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En al weer is ie voorbij die “mooie” zomer. Nou mooi zeker, maar niet elke
dag en absoluut niet constant. Hoge temperaturen wisselden snel voor veel
lagere, zonnige dagen snel voor bewolkte en af en toe viel de regen met bakken
naar beneden.
En dan dat alles ook nog eens in de 2e zomer op rij met corona.
Natuurlijk wennen we aan dit alles en toch went het nooit echt. Gelukkig lijkt
de corona redelijk onder de knie en gaan we zo langzamerhand weer naar
normaal.
Met het versoepelen van de coronaregels lijkt het ook weer mogelijk om het
komende winterseizoen de kaart- en sjoelavonden, vergaderingen,
nieuwjaarsreceptie, e.d. fysiek te houden.
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Overweldigend mogen we wel noemen de aanwas van nieuwe leden. Dachten
we het vorig jaar nog met een incident van ruim 20 nieuwe leden te maken te
hebben, ook dit jaar slaat de teller al weer ruimschoots over de 20.
Uiteraard allemaal van harte welkom bij onze GMC.
Geweldig zo'n aanwas, doch meteen een nog groter probleem. Onze
ligplaatsen, zowel in de haven als op het eiland, zijn allemaal bezet en met deze
aanwas groeit, hoe vervelend ook, onze wachtlijst.
U kunt er echter van verzekerd zijn, dat deze wachtlijst een prioriteit op de
actielijst is.
Juist nu de bladeren weer beginnen te vallen kijken we, over de winter heen,
reeds uit naar het volgend jaar, het jaar van het 100-jarig bestaan van onze
GMC. Dit zal zeker niet ongemerkt voorbij gaan. Zorg dat U erbij bent. Meld
U tijdig aan. Elders in dit blad vindt U hier meer over.
Maar om een vereniging als het onze goed draaiend te houden, zijn toch steeds
weer erg veel handjes nodig.
Nu luidt het spreekwoord wel, dat vele handen licht werk maken, maar er moet
nog te vaak naar handen gevraagd worden.
Schroom niet, kom eens langs of maak eens een praatje met een bestuurslid en
wacht niet tot U gevraagd wordt. Niet alleen voor het bekende handwerk, doch
ook voor bijvoorbeeld het samenstellen van ons clubblad en dergelijke kampen
we met de spreekwoordelijke onderbezetting. Laat U horen en zien.
Bij mijn aantreden gaf ik al aan, dat een lidmaatschap niet alleen bestaat uit het
betalen van contributie.
Samen zijn we de GMC en samen moeten we de zaak runnen, want we willen
toch voor de volgende 100 gaan!
Egbert Hammingh, Voorzitter
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Van de Redactie:
Beste GMC leden,
Voor u ligt weer een nieuw nummer van Steigernieuws.
Als nieuwbakken redactielid (Rob) sta je er toch van te kijken wat er allemaal moet gebeuren voordat het
blad bij u in de bus ligt. De vaste commissies schrijven over hun activiteiten over het afgelopen en het
komende halfjaar, het bestuur vertelt u hoe de vereniging er voor staat, de festiviteiten voor het naderende
100-jarige bestaan krijgen vorm, een adverteerder wordt uitgelicht, een scheepvaartdienst wordt aan u
voorgesteld. Leden vertellen wat hen dit jaar is overkomen - en er is deze keer echt wel wat te vertellen. U
vind het allemaal in die nieuwe, glanzende nummer.
Maar dat gaat allemaal niet vanzelf. Die verhalen moeten bijeen worden gesprokkeld, van foto's voorzien, en
in een net jasje gestoken. Daar gaan meer uren in zitten dan de meesten van u vermoeden. Ik wist het
tenminste niet. En een redactie van 3 personen is eigenlijk te weinig. Waar we vooral behoefte aan hebben
zijn mensen die een beetje vaardig zijn met de computer, met name hoe je foto's en tekst een beetje aardig
klaar maakt voor de drukker. Het is best leuk om te doen, maar je moet er ook een beetje verstand van
hebben. Ikzelf ben daar niet zo'n held in.
Dus nog een keer een dringende oproep: Wie wil onze redactie versterken, zodat we elk halfjaar een mooi
blad bij u in de bus kunnen laten glijden?
En dan de gebruikelijke vraag:
Heeft u nog een bijdrage voor Steigernieuws? U kunt insturen tot 15 maart 2022, de sluitingsdatum van de
kopij. Er zijn wel een paar regels voor het aanleveren van de artikelen:
 Het liefst digitaal sturen als een Word bestand.
 Tekst in een standaard lettertype bijvoorbeeld Times New Roman
 Lettertype in grootte 12
 Maximaal 3 bladzijden van A4 formaat. Langere artikelen zijn wel mogelijk, maar worden geplaatst op
de website. In Steigernieuw plaatsen we dan eventueel een samenvatting van het verhaal met de
verwijzing naar de website.
 Maximaal 4 foto’s. De foto’s ook graag apart meesturen in een zo groot mogelijk formaat.
Kopij voor Steigernieuws 60 en uw interesse kenbaar maken om de redactie te versterken kunt u mailen naar

steigernieuws@groningermotorbootclub.nl
tot sluitingsdatum 15 maart 2022

Foto voorpagina: Uit de oude doos; GMC haven nog in hartje de stad tegenover het station. Dit is nu de locatie van het Groninger museum.
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Van het Bestuur

