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28
ste

 jaargang maart 2010 

De Preekstoel is het clubblad van de WSV Alem.  
Gevestigd in Alem, gemeente Maasdriel.  

Opgericht: 19 mei 1980 met als doel: de beoefening en bevordering van de 

watersport. Ingeschreven bij de K.v.K. te Tiel onder nr: 40156728.  
 

Het clubblad "De Preekstoel" verschijnt viermaal per jaar: maart, juni, september en 

december. Ook hebben wij een website: www.wsv-alem.nl 

 

 
Het bestuur bestaat uit: 
 

 

Voorzitter: Bert Hoekstra 

 Beemstraat 122 5311AE Gameren 

 Scheepsnaam: Brutes 

 0418 – 561564 

 hoekstra@hoekstraclassics.nl 

     

Secretaris:   Suze Bosma 

 Jan Klingenweg 3 5335 JK  Alem 

 Scheepsnaam: Licentia  

 0418 - 661524 0645 - 434198 

                        info@jachthaven-demaas.nl 
 

 

Penningmeester: Toos C.J.M. Mom van Elderen 

 St. Odradastraat 37c 5335 JK  Alem 

 0418 - 633199  

 toos.mom.alem@hetnet.nl  
 

 

Motorbootcommissaris: Ruud Oord 

 Jan Klingenweg 3 5335 JK  Alem   

 Scheepsnaam: Jupiter  

 0418 - 661149     0653 - 269346 

 rudolf.oord@wanadoo.nl  
 

 

Zeilbootcommissaris: Paul Eltink 

 Beatrixstraat 65 6658 EJ Beneden Leeuwen

 Scheepsnaam: Gepejopa  

 0487 – 595650 0653 - 184426 

 p.eltink@wxs.nl       

 

mailto:hoekstra@hoekstraclassics.nl
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De redactie bestaat uit: 
  

Greet van der Bie    

Kerkstraat 21    

5301 EG Zaltbommel  tel: 0418 - 663544 

     e-mail: fritsengreet1@tele2.nl 

 

Jantine Eltink                  a/b Gepejopa  

Beatrixstraat 65 

6658 EJ Beneden Leeuwen      tel:  0487 - 595650 

     e-mail: p.eltink@wxs.nl  

  

ADVERTENTIE TARIEVEN 
     

1     (A4)   voor of achter kaftblad    €    147,00 

1/2  (A4)   voor of achter kaftblad    €   77,50 

1    (A4)   binnen pagina                   € 126,50 

1/2  (A4)   binnen pagina                  € 65,50 

 

De prijzen zijn per jaar. 

Het clubblad verschijnt 4x per jaar. En wel in juni, september, december en maart. 

 

De kaften zijn momenteel niet vrij, indien u op de kaft zou willen, meldt u dit dan bij 

het bestuur. Zodra er dan een plaatsje beschikbaar is, komt u daarvoor in aanmerking.  

 

Uw advertentie moet in een word bestand en in zwart-wit aangeleverd worden op het 

juiste formaat. Houdt u rekening met een marge van de pagina rondom 2 cm. 

 

Als u snel reageert kan uw advertentie in de volgende PREEKSTOEL gerealiseerd 

zijn. 

Indien u meer over de mogelijkheden van adverteren wilt weten kunt u zich wenden 

tot  HET BESTUUR of Greet van der Bie (redactie lid) 
 

Inleveren kopij: 
Uiterlijk 1 november voor de Preekstoel van december 

Uiterlijk 1 februari  voor de Preekstoel van maart  

Uiterlijk 1 mei  voor de Preekstoel van juni  

Uiterlijk 1 augustus  voor de Preekstoel van september 

 

Het is voor de redactie het prettigst werken, indien de kopij zo vroeg mogelijk 

aangeleverd wordt, zodat we al vroeg met de eerste werkzaamheden kunnen 

beginnen. 
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Van de voorzitter  
  

  

De winter is inmiddels aan zijn laatste stuiptrekkingen bezig en menigeen heeft het 

wel gehad met deze barre winter, we gaan in ieder geval de goede tijd weer tegemoet 

en de meesten zullen al wat voorjaarsprikkels in het lijf gevoeld hebben. 

Zelf ben ik deze winter druk bezig geweest met een ingrijpende interieurverbouwing 

van de Brutes en zo het zich laat aanzien kunnen we deze zomer zeer comfortabel en 

luxe van het varen genieten.  

Wanneer ik dit schrijf moet de dichtgevroren rally nog plaats vinden en ga er van uit 

dat dit ook helemaal goed komt. Wat verder dit jaar aan activiteiten te wachten staat 

kunt u uiteraard  lezen in de Preekstoel en gezien de volle agenda adviseer ik u om 

deze data alvast te noteren zodat u niets hoeft te missen. 

Als vanouds komt het voor dat de leden op het laatste moment nog inschrijven voor 

een activiteit en daardoor kan het lastig zijn voor de organisatie om het allemaal nog 

rond te krijgen. Ik vraag u dan ook met klem om uw deelname tijdig kenbaar te 

maken, het maakt het voor ons een stuk eenvoudiger. 

Wel staan de bingo en de excursie al snel voor de deur dus laat de zomer maar komen 

met veel gezellige en warme weekenden. 

  

Bert Hoekstra. 
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Van de redactie 
 

Wat een ellende met die Sven. We zijn het er allemaal over eens dat het zoals Sven 

zei zwaar kl…  is. Van de andere kant leidde het even de gedachten af van andere 

voor u misschien minder prettige zaken. Even waren bijna 7 miljoen Nederlanders het 

met elkaar eens. Dat op zich is al een historisch feit. Maar.. life goes on.  

Als de Preekstoel bij u op de mat valt, zijn de gemeenteraad verkiezingen net achter 

de rug. Het lijkt erop dat hierbij ook verrassende zaken staan te gebeuren. Gaan de 

hoofddoekjes echt voorgoed in de ban, wordt JPB op een zijspoor gezet? Het mooie 

is, dat we er zelf voor kunnen kiezen (hopen we). Heeft u ook vaak het gevoel dat u 

zich een jaar na dato lichtelijk bedonderd voelt, omdat van alle beloftes maar weer 

bitter weinig terecht komt? Het mooie is, dat we blijven hopen, wat weer leuke 

discussies oplevert. 

Maar op kleinere schaal staan er ook belangrijke dingen te gebeuren. Wie wordt de 

nieuwe secretaris van de WSV Alem? Wie wordt de nieuwe motorbootcommissaris? 

Dames, laat u vooral niet leiden door de mannelijke benaming van de functies, ook 

dames, zoals wel gebleken is de afgelopen jaren, kunnen zich uitstekend van hun taak 

kwijten!! U wilt het toch niet op uw geweten hebben, dat er niets meer genotuleerd 

kan worden of dat de vaartochten moeten worden afgelast. Dat zou voor het eerst in al 

die bijna dertig jaar dat de WSV bestaat het geval zijn! 

Gelukkig begint de temperatuur weer op te lopen, de vogels te zingen en ontstaat 

vanzelf de zin om de Nederlandse (en misschien buitenlandse) wateren op te stomen! 

Veel vaarplezier. 

 

 

 

Inleveren kopij: 

 

Uiterlijk 1 mei  voor de Preekstoel van juni 

Uiterlijk 1 augustus  voor de Preekstoel van september 

Uiterlijk 1 november voor de Preekstoel van december 

Uiterlijk 1 februari  voor de Preekstoel van maart 

 

Het is voor de redactie het prettigst werken, indien de kopij zo vroeg mogelijk 

aangeleverd wordt, zodat we al vroeg met de eerste werkzaamheden kunnen 

beginnen. 

 

De redactie 

 

 

 

 



 

6 

 activiteitenkalender 

 

 
 

13 maart   bingo / spelavond 

28 maart   excursie / lezing 

 

4/5 april   Pasen 

21 april    avondzeilcompetitie 1 

24 april   jeugdzeilen 1 /  avondzeilcompetitie 2 

    jubileum feest 

25 april   ledenvergadering / activiteit 

30 april – 14 mei  voorjaarsvakantie (Den Bosch en Bommelerwaard) 

 

  8 mei   jeugdzeilen 2 

13 mei   Hemelvaartsdag 

13-16 mei   openingstocht 

19 mei    avondzeilcompetitie 3  

23/24 mei   Pinksteren 

26 mei   avondzeilcompetitie 4 

29 mei    jeugdzeilen 3 

   

  9 juni   avondzeilcompetitie 5 

12 juni   jeugdzeilen 4 

23 juni   avondzeilcompetitie 6 

26 juni   jeugdzeilen 5 

 

  3 juli   Alemse Pul 7 

    jeugdzeilwedstrijd  6     

    barbecue 

  4 juli   Alemse Pul 8  

    

 

Bouwvak        school basis en voortgezet 

          

     Midden  week 29, 30, 31, 17/7 t/m 08/8        3/7 t/m 22/8 

 Noord week 30, 31, 32 26/7 t/m 15/8 10/7 t/m 29/8 

 Zuid  week 31,32, 33 31/7 t/m 22/8 17/7 t/m  5/9 
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25 augustus   avondzeilcompetitie 9 

   

  

  4 september  jeugdzeilen 7 / avondzeilcompetitie 10   

  5 september  avondzeilcompetitie 11  

15 september    avondzeilcompetitie 12    

18 september  jeugdzeilen 8 en afsluiting 

25 september  sluitingstocht  

 

  2 oktober   avondzeilcompetitie13 en afsluiting  

  3 oktober    viswedstrijd 

 

17 oktober   Eetcafé De Maas bokaal 

 

28 november  najaarsvergadering 
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NOTULEN 58
ste

  NAJAARSVERGADERING 
 

Verslag van de vergadering die plaatsvond op 29 november 2009 in Eetcafé De Maas 

te Alem. 

