mogen zijn. De passanten betalen mee aan de onkosten, 
waardoor onze ligplaatsen betaalbaar blijven.  

Met een gerust hart laat ik een financieel gezonde vereniging met een 
bekwaam bestuur aan het roer achter. Komende voorjaarsvergadering zal 
mijn laatste zijn. 

 
Ik wens u een mooi vaarseizoen en zie ernaar uit u 1 mei op de vergadering 
te mogen ontmoeten. 

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        

 

 

 

 

 

Denk om       
onze  

adverteerders! 
koop uw waar daar! 

 

Van de Redactiecommissie: 

 
Beste allen 
 
Er zijn twee seizoenen:  Het vaarseizoen en het wachten op het 
vaarseizoen. En het is zover!  Het vaarseizoen is weer begonnen. Is de 
boot en bemanning vaarklaar: Varen maar!  

Intussen hebben we Steigernieuws nummer 54 op drukpers gehad en 
daar leest u nu in. Er zijn opnieuw interessante artikelen ingestuurd. 
Waarvoor dank! 

Iedereen ook een idee heeft, wat betreft de boten, reizen, techniek, 
een favoriet kombuisrecept, hoe is het met een hond aan boord, 
enzovoorts, wordt van harte uitgenodigd om deze naar de redactie te 
sturen.  

Deel al het leuks en leerzaams met de andere leden, zou ik zeggen! 

 

U kunt insturen tot 1 oktober 2019, de sluitingsdatum van de kopij . 

 

De kopij-artikelen het liefst digitaal aanleveren in een bepaald formaat 
en dat houdt in: 

 Tekst in een standaard lettertype, zoals Times New Roman   
 Lettertype in grootte 12  
 Maximaal 3 bladzijden van A4 formaat. Langere artikelen zijn 

wel mogelijk maar worden dan voor Steigernieuws gesplitst 
voor het volgende nummer of het wordt geplaatst op de 
website. 

 Maximaal 4 foto’s, het liefst liggend formaat (landscape), apart 
sturen 

 
Kopij voor Steigernieuws kunt u toesturen op de volgende manieren: 

 Mail naar        steigernieuws@groningermotorbootclub.nl 
 Per post naar  Tineke Walstra,   

Holtstek 34,   
9713 DC  Groningen 
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Activiteitenkalender  

ALV 

Het bestuur nodigt  u uit om de komende ledenvergadering bij te wonen op  

Woensdag 1 mei 2019     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 komende seizoen zijn: 
 
7       oktober  2019,   11         november  2019,  12         december  2019, 

13 januari  2020,   10       februari  2020,   9         maart   2020,  
6         april   2020  (let op 1e maandag ivm 2e paasdag).  

 
Activiteiten seizoen 2019: 

 
 
Opening vaarseizoen :Vrijdag 10 mei 2019. Aanvang 20.00 uur.                                                              
“De Witte Zwaan” met een hap(je) / drank(je) en live muziek van The Diamonds. 

Eigen bijdrage: 12,50 euro per persoon. 
 
Toertocht           : Zaterdag 11 mei t/m zondag 19 mei 2019. 
Palaver in het Stuurhuis, zaterdag 11 mei, om 8.00 uur met koffie en koek. Vertrek 8.30 uur. 
De toertocht gaat  via Van Starkenborghkanaal naar Eastermar. In het vervolg doen we plaatsen aan als Joure, 
Sneek, Grou, Bergum, om vervolgens weer via Van Starkenborghkanaal in Groningen terug te komen.  
 
Sloependagtocht : Zaterdag 25 mei 
Palaver in het Stuurhuis, zaterdag 25 mei om 9.00 uur met koffie en koek. Vertrek 9.30 uur. 
Bij voldoende belangstelling / opgave / deelname en uiteraard mits de weersomstandigheden het toelaten,  een 
“sloepen- en openbotendagtocht” naar het Woldmeer / Meerstad. Voor de “lunch” zorgt de activiteitencommissie.  
 