Algemene leden vergadering ALV
Tijdens onze bestuursvergadering(en) is het houden van een fysieke ALV meerdere keren aan de orde
geweest. Een mogelijke ‘gewone’ ALV in november 2021 achtten wij te vroeg omdat:
- Het nog onduidelijk is wat voor maatregelen de regering begin november zal nemen
- Er bij ons onduidelijkheid bestond en bestaat over mogelijke af te nemen controles aan de deur van
de “Witte Zwaan”. (Er is immers ook een café functie van de Witte Zwaan)
- Onduidelijkheid of zo’n controle, bij een vereniging als de onze, überhaupt wel gewenst is
Daar kwam bij dat, naar ons inzicht, de te behandelen onderwerpen zonder moeilijkheden ook wel in het
voorjaar aan de orde kunnen komen.
We hebben daarom besloten om wel alvast een ‘gewone’ ALV te plannen op

20 april 2022 om 20.00 uur, zo mogelijk in de Witte Zwaan.
Tegen die tijd zien we wel welke (on)mogelijkheden de regering ons zal bieden in verband met corona.
Het bestuur
------------------------------------------Belangrijke oproep
Voor de ledenadministratie, is het belangrijk om alle gegevens op orde te hebben daarom dit verzoek om
gaarne uw adres, e-mail en telefoon gegevens te controleren in de ledenlijst en bij veranderingen/fouten dit
door te geven aan de secretaris via secretariaat@groningermotorbootclub.nl
Zo blijft u bereikbaar in geval van onverhoopte calamiteiten of mededelingen vanuit het bestuur of van de
havenmeesters.
Met vriendelijke groet, het bestuur.
------------------------------------------Bestuur, redactie en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de
ingebrachte artikelen en advertenties.
------------------------------------------STREMMINGEN:
*Aan alle leden en dan vooral de EILAND-LIGGERS.
Hierbij een link naar een bericht van de Provincie over de sluiting van de bruggen in de Noord-Willemsvaart
van maandag 18 oktober 2021 tot en met maandag 7 februari 2022 . In het kort: je kunt dan niet meer
van en naar het Paterswoldsemeer varen.
Jan Beukema en Reinder Smid
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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:
Internet:
Email:

085 – 877 38 64
www.overwijkjachtbemiddeling.nl
info@overwijkjachtbemiddeling.nl
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1922 - 2022

HONDERD JAAR GRONINGER MOTORBOOT CLUB

Honderd jaar en nog gezond, springlevend en goed uitziend. Dat willen we allemaal wel. Nou, dat is onze
GMC dus gelukt. We willen en zullen dit feit niet ongemerkt voorbij laten gaan en een commissie is bezig
geweest het een en ander te organiseren.
De GMC haven, het GMC eiland en de Witte Zwaan zullen van de nodige versieringen worden voorzien.
Ook de boten gaan er feestelijk uitzien.
Vrijdag 6 mei 2022 zal er een receptie voor genodigden zijn op de Witte Zwaan. Uiteraard met een hapje,
drankje en wat achtergrondmuziek.
De volgende dag, zaterdag 7 mei, gaan we om 10 uur vertrekken met gepavoiseerde boten en sloepen door
de binnenstad van Groningen via het Reitdiep naar Garnwerd.
Gezamenlijk komen we in Garnwerd aan en worden ontvangen door de mensen van Garnwerd aan Zee.
Er zal ruimte worden gemaakt voor onze vloot om af te meren, terwijl er voor gasten die met de auto komen
parkeergelegenheid is. Zowel voor boot als auto uiteraard kosteloos.
's Avonds is de grote zaal feestelijk voor ons ingericht en gaan we genieten van een “food-market”.
(Losse kraampjes, zoals een brood-, salade-,vis- en ijsbar, een Green Egg en BBQ-Smoker, een paellakraam en zelfs een varken aan spit).