 

Aanwezige leden: P. Drion, H. Stravers, J. Eltink, J. van Kessel, F. van der Bie,  

H. Blaser, P. Lucas, P.H. Noordenbosch, B. de Waal, J.W. Bouman, K. Zevenbergen, 

G. van Hattum, J. de Cocq, L. Brekelmans , C. Dijk, W. Lingg, J. Hoek, W. Maessen, 

G.J. Hallink, T. Bouwman, C. Huizer, P. Lucas,  

 

Afwezig met kennisgeving: P. Timmer, V. Strik, H. Stelt, J. Smits, R. Brons,  

M. Boot, P. van de Bergh, R. van Seumeren. 

 

Aanwezige bestuursleden: 

Bert Hoekstra    Voorzitter 

Suze Bosma                                         Secretaris   

Toos Mom van Elderen   Penningmeester 

Ruud Oord     Motorbootcommissaris 

Paul Eltink          Zeilbootcommissaris 

 

Voor de vergadering was de volgende agenda opgesteld: 

 

1. Opening door de voorzitter. 

2. Goedkeuring notulen Voorjaarsvergadering d.d. 19 april 2009. 

3. Ingekomen stukken. 

4. Financiële zaken, contributie 2010/2011. 

5. Verenigingsactiviteiten /website. 

6. Bestuursmededeling. 

     Statutair aftredend en niet herkiesbaar in de Voorjaarsvergadering:  

     Ruud Oord (motorbootcommissaris) en Suze Bosma (secretaris). 

7 Rondvraag. 

8. Sluiting en strijken van de verenigingsvlag. 

 

 

Verslag vergadering 

    

1. Opening 13.05 uur 
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Voorzitter Bert Hoekstra opent de vergadering en verwelkomt iedereen op de 58
ste

  

ledenvergadering.  

Hij vraagt de leden de presentielijst te tekenen die op de tafels liggen.  

Hij is van mening dat we kunnen terugkijken op een geslaagde zomer. De 

openingstocht en de sluitingstocht was voor de deelnemers een succes, net als het 

zomerfeest. Aan de zeilwedstrijden en het jeugdzeilen werd dit jaar goed 

deelgenomen.  

 

Cobi Dijk is behoorlijk ziek geweest, het is fijn om te zien dat ze er weer is. 

Cobi merkt op dat dit komt mede door alle aandacht die ze gekregen heeft vanuit de 

vereniging. 

 

2. Notulen Voorjaarsvergadering 

 

De notulen worden zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd. 

 

3. Ingekomen & uitgaande stukken 

 

De secretaris vermeldt de belangrijkste stukken die het afgelopen halfjaar zijn 

binnengekomen en uitgegaan. 

 Bevestiging Verbond Nederlandse Motorbootsport, per 1 januari 2010 zijn we 

lid. 

 Grote Clubactie: 26 november is de trekking geweest de uitslagen kunt u terug 

kijken op www.clubactie.nl vanaf volgende week hangen de uitslagen in de 

kast. 

 De nieuwsbrieven van het Verbond Nederlandse Motorbootsport komen per 

mail bij het secretariaat binnen, als jullie hier interesse in hebben kan ik deze 

doorsturen. 

 We hebben een uitnodiging voor het 75-jarig bestaan van Neptunes op 21 

november gehad. 

Hierbij kon helaas niemand van het bestuur aanwezig zijn maar we hebben een 

presentje gestuurd. 

 Bedankje van Maritiem Den Bosch voor onze bijdrage aan het songfestival. 

 Een offerte voor een nieuwe website, daar komt de voorzitter later op terug. 

 Als laatste; 3 leden hebben het lidmaatschap opgezegd en we hebben er 7 

nieuwe leden bij. Ben Doomernik, Jan Smits, Piet Krens, Rien Vorstenbosch, 

Josh Hoek, Gerrit Jan Hallink en Gerrit van Hattum is opnieuw lid geworden. 

 

4.  Financiële zaken 

 

De penningmeester meldt dat er 1 lid geroyeerd is wegens het niet betalen van zijn 

contributie. 

De Grote Clubactie heeft € 480,00 opgebracht en de loterij op het zomerfeest  

€ 374,00. 

http://www.clubactie.nl/
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Hij bedankt Corrie Zevenbergen, Gisela Rust, Arianne Rutten en Henriëtte Bouman 

voor het verkopen van de loten van de Grote Clubactie.  

 

5. Verenigingsactiviteiten 

 

De voorzitter merkt op dat op iedere tafel een conceptagenda voor volgend jaar ligt.  

 

Het 30-jarig bestaan van de vereniging wordt gevierd op 24 april 2010. 

s Middags is er een zeilwedstrijd en s avonds een feestavond met een gezellig 

bandje. 

 

De excursie op 28 maart gaat naar een Chrysantenkwekerij. 

Hij roept de leden op de inschrijfformulieren voor de diverse activiteiten tijdig in te 

vullen. 

 

De website van de vereniging werkt niet meer, deze moet vernieuwd worden. 

We hebben een offerte liggen van € 1.500,00. De voorzitter vraagt de aanwezige 

leden naar hun mening. Wiel Maessen merkt op waarom ervoor betalen als ik het 

gratis doe . Dit aanbod wordt door de vergadering met applaus geaccepteerd. 

 

Jeugdzeilen: Paul Eltink is tevreden over het afgelopen seizoen, er waren dit jaar 12 

enthousiaste cursisten. Hij bedankt Remco Hexspoor, Josh Hoek, Bente de Waal en 

Jantine Eltink voor hun tijd en inzet. Bert en Josh krijgen een presentje voor het 

beschikbaar stellen voor hun boot.  

 

Wedstrijdzeilen: Ook het zeilseizoen is geslaagd, hij bedankt Wiel Maessen, Jaap de 

Cocq, Cees Huizer, John en Helmie Eltink en Jantine voor hun medewerking. 

 

6.  Bestuursmededelingen 

 

De voorzitter veronderstelt dat het bekend is dat Ruud Oord en Suze Bosma 

respectievelijk motorbootcommissaris en secretaris volgend jaar(2010) niet 

herkiesbaar zijn. Ruud organiseert nog wel de openingstocht voor 2010. 

 

7. Rondvraag 

 

Arianne Rutten vraagt waarom er geen e-mail rond gestuurd wordt met de mededeling 

dat de Preekstoel klaar ligt, dit is kosten besparend. 

 

Tijdens de pauze is er een dvd gedraaid van Varen doe je samen . Jan Bosma vraagt 

waarom de leden deze dvd niet krijgen, dan kunnen ze hem thuis op het gemak 

bekijken. Ruud heeft deze al eens besteld maar nooit gekregen. Leden kunnen de dvd 

zelf bestellen op www.varendoejesamen.nl, op deze site kan je ook de kaarten 

downloaden. 

 

http://www.varendoejesamen.nl/
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Cobi Dijk vraagt hoe vaak de ideeënbus geleegd wordt.  

Suze merkt op dat er nog nooit iets in gezeten heeft en de aandacht verslapt is. 

 

Gerrit van Hattum stelt voor om alle leden met foto van hun schip op de nieuwe 

website te zetten. 

 

8. Sluiting en Strijken 

 

De voorzitter sluit om 14.04 uur de vergadering en verzoekt iedereen om mee naar 

buiten te gaan voor het strijken van de verenigingsvlag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L.C. Zevenbergen 

 Jacht- en Scheepstimmerbedrijf 

 Jan Klingenweg 3 

 5335 JK Alem. 

 Tel: 0418 - 662577  Mob. 0642 - 151990 

 E-mail: k.zevenbergen@planet.nl 
         

  

 Nu voor al uw Triplex massief lijstenwerk in elk profiel en afmeting 

 Zoals Teak, Mahonie, Essen. 

 

 Tevens uw adres voor: kastfrontjes, tafelbladen, dinette′s 

 

 Alle mogelijke Prefab onderdelen op maat 

 Alle soorten verbouwingen en reparatie′s 

 Alle soorten schroeven en Hang- en sluitwerk 
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Herrie in de keuken……. 
 

