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VOORWOORD

Het is zaterdagmiddag 27 september 1997.
De opening van het \X/atersportweekeind als onderdeel
van de Brandersfeesten is net achter de rug.Vanavond
staat de twaalfde Gondelvaart op het programma.

Terwijl ik schrijf denk ik terug aan bijna twaalf jaar
geleden. Bij mijn aantreden als wethouder was één van
de onderwerpen, waar niemand in het nieuw te
vormen college sterke binding mee had:
“t Watersportbeleid. Na enig heen en weer gemanoeu-
vreer werd besloten dat ik dat maar voor mijn rekening
moest nemen.\X/ant, watersport had te maken met de

Havendienst en die hoorde bij de ONS, en de ONS zat

in mijn takenpakket.

De jaren daaraan voorafgaand hadden er nogal wat

hooglopende discussies plaatsgevonden in de raads-

commissies bij diverse wethouders, zonder dat daarbij

oplossingen werden bedacht. Daar zat ik dan als kers-
verse wethouder met een terrein, waarvan ik niets wist.

De besturen van de watersportverenigingen gaven mij

echter de kans om mij snel in de problemen te
verdiepen en hebben mij over alle aspecten van de
watersport in Schiedam geïnformeerd. In de voorbije

jaren is er door de positieve instelling van de vereni-
gingen een aantal belangrijke verbeteringen tot stand
kunnen komen.

Eén van de verenigingen is Watersportvereniging De
Nieuwe Waterweg. Een vereniging met een historie van
vijftig jaar. In de contacten met het bestuur en de leden
heb ik mogen ervaren wat enthousiasme en doorzet-
tingsvermogen kunnen betekenen voor vrijetijdsbeste-
ding van Schiedammers. Maar ook voor de promotie
van Schiedam heeft de vereniging op verschillende
momenten en manieren bijdragen geleverd.

Wanneer ik vannacht in mijn zo dierbare rode jasje, de
prijzen voor de mooiste schepen uitreik, zullen mijn
gedachten vooral worden bepaald door de inzet van al
die watersporters over de afgelopen jaren.

Het karwei is nog niet helemaal geklaard. Er zijn nog tal

van wensen om de watersport in onze mooie stad op

een nog hoger plan te brengen. Ik ga er dan ook van uit

dat De Nieuwe Waterweg dat in de komende vijftig jaar

op dezelfde voortreffelijke wijze in goede samenwer-

king met anderen, gestalte zal weten te geven.

Ik voel mij één met jullie.

Aad Wiegman
Wethouder van Financiën, Bedrijven, Personeel,
Onderwijs en Sociale Zaken



Inlezdzng

Watersportvereniging De Nieuwe Waterweg zs nzet de
eerste en ook niet de grootste watersportclub in

Schiedam :ging al 50 jaar lang wel
blijkt alleen al uit de

totstandkoming van dit boek. Het is een document
geworden gevuld met nautische anekdotes. Dit boek
bad een deel van een serie van tien boeken vol
vermakelijke hoofdstukken kunnen zijn.

en de wal en het schip"
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Er zijn zoveel verhalen te vertellen over het reilen en
zeilen van De Nieuwe Waterweg. Reisverhalen, pech- en
successtories, zeiltochten, zelfbouw van schepen
en de vlotten, feestjes, cursussen; de leden van de
afgelopen halve eeuw kunnen er honderduit over
vertellen. Een ding wordt duidelijk uit deze kleine
greep anekdotes, de leden delen lief en leed met elkaar,
zowel op het water als op de wal. Het is de geschie-
denis van schippertjes uit de Gorzen die in 1947 met

bootjes voeren waarvan de zeiltuigen uit oude meel-
balen bestonden.Vijftig jaar geleden wisten deze water-
sporters amper dat bakboord “links” was terwijl zij
tegenwoordig met behulp van de modernste navigatie-
apparatuur de Engelse en Franse kust bezeilen.

Dat saamhorigheidsgevoel is er al vanaf de oprichting
van de vereniging geweest zo lezen we in hoofdstuk 1.
Oud-leden vertellen hoe zij met weinig middelen en
de hulp van omliggende bedrijven een vereniging op
poten zetten. Ieder vrij uurtje werd aan de watersport-
vereniging besteed.

Het centrum van de Schiedamse watersport is in de
loop der jaren verplaatst. Hoofdstuk 2 beschrijft de oude



situatie in de Wilhelminahaven, de Watersnoodramp en
de betrokkenheid van Schiedam-Zuid.