Sluiting vaarsiezoen : Zaterdag 28 september 
Palaver in het Stuurhuis, zaterdag 28 september, om 8.00 uur met koffie. Vertrek 8.30 uur. 
Sluiting vaarseizoen gaat dit jaar naar Delfzijl, Rest. De Kakebrug, Waterstraat 8. 
Aanvang:19.00 uur.                                                   Eigen bijdrage: 12,50 euro per persoon. 
→ Graag tijdige opgave op activiteitencommissie@groningermotorbootclub.nl ivm beperkte ruimte ← 
 
Hopend op een gezellig, veilig en voortvarend seizoen.  

De Activiteitencommissie: Gerda van Heukelem, Jan Buitjes en Egbert Hammingh. 
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                               Opgaveformulier Activiteiten 2019. 
 
  
Wij komen op de seizoensopening      10 mei           Met ….. personen    
           
Wij gaan mee met de toertocht 11 t/m 19 mei Met ….. personen         Met boot 
 
Wij gaan mee met de sloependagtocht 25 mei           Met ….. personen         Met boot 
 
Wij gaan mee met de sluitingstocht    28 sept. Met ….. personen               Met auto / boot 

                                                                                                                                                          (doorstrepen wat n.v.t. is) 
 
Heeft u een dieet of allergie, meldt dit vroegtijdig aan de commissie. 
 
 
Scheepsnaam   :…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Doorvaarthoogte (Minimaal) :……………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam booteigenaar  :…………………………………………………………………………………………………….. 
 
E-Mail adres   :…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Dit deelnameformulier ingevuld afgeven aan één van de leden van de Activiteitencommissie 
 
Of opsturen naar E. Hammingh, Wilhelminakade 32, 9717 AB 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 E. Hammingh,  
Wilhelminakade 32,  
9717 AB Groningen. 
 
Gelieve per bank te betalen.  
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Wij verkopen uw schip vanaf  
uw ligplaats bij de GMC 
 

Uw boot en onze kennis en enthousiaste werkwijze staan 
garant voor verkoopsucces. Veel van de GMC-leden 
hebben we naar volle tevredenheid geholpen.  

Wilt u uw boot ook verkopen? Neem contact op voor een 
vrijblijvende kennismaking en taxatie. 

 

 

 

Overwijk Jachtbemiddeling 
Postbus 41 
8400 AA Gorredijk 
 
telefoon:  085 – 877 38 64 
Internet:  www.overwijkjachtbemiddeling.nl 
Email:   info@overwijkjachtbemiddeling.nl 
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Anekdotes van een schippersechtpaar: 
 
 
Afmeerprobleem in de Belgische Kempen. 
 
 
Het was mei 1970. 
We waren met ons schip, een tjalk van 220 ton, met lading 
zand onderweg van Stevensweert naar Turnhout. 
In Turnhout aangekomen moesten we afmeren aan een 
nogal droge oever, en konden daarom we niet tegen de wal komen. De vrouw achter het roer en ik voorop. 
Altijd ik. Met het meertouw in de hand sprong ik aan de wal om het touw om de meerpaal te leggen. Toen ik 
weer aan boord wilde gaan, was het schip wat afgedreven. Ik kon dus niet meer aan boord komen. De vrouw 
geroepen om het touw om de voorbolder vast te leggen. Doch de vrouw was aanstaande moeder en had nog 
zes week te gaan. Ze liep dus niet zo snel met haar dikke buik.  Omdat het schip steeds verder afdreef, riep ik: 
“Loop eens wat sneller, lomperd”. Oeps, Oei, dat was er uit voor ik het in de gaten had.  Voorop gekomen 
wou ze het touw vastzetten om vervolgens weer naar de stuurhut te gaan om het schip weer bij te draaien. Ik 
riep, nog vreselijk spijt hebbend van het vorige: “Denk om je vingers hè, liefje. “Dat je ze niet tussen de 
touwen krijgt”. “Wat!”, zei ze. “Eerst ben ik een lomperd en dan ben ik je liefje”. “ Bekijk het maar”. Het 
stoom kwam uit haar oren van boosheid. 
Ze bedenkt zich niet, keerde zich om en ging terug naar het achterschip, zonder het touw vast te zetten en mij 
verdwaasd achterlatend. Het schip en de vrouw verwijderden zich langzaam maar zeker.  
Doch de adrenaline was al zo hoog gestegen, dat ik me niet bedacht, het kanaal in sprong en naar het schip toe 
zwom. Ik had geen keus. Verder heb ik het schip alleen moeten afmeren. Gelukkig was ze niet haatdragend en 
is het dezelfde dag nog weer goed gekomen. 
Maar toch weer een ervaring rijker. 
 