Bij binnenkomst in het Eetcafé rook je het eigenlijk 

al, dat gaat helemaal goed komen vanavond!! 

Allerlei lekkere geuren kwamen je tegemoet. De 

diverse koks waren druk bezig met het bereiden van 

hun gerecht of met de presentatie op de gezellig 

aangeklede tafels. 

Na de gebruikelijke aperitieven waren Toos Mom, 

Coby en Henk, Lucy en Will met hun voorgerechten 

degenen die het spits afbeten. Coby en Henk hadden 

een kippenragout, Will kippensoep, Lucy gevulde 

eieren en last but not least Toos met heerlijke 

amuses. Het zag er zoals we van Toos gewend zijn 

prachtig uit ( quote: goed in balans, smaakvol maar 

niet overdreven ) en het smaakte perfect (vonden de 

meesten). Ze kreeg dan ook verdiend de eerste prijs 

bij de voorgerechten.  

 

Ondertussen waren Toos de Boer, Johanna en Kees, 

Helmie en John, Stijn, Jaap en Catherina, Regie en 

Bente druk in de weer met hun hoofdgerechten. Variatie was er genoeg. Het 

moeilijkste is steeds weer om niet te veel van al dat lekkers te nuttigen, want dan ben 

na twee hoofdgerechten al helemaal vol(ge)daan. John en Helmie houden van pittig, 

dat is algemeen bekend en ook nu lieten zij zich van hun pittige kant zien. Kip kerrie 

en een zeeeeeeeeer pittige en heerlijke salade. Gelukkig was er de spoom van Regie 

die voor de nodige heerlijke verkoeling zorgde. Stijn had een onvervalste goulash 

( hongaarser kan niet, super ), Johanna en Kees een goulash met Nederlandse 

rookworst, een verrassende combinatie. Bente had heerlijke (handgesneden) Vlaamse 

frites gebakken met (handgemaakte) mayonaise ( hoeven we niet meer naar België ). 

Catherina had gehaktballen gemaakt geheel naar eigen recept. De Bourgondische 

stoofschotel met gestoofde peertjes van Toos en Han de Boer kreeg de meeste punten. 

De pan was dan ook helemaal leeg! Enkele opmerkingen van de proevers: heerlijk, 

kan zo op de menukaart , zo maakte mijn moeder het ook, super !  

 

Suze en ondergetekende hadden ieder voor een toetje gezorgd. Suze had heel veel 

werk gestoken in een onvervalste Alemse tiramisu. Naar mijn toetje was iedereen erg 

benieuwd omdat niemand zich iets kon voorstellen bij mijn syllabub . Ik heb tot het 

opdienen niets verklapt om de spanning erin te houden. 

De tiramisu van Suze werd met de meeste punten als winnaar gewaardeerd! Eén 

proever heeft een heel gevoelige tong. Hij proefde dat de calvados die hij ons ooit 

cadeau gedaan heeft in het toetje verwerkt was. Dat is met recht een fijnproever! 
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Maar………smaken verschillen! Dat blijkt net als vorige keer weer uit de punten die 

gegeven zijn. Bij sommige gerechten varieerde het cijfer van 3 tot 10.  

Ook de opmerkingen, van uitgesproken vies , zo droog als sinterklaas z n kont  tot 

precies zoals het moet smaken  maken duidelijk, dat eigenlijk alle deelnemers 

winnaars zijn!!!! 

 

 

Amuse van Toos 
 

Benodigdheden: 

 Amuse Lepel 

 Rucola-sla met balsamico dressing. 

 Gesneden Serranoham opgerold 

 Mozzarellakaas kleine plakjes 

 Voor de kleur klein reepje tomaat. 

 Geheel afmaken met geraspte oude kaas.  

 

Probeer het eens, heel eenvoudig en toch lekker als starter bij je dinertje. 

 

Heel verrassend gewonnen en beloond met een prachtig kookboek, beschikbaar 

gesteld door Eetcafé de Maas.  

 

Bedankt  

Toos Mom   

    

 

 

 

 

 
 

 



 

14 

Bourgondische Stoofpot 

 1 ui 

 3 winterwortels 

 40 gram boter 

 250 gram champignons 

 100 gram spekblokjes 

 700 gram gesneden rundvlees [riblap] of ander mals rundvlees. 

 zout en peper 

 1-2 eetlepels mosterd 

 1 flesje bier 

 1 appel 

 1/8 liter slagroom 

 3 eetlepels peterselie 

 

Bereidingswijze van de Bourgondische Stoofpot voor 4 personen: 

  

Maak de groeten schoon, snijd de ui in stukjes, de wortels in plakjes en de 

champignons in vieren. 

Verhit de boter in een braadpan. Bak de spekblokjes ca 1 minuut. Voeg het vlees in 

gedeeltes toe en bak het rondom bruin. Voeg de ui, 1/3 van de wortelen 1/3 van de 

champignons toe. Voeg naar smaak peper en zout toe en roer 1 eetlepel mosterd en 

het flesje bier door het vlees- en groenten mengsel. Breng het geheel aan de kook en 

laat het met de deksel op de pan 2 uur stoven. Af en toe roeren. Voeg nu de rest van 

de champignons en wortels toe. Voeg 3 deciliter water toe, en laat het geheel weer aan 

de kook komen. Laat het nog 45 minuten stoven. Schil de appel en verwijder het 

klokhuis. Snijd het vruchtvlees in stukjes en roer dit door de stoofpot. Stoof nu nog 10 

minuten. Roer nu de maïzena glad met de slagroom en schenk dit mengsel al roerende 

bij de stoofpot. Blijf roeren tot het geheel gebonden is. Voeg peper en zout naar 

smaak toe. Strooi de peterselie erover. 

  

Lekker met Turks brood, aardappelpuree of rijst. 

Zelf doe ik weleens als het een eenpansgerecht moet worden, kleine krielaardappeltjes 

de laatste 15 tot 20 minuten meestoven. De stoofpeertjes zijn er lekker bij, of een 

frisse salade. 

  

De stoofpeertjes  
Stoofpeertjes schillen, ontpitten en doormidden snijden. 

Met een laagje water opzetten. 

Zacht laten koken, liefst 3 of 4 uur opletten niet aan laten branden. 

Het laatste uur suiker en kaneel toevoegen.  

Als de peertjes mooi rood zijn nog een klein beetje citroensap erbij. Kunnen warm of 

koud gegeten worden. 

 

Groetjes Toos den Boer. 
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Tiramisu  
 
Bereidingstijd:   20-30 minuten  

Gang:   Nagerecht  

Keuken:   Italiaanse keuken  

Smaak:   Zacht en romig  

 

Ingrediënten voor 4 personen 

4 eieren 

1 grootmoeders cake  

1 kom goede sterke koffie, vers gezet  

1 scheutje Tia Maria 

4 eetlepels fijne kristalsuiker  

500 g mascarpone  

2 vanillestokjes  

100 g van de allerbeste kwaliteit pure chocolade (cacaogehalte 70%) 

 

Bereidingswijze 

Zet eerst een kom (300 ml) hele sterke koffie. Zorg ervoor dat deze redelijk snel 

afkoelt. Giet een scheut Tia Maria in de koffie. 

Scheid de eierdooiers en het eiwit. Klop 4 eierdooiers met de suiker tot er een mooie 

gladde gele crème ontstaat. 

Snijd de vanillestokjes in de lengte open en schraap de zaadjes in de kom met de 

mascarpone.  

Doe de mascarpone in een kom en klop het eigeel crème erdoor.  

Het mascarponemengsel moet een vloeibare, glanzende consistentie krijgen.  

Smeer een dun laagje van het mascarponemengsel in een platte schaal. 

Snij de cake in plakken en leg deze op het mascarponemengsel, giet over de cake de 

afgekoelde koffie, daaroverheen het restant van de mascarpone gieten. 

Zet de schaal in de koeling en laat deze minimaal een uur staan. 

Voordat u de tiramisu gaat serveren; strooit u er de geraspte cacao over.  

Verwarm de chocolade en sier het gerecht hiermee op voordat u het opdient. 

Eet smakelijk. 

Suze 

 

 

 

 

http://www.smulweb.nl/zoeken/?type=recepten&bereidingstijd_id=3
http://www.smulweb.nl/zoeken/?type=recepten&moment_id=N
http://www.smulweb.nl/zoeken/?type=recepten&keuken_id=M
http://www.smulweb.nl/zoeken/?type=recepten&smaak_id=R
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Niet vergeten !!!! 
 

zaterdag 13 maart  
 

bingo/spel avond 
 

voor leden en niet leden 

                    
Ook dit jaar weer een gezellige avond met veel prijzen. 

Ben je nog niet bekend met de spelavond dan moet je zeker een keer komen. 