De hoofdstukken 3 en 4 benadrukken de handigheid en
inzet van de leden.Veel van de watersporters hebben in
hun werk ook met de scheepvaart te maken of hebben
een ander technisch beroep waardoor zij in staat zijn
zelf schepen en accommodatie voor de vereniging te

bouwen.Varen is uiteraard de belangrijkste gemeen-
schappelijke deler voor de Schiedamse watersporters.
Graag zeilen zij met elkaar of maken mooie tochten
met hun motorkruisers. Samen volgen zij cursussen,
maken interessante excursies en wisselen leuke vaar-

routes uit. Hoofdstuk 5 vertelt over de geliefde plekjes
en het veranderende vaarwater.

Bij het verlaten van hun schip keren de leden de
vereniging de rug niet toe. Er is altijd tijd en interesse
voor elkaar. In het drijvende clubhuis, gelegen tussen
de wal en de schepen, treffen de leden elkaar voor een

maritiem onderonsje. De koffie staat er altijd klaar. In
het winterseizoen wordt er niet alleen aan de eigen

schepen gewerkt, maar zorgen de leden ervoor dat ook
de vlotten, het dok en clubhuis onderhouden worden.

Bovendien is het drijvende ontmoetingspunt “s winters
het decor van veel gezellige etentjes en feesten. Het is

een plek waar de leden van het eerste uur - de handige
“arme” jongens die voeren met een vijfdehands pierema-
chochel - en de huidige generatie watersporters samen
zijn als een grote familie, figuurlijk en soms ook letter-
lijk. Het is allemaal in hoofdstuk 6 terug te vinden.
Dat een vereniging ook weleens met problemen heeft

te maken, blijkt uit hoofdstuk 7. Daarin wordt beschreven
dat de haven regelmatig met vervuiling te maken heeft

gehad, het verplaatsen en zelfs vervangen van de eigen
helling en het uitbaggeren van de haven. De genoemde

onderwerpen brengen veel zorgen en financiële
problemen met zich mee. Gelukkig zijn deze er altijd
om opgelost te worden.

Het boek sluit met hoofdstuk 8 waarin de Branders-

feesten centraal staan. In dat deel wordt aangegeven dat

De Nieuwe Waterweg zich graag een echte Schiedamse
vereniging voelt, maar wel een met een eigen gezicht.

De Nieuwe Waterweg is een vereniging die met veel
liefdewerk is opgebouwd en wordt onderhouden.
Een club die goede herinneringen heeft aan de afge-
lopen vijftig jaar, maar met een nuchtere blik de

komende vijftig jaar tegemoet treedt. De toenemende

kosten en vergrijzing vragen om maatregelen.
Samenwerking en wellicht fusies met andere water-
sportverenigingen zullen de komende jaren niet uit

kunnen blijven. Dat neemt niet weg dat het altijd een
vereniging zal zijn die met haar bijzondere leden een

stempel op de Schiedamse watersport zal blijven

drukken.

Het was voor mij een eer het manuscript van Gerrit van

der Wilt te bewerken en het aan te vullen met de mooie
verhalen die de leden mij heel enthousiast hebben
verteld. Ik hoop dat u net zoveel plezier aan het boek
zult beleven als ik met de samenstelling ervan.

Nathalie Lans
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Hoofdstuk 1

Watersport was er al aan het eind van de zestiende

*eeuw De zogenaamde speeljachten van invloedrijke
zijn al tussen de grote handelsschepen
afgebeeld op eeuwenoude schilderijen.
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De pleziervaart begon echter pas aan het begin van
deze eeuw voor een breder publiek toegankelijk te

worden. Rond de eeuwwisseling was de tijd rijp voor
verenigingsleven en was varen niet langer meer het
voorrecht van een eliteclub.

cbting vereniging van 'arme jongens'
atie met pieremachochels in na-oorlogse jaren

Dat er in Schiedam al vroeg watersporters te vinden
waren, is makkelijk te verklaren. De stad aan de
Waterweg kende na de bloei van de jeneverindustrie
immers een aantalflorerende scheeps(reparatie)-
werven. Geld was er niet, maar wel genoeg vaklui
die zehf een boot konden bouwen om daar in de
schaarse vrij tijd zeiltochten mee te maken.

De geschiedenis van de Schiedamse watersport

begint met de eerste kleine verenigingen in de

Wilhelminahaven, waar ook veel stadgenoten
van het openbare zwembad gebruik maakten.