Hampie.  
 

 
Bevalling! Snekersluis. 
 
Het was mei 1970. 
We waren met ons schip, een tjalk van 220 ton, met lading zand onderweg van Stevensweert naar Groningen. 
Het was de laatste reis, alvorens ons eerste kind geboren moest worden.  
Als we leeg waren in Groningen, bleven we wachten tot alles achter de rug was en moeder de vrouw weer fit 
zou zijn. Onderweg naar Groningen hebben ’s nachts natuurlijk op ligplaatsen gelegen, alwaar een arts of 
ziekenhuis in de buurt was. Doch de laatste nacht voor Groningen hebben we op de midden steiger van de 
Snekersluis gelegen. Toentertijd was er nog een sluismeester op het midden hoofd. De sluismeester de situatie 
uitgelegd en we mochten aldaar overnachten. “Geen probleem, zei hij. ”Mijn vrouw is vroedvrouw”. We 
konden rustig slapen. Achter ons lag nog een schip met zand. Kennissen van mijn ouders. Ik heb hem verteld 
dat we toch een beetje bezorgd waren. Stel dat het kind zich eerder aanmeldt. “Geen probleem”, zei ook deze 
man. “Ik heb wel eens eerder bij een bevalling geassisteerd”.  Goed bedoeld natuurlijk. Het goede nieuws 
vertelde ik mijn vrouw. Deze raakte bijna in paniek. Ze zei: “Ik wil die kerel niet aan mijn bed”. “Punt, uit”. 
Volgens mij heeft ze al het mogelijke gedaan om niet te bevallen en gewacht tot Groningen. 
Maar weer een ervaring rijker. 
 

Hampie.  
 
 

In memoriam Grietje Hamstra-Siekman   *27 maart 1949  †4 februari 2019 
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Bomen snoeien op het GMC eiland   

Ook op het eiland was het 
merkbaar dat er weinig regen was 
gevallen afgelopen zomer.  
Als gevolg hiervan was de 
veengrond behoorlijk ingedroogd 
met als gevolg dat bij de grote 
bomen scheuren in de bodem 
ontstonden. Om te voorkomen 
dat de bomen mogelijk om 
zouden kunnen vallen is in 
overleg met eilandcommissaris 
Jan Beukema besloten om de 
bomen te snoeien. 
Een kennis van hem is hovenier 
en die was bereid om tegen een 
redelijke prijs de bomen te 
snoeien. Dit stond gepland op 8 
december 2018 maar dit ging op 
deze dag niet door wegens harde 
wind en regen, het werd 
verschoven naar 19 januari 2019. 
Nu hadden we wel geluk met het 
weer zodat het snoeien door kon 
gaan, om 8.00 morgens was 
iedereen present. Zoals 
afgesproken zou Jane Jager voor 
de catering zorgen en nadat 
iedereen was voorzien van koffie 
nam Arjan Dekker (hovenier) het 
woord en legde uit wat er precies 
ging gebeuren en waarom 
iedereen op hem moet letten en 
naar hem moest luisteren dit om 
ongelukken te voorkomen. 

Wij, Jan Beukema, Jan Schipper, 
Stefan Smit, Hans Goslinga, Jane 
Jager, Maurice Jager en Freddy Jager 
stonden verbaasd te kijken hoe hij 
met speels gemak naar boven klom 
om te beginnen met het snoeien. Na 
dat er al verschillende takken (qua 
dikte waren het net kleine bomen) 
naar beneden waren gevallen gaf hij 
een seintje en konden wij beginnen 
met het verslepen naar een andere 
plaats om het daar in handelbare 
stukken te zagen.  
Hans en Maurice hadden een 
aanhanger mee genomen om voor 
afvoer van het hout te zorgen. 
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Iedereen die bekend is met de afstand van het eiland naar de parkeerplaats kan zich voorstellen dat deze 
afstand die nu meerdere keren afgelegd moest worden met volle kruiwagens dat er regelmatig gerust moest 
worden.  
 