Een bingo boekje voor 5 rondes kost weer € 10.00, en het deelnemen aan sjoelen of 

darten € 2.00. Aanvang: 20.00 uur. Jullie komen toch ook ??? 

 

De hoofdprijs: Waardebon aangeboden door Jachthaven De Maas. 

We zijn nog op zoek naar sponsors voor leuke prijzen!!!! 

 

penningmeester  

Toos Mom  
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Even voorstellen en uw scheepsnaam s.v.p. 
 

Ja, Jaap en Catharina van de Cormorant II, aan jullie en aan nog wat anderen moeten 

we ons eindelijk eens voorstellen. Maar de meesten in de haven kennen ons wel en 

zeker de WSV leden. 

Om precies te zijn: vanaf  24 oktober 1998 liggen wij, Paul en Rian Lucas met onze 

Etap 22 in Jachthaven De Maas in Alem. 

Vóór die datum hebben we een tijdje eerst geen, maar tussen de jaren 1975 en 1985 

wel een zeilboot gehad, een Biesboschkruiser met als scheepsnaam Diewerke, die 

eerst een ligplaats had in de vroegere haven van de Lithse-Ham-met-drijvend-café-

restaurant, vlak bij onze woonplek in Maren-Kessel, en daarna in de gezellige 

verenigingshaven in Lithoijen.  

Gezeild hebben we altijd, ook in de jaren zonder eigen schip, maar dan huurden we 

een BM of een valk in Oud-Loosdrecht of in Langweer. 

 

We zijn beiden geboren in de prachtige oude Hanzestad Deventer aan de IJssel. Daar 

hebben we onze lagere en middelbare schoolperiode afgesloten. We zijn vervolgens 

allebei elders gaan studeren en werken en we hebben elkaar ontmoet in een trein van 

Deventer naar Groningen, waar Rian in het ziekenhuis Behoudenis der kranken  in 

de wijk Helpman een baan had en Paul ging werken bij het Luchtmacht-radarstation 

NSG in Appingedam, waarna we samen in Den Helder zijn gaan wonen toen het 

radarstation daarheen werd verplaatst; vervolgens zijn we nog zeven keer verhuisd, 

totdat we uiteindelijk met onze dochters Anouk, Marijke en Marjolein het oude dorpje 

Kessel hebben ontdekt, waar we intussen al weer bijna 36 jaar wonen, op 6 km. van 

Alem. Die drie meiden zijn ook zeilfanaten geworden, hebben zeilcursussen in 

Friesland gevolgd en genieten net zo als wij van overstag gaan en gijpen. 

 

Waarom een Etap? Via een vriend hebben we midden 90-er jaren een Etap gehuurd in 

de buurt van Weesp en toen hebben we een 14-daagse zeiltocht gemaakt op het 

IJsselmeer. En dat is geweldig bevallen. Via de Botenbank zijn we aan het zoeken 

gegaan en begin oktober 1998 hebben wij onze huidige boot gekocht en opgehaald in 

Harderwijk: een ETAP 22, bouwjaar 1972 met serienummer 006 en met als 

scheepsnaam QUISTNIX. 

Intussen, sinds een reünie in 2006, die door de botenbouwer ETAP-Yachting uit het 

Belgische Oost-Malle af en toe wordt georganiseerd en die toen in het Zeeuwse 

Colijnsplaat werd gehouden, weten we van de directie dat onze nummer 6 de oudste 

nog varende 22-voeter is. 

 

QUISTNIX hebben we dus niet zelf bedacht en dat zegt die naam eigenlijk al, maar 

we zijn er heel tevreden mee en we zien herhaaldelijk, dat de bemanning van 

passerende boten de naam in eerste instantie niet oppikt, totdat het inzicht doorbreekt 

en er een grijns op hun gezicht verschijnt. 

Wat het zeilen betreft: in de eerste plaats doen we bijna altijd mee met de 

avondzeilcompetitie en de wedstrijden voor de Alemse Pul, georganiseerd door onze 
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WSV Alem. En niet alleen die wedstrijden zijn leuk, maar het gezellig samenzijn en 

de borrel bij Tom en Regie is minstens zo belangrijk. 

Daarnaast hebben we er een gewoonte van gemaakt om jaarlijks een zeiltocht te 

maken, met onze Airedale Terrier op het voordek, naar hetzij de Zeeuwse wateren 

(twee weken, 180 mijl) en het daaropvolgend jaar naar de Friese meren (drie weken, 

290 mijl), heen via Maas / Waal /  Nederrijn /IJssel / Zwarte-water en terug via 

IJsselmeer / Vecht / Merwede-kanaal / Maas, enz. Onze 8 pk Mercury-bb gebruiken 

we bijna nooit, behalve bij bruggen of sluizen. 

 

En dan gaan we nu Geert Jan en Hanna Zeilmaker opzadelen met de volgende 

opdracht om zichzelf en hun zeilboot voor te stellen.  
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Voorjaarsexcursie  

 
Dit jaar gaat de excursie naar een bloemkwekerij in Gameren nabij Zaltbommel dus 

lekker in de buurt. 

De meesten van ons zullen versteld staan van de moderne technieken die ook in deze 

sector zijn intrede hebben gedaan en ik ben er van overtuigt dat het een zeer 

interessante excursie zal worden waar menigeen vooraf geen flauw benul van heeft 

hoe deze sector tegenwoordig functioneert en zijn brood verdient. 

Al een geruime periode zijn het zware tijden voor de tuinderij sector gezien de hoge 

gasprijs en de verkoopprijzen van de bloemen, maar ondanks dit probleem hebben wij 

toch een tuinder bereid gevonden om zijn mooie en moderne bedrijf aan ons te tonen.  

Zeker een dag om niet over te slaan en de datum van 28 maart vrij te houden en met 

ons mee te gaan. 

Over de exacte tijden wordt u nog nader geïnformeerd. 

 

Bert Hoekstra 
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* schilderworkshop  * 
verzorgt door : 

Hendrik Nijs 
 

Niemand minder dan Hendrik Nijs, die op nationaal- en internationaal niveau grote 

bekendheid geniet, geeft op zaterdag 17 april in Eetcafé De Maas van 16.00 uur tot 

18.30 uur een schilderworkshop. 

De kosten bedragen € 24,50 p.p. Dat is incl. 1 consumptie, gebruikte materialen 

zoals penselen en olieverf en voor ieder een doek van 30 x 40 cm. 

Wij adviseren de deelnemers oude kleding te dragen. Tevens een voorbeeld van 

een foto of aanzichtkaart wat men wil schilderen mee te nemen. Keuze is verder 

vrij. Tevens zal er op die dag eigen werk van Hendrik te zien en te koop zijn. 

Kijk ook eens op www.hendriknijs.nl  

 

Wel even inschrijven, formulier achterin deze Preekstoel 

 

Alvast graag tot dan!!! 

 
 
 

 

 

 

 

 
      

                       BERT HOEKSTRA  & ZN. 
 

             SPECIALIST IN 
  

            HARLEY – DAVIDSON CLASSICS 
  

Inkoop – verkoop – restauratie – revisie 
ruime voorraad onderdelen vanaf 1920 

altijd ruime keus in motoren 
kom vrijblijvend naar onze showroom of 

bezoek onze web site 
 

WWW.HOEKSTRACLASSICS.NL 
 

BEEMSTRAAT 122  5311 AE   GAMEREN   0418 - 561564 
 

http://www.hendriknijs.nl/


 

23 

Zeilen 
 

 

De redactie verzocht mij enkele dagen geleden om een stukje te schrijven over het 

zeilen voor het komende vaarseizoen. Als ik aan nu aan zeilen denk dan is het 

ijszeilen. Als ik naar buiten kijk zie ik de sneeuw die in grote witte vlokken langs mijn 

raam naar beneden komt. Er ligt nog steeds een pak sneeuw en op de plassen ligt nog 

steeds een laag ijs. Het wil maar niet ophouden met deze winterse 

weersvoorspellingen en dan moet ik een stukje over het zeilen gaan schrijven!! 

Ja het is waar, de dagen worden alweer langer en voor we het weten gaat de gasmeter 

weer enigszins tot een normale verbruikscyclus over.  

We moeten weer vooruit kijken want al klinkt het nu onwaarschijnlijk, binnen enkele 

weken start het vaarseizoen.  

Zeilers zet de datum maar vast in je agenda. Op woensdag 21 april is het al weer 

zover. De boeien zullen weer te water liggen voor onze eerste zeilwedstrijd. 

Het startschip zal weer bemand (bevrouwd) zijn.   

 

Op zaterdag middag 24 april 

beginnen we met de eerste 

jeugdlessen en gaan we s middags 

van start voor de tweede wedstrijd 

van het seizoen. Zoals u weet wordt 

er ook dit seizoen weer een 

klassement bijgehouden en wil je 

hierin meedoen dan is het zaak om 

zo weinig mogelijk wedstrijden te 

missen. Zoals je in de activiteiten-

kalender kunt lezen worden er dit 

seizoen 13 wedstrijden gezeild die 

mee tellen in deze competitie.  