Uiteraard kan er op muziek van de Diamonds gedanst worden, met af en toe een rustmoment en een
anekdote van Erik Hulsegge.
Voor diegenen die niet aan boord kunnen overnachten of niet terug willen rijden naar Groningen kan een
verblijf in één van de vele B en B's in Garnwerd geadviseerd worden. De organisatie en kosten zijn uiteraard
voor eigen rekening.
De zondagochtend 8 mei gaan we nog gezellig koffiedrinken, met wat lekkers, voor we gezamenlijk om
13.00 uur de motoren starten voor de thuisreis naar Groningen. Deze keer gaan we via het Van
Starkenborghkanaal en Oostersluis.
En als we weer op onze plek liggen, willen we het weekend afsluiten met een kopje koffie op de Witte
Zwaan.
Hopelijk heeft iedereen het naar de zin gehad en sluiten af met de hoop en wens, dat de Groninger
Motorboot Club nog een lang en voorspoedig bestaan zal hebben.
De Jubileumcommissie
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1922-2022
In 2022 bestaat onze vereniging, de Groninger Motorboot Club, 100 jaar.
Graag willen wij dit met u vieren.
Het programma ziet er als volgt uit:
Vrijdag 6 mei 2022
Receptie op de “Witte Zwaan”
Van 17.00 tot 19.00 uur.
Ligplaats t/o de jachthaven van de GMC.
Eemskanaal NZ 70, Groningen.
Zaterdag 7 mei 2022
Met versierde boten, via het centrum van Groningen, naar Garnwerd.
Vertrek om 10.00 uur.
Feestavond met foodmarktet en muziek bij restaurant Garnwerd aan Zee.
Inloop vanaf 19.00 tot 01.00 uur.
Hunzeweg 38a, Garnwerd.
Zondag 8 mei 2022
Koffie drinken bij restaurant Garnwerd aan Zee.
Van 10.00 tot 12.00 uur.
Met versierde boten, via de Oostersluis, naar de GMC-haven.
Vertrek om 13.00 uur.
Graag z.s.m. doch uiterlijk opgeven tot 1 maart 2022 via:
Aanmeldingsstrook vindt u elders in deze editie van Steigernieuws
Als u een dieet o.i.d. heeft, kunt u dit melden aan de activiteitencommissie GMC.
Met vriendelijke groeten, de Jubileumcommissie
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Aanmelding festiviteiten Groninger Motorboot Club 2022
Wij gaan naar de receptie
op vrijdag 6 mei 2022

Met …….. personen

OF
Wij gaan naar het jubileumfeest

Met …….. personen

Met auto / boot
(doorstrepen wat n.v.t. is)

op zaterdag 7 mei 2022
Scheepsnaam

: ……………………………………………………….

Naam booteigenaar

:………………………………………………………..

Vrij parkeren en vrij van havengeld.
Voor alle duidelijkheid: → Opgeven voor de receptie of voor de feestavond.

Graag zo spoedig mogelijk opgeven, doch uiterlijk voor 1 maart 2022 als volgt:
Deze aanmeldingspagina uitknippen en inleveren op één van deze manieren


in de postbus van het havenkantoor



of per post sturen naar E.Hammingh, Wilhelminakade 32, 9717 AB Groningen.



of inscannen of fotograferen en e-mailen naar
activiteitencommissie@groningermotorbootclub.nl



of alle gegevens nauwkeurig e-mailen naar dit mail adres
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GMC’er in beeld
Wie:
Stefan Smit 33 jaar.
Hoe lang ben je al lid van de GMC:
Ik ben lid vanaf 2019.
Wat voor type boot bezit je en wat is de naam van de boot.
Polyester Motorboot type Saga 27 Foot (8.20 m). De naam van de boot is Swinder.

Heeft de naam van de boot nog een betekenis:
Het is Gronings en betekent Zwerver. Dit is mijn eerste boot
en ik ben er ontzettend content mee.

Doe je het onderhoud zelf of besteed je dat
uit:
Alle onderhoud doe ik zelf, ik vind het fijn om
met de boot bezig te zijn. Afgelopen winter heb
ik de motor uit de boot getakeld omdat hij niet
lekker liep. De motor (merk Nanni 4 cilinders
30 pk) heb ik in de winter bij ons in de garage
voor een groot deel zelf gereviseerd en van een
nieuwe verflaag voorzien. En natuurlijk alle
andere reguliere onderhoud dat een boot nodig
heeft doe ik zelf.
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Welke reizen heb je al gevaren:
Als kind ging ik met mijn ouders al mee op de boot. In het begin was het vaak Zuidlaardermeer maar later
breidde het vaargebied zich uit over heel Nederland. Maar deze zomer ben ik voor het eerst met mijn eigen
boot met een vriend naar de randmeren gevaren en ook zijn we op de Loosdrechtse plassen geweest. Dat is
ook de reden geweest dat ik lid ben geworden van de GMC, waar ook mijn ouders al vele jaren lid van zijn.
Heb je nog meer hobby’s:
Auto’s pimpen en chip-tuning was mijn grote hobby maar dat is nu naar de achtergrond verdwenen en nu
richt ik mijn aandacht op mijn boot. Het is natuurlijk wel een groot verschil in pk’s want mijn VW GTI heeft
350 Pk’s onder de kap en in mijn boot zit maar een 30 pk motor. Het is even wennen wat snelheid betreft
maar naarmate je wat ouder wordt is de vrijheid op het water toch veel mooier.
J@gmail