De pleziervaart is op de grens van de zestiende en

zeventiende eeuw in Nederland begonnen. Op zich was
het geen wonder dat in het voortvarende Holland waar
veel geld werd verdiend met de scheepvaart en talloze
scheepmakers woonden, scheepjes werden gebouwd
die niet waren bedoeld voor transport. Die eerste speel-
jachten, zoals deze werden genoemd, lagen in de eerste
haven ter wereld. Deze haven die de speeljachten

beschermde tegen de beroepsvaart op het open water,

opende haar poorten in 1622 in Amsterdam. Ondanks
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tiende eeuw een voor- is
beeld nemen aan Engeland
waar een stormachtige
ontwikkeling van de
pleziervaart ontstond. In
Engeland werd in 1815
door tweeënveertig zeilen-
thousiasten de Yacht Club opgericht. De leden, waar-
onder markiezen, graven en baronnen, besloten dat

degene die lid wilde worden van de club een schip van
tenminste tien ton moest bezitten en bij de ballotage
slechts één stem tegen mocht hebben. Zweden, Pruisen,
de Verenigde Staten en Frankrijk volgden met het

oprichten van deze elitaire clubs. Nederland, de
bakermat van de scheepvaart, bleef achter.
De Koninklijke Nederlandsche Yachtclub, opgericht in
1847 door prins Hendrik in Rotterdam, was het begin

van het begrip watersportvereniging in Nederland.
Ruzie tussen Rotterdammers en Amsterdammers binnen
de club leidde ertoe dat de watersportverenigingen
zich over het land verspreidden. In eerste instantie
mondjesmaat. Pas rond de eeuwwisseling was er echt
behoefte aan een verenigingsleven voor de pleziervaart.
Dat heeft alles met de opvattingen van die tijd te
maken. In de tweede helft van de negentiende eeuw

had Nederland uitsluitend met elitaire verenigingen te
maken, volksverenigingen werden toen nog gezien als

~=-„g

De geschiedenis van de Schiedamse watersport begint in de
Wilhelminahaven, waar ook veel stadgenoten van het open-
bare zwembad gebruik maakten. Het zwembad tijdens de
opening in de twintigerjaren van deze eeuw.

broeinesten waar mensen op verkeerde ideeën zouden

kunnen worden gebracht. Sinds de Verlichting en

Romantiek werd naast nuttigheid, natuurideaal een
belangrijk uitgangspunt in de samenleving.
Verenigingen als deANWB en de Vereniging tot Behoud
va.n Natuurmonumenten ontstonden. De arbeidstijdver-

korting begin jaren twintig van deze eeuw bevorderde
tevens het verenigingsleven. Hoewel in die periode de
gemiddelde werkweek nog veel meer uren telde dan
tegenwoordig, werd er voor het eerst gesproken over
het begrip “vrije tijd”.

De nieuwe verenigingen die rond de eeuwwisseling
ontstonden, zijn i11 twee rubrieken te ondersclleiden:

de sjieke en de eenvoudige. De laatstgenoemde waren

meestal verenigingen die met name op het zeilen
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De Wilhelminahaven in 1925.

gericht waren. Deze verenigingen bleken levensvatbaar.
De kosten waren bescheiden en leden profiteerden van

de voordelen van hun lidmaatschap. In 1905

verschenen in het blad Kampioen al enkele artikelen
over motortechnische en scheepsbouwkundige onder-

werpen.
De in opkomst zijnde motorboot werd als goede moge-

lijkheid voor de promotie van het watertoerisme gezien.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de watersport
zeker in de omgeving van Rotterdam zo goed als stil

gelegen. Na 1945 kwam de pleziervaart geleidelijk weer
op gang en begin jaren vijftig noemde men dit een
van de belangrijkste vormen van recreatie.Water-
recreatie moest worden uitgedragen in plaats van
allerlei dempingen te stimuleren. De overheid

bekeek de mogelijkheden van vrijetijdsbesteding

in de natuur, dichtbij de woonomgeving en in principe

toegankelijk voor iedereen. Bij
_., .,

het uitbreken van de Tweede

Wereldoorlog telde Nederland
ongeveer 20.000 zeil- en motor-
boten (waarvan tweederde zeil-
boten). Dit aantal was in 1960
verdubbeld en het botenbezit in
1975 bedroeg bijna 140.000. De
grootste toename in aantal water-
sportverenigingen was tussen
1965 en 1975. In de periode tot
1980 groeide de vloot uit tot zo'n

200.000 schepen. Na die tijd
stabiliseerde het aantal op 215.000 stuks, waarvan even-

veel zeil- als motorboten. De tijden zijn veranderd.Werd
watersport aan het eind van de zestiende eeuw beoe-
fend door een selecte groep, tegenwoordig is het vaar-
water druk bezet door vogels van diverse pluimage. Een

ding hebben zij gemeen: zij houden van het water.