De uitslag word berekend over de beste 9 wedstrijden. Bij een gelijke stand wordt er 

naar wedstrijd 10 gekeken enz. Wil je niet het risico lopen dat je onvoldoende 

wedstrijden hebt gezeild om mee te tellen in het eindklassement dan is het  aan te 

raden om ook vanaf het begin mee te doen. 

Dus zeilers ga aan de slag controleer de zeilen, het lopend en staand want, maak de 

boot aan de onderkant schoon, een beetje antifouling erop, misschien een likje verf en 

zorg dat je erbij bent. 

 

De zeilcommissaris, 

 

Paul Eltink  
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Wat kun je als zeiler nog veilig nuttigen? 
 

Om u als zeiler uw alcoholische geneugten niet helemaal te ontnemen maar u wel 

goed geïnformeerd het water op te sturen, volgt nu enig rekenwerk. De menselijke 

lever breekt 1 glas bier af per 1 à 1,5 uur. Voor de fijnproevers is het nuttig de 

volgende formule bij de hand te houden: 

 

Bloed Alcohol Gehalte (BAG) 

[ ( a x 10 : (g x r) – (u- 0,5) x g x 0,002 ] 
 

a = het aantal glazen 

g = lichaamsgewicht 

r = bij mannen 0,7 en bij vrouwen 0.5 

u = aantal uren sinds je begonnen bent met drinken 

 

De straffen voor overschrijding van de 0,8 milligram BAG kunnen best fors uitvallen. 

Zo stelt justitie bij een promillage van 0,81 – 1,00 standaard een transactie 

(geldboete) voor van  € 200,00. Wenst de zeiler dit niet te betalen maar de zaak voor 

te laten komen, dan zal hij ter zitting van de strafrechter een eis te horen krijgen van  

€ 260,00. Pas vanaf 2,81 promillage wordt er niet meer gedacht in termen van 

geldboetes, maar kan de zeiler rekenen op een eis van twee weken gevangenisstraf 

onvoorwaardelijk.  

Maar dan moet de zeiler inmiddels wel zo goed als laveloos achter het roer staan. 

 

Santé!! 
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             Uitnodiging Voorjaarsvergadering  

     (59
ste

 Algemene ledenvergadering) 
 

Beste watersportvrienden, 

 

Namens het bestuur van WSV Alem heb ik het genoegen u uit te nodigen voor de 59
ste

 

Algemene ledenvergadering.  
Deze zal worden gehouden op zondag 25 april om 13.00 uur in Eetcafé De Maas te 

Alem. 

 

De voorlopige agenda voor deze vergadering vindt u hieronder. Als u punten aan de 

agenda wilt toevoegen, gelieve u die tijdig aan de secretaris door te geven. De 

sluitingstermijn voor het toevoegen van agendapunten is twee weken voor de aanvang 

van de vergadering. 

 

8. Opening door de voorzitter. 

9. Goedkeuring notulen Najaarsvergadering d.d. 29 november 2009. 

10. Ingekomen stukken. 

11. Financiële zaken. 

4a Verslag kascommissie 2009/10. 

4b Goedkeuring jaarrekening 2009/10. 

4c Goedkeuring begroting 2010/11. 

4d Benoeming kascommissie 2010/11. 

12. Verenigingsactiviteiten. 

13. Bestuursmededeling. 

     Statutair aftredend en niet herkiesbaar in de Voorjaarsvergadering:  

     Ruud Oord (motorbootcommissaris) en Suze Bosma (secretaris). 

Kandidaten kunnen zich tot één week voor de vergadering schriftelijk bij de 

 secretaris  melden. 

7. Rondvraag. 

8. Sluiting en hijsen van de verenigingsvlag. 

 

Wij als bestuur hopen op een goede opkomst. 

 

 

Suze Bosma 

Secretaris 
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Oproep: 
 

Statutair aftredend en niet herkiesbaar in de voorjaarsvergadering: 

Ruud Oord (motorbootcommissaris) en Suze Bosma (Secretaris). 

  

Kandidaten kunnen zich tot één week voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris 

melden. 

  

Punt 6 op de agenda spreekt voor zich. 

Als er leden zijn die interesse hebben voor een van deze vrijkomende functies, kunnen 

zij zich melden bij de secretaris. 

 

Suze Bosma 
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30 Jaar WSV Alem 
 
 
Op 16 mei 1980 werd WSV Alem opgericht. 
 

Alweer 30 jaar geleden, natuurlijk willen we  
 

dat niet zomaar voorbij laten gaan. 
 

Dit willen we vieren op 24 april in Eetcafé De Maas. 
 

Hapje, drankje en een leuke band. 
 

 
Ook worden de leden die 25 jaar lid zijn in het zonnetje 
gezet. 
 

 
Noteer deze datum alvast, de uitnodiging volgt.  
 
 

 
 
 
 
Voor de liefhebbers is er de volgende morgen een 
overheerlijk ontbijt, kosten hiervan zijn € 12,50.  
 
Om daarna weer bij elkaar te komen voor de 
voorjaarsvergadering, deze begint om 13.00 uur. 
 
 
 
(inschrijfformulieren vindt u achter in deze Preekstoel) 
 
Met vriendelijke groet, 
Het Bestuur 
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Wij verwelkomen 

 

 

Naam     Scheepsnaam Type schip 

 

Gerrit Jan Hallink    Windspel  zeilboot 

Josh  Hoek        zeilboot 

 

Wij, de redactie vraagt aan onze nieuwe leden 

 

Stelt U zich even voor ? 

 

Wij zouden dit enorm op prijs stellen en wellicht krijgt u ook op deze manier sneller 

aansluiting met de andere leden van de vereniging. U bent dan voor de leden niet 

meer alleen een naam. Dit kunt u doen aan de hand van de volgende suggesties: o.a. 

de samenstelling van het gezin, hoe en wanneer kwam u in aanraking met de 

watersport, wat is er zo leuk aan watersport, wat verwacht u van onze vereniging, 

etc.etc. Schroom niet, niet iedereen is een geboren schrijver, maar het lukt u vast wel 

om even iets over uzelf en uw hobby op papier te zetten. 

 

Dit kunt u in de eerst volgende preekstoel van december doen. Wilt u ons in elk geval 

even laten weten of u wel of niet bereid bent om deze ′opdracht′ te vervullen.  

Graag vernemen wij voor 1 mei iets van u. 

 

De redactie 

    

 

 

 

 

 

 

 

Hier had uw advertentie kunnen staan, 

als u opdracht had gegeven. 

Dan had u de vereniging extra gesteund, 

jammer nou, meteen even doen!!! 
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Rabobank Bommelerwaard 
 

  

 

 

 Bezoekadres:  Hogeweg 55,  5301 LJ Zaltbommel 

 Postadres: Postbus 6,  5300 AA Zaltbommel 

  

 Telefoon  0418 - 68 80 00 
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Openingstocht in het Hemelvaartweekend 
 

13, 14, 15 en 16 mei 
 

Net als vorig jaar hebben we dit jaar de tocht nog niet volledig klaar, doordat er 

afwijzingen waren kunnen wij de tocht nog niet helemaal uiteen zetten. 

Maar we zijn er hard mee bezig om het voor u weer zo aangenaam en leuk mogelijk te 

maken, dus is de inschrijving net als vorig jaar anders. 

Namelijk, als u interesse heeft gekregen om deel te nemen vul dan meteen het 

formulier achter in de Preekstoel in zodat wij u te zijner tijd het pakket toe 

kunnen sturen met de complete reis, waarna u dan binnen een week nog kunt 

beslissen u of definitief meegaat en waar u aan mee wilt doen.  

De havens zijn al wel bekend, alleen met alles daarom heen zijn we nog druk bezig. 

In het Hemelvaartweekend 13, 14, 15, en 16 mei, gaan wij een bezoek brengen aan 

Maurik en de volgende dag gaan we Wageningen verkennen. Vervolgens op de  terug 

weg doen we Wijk bij Duurstede maar weer eens aan om de volgende dag weer 

huiswaarts te keren. Wat is de bedoeling!!!!!!!! 

 

Woensdagavond 12 mei om 21.00 uur beginnen we met het palaver, waarbij u 

natuurlijk een kort programma, de laatste mededelingen en eventuele wijzigingen 

ontvangt. 

  

Donderdag morgen 13 mei vertrekken wij om 9.30 uur vanaf de plas te Alem. 

Om een bezoek te brengen aan jachthaven Maurik in Maurik. s Avonds hebben we 

een gezamenlijke maaltijd. 

 

Maurik  

Is een dorp in de Nederlandse gemeente Buren, provincie Gelderland. Het ligt in de 

Betuwe tussen Tiel en Wijk bij Duurstede.  