Wv GMC Steigernieuws nummer 59

najaar 2021

12

Onze vrijwilligers !
Verbetering van de hoofdsteiger en vingerpieren.
Enkele jaren geleden werd onze langsteiger geheel vernieuwd en is toen voorzien van een antislip loopvlak.
Geweldig mooi.
Steeds vaker bleek echter dat onze hoofdsteiger en de bijbehorende vingerpieren met nat weer griezelig glad
werden.
We moeten er niet aan denken wat er allemaal zou kunnen gebeuren, als er iemand lelijk en ongelukkig ten
val zou komen, om nog maar te zwijgen van breuken etc. Wat een gedoe zou dat zijn met eventueel
ziekenhuis, verzekeringen e.d.
Gelukkig heeft de havencommissaris een goed contact met de onderhoudsmensen van onze huurbaas en in
een overleg werd geregeld, dat die zorgden voor, jawel ca. 1900 (!), antislip stroken met de bijbehorende
passende schroeven.
Er was slechts één voorwaarde en wel, dat de GMC zou zorgen voor een juiste bevestiging. Maar dat moet
toch lukken met zoveel geweldige vrijwilligers en handige leden.
Nog niet alle vingerpieren zijn klaar, maar moet je nu eens kijken. Wat ziet dat er goed en veilig uit.

Gerda van Heukelem uitte haar verbazing toen ze terug kwam van de vakantiereis:
“Na de zomer vakantie aangekomen op de haven, werd er al verteld dat we vrijwilligers nodig
hadden om onze steigers antislip te maken.
En hier werd in grote getale gehoor aan gegeven.
En moet je nu eens kijken.
Wat ziet dat er goed uit.
Alleen er wel even om denken dat je je voeten wel goed omhoog moet doen.
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Onze vrijwilligers !
De schoonmaakploeg was dit voorjaar weer reuze actief met de jaarlijkse schoonmaak. Zo kunnen we weer
aan een schoon en fris nieuw seizoen beginnen. Dank jullie wel Harmke, Antje, Eggo en Peter! 
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Van de havenmeester
Dankbare passant
Op de ochtend van vrijdag 16 juli vond de havenmeester bloemen voor de deur van het havenkantoor met
een alleraardigst bedankbriefje.
Kijk en daar doen we het nu allemaal voor!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
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Activiteiten seizoen Winter 2021 – Zomer2022:

Kaarten en sjoelen.
De data voor dit seizoen zijn, elke 2e maandag van de maand:
→ 2021 → 08 november, 13 december
→ 2022 → 10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april
Aanvang 20.00 uur.

Inleg € 4,50 per persoon. Voor elke deelnemer is er een prijs(je).

100 Jarig bestaan GMC. Vrijdag t/m Zondag 6-7-8 mei 2022 (Programma elders in dit blad)

Toertocht.

Maandag 9 mei t/m zondag 15 mei 2022
Palaver in het “Stuurhuis” om 10 uur met koffie en koek. Vertrek 10.30 uur.
De tocht vaart dit jaar de noord- oostelijke route, maar dan tegendraads.

Zeildag.

Zaterdag 27 augustus 2022 Voor jeugd en geïnteresseerde
ouders en grootouders. Locatie GMC eiland Paterswoldsemeer.

Sluiting vaarseizoen.

Zaterdag 24 september 2022
Op de “Witte Zwaan” met een “Chinees – Indisch Buffet” en aansluitend live muziek.
Eigen Bijdrage € 12,50 per persoon

Hopend op een gezellig winterseizoen en een voorspoedig en voortvarend 2022.
De activiteitencommissie: Gerda, Jan en Egbert.
Email: activiteitencommissie@groningermotorbootclub.nl
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Dit keer geen recept, maar een oproep aan u om eens een eigen beproefd kombuis recept op te
sturen naar

steigernieuws@groningermotorbootclub.nl

Hierbij wel een paar ideeën voor mooie recepten op het internet:

 https://www.kokwatersport.nl/blog/koken-aan-boord
 https://blog.clickandboat.com/nl/koken-aan-boord/
 https://www.angelesart.nl/boot-recepten/
 https://www.pinterest.com.mx/abygail_b/koken-op-de-boot/
-----------------------------------------
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Opgaveformulier Activiteiten 2022.

Wij gaan mee met de toertocht 09 t/m 15 mei Met ……….. personen

Met boot …......................

Wij doen mee met de zeildag 27 augustus.
Categorie jeugd: Naam Deelne(e)m(st)er …………………………………………………..….….
Leeftijd …………………….
i.b.v. Zwemdiploma……………………………………………………
Tel.nr. en naam ouder/begeleider ………………………….…………….….
Volwassen deelnemer.: Naam Deelne(e)m(st)er …………………………………………………………
Zeilervaring