1.1 Idyllische haven en boten zonder motor
Watersportvereniging De Nieuwe Waterweg was

niet Sehiedams eerste vereniging. Even na de eeuw-

wisseling was er al een jachthaven gevestigd aan de
Westfrankelandsedijk, links van het daar toen nog
gevestigde openluchtzwembad. In de eerste helft van
deze eeuw zag de haven aan de Nieuwe Waterweg er
totaal anders uit. De strook langs de Maas, van de West-
frankelandsedijk tot aan de Vijfsluizen was griendland.
De Sehieclanlsehe Courant van 19 oktober 1955

geeft een goede beschrijving van de destijds zo

idyllische haven:



Een onafzienbaar wilgenbos, groen in de zomer en
kaal en triest in de winter Een gebied dat bij elke

hoge vloed onderliep. En daar dwars doorheen was
een haven, daar waar nu de oude Spuihaven ligt.
Vanuit deze haven liep een geul in een boog door het
griendbos en mondde weer uit in de Maas. Met deze
geul werden de Schiedamse havens gespuid. In 1905
werd een nieuwe Spuihaven aangelegd, korter voor
de verbinding met de grachten. Er ontstond een
haventje waarprimitieve zeilbootjes lagen. Er waren
geen vlonders, maar wel een prachtige omgeving. Het
haventje lag beschut en was omgeven door wilgen,
niets dan wilgen. Een idyllischer omgeving kan men
zich nauwelijks wensen. Plotseling kwam een onder-
nemend man, Larooy geheten, op het idee hier roei-

boten te verhuren. Vier bootjes in het begin z'n de
hoop dat er mensen op afzouden komen. Het ging
goed: er moesten meer roeiboten komen, elke mooie

dag roeiden Schiedammers door het griendgebied.

Een broer van Larooy was timmerman. In zijn vrije

tijd repareerde hij de roeiboten. Zo ontstond een

werfje. Het kon niet anders

Maaskant. In deze hoek verdwenen de wilgen;grote
scheepswerven kwamen er voor in de plaats. De

scheepvaart werd drukker op de Maas en de zeilers
werden minder graag geziene gasten. Er ontstond bij
de loodsen die de grote zee-schepen naar binnen
moesten brengen, een soort misverstand. Van die hoge .
schepen afgeeft het heen en weer varen van de zeil-
boten een zenuwachtig gevoel. Ten onrechte zien zij
dit laveren voor aarzeling en plagerzj van de zeilers
aan. Met de roeiers is het anders gesteld, die kunnen
minder vlug uit de weg komen. [. . .] En dan het water

50 jaar geleden was de bodem te zien, nu is het
water zwart en vies. Wat men in de haven ziet, overal
zit stookolie aan. Hoewel er een hoge boete op staat,
laten veel schepen de stookolie uit de tanks in het

water van de Maas verdwijnen.jammer genoeg drijft
stookolie, en niet naar zee, zoals sommige mensen
denken. [. . _] Het kleeft en blijft kleven en steeds komt

er een nieuw laagje op de boten, de meerpalen en de
vlonders.

11781/Samenwerking opgericht in 1938. Een nog idyllisch beeM

of er kwamen meer zeillief

hebbers. Er werden vlonders
gebouwd met leuke trapjes;

en de opvolgers van Larooy
zorgden voor een lier zodat
de boten in de winter aan de
kant getrokken konden
worden. Maar idyllisch bleef

het niet lang. De industrie

maakte zich meester van de
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Defirma Ouwens omstreeks 1955-1960.

Een watersportclub voor de elite, was Jachtclub Schiedam
die sinds 1927 bestaat. Deze vereniging werd in de
volksmond ook wel De “Heerenbaai” genoemd, vanwege
de welgestelde leden en de luxe jachten die er lagen.