Van 1811 tot 1999 is Maurik een zelfstandige gemeente in de Neder-Betuwe, 

waaronder ook de dorpen Eck en Wiel, Ingen (1811-1817) en sinds 1818 ook 

Ravenswaaij en Rijswijk vallen. In 1999 gaat de gemeente Maurik op in de gemeente 

Buren. Het voormalige gemeentehuis is september 

2006 als restaurant in gebruik genomen.  

 

De stuw in de Nederrijn 

Door de bouw van de stuw in de Nederrijn bij 

Amerongen is de rivier die oorspronkelijk langs 

het dorp liep een paar honderd meter naar het 

noorden verlegd. Ter hoogte van Maurik ontstond 

een dode rivierarm. Het gebied ertussen wordt het 

Eiland van Maurik genoemd.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dorp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente_(bestuur)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Buren_(Gelderland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Provincie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelderland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Betuwe
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tiel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wijk_bij_Duurstede
http://nl.wikipedia.org/wiki/1811
http://nl.wikipedia.org/wiki/1999
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eck_en_Wiel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ingen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ravenswaaij
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijswijk_(Gelderland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Buren_(Gelderland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederrijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amerongen
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Het is vooral watersport recreatiegebied en natuurgebied. De resten van de 

bedrijvigheid van vroeger zijn hier in de vorm van drie vervallen steenfabrieken nog 

terug te vinden. 

Door de bouw van het industrieterrein bij Eck en Wiel is er de laatste jaren nieuwe 

bedrijvigheid ontstaan in de omgeving van Maurik. Verder werken veel inwoners in 

naburige plaatsen of bij de lokale fruit- en transportbedrijven. Ook wonen in Maurik 

inmiddels veel forenzen die in de Randstad werken.  

Een belangrijk gegeven in de recente geschiedenis van Maurik is de evacuatie van de 

Betuwe in de maanden januari en februari 1995. Vanwege de extreem hoge 

waterstand in de rivieren en de daardoor dreigende dijkdoorbraken werd het gehele 

dorp verplicht geëvacueerd. De Betuwe bleef uiteindelijk droog, maar pas na enkele 

weken konden de bewoners terugkeren naar hun huizen. 

 

Vrijdag 14 mei 

Deze dag zullen we Wageningen aan doen. 

Wat we daar gaan doen zijn we nog niet helemaal uit. 

 

Wageningen 

Wageningen is voor Nederlandse begrippen een oude stad. Op de "Wageningse berg", 

bij de Holleweg, zijn sporen van vroegmiddeleeuwse bewoning met een kerkje 

aangetroffen. Vermoedelijk vestigden zich in de 12e eeuw mensen op de westelijke 

uitloper van het Veluwe-massief, nl. de tegenwoordige Bergstraat en Hoogstraat. 

In het woelige grensgebied tussen Gelre en het Utrechtse Sticht begon graaf Otto II in 

1240 met de aanleg van versterkingen rond het strategisch gesitueerde Wageningen. 

In 1263 ontving Wageningen stadsrechten. 

In het eerste kwart van de 16e eeuw gaf hertog Karel van Gelre opdracht een 

fortificatie binnen de stadsgracht te 

bouwen. De restanten van dit kasteel 

zijn enkele jaren geleden blootgelegd. 

In het begin van de 17e eeuw werden de 

verdedigingswerken gemoderniseerd. De 

dubbele gracht werd vergraven tot één 

enkele brede stadsgracht en er werd een 

zestal bolwerken aangelegd (zie 

plattegrond). 

Aan het eind van de 17e eeuw vonden 

talloze verbouwingen aan het Kasteel 

plaats, waarbij de leden van de familie TORCK een belangrijke rol speelden. Lubbert 

Adolf Torck (1687-1758), burgemeester van Wageningen en heer van Rosendael, liet 

kort na 1740 in de Heerenstraat drie grote gebouwen met luxe huurwoningen 

neerzetten, waarvan er nog twee over zijn: o.a. het voormalig hoofdgebouw van de 

Landbouwuniversiteit, waar omheen de nieuwbouw van de bekende Belgische 

architect Charles Vandenhove in gegroepeerd (tegenwoordig Bassecour en 

Torckpark.)  

(bron: Historische Vereniging Oud Wageningen)  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Recreatiegebied
http://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurgebied
http://nl.wikipedia.org/wiki/Randstad_(gebied)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Evacuatie_van_het_Rivierenland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Evacuatie_van_het_Rivierenland
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hoogwater_(rivier)&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dijkdoorbraak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Evacuatie
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Zaterdag 15 mei 

Nadat iedereen de gelegenheid heeft gehad om te ontbijten vertrekken wij om 

09.30 uur richting Wijk Bij Duurstede waar we door de havenmeester van 

watersportvereniging Rijn en Lek verwacht worden om 14.00 uur. 

 

De geschiedenis 
De geschiedenis van het stadje Wijk bij Duurstede voert terug naar de Romeinse 

periode. De nederzetting heette toen Dorestad. Het begin van Dorestad valt in de 

Merovingische periode. Gouden munten uit de zevende eeuw geven aan dat Dorestad 

toen al bestond. De rivieren Rijn en Lek splitsten zich destijds juist ten oosten van het 

zuidelijke centrum van de stad.  

 

Tussen 1967 en 1977, tijdens de uitbreidingen van de stad, heeft het Rijksinstituut 

voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) talrijke opgravingen gedaan, waardoor 

veel informatie naar boven kwam. Zo bestond het stadje uit drie elementen: 

havenkwartier, handelswijk en agrarische sector. Opgravingen legden een 

begraafplaats open waar tenminste 2350 personen begraven waren.  

Handel was de belangrijkste bron van bestaan. Aardewerk was afkomstig uit het 

Duitse Rijn- en Eifelgebied, vaten, gevuld met wijn kwamen uit de omgeving van 

Mainz.  

Dorestad had zijn bloeiperiode te danken aan haar ligging: op een kruispunt van 

handelswegen die het Duitse Rijngebied verbond met Scandinavië en gebieden rond 

de Noordzee. 

 

Naast commerciële activiteiten speelden landbouw en veeteelt en in mindere mate 

jacht en visserij een belangrijke rol. De opgraving heeft ook bewijzen geleverd voor 

ambachtelijke werkzaamheden: vervaardiging van textiel en bewerking van metaal, 

steen, bot en barnsteen. 

Na 830 lijkt de rol als handelscentrum af te nemen, o.a. door de politieke onrust, maar 

ook door de invallen van de Vikingen. Dorestad schrompelt tot een kleine 

nederzetting. In de 12de, 13de eeuw ontstaat het huidige Wijk bij Duurstede. 

Wijk bij Duurstede had lang voor de Bisschop zich hier in de 15de eeuw vestigde, een 

rijk kerkelijk leven. Met zijn komst kreeg het kerkelijke, culturele en 

maatschappelijke leven een nog sterkere impuls. Wijk herkreeg zo internationale 

belangstelling en er kwam een hele hofhouding in het stadje. 

Doordat er veel personeel nodig was, groeide het stadje en er werd een groot aantal 

huizen bijgebouwd. Onder een aantal huizen zijn nu nog kelders te vinden waarin de 

kloostermoppen aan de Wijkse bisschoppelijke periode herinneren. 

De gerestaureerde kasteelruïne Duurstede is een tastbare herinnering aan het 

roemrijke verleden van David en Philips van Bourgondië. De vierkante Donjon 

dateert uit 1270. De Bourgondische toren is van latere periode, toen David van 

Bourgondië een groot kasteel om de donjon heen liet bouwen.  

Het kasteel is verwoest in de Franse periode. De Fransen zelf lieten het kasteel voor 

wat het was, omdat zij er van uit gingen dat het kasteel eigendom was van de 

burgemeester, die met de Fransen heulde. Zij verwoestten wel de binnenstad.  
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Door stenen uit de muur te breken, herbouwde de bevolking hun eigen woningen.  

De restauratie is zo uitgevoerd dat de beide torens behouden werden voor verder 

verval en toegankelijk werden gemaakt. De werkzaamheden zijn voor een groot deel 

uitgevoerd door werkloze bouwvakkers. Het oude vervallen aanzien van de donjon is 

bewaard gebleven, waardoor het kasteel feitelijk meer tot de verbeelding spreekt, dan 

de vele kastelen die tot bijna "nieuwe staat" zijn opgeknapt. 

De culturele en Bourgondische functie van Kasteel Duurstede van weleer trekt thans 

weer bezoekers: het kasteel wordt verhuurd voor feesten en partijen en er worden 

regelmatig concerten gehouden. Ook is het mogelijk om in het kasteel te trouwen.  

 

Zondag 24 mei  

De laatste dag van deze tocht is alweer aangebroken.  