Het scheelt dat Jane de catering op orde hield, hier kon iedereen koffie, thee, warme chocolademelk of 
frisdrank pakken. In de voorbespreking afgelopen najaar had Jan al gevraagd wie er eventueel wilde mee 
helpen, ja natuurlijk zeiden wij maar dan moet je wel voor tussen de middag voor een gehaktbal zorgen, dat is 

prima zij hij.  
Dus toen het tijd werd voor de 
middagpauze werd hij hier nog even aan 
herinnerd, dus hij in de auto en 
gehaktballen gehaald. Ook was er nog een 
kop soep voor de liefhebbers. 
 
Nadat de toppen van de bomen gesnoeid 
waren konden wij op de grond verder 
gaan met het zagen en verslepen van alles, 
ook het bosje bij Henk Drent werd 
gesnoeid. 
Nu de bomen weer gesnoeid zijn, hopen 
we dat er geen risico meer is op eventuele 
schade door vallende takken of het 
omvallen van een boom. 
Halverwege de middag was het werk 
gebeurd en ging ieder moe maar tevreden 

richting huis. 
Nu moeten alleen nog de kleine takken e.d. worden verwijderd en dan ziet het eiland er weer goed uit en 
kunnen we aankomende zomer er weer volop van genieten. 

 
Freddy Jager 
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Steigervernieuwing haven in beeld 
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Tips & tricks voor aan boord 
 
Thermoskannen 
Een thermoskan met pomp voorkomt dat heet water over handen wordt gegoten bij zeegang. 
Een thermoskan met een RVS binnenkant is niet kapot na een val. 
Thermoskannen met een brede opening zijn handig om maaltijden in warm te houden. 
 
Yoghurt 
Neem een thermoskan met ene brede opening. Doe er een flinke schep biologische of bifidus-yoghurt in. Voeg 
lauw water en melkpoeder toe en sluit de thermoskan af. De volgende dag heb je verse yoghurt. Vanaf nu kun 
je het recept naar behoefte herhalen. 
 
Ranja, evt suikervrij scheelt veel opslagruimte 
Hetzelfde geldt voor wijn in a box 
 
Hapjespan als oven 
Voor kleine gerechten en om brood en snacks af te bakken gebruik ik een vrij hoge hapjespan. Onder in de 
pan zet ik een metalen rekje om contact met de onderkant te voorkomen en circulatie van de hete lucht 
mogelijk te maken. Als je brood afbakt, leg je dat direct op het rooster. Wel halverwege het brood omkeren, 
want onderin blijft het toch heter dan bovenin. 
Oh ja, een echte oven staat zeker op mijn verlanglijst! 
 
Rookoven 
Om gevangen vissen langer houdbaar te maken, maar ook als bereidingswijze is een rookoven een leuk 
apparaat. 
 
BBQ 
Wij gebruiken een open bak die aan de zeereling te bevestigen is, waarin je een wegwerpbarbecue kunt 
plaatsen. Het deksel van de rookoven doet dienst om brutale meeuwen de weg te versperren en om sneller te 
garen. 
 
Grillpan 
Een handige grillpan staat nog op mijn wensenlijst. Ik lees wel artikelen in watersportbladen over vierkante 
koekenpannen en grillpannen, maar ik snap niet hoe die in mijn pannenklem moeten. Dus zoek ik door naar 
een ronde grillpan. 

Vanaf http://folieadeuxopreis.blogspot.com/p/recepten-voor-aan-boord.html  

daar staan vele recepten op makkelijk voor aan boord te bereiden  



Wv GMC Steigernieuws nummer 54                                           april 2019  Pagina 16 

 

 
Sudoku’s 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De Woudbloem” Marine Service 

• Scheepsdieselmotoren    •Winterberging 
• Inbouw, reparatie en revisie  •Verkoopbemiddeling 
• Nieuwbouw        •Jachthaven Slochteren 

Kijk voor informatie op onze website: www.dewoudbloem.com 
“De Woudbloem”Marine Service – Scharmer Ae 3 – 9618 PB  Woudbloem – Tel: 0598416218 

Meld u zich op tijd aan voor de 
winterstalling 

Bij inbouw nieuwe motor, de winterstalling 

(buiten) gratis 

Scherpe inbouwprijzen 
Inbegrepen (met inruil oude motor): 
 In‐ en uitbouwen  motor. 
 Fundatie aanpassen. 
 Dashboard aanpassen. 
 Scheepsschroef aanpassen. 
 Schroefas aanpassen. 
 Uitlaatsysteem aanpassen. 
 Kraanwerkzaamheden. 