Wij komen op de seizoensluiting

ja / nee

24 september

Met …………... personen

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 in de postbus op de haven doen
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.
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Hoog water in Luik - een berichtje van Janneke en Reinder Smid
Op dit moment 20-07-2021 liggen we in Luik, alweer een week, we hebben nu weer elektriciteit en internet
na een bewogen week.
Vorige week dinsdag zijn we hier aangekomen. Woensdag begint, na hevige regenval, de Maas steeds
sneller te stromen en langzaam te stijgen. We proberen nog weg te komen, het stroomt te snel, maar vooral
komen ons hele boomstammen tegemoet.
Donderdag stijgen we zeer snel, de dam waar grote woon- en passagiersboten liggen loopt onder water en al
gauw dreigt ons ponton en de lange tegenover ons, boven van de palen te lopen. Het gevaar is dat de pontons
met alle boten die eraan hangen de rivier op stromen.
Wij verkassen naar de hoge wal voor in de
haven, zo’n 2.5 m boven het normale
loopplateau.
Er komt een melding binnen dat er dreiging is
op nog eens 1,5 m water, er staat een stuw op
doorbreken.
We maken een vluchttas en Reinder houdt de
hele nacht de wacht. Gelukkig stijgt de Maas
niet verder. Er is op het hoogste punt nog 15 cm
ruimte op de paal, voor de hele zaak eraf
schuift.
Als het water weer zakt, verhuizen we weer naar
de pontons om te voorkomen dat we op de kade
terecht komen. De grote schepen, aan de buitenkant, komen half op de dam te liggen. Ze maken slagzij, één
glijdt al snel het water in en zinkt. Vier redden ze met een shovel. Helaas blijkt een vijfde, eenmaal weer in
het water, lek en ook dit schip vergaat.
Zondag zakt het water verder en kan het schoonmaken en opruimen beginnen. Op de dam stonden twee
auto’s die nu total loss zijn. Daarna is het wachten tot de wrakken gemarkeerd worden, zodat de scheepvaart
weer op gang kan komen.
Als dat is gebeurd wordt de
Maas weer vrijgegeven. Het
stroomt niet meer heel hard
en er komt geen rommel
meer langs.
We hoopten onze tocht te
kunnen vervolgen, maar als
we proberen verder de
Maas op te varen, blijkt de
sluis van Huy voor ons niet
te draaien.
We keren om en nemen het
Albertkanaal, waar heel
veel zooi in rond drijft.
Met vriendelijke groeten,
Janneke en Reinder Smid
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Puzzelpagina-tje

de oplossingen staan op pagina 12
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Mee op de PW18
De PW18 (de letters staan voor Provinciale Waterstaat) is het nieuwste schip van de
Inspectie Scheepvaart van de provincie Groningen. Ik heb gevraagd of men bereid is
om, ten behoeve van de lezers van Steigernieuws, wat te vertellen over het werken
bij deze dienst en over dit nieuwe, elektrische schip. Die bereidheid is er, sterker,
Luck van Ellen van de Inspectie nodigt mij uit aan boord om een stukje mee te varen.
Die uitnodiging sla ik niet af!
Om een beetje beslagen ten ijs te komen stel ik de heer Van Ellen over de mail
vooraf alvast een paar vragen:
Bij het begrip ‘Scheepvaartinspectie’ heb je als vanzelf wel een beeld, maar wat doet de
provinciale Inspectie Scheepvaart nu eigenlijk? En: is er dan ook een landelijke
Scheepvaartinspectie, en zijn er gemeentelijke scheepvaartinspecties?
Dhr. Van Ellen: Wij houden toezicht en handhaving op de provinciale vaarwegen en op wateren
van andere instanties waarmee wij samenwerken. Onze taken zijn o.a. diepgang- en
snelheidscontroles van de beroepsvaart. Ook controleren we op vergunningen die nodig zijn voor
schepen als deze groter zijn dan het beleid toestaat. We bieden assistentie/beveiliging bij
tewaterlatingen en bijzondere transporten, en controleren op vergunningen bij evenementen. We
begeleiden bijzondere gebeurtenissen zoals roeiwedstrijden of, zoals onlangs nog, de Swim
Challenge op het Reitdiep. Ook bezigen we in de zomermaanden op de meren toezicht en
handhaving op de recreatievaart, o.a. op snelheid, vaarbewijzen en uitrustingseisen van snelle
motorboten. Verder doen wij in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport controles
aan boord van binnenvaartschepen, op basis van de Binnenvaartwet.
Er bestaat ook een landelijke Scheepvaartinspectie. Deze geeft, voor schepen, de certificaten van
onderzoek uit die na keuring van de klasse bureaus afgegeven kunnen worden en houden ook
toezicht op die klasse bureaus. Ook zijn er inspecteurs in het land die, net als wij, aan boord van
schepen controles uitvoeren. Het gaat dan om de certificaten, de bemanningssterkte, vaar- en
rusttijden enz.
Ter vermijding van spraakverwarring duiden wij van de provincie onszelf dus liever niet aan als
‘Scheepvaartinspectie’ maar als ‘Inspectie Scheepvaart’.
En ja, in de grote havensteden zoals Rotterdam en Amsterdam opereren ook gemeentelijke
scheepvaartinspecties, met vergelijkbare taken.
Hoe verhouden zich uw taken tot die van verwante instanties zoals Waterstaat, Politie te
water, Milieudiensten, Kustwacht?
Dhr. Van Ellen: die taken overlappen elkaar grotendeels. Alleen de Milieudienst houdt zich meer
bezig met het milieu en is niet specifiek gericht op de scheepvaart. En de Kustwacht houdt zich
meer bezig met reddings- en zoekoperaties.
Hoeveel mensen werken er bij uw instelling, en wat zijn uw bevoegdheden?
Er werken 4 personen bij de Inspectie. Koos Tegelaar is de Inspecteur, hij werkt veelal van achter
zijn bureau, maar vaart ook wel mee. Taeke Venema en ik hebben de functie van Controleur
Scheepvaart. Wij zijn opsporingsbevoegd voor de scheepvaartverkeerswet (BPR), de Wet
economische delicten, en t.a.v. provinciale besluiten. Bij de ontdekking van zware misdrijven zoals
drugssmokkel, mensenhandel, gevaarlijk handelen enz. schakelen wij de politie, de douane of de
marechaussee in.
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De vierde man is Rick de Wit, die heeft de Zeevaartschool achter de rug en gaat nu aan zijn BOAopleiding beginnen. Hij vervult momenteel de functie van assistent-gezagvoerder.
Wat is jullie werkgebied?
Ons werkgebied wordt gevormd door de kanalen en meren in beheer bij de provincie. Ook houden
wij toezicht en handhaving t.b.v. andere partijen waarmee we een convenant hebben gesloten
(Waterschap).
-----------------------------------Op dinsdag 19 oktober is het dan zo ver: om 13 uur stap ik aan boord en maak kennis met de
heer Van Ellen (“zeg maar Luck”) en Rick de Wit. De taak voor vanmiddag: het begeleiden van
een tewaterlating op de scheepswerf GS Yard te Waterhuizen.
De PW18 is een prachtig nieuw schip,
met veel glas voor een ruim uitzicht
rondom. Ze meet 19 meter, is 55 ton
zwaar en vaart zoals gezegd elektrisch.