Om 10.30 uur vertrek uit de haven van Wijk bij Duurstede en via het Amsterdam-

Rijnkanaal weer richting Tiel. Daarna stroomafwaarts de Waal af en voordat u het 

weet liggen we alweer in de sluis bij st. Andries.  

Nadat we dit laatste kunstwerk gepasseerd hebben zitten we weer op bekend water en 

kunnen we terug naar onze eigen ligplaatsen in de haven. 

Natuurlijk zoals gewoonlijk gaan we onder het genot van een borreltje nog even 

napraten in het botel om ongeveer 17.00 uur. Wilt u nog een hapje eten dan moet u dat 

zelf reserveren bij Eetcafé De Maas.  

 

Deze reis is weer anders dan de andere want we gaan dit keer de Waal op en af . Dit 

vergt de nodige aandacht maar is natuurlijk voor sommigen ook weer leerzaam. 

We realiseren ons dat het een lange reis is maar wij denken dat het de moeite waard 

is. En dat we toch weer ergens komen waar de meesten nog niet zijn geweest. We 

hopen dat deze omschrijving van de tocht uw interesse opwekt om dit jaar weer mee 

te gaan met ons openingsweekend. 

 

U bent uiteraard niet verplicht om deel te nemen maar als u informatie wil ontvangen 

om deel te nemen dan kunt u zich opgeven door middel van het invullen van het 

inschrijfformulier. Het inschrijfformulier vindt u achter in deze Preekstoel, dit kunt u 

ook mailen naar onderstaand e-mail adres. 

 

Ruud en Will Oord 

a/b ms jupiter 

tel 0653 - 269346 

e-mail: rudolf.oord@online.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kasteelduurstede.nl/
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voor u gelezen: 
 

Miss Verstand en H. Nekkig 
 

Het is nog ijzig koud, maar de watersportbeurzen zijn alweer bezig en zo 

langzamerhand begint de boot weer onze aandacht te vragen. Nog even en de 

temperatuur leent zich voor het plegen van onderhoud en als de zomertijd is ingevoerd 

zijn we al weer vaak aan boord te vinden.  

De winter is een mooie tijd voor het maken van (vaar-)plannen en het sprokkelen van 

verhalen. Ik stuitte daarbij op een paar hardnekkige misverstanden, die ik graag voor u 

help ophelderen.  

 

1. De capaciteit van een automatisch opblaasbaar reddingvest hangt af van mijn 

vaargebied en mijn lichaamsgewicht. 

Nee. De capaciteit van uw reddingvest hangt vooral af van de door u gedragen 

kleding. Kan er lucht in opgesloten raken, dan moet u een reddingvest met voldoende 

kantelkracht dragen, dus 275 Newton. Uw lichaamsgewicht speelt hierbij geen rol, uw 

vaargebied evenmin. 

 

2. Een borreltje is hét middel om lekker warm te worden als je buiten bent en het koud 

hebt. 

Alcohol, vooral sterke drank, brandt in de keel en geeft daarom even een 

warmtesensatie. Doordat de haarvaten vlak onder de huid gaan open staan, koelt uw 

bloed juist extra af en daalt uw lichaamstemperatuur.  

Warme thee, soep of chocola warmen uw kern op zonder ongewenste bijeffecten. 

 

3. Als je een drenkeling niet aan boord kunt krijgen, bind hem dan aan de boot vast en 

vaar naar de dichtstbijzijnde haven. 

Het klopt dat het heel moeilijk is om een drenkeling aan boord te krijgen. Voor de 

meeste boten geldt dat. Vervoer van een drenkeling door het water is echter geen goed 

idee. Het veroorzaakt ernstige onderkoeling doordat het langsstromende water het 

laatste beetje warmte aan de drenkeling ontneemt. Met bijna zeker de dood tot gevolg. 

Terugredenerend komen we daarom steeds tot de conclusie dat er maar een remedie is 

tegen man overboord: zorg dat het je niet overkomt. 

 

4. Second drowning wordt veroorzaakt door een bacterie. 

Second drowning treedt soms op na een waterongeval doordat er via osmose water in 

de longen terecht komt vanuit het bloed (na onderdompeling in zout water). 

Andersom kan ook: er belandt water uit de longen in het bloed (bij zoet water) 

waardoor de rode bloedlichaampjes beschadigen. Beide verschijnselen kunnen 

dodelijke gevolgen hebben.  

Het is daarom zaak, iemand die onvrijwillig in het water heeft gelegen, enige tijd te 

observeren in een ziekenhuis. Met bacteriën heeft het niets te maken. 
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5. De KNRM is een overheidsinstantie, de belastingbetaler draait op voor de kosten van 

het reddingwerk. 

Nee, de KNRM is een particuliere stichting, die met hulp van het Nederlandse publiek 

(en steun van vele buitenlanders die hun watersport in Nederland beoefenen!) met 

vrijwilligers de reddingtaak op ruim water vervult. Een beetje watersporter is daarom 

redder aan de wal en steunt de KNRM met een jaarlijkse donatie. U begreep dat al, 

maar wilt u het ook nog eens aan uw buurman in de haven uitleggen? 
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Algemene gedragscode voor de watersporter 
 

Inleiding  

Een enquête onder de leden van het Nederlands Platform voor Waterrecreatie (NPvW) 

heeft uitgewezen dat het gedrag van sommige waterrecreanten grote ergernis geeft. 

Om te voorkomen dat dit tot strengere wet- en/of regelgeving leidt, hebben wij deze 

Algemene Gedragscode voor de Watersporter opgesteld, met daarbij de gedachte: 

Wie de schoen past, trekt hem aan .  

Het NPvW is van mening dat u mede watergebruikers kan en mag wijzen op het 

naleven van deze gedragscode, tenzij uw eigen veiligheid daardoor in gevaar komt.  

 

Veiligheid  

Goed Zeemanschap is de grondregel; als het niet kan zoals het moet, dan moet het 

maar zoals het kan.  

 Denk altijd aan uw snelheid en houd voldoende afstand.  

 Ken de uitwijkregels en reageer dus tijdig; óók bij het zien van een A-vlag 

(duikers te water!).  

 Besteed onder alle omstandigheden aandacht aan uw eigen zichtbaarheid en 

uitzicht. (beperkt zicht / dode hoek).  

 Wees voorzichtig met alcohol, hanteer dezelfde regels als in het wegverkeer.  

 Onderken zowel de vaardigheden als de beperkingen van uw opvarenden, in het 

bijzonder bij slechte weer- en/of vaarcondities.  

 Gasten aan boord altijd voorlichten over veiligheid: wijs op plaats en gebruik 

van EHBO-kist, noodsignalen, reddingsvesten, brandblusmiddelen en 

communicatiemiddelen. Waarschuw voor onder spanning staande trossen en/of 

lijnen.  

 Luister regelmatig naar alle beschikbare weerberichten en handel hiernaar.  

 Stop alle mechanische voortstuwingsmiddelen wanneer u afgemeerd ligt in een 

sluis.  

 

Wellevendheid  

Bied hulp in geval van nood!  

 Maak geen onnodig lawaai zoals luidruchtige conversaties, te hard staande 

radio’s.  

 Wijs uw eigen bemanning niet luidruchtig terecht; geluid draagt ver op het 

water!  

 Sta andere schepen toe langszij te komen; loop over het voordek van uw 

buurman om aan de wal te komen, tenzij anders is overeengekomen. Neem 

andermans trossen aan bij het afmeren, ook al komt men niet bij u langszij.  

 Denk aan uw snelheid en pas deze aan de omstandigheden van het vaarwater 

aan; te hoge snelheid ontsiert iedere manoeuvre, zoals bij aan- en ontmeren in 

havens en uitvaren van sluizen. Tevens veroorzaakt een te hoge hekgolf grote 

overlast aan (wal)vissers, kleinere schepen, kano’s en zwemmers. Ook 

beschoeiing en natuur hebben daaronder te lijden.  
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 Zorg voor correcte vlagvoering; natievlag neerhalen bij zonsondergang!  

 

Uitrusting  

 Draag een reddingsvest, dit geldt zeker voor kinderen. Zet kleine kinderen aan 

boord zo mogelijk aan een lijn.  

 Luister voortdurend uit op uw marifoon; op de doorgaande hoofdvaarwegen 

altijd op het voorgeschreven/aangegeven kanaal! Zend indien noodzakelijk, 

kort en bondig.  

 Laat uw noodsignalen, EHBO-middelen en brandbestrijdingsapparatuur 

regelmatig keuren!  

 Zorg er voor geldende vaarreglementen (BPR) aan boord te hebben.  

 Check voor vertrek altijd uw navigatie instrumenten en -verlichting.  

 Zorg voor recente kaarten van het vaargebied. Werk ze zo nodig bij.  

 

Milieu  

 Werp geen afval overboord; mede watergebruikers zijn u dankbaar.  

 Loos inhoud vuilwatertank en lenswater niet op het oppervlaktewater, maar 

loos dit bij een afgiftepunt.  