Al 35 jaar een vertrouwd adres 
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Techniek  Zeezenders 

In dit stuk wordt niet de lijst van de gangbare Marifoonfrequenties gegeven, want die staan overal in de nieuwe almanakken 
keurig vermeld. 
Om toch maar eens te beginnen met een Marifoonfrequentie dan is het station van DP07 een aparte. 
“Kapitän” Reiner Dietzel heeft een commercieel radiostation voor communicatie met voornamelijk  jachtschippers. Hier kan 
nog, zoals vroeger bij Scheveningen Radio, een telefoonverbinding met de wal worden gelegd. Daarvoor is wel een 
abonnement nodig. Vanuit Borkum is DP07 voor ons te ontvangen. Op www.dp07.com is alle informatie te vinden over dit 
station. 
Regelmatig zendt het ook de weersverwachting uit voor Noordzee en Wadden en die zijn betrouwbaar voor ons vaargebied. 
Marifoon zendt uit met een FM gemoduleerd signaal. Hier swingt de frequentie rondom de centrale frequentie afhankelijk 
van de toonhoogte en de sterkte van het signaal. 
De Marifoon frequenties zitten tussen de 156 en 162 MHz en mogen uitzenden met 0,5 – 1 Watt op binnenwateren en 6 – 25 
Watt voor de Zeevaart. Het bereik is een aantal zeemijlen 

Alle moderne MF/HF scheepsradio's en VHF marifoons zijn met DSC uitgerust. In de DSC apparatuur aan boord van een 
schip moet een uniek 9-cijferig nummer, dat bekend staat als Maritime Mobile Service Identity of kortweg MMSI worden 
geprogrammeerd. Dit MMSI nummer is het unieke nummer waaronder het schip bereikbaar is. Het MMSI nummer wordt 
automatisch meegezonden met iedere DSC transmissie. Aan DSC apparatuur kan een GPS ontvanger worden gekoppeld, 
zodat positie-informatie wordt meegezonden.  

 

 

Digital Selective Calling (DSC) is bedoeld voor gebruik op zee en maakt onderdeel uit van de verplichte systemen onder 
GMDSS. 
GMDSS is het Global Maritime Distress and Safety System. Dat is tot stand gekomen na de ramp met de Titanic. 
In het begin van de 20e eeuw werd de radio aan boord van een schip met name gebruikt om telegrammen ten behoeve van de 
passagiers te versturen en te ontvangen. De nacht van 15 april 1912 bracht daar verandering in. In die nacht vond één van de 
grootste drama's uit de geschiedenis van de scheepvaart plaats. De Titanic raakte een ijsberg, en zonk ongeveer 2 uur later. Van 
de 2200 passagiers verdrinken er die nacht 1500. Er konden er 700 worden gered. Mede dankzij de twee radio-officieren van 
de Titanic die er in slaagde om contact te leggen met een aantal schepen in de nabijheid. Het schip dat het dichtste bij was, de 
‘Californian’ kon echter niet worden bereikt, omdat de radio-officier net naar bed was gegaan na 12 uur dienst.  

Drie maanden na de ramp met de Titanic werd er een internationale radio conferentie gehouden in Londen. Tijdens deze 
Conferentie werden er een aantal afspraken gemaakt over het gebruik van radio aan boord van schepen. Tijdens deze 
conferentie werden de letters "SOS" afgesproken als het internationale symbool voor een noodsituatie. Deze letters werden 
gekozen vanwege de eenvoud van het bijbehorende Morse-symbool (...---...). Het was echter nog steeds niet verplicht om een 
radio aan boord te hebben. 
Dat gebeurde pas twee jaar later bij de SOLAS Conventie 
 