Een indrukwekkend batterijenpakket levert uiteindelijk de
benodigde 750 volt voor de twee aandrijvingsmotoren, de
boegschroef en de verdere apparatuur. Op topsnelheid haalt de
boot tegen de 19 km/u maar, aldus Van Ellen: dan zijn de accu’s
na twee uur wel leeg. Bij een normale vaart kun je de hele dag toe
met de beschikbare stroom. En zo nodig kan een aggregaat
bijspringen, in noodgevallen kunnen de motoren daar zelfs nog
rechtstreeks op
draaien.
Hoeveel bemanning is nodig om het schip te
varen, en jullie taken uit te voeren?
Er zijn minimaal 2 personen nodig om het schip
te varen en om onze taken uit te voeren. Om
tijdens het varen een controle uit te voeren
o.g.v. de binnenvaartwet op een varend
binnenschip heb je 3 personen nodig. Vandaag
kunnen we het dus wel met z’n tweeën af.

Luck van Ellen aan het roer
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Hoe selecteren jullie de schepen die geïnspecteerd moeten worden? Je zult toch niet in het
wilde weg gaan controleren?
Dat doen we op verschillende manieren. Soms zie je iets wat niet in orde is, zoals bemanning die
niet de voorgeschreven reddingvesten draagt. Daar zeggen we dan wat van. Maar meestal
selecteren we onze controles op basis van ons programma “Inspectieview” dat laat zien wanneer
een (Nederlands) schip voor het laatst een certificaat van onderzoek heeft gehad, of de meetbrief
nog actueel is enz. Als het even kan voeren we deze controles uit wanneer het schip aan de kant
ligt, bijvoorbeeld tijdens het laden en lossen.
Over welk vaarbewijs moeten jullie beschikken?
Op zich zou je deze boot met Klein Vaarbewijs mogen varen. Maar voor ons is het Groot
Vaarbewijs verplicht. Je hebt schippers te controleren, je wordt geacht goed op de hoogte te zijn,
zowel theoretisch als praktisch. En hun taal te kunnen spreken.
Wat is de diepgang van dit schip? Jullie zullen niet overal kunnen komen.
De diepgang van het schip is 1,24m. Wij hebben ook nog een speedboot, de PW 20, waar wij in
de zomer mee naar de meren gaan. Daar hebben we veel werk aan recreanten die de regels op
het water niet allemaal kennen (of niet willen kennen).
Maken jullie bijzondere en/of spectaculaire dingen mee?
Best wel natuurlijk, maar dat is eigenlijk niet geschikt voor publicatie: zulke voorvallen kunnen
immers herleidbaar zijn tot bepaalde personen, en dan kom je in botsing met de privacy. We
waren toevallig net in de buurt toen dat vreselijke ongeluk gebeurde met een jachtje in
Kropswolde, eerder dit jaar. Daar hebben we onze brandblussers ter beschikking gesteld en ook
wat verdere assistentie kunnen verlenen. Maar dat was eigenlijk te erg om hier uitgebreid op in te
gaan.
Vandaag gelukkig een minder beladen klus. Bij
GS Yard te Waterhuizen loopt vandaag de
“Christina” van stapel, en de PW18 houdt in
zulke gevallen een oogje in het zeil. Om half
twee zijn we ter plaatse. Luck van Ellen staat in
voortdurend contact met de werf en de bruggen.
Op zijn aangeven worden om kwart voor twee
zowel de Duinkerkenbrug als de
Waterhuizerbrug geblokt. Ook heeft hij daags te voren de plaatselijke roeivereniging
gewaarschuwd om rond deze tijd even uit de buurt te blijven.