 Honden uitlaten mag aangelijnd, maar ruim de uitwerpselen op.  

 Verstoor geen dieren in natuurgebieden, betreed geen rust- of broedgebieden.  
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Hoed u voor de zwarte mannen! 
 

Hoed u voor de zwarte mannen van de Douane! U bent op een stralende dag lekker op 

de Noordzee aan het varen, u krijgt ongevraagd bezoek van vervaarlijk uitziende lui in 

zwarte pakken, duidelijk gewapend, die met een rubberboot komen aanstuiven en 

vragen of ze even aan boord mogen komen. Geïntimideerd bent u dan al. Of ze even 

uw papieren mogen zien. Die hebt u natuurlijk allemaal aan boord en ze liggen 

allemaal bij elkaar voor het grijpen, toch?  

 

Ze twijfelen aan alles: bent u het wel? Even bellen of er nog boetes of 

belastingschulden uitstaan, misschien bent u zelfs wel voortvluchtig! Uit welke haven 

bent u vertrokken en waar bent u naartoe onderweg? Is dit uw boot wel? Hebt u over 

uw boot wel BTW betaald? Bent u eigenlijk wel in staat om hier te varen? Hebt u die 

marifoon al lang? Weet u de roepletters uit uw hoofd? Hebt u voor die marifoon ook 

een bedieningscertificaat? Wanneer hebt u voor het laatst diesel ingenomen? Is dat 

niet toevallig rode diesel en hebt u er ook nog een bonnetje van? Ook al heb je alles 

keurig voor elkaar, het voelt toch niet helemaal prettig. 

 

De mannen van de Douane doen natuurlijk ook gewoon hun werk en komen vast af en 

toe een vervaarlijke crimineel op het spoor. Ze keken – bij ons aan boord tenminste – 

niet in de vuile was en zochten ook niet naar drugs of smokkelwaar. Ze vertelden over 

hun moederschip (de Zeevalk van de Kustwacht) en klaarden helemaal op toen ik 

vertelde over de KNRM. Ik mocht ze fotograferen voor dit stukje. 

 

Iets dergelijks overkwam ons ook een paar jaar eerder in Frankrijk. Vlak voor vertrek 

uit Duinkerken en daarmee uit Frankrijk deden we nog gauw even de afwas. Toen 

kwamen er drie lui op bootschoenen ( dat is pas werkkleding! , dacht ik nog) langs. 

Of ze even onze papieren mochten zien. Het eigendomsbewijs van de boot was nog 

maar een paar maanden verlopen, maar dat was toch fout. Bovendien hadden we de 

motor laten vervangen, dus dat was dubbel fout, want de oude motor stond nog op het 

eigendomsbewijs.  

Maar dat was nog niet alles, want nu waren we vast ook nog crimineel. Zo voelden we 

ons tenminste wel behandeld. Hadden we wel een logboek met alle havens die we 

hadden aangelopen? We konden niet vertrekken voordat telefonisch in Rouaan ons 

doopceel was gelicht. Een uurtje later (ondertussen verliep ons tij!) was alles 

duidelijk. Ook nu werd niet aan boord gezocht naar verdachte zaken.  

We kwamen er af met een amende  oftewel een boete ter waarde van een uitgebreid 

etentje voor vier. Voor dat foute eigendomsbewijs. We hadden het geld gelukkig cash 

aan boord, want er werd gedreigd met het aan de ketting leggen van onze boot als we 

niet konden betalen. Pfui! zeggen ze dan in Frankrijk. De hoofdman van het trio heb 

ik netjes een hand gegeven en hem bedankt voor de bijzondere ervaring. Dat 

verbaasde hem enigszins. Maar ik had weer materiaal voor een stukje! 

 

Michelle Blaauw – KNRM 
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Watersportverbond tegen afsluiting Gerelingsplas 

De Gerelingsplas bij Roermond wordt, na een krachtig pleidooi van het 

Watersportverbond, behouden voor de recreatievaart. Dat maakte de gemeente 

Roermond bekend. 

In oktober 2009 heeft het Watersportverbond in een reactie op de startnotitie 

nadrukkelijk gepleit voor het openhouden van de Gerelingsplas voor de recreatievaart. 

Volgens regioteamlid Ap Joosten vervult de Gerelingsplas, naast de Zuidplas en 

Oolderplas, om verschillende redenen een zeer belangrijke rol voor de pleziervaart in 

de regio. Het standpunt van het Watersportverbond is begin december 2009 door hem 

nog eens benadrukt in een werkatelier georganiseerd door de projecteigenaar Ballast 

Nedam.  

Succes 
Dit pleidooi heeft succes gehad. 

Onlangs werd namelijk bekend dat 

de Milieueffectrapportage-commissie 

van de gemeente Roermond de 

aanbevelingen van het 

Watersportverbond heeft 

gehonoreerd. In navolging van het 

advies van het Watersportverbond 

geeft de commissie aan dat de 

plassen binnen het 

ontgrindingsgebied van de Lus van 

Linne niet (helemaal) mogen worden 

afgesloten.  

MER (milieueffectrapportage) 
Ballast Nedam heeft nu van de gemeente Roermond de opdracht gekregen een 

milieueffectrapportage te maken. Nadat de gemeente in februari 2010 de richtlijnen 

heeft vastgesteld, kan Ballast Nedam aan de slag met de MER. In de tussentijd zal het 

regioteam Limburg als vaste deelnemer aan het overleg de zaak goed volgen. 

Over het project Lus van Linne vindt u meer informatie op www.lusvanlinne.nl 

 

 

 

 

 

http://www.lusvanlinne.nl/
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Inschrijfformulier 

Workshop schilderen 
 

17 april 16.00 tot 18.30 uur 
 
Naam ……………………………komt met ……..  personen 

 

adres…………………………….. tel: ……………………… 

 

  

Handtekening……………………………………………….. 

 

Dit formulier afgeven bij Eetcafé De Maas. 

 

 

 

 

Inschrijfformulier  openingstocht:  

13 t/m 16 mei  
 
 

Naam: ……………………………….. Woonplaats: ………………….……………. 
 

Tel. nr: ………….……………………. Motor / Zeil boot     
 

Naam schip: …..……………………..  
 

Mobiel tel. nr.: ….….………………………..  
 

Ondergetekende is voornemens deel te nemen aan de openingstocht : 

 

Met _______  personen.  Mijn e-mail adres is ___________ 

Ik wil graag op een andere manier worden benaderd namelijk _______________                                                                        Adres:  

 

Inschrijfformulier inleveren bij:  

Ruud Oord    a/b Jupiter 

Jan Klingenweg 3    

5335 JK  Alem  e-mail: rudolf.oord@online.nl 

Tel:  0418 – 661149  Mob:0653 - 269346 

kantoor Jachthaven De Maas. 
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Veer maakt ommetje voor varende bus 

WAMEL - "Wohoo!", roept de 6-

jarige Luc van de Zanden uit Uden 

zondag als hét moment aanbreekt. 

Langzaam duikt de knalgele 

amfibiebus vanaf de Veerstoep in 

Wamel de Waal in. De amfibiebus 

maakt de komende weekeinden 

proefvaarten om te kijken hoe de 

Nijmeegse uitvinding van DAT op sterk 

stromend water reageert. "  

foto: Jan Rikken     Uitstekend", concludeert chauffeur-schipper Henk Schuijl na de eerste 

vier testen van afgelopen weekeinde. In maart wordt de amfibiebus voor het eerst in 

gebruik genomen in Rotterdam voor toeristische tours. De bus reed zondag 21 

februari eerst een rondje door Wamel, waardoor de spanning bij de passagiers 

oploopt. "We zijn hier eigenlijk niet voor het rijden, maar voor het varen", zegt 

Tonnie Reuser uit Boven-Leeuwen. De bus trekt veel bekijks. Binnenschippers 

zwaaien enthousiast. Hendrikus, het voetveer van Wamel naar Tiel, wijkt zelfs af van 

zijn koers. Hij vaart een stuk parallel aan de amfibiebus, zodat ook zijn passagiers een 

toeristisch uitje hebben. 

Uit: De Gelderlander 
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Inschrijfformulier 

30 jarig bestaan WSV Alem 

 

24 en 25 april 

 
Naam: .............................................. 

Tel: .................................................. 

 

Zijn wel / niet aanwezig op de feestavond. 

 

 

 
 

 

Tevens wil ik graag met ……. à € 12,50 p.p. deelnemen aan het ontbijt op 

zondagmorgen in Eetcafé De Maas. 

 

Dit inschrijfformulier graag  inleveren op het havenkantoor. 

 

Of opsturen naar: WSV Alem 

                             Secretariaat 

                             Jan Klingenweg 3 

                             5335 JK Alem 

 

 

 

Of mailen naar: info@jachthaven-demaas.nl   

 

 

mailto:info@jachthaven-demaas.nl