Voor de Zeevaart bestaat nog steeds de mogelijkheid om op de Korte Golf uit te zenden. Met 100 Watt vermogen kun je daar 
de wereld mee rond komen. De Kustwacht luistert nog uit op de Noodfrequenties, zoals 2182 kHz. Maar eigenlijk is deze 
noodfrequentie nog de “Midden Golf”. 
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De Zeevaart heeft steeds stukken van de frequentieband op 4 MHz, 6 MHz, 8 MHz, 12 MHz, 16 MHz, 18/19 MHz, 22 MHz 
en 25/26 MHz. 
Overzichten van de frequenties zijn op internet te vinden, maar het zal opvallen dat veel gebruikers bij verre landen te vinden 
zijn. Zo gebruikt Indonesië een groot aantal van deze toegewezen frequenties. 
De verschillende frequenties zijn noodzakelijk, omdat op verschillende delen van de dag en nacht bepaalde frequenties 
worden geblokkeerd of juist in afstand verder komen. Grofweg kan worden gezegd dat lage frequenties het beter doen na 
zonsondergang en de hogere frequenties bij daglicht. 
Dit komt door de “Zonnewind” die de vorm van het magnetisch veld van onze Aarde beïnvloed. 
Dat wordt “propagatie” genoemd. Radio signalen kunnen daardoor óf meebuigen met de aarde óf van ionisatie laag naar zee 
steeds terug kaatsten.  
Doordat de weg van de radiosignalen verschillende wegen aflegt, kan het geluid nogal eens verschillen. Dat wordt “fading” 
genoemd. 
Op de omroep banden van de midden golf wordt uitgezonden met een AM gemoduleerd signaal. Dit is niet hetzelfde signaal 
als van de marifoon dat FM gemoduleerd is. 
Dat signaal bestaat uit een krachtige draaggolf met aan beide zijden twee zijbanden met de tonen en de geluidsterkte. Zoals 
gezegd wordt het meeste vermogen in de draaggolf gepompt, maar aan de ontvangst kant heb je maar een simpele ontvanger 
nodig. De eenvoudigste is de zogenaamde “kristal ontvanger”. 
Voor de zeevaart wil je eigenlijk al je vermogen in één zijband stoppen. Hier is afgesproken dat de zeevaart het hoogste 
gedeelte gebruikt de “Upper Sideband”. Vandaar dat je met een zeezender zo ver kunt komen. 
Aan de ontvangst kant wordt het wat lastiger. Allereerst moet je heel nauwkeurig afstemmen. Je hoort wat gemurmel wat als 
een menselijke stem te interpreteren is, maar je verstaat niets. Daarvoor moet je de verloren gegane draaggolf bij mengen. Een 
BFO heet zo’n functie en de radio moet dan op upper sideband staan. Met voorzichtig afstemmen komt de stem dan “uit de 
fles”. 
 
Ook DP07 heeft de mogelijkheid om op de korte golf berichten te ontvangen en een gesprek als telefoon door te zetten. 
Midden op zee staat geen GSM mast en Satelliet telefoon is natuurlijk kostbaar in gebruik. 
 
In de frequentiebanden zijn aparte frequenties gedefinieerd voor de communicatie van schepen met de kuststations, voor 
schepen onderling, voor radiotelex, voor noodoproepen via DSC en voor noodoproepen via de radiotelefoon of telex. Alle 
moderne maritieme radiostations werken tegenwoordig met DSC. Dit is een systeem waarmee individueel contact kan worden 
gelegd met een schip of kuststation. Hiervoor zijn aparte kanalen gedefinieerd waarover het schip of het kuststation kan 
worden aangeroepen. 
 
De eisen ten aanzien van de communicatiemiddelen en de ontvangst van maritieme veiligheidsberichten die een schip aan 
boord moet hebben zijn afhankelijk van de zeegebieden waar het schip zich kan bevinden. Er zijn 4 verschillende zeegebieden 
gedefinieerd:  

 Zeegebied A1         

binnen bereik van een VHF kuststation  

(tot 20 - 30 zeemijl uit de kust),  

 Zeegebied A2 

buiten zeegebied A1 maar binnen bereik van een middengolf (MF) kuststation  

(tot ongeveer 100 zeemijl uit de kust).  

 Zeegebied A3 

buiten gebied A1 en A2, maar binnen bereik van een Inmarsat satelliet. Deze zijn overal op aarde te ontvangen met 

uitzondering van de gebieden nabij de noord- en zuidpool  

(ongeveer het gebied tussen 70° N en 70° S). 