Rick de Wit houdt intussen de PW18
stand-by voor eventualiteiten.
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Alles gaat soepeltjes. Jammer genoeg is dit niet zo’n spectaculaire zijdelingse afloop, met een
grote vloedgolf waarvoor iedereen zich uit de voeten moet maken: de “Christina” loopt in de
lengterichting van de helling, een beetje bijgestuurd door twee aanwezige sleepboten. Ik verwacht
toch minstens nog wat getoeter, maar alles blijft stil, en in minder dan 5 minuten ligt het nieuwe
schip te water.

Luck en Rick wachten nog even tot de onvermijdelijke rommeltjes in het kanaal zijn opgeruimd en
de sledes onder de “Christina” zijn weggetrokken. De klus zit er op en we varen terug.
------------------------------------

En dan nog de kers op de taart: uw verslaggever mag een stukje
varen! Onder streng toezicht vanzelf, maar dat hoeft u niet verder
te vertellen.
Het schip laat zich makkelijk en precies sturen. Wel vaar je, als je
een dieselmotor gewend bent, makkelijk te hard omdat de boot zo
stil is en je onwillekeurig denkt geen snelheid te maken.
Aanleggen doen de heren nog bij voorkeur zelf, dat kan ik
begrijpen. Een enorme walstroomstekker gaat in een enorm
stopcontact en de PW18 tankt weer bij. Ik neem afscheid met
hartelijke dank.
Rob Meijer
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Gebroeders Lijnema zijn als tegenpolen succesvol. Geschreven door

Theo Sikkema RtvNoord

Peter (links) en René (rechts) Lijnema, directie en eigenaren Accuservice Lijnema
Foto: Theo Sikkema)RT
V Noord)
De broers René en Peter Lijnema vullen elkaar perfect aan. Het heeft er mede voor gezorgd dat Accuservice Lijnema
in Roodeschool na ruim veertig jaar een stevige naam in Nederland heeft opgebouwd. Het familiebedrijf, waar vader
Marten in 1979 mee begon, floreert.
Een kleine advertentie in het Nieuwsblad van het Noorden. Dat was het begin. Vader Marten Lijnema werkte bij
toenmalig installatiebedrijf Munting in Roodeschool. Hij had het ondernemende wel in zich, want in zijn vrije tijd
spoot hij in zijn schuur verwarmingsradiatoren voor eigen klanten. Fysiek werd verwarmingsmonteur zijn te zwaar,
waardoor ander werk het devies was.
Niet in dienst
Een importeur van accu’s zocht in de krant naar een vertegenwoordiger voor Noord-Nederland. Samen met zijn vrouw
Fenna stuurde Marten een brief en het was prijs. Lijnema senior bepaalde wel zelf de richting, weet oudste zoon René
(52) nog. ‘Hij liet weten wel voor Chloride te willen werken, maar als zelfstandige en niet in dienst.’ Zo geschiedde.
Er kwam een voorraadje accu’s in de schuur aan de Hooilandseweg. Na het eerste jaar werden de gemaakte afspraken
afgekocht en begon Lijnema voor zichzelf. Een paar jaar later kwam René in de zaak. ‘Ik was achttien en kwam net
van school, maar ik vond het logisch om bij te springen.’
“ Vanaf dag één heb ik met ziel en zaligheid gewerkt en dat is voor René niet anders” Peter Lijnema directeur/eigenaar Accuservice Lijnema

Ziel en zaligheid
Toen Peter (50) na een jaar of acht als autoverkoper bij twee andere garages aan de slag kon, was het begin 2000 tijd
om na overleg met pa in de zaak te komen. ‘Mijn eerste spaargeld is erin gegaan. Vanaf dag één heb ik met ziel en
zaligheid gewerkt en dat is voor René niet anders.’
Vanaf het begin waren de seizoensinvloeden te groot. In de winter druk en in de zomer rustig. Daar moest een
oplossing voor komen. René hierover: ‘Bij accu’s denkt iedereen aan startproblemen. Dat speelt vooral in de winter.
Er was een bredere klantenkring nodig om gezond te blijven.’ Peter had verkoopervaring en keek meer met een
marketingbril naar de bedrijfsvoering.
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Visitekaartjes in de watersport
‘We hadden in die tijd maar twee klanten in de recreatie. Ik dacht dat daar meer mogelijk was.’ Het bezoeken van
watersportbeurzen is de basis geweest voor de verdere ontwikkeling. Boot Holland in Leeuwarden was in 2004 de
eerste. ‘We zijn daar naar toe gegaan en we hebben daar veel visitekaartjes uitgewisseld en vanuit relatiebeheer
kwamen klanten’, zegt Peter terugkijkend.
Een volgende stap was de Hiswa in Amsterdam. ‘Daar hebben we wel over nagedacht of we dat wel moesten doen,
maar we hebben de gok genomen en zo hadden we met Lijnema een stand middenin de RAI. Dat was het begin van
landelijke bekendheid’, stelt Peter vast. ‘Daarna kon ik de accu’s niet meer zelf rondbrengen en moest er iemand bij
komen.’