  Zeegebied A4 

de overblijvende gebieden op zee. Deze gebieden worden door kuststations op de kortegolf (HF) bediend.      

Wim Berrelkamp 



Wv GMC Steigernieuws nummer 54                                           april 2019  Pagina 19 

 

GMC’er in Beeld 

 
Wie:                                                                                                                                                                
Jan Bolhuis, geboorte jaar 1938 

Hoelang ben je al lid van de GMC:                                                                                                                       
Ik ben lid vanaf 1986 

Wat voor type boot bezit je en wat is de naam van de boot:                                                                                          
Motorboot, Steel Waterman kruiser 8.80 x 3.20 De naam van de boot is Waterman.  

Heeft de naam van de boot nog een betekenis:                                                                                             
Toen ik de boot kocht was de naam Waterman, de naam bordjes zagen er zo mooi uit dat 
ik de naam heb gehouden. 

Je ben ook winterhavenmeester wat houdt dat in: 
Buiten het seizoen van 1 okt. t/m 1april heb je regelmatig te maken met Gasten, Deze 
kunnen zelf een envelop met formulier nemen (deze zit in een bakje aan de deur van het stuurhuis) en invullen en bij weggaan geld 
in envelop deponeren in de brievenbus. Deze wordt geregeld geleegd en geadministreerd. Ook worden de wc’s en douches 
regelmatig schoongemaakt wanneer het water er weer op staat. Ook als de gasten iets willen weten kunnen ze ons bellen. Deze 
werkzaamheden doe ik wisselend met Jan van de Laan 
 
Doe je het onderhoud zelf of besteed je dat uit:                                                                                           
Ik doe alle onderhoud zelf, het is een van mijn hobby’s. Ik heb net zoveel plezier met het onderhoud van de boot als dat ik aan het 
varen ben. 
 
Heb je die technische kennis meegekregen vanuit je werk? 
Na mijn opleiding als instrumentenmaker en gereedschappenleer ben ik als goudsmid in dienst getreden bij juweliers bedrijf 
Brugsma in de Herestraat. Geweldig mooi werk sieraden repareren en ontwerpen. Ik heb daar veel geleerd over verschillende 
edelmetalen. Na 7 jaar ben ik bij het Academisch ziekenhuis komen werken als instrumentenmaker. We maakten hulpinstrumenten 
voor o.a. katheters, kunst- hartkleppen etc. Ook de instrumenten welke in de operatiekamers te vinden zijn werden door ons 
gemaakt en of gerepareerd. Dit met hulp van precisie machines zoals draai en freesbanken. 
 
Welke reizen heb je gevaren:                                                                                                             
Noord-Nederland is mijn vaargebied, Friesland vind ik een fantastische watersport Provincie en wat te denken van Drenthe en 
Overijssel waar je overal vrij kunt liggen en een prachtig gebied om te fietsen.                                                     

Heb je nog een leuke anekdote:                                                                                                                     
Havenmeester was ik en in de stromende regen komt er een gast binnenvaren, vrouw voorop en riep hard ”wat kost het hier! Tien 
euro riep ik terug. Riep tegen haar man, Jaap het kost 10 euro. Waarop Jaap riep “te duur ik wil gratis een plek” en voer terug en 
ging liggen aan de kant van het Eemskanaal. De volgende dag wou Jaap nog stiekem afval lozen in onze container. Dat zag ik en zei 
tegen Jaap dit zie ik door de vingers maar volgende keer kom je gewoon in de haven liggen en betaal je. 

Heb je nog meer hobby’s:     
Muziek is een grote passie van mij, ik heb 37 jaar in fanfarekorps Adorp gezeten. Ik speelde Tenor en bariton sax. Sieraden maken 
en repareren blijft mij nog steeds boeien. Sinds mijn vrouw is overleden ben ik gaan dichten het vult een beetje de leegte op en geeft 
mij een goed gevoel om het te verwerken. Een gedichtje. 

Gemis 
Iemand moeten missen 

Iemand waar je veel van hebt gehouden 
Niet iedereen begrijpt jou gemis 
Zij gaan verder met hun leven 

Maar voor jou blijft het eeuwige gemis 
Jan.B 
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Puzzel Zweeds 
 

 
 
 
Maritieme strip DirkJan 
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