In de zomer drukker
Peter over de versnelling. ‘We hebben het inmiddels in de zomer drukker dan ’s winters. Caravans, jachten, de
recreatiewereld, camperbouw, Yacht charters noem het allemaal maar op. Daar leveren we aan.’ Momenteel verdienen
negen mensen hun brood bij Lijnema.
Gondelvaart in Giethoorn
Wie een dagje naar Giethoorn gaat maakt grote kans om in een fluisterbootje een accu van Lijnema tegen te komen.
‘In de zomer is er bijna dagelijks een auto van ons in Giethoorn. Het is daar begonnen met de gondelvaart. Een
jaarlijks evenement. Van daaruit hebben we de eerste paar honderd accu’s tegen een schappelijke vergoeding daar
heen gebracht en dat heeft gewerkt’, constateert René.
“ Korte lijnen en teamgeest zijn belangrijk om de klant goed te kunnen helpen” René Lijnema - directeur/eigenaar
Accuservice Lijnema
Peter is het gezicht naar buiten, de relatiebeheerder. René doet de zaken op kantoor, de interne regelaar. En dat werkt.
René legt uit. ‘We hebben wel eens een verschil van inzicht, maar we laten elkaar vrij en hebben iedere dag een
gezamenlijk doel voor ogen. Een gezond bedrijf in de benen houden.’ Vijftien jaar geleden ging Lijnema senior het
rustiger aan doen. Sindsdien zijn beide broers voor vijftig procent eigenaar, maar werken volop mee.
Afspraak is afspraak‘
Bij ons geen rangen en standen. Korte lijnen en teamgeest zijn belangrijk om de klant goed te kunnen helpen.
Afspraak is afspraak. Ook als het ’s avonds laat is en een klant heeft een probleem, dan zoeken we naar een
oplossing’, weet René. Peter vult aan: ‘We horen wel van klanten dat we het ons persoonlijk aantrekken als er iets aan
de hand is. Laat ik het zo zeggen. Als er wat te verkopen is staan we vooraan, maar als er een probleem is ook.’
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Met drieduizend verschillende accu’s, waarvan veel op voorraad, plus aanverwante artikelen, probeert Lijnema
onderscheidend te zijn. In verschillende soorten en maten. Van vijf bij tien centimeter tot wel anderhalve vierkante
meter. Er is vaak sprake van wat langere voorfinanciering, maar dat risico nemen beide broers.
“ Geen betere raad dan voorraad” René Lijnema - directeur/eigenaar Accuservice Lijnema
Altijd nodig
René is helder. ‘Geen betere raad dan voorraad’. We werken met een product dat altijd nodig blijft. Daarom beter een
forse voorraad dan geld op de bank.’ De intentie is om alle bestellingen binnen 24 uur in heel Nederland te leveren.

Peter rekent voor dat de afgelopen tien jaar, inclusief het afgelopen coronajaar, de omzet steeds tien à vijftien procent
groeide. Hoe hoog de omzet is, laten de gebroeders graag in het midden. En hoeveel accu’s per jaar in totaal verkocht
worden aan de ruim drieduizend klanten weten ze niet.
In een markt waar concurrentie genoeg is, doen de mannen van Lijnema het op hun manier om zich te onderscheiden
van soortgelijke bedrijven. ‘Het is ons niet aan komen waaien, maar het lukt wel. Kijk: we hebben geen dure top en
werken zelf volop mee. En alle investeringen betalen we uit eigen middelen’, stelt René vast.
“ We zijn een vreemde eend in de bijt” Peter Lijnema - directeur/eigenaar Accuservice Lijnema
Meer lithium
Het is zaak om, zoals René het zegt, de boel niet te laten versloffen. ‘We moeten bij blijven met nieuwe
ontwikkelingen. Loodaccu’s bijvoorbeeld worden steeds meer vervangen door lithium accu’s. Daar moeten we op
inspelen.’ ‘We zijn inmiddels importeur van een merk en doen daar de hele distributie voor in Nederland’, voegt Peter
eraan toe.
Vreemde eend
Inmiddels werkt René zijn zoon Martijn ook mee. Of hij als derde generatie het bedrijf ooit voortzet, is nog
onduidelijk. ‘We werken er wel voor dat het bedrijf voor onze kinderen een toekomst heeft’, zegt René. Peter
vervolgt: ‘De meeste bedrijven van onze omvang zijn al lang onderdeel van een fabriek of importeur. We zijn daarin
een vreemde eend in de bijt en blijven in alles op zoek naar spanning, want dat is ons motto.’

Link naar het originele artikel:
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/824062/Gebroeders‐Lijnema‐zijn‐als‐tegenpolen‐succesvol
Met dank aan Theo Sikkema en de Gebroeders Lijnema voor hun toestemming voor publicatie in Steigernieuws.
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