De Heerenbaai was rechts van het openbare zwembad
in de Wilhelminahaven gesitueerd.Aan de andere kant
van het bad lag de zogenaamde China-Town. Daar lagen

roeiboten die er ook op uittrokken om te vissen. In die
jaren kwamen er in Schiedam steeds meer bootjes te

liggen. De Heerenbaai was echter de enige jachthaven
waar men met een zeil- of motorboot terecht kon.Voor

de meeste watersporters was deze vereniging echter te
duur. De Spoorhaven van Vlaardingen was het alternatief.
Probleem was, dat de mast altijd gestreken moest worden

om daar de haven binnen te komen. Er gingen daarom
steeds meer stemmen op om een eigen watersportver-
eniging in Schiedam te starten. De meeste toekomstige
leden hadden een ligplaats in de oude Spuihaven. Die
was verbonden met het zogenoemde Balkengat en het

Haventje van Hazenkamp.Veel watersporters bezaten
een briefje van de firma Hoek Loos; zij mochten met dat

bewijs in de hand hun boot voor het bedrijf aanmeren.
Het betekende wel dat de bootbezitters zelf een paar

paaltjes in de haven moesten slaan om te kunnen aan-
meren. Havengeld werd alleen betaald als zij de haven-
meester tegen het lijf liepen.
Behalve bij Hoek Loos, de heer Hoek sr. was zelf ook
watersporter en in het bezit van een blanke eiken botter,
lagen er ook bootjes bij de firma Ouwens en de jacht-
werf van Henk van de Bosch aan de Havenstraat. Zoon
Martin van de Bosch weet zich daar nog wel wat van te
herinneren. „De jachtwerf heette De Thuishaven.
De boten lagen voor de Spuihaven die in de

Dejachthaven en scheepswerf van Henk van de Bosch aan
de Havenstraat, op de achtergrond scheepswerf de Nieuwe
Waterweg aan de Wilhelminahaven.
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Wilhelmina-haven uitkwam.Toen de vereniging De
Nieuwe Waterweg werd opgericht, was dat voor m'n

vader concurrentie. Hij is echter wel altijd lid geweest
van de vereniging en samen met mijn vrouw heb ik
daar onze boot nu ook liggen. De jachtwerf van m°n
vader bestaat allang niet meer. Op die plek kwam al
snel de watertaxi. M”n vader zette vooral arbeiders over,
die aan de andere oever van de Waterweg werkten. Ook
bracht hij zeelieden van en naar de op stroom aan
boeien liggende schepen. Die lagen in quarantaine
of te wachten op een ligplaats voor hun beurt bij
de Tankercleaning
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1.2 De eerste stap: gammele loopplanken en
ladders met olie

De watersporters die hun boot bij De Thuishaven
hadden liggen, wisten dat deze afmeerplaats in de
nabije toekomst zou verdwijnen. Er waren namelijk
plannen voor een nieuw te bouwen Spuisluis.

Bovendien wilde Henk van de Bosch het onderhoud
aan de schepen in eigen beheer gaan uitvoeren, zodat
de watersporters niet zelf meer aan hun schepen konden
werken. En dat was voor hen niet de bedoeling want
juist de zelfwerkzaamheden maakten het voor veel
mensen financieel mogelijk een boot te hebben_Aan het
eind van het vaarseizoen 1947 besloten de zeilers die
verspreid lagen voor de verschillende bedrijven, dat er

een eigen vereniging moest komen. De oprichtings-

avond vond op 30 oktober 1947 om 20.00 uur plaats in
het zaaltje van café De Nieuwe Brug aan de Willemskade.

Eldert Schallenberg was één van de trotse botenbezitters

die erbij was. „Ik had Jan Hoogstad nodig om iets aan
m'n boot te doen. Ik kon hem nergens vinden bij de
werf waar we toen nog lagen met onze bootjes. Ik vroeg

overal waar hij uithing en kwam uiteindelijk terecht in
het zaaltje van café De Nieuwe Brug van J. van Gerven.

Ik viel met m'n neus in de boter, want Jan was daar
bezig een watersportvereniging op te richten.Voordat

ik wat kon zeggen, was ik al benoemd tot bestuurslid.”
Het oprichtingsbestuur werd gevormd door voorzitter
Henk Kok, die samen met zijn broer Leen in het dage-
lijks leven zijn zeilmakerij in Pernis runde, penning-
meester Jan van der Jeugd, kantoorbediende bij een
waterbouwkundig bedrijf en Eldert Schallenberg. De

contributie werd vastgesteld op tien cent per week.

I



Het eerste jaar telde de vereniging circa twintig leden
en tien tot vijftien schepen. Ook telde De Nieuwe
Waterweg meerdere donateurs die voor fl 10,- per
jaar 'lid mochten worden, jeugdleden betaalden fl. 2,50.
Contributie voor de ligplaatshouders werd maandelijks
bij de leden thuis opgehaald. Mien Kok, Francien
Kouwenoord, Rina Wensveen en Lies Ouwens zorgden
voor de ontvangsten van het contributiegeld en
maakten daar gezellige middagjes van.
Jan van der Jeugd schreef over die beginperiode toen
de jachthaven aan de westelijke zijde van de Spuihaven
was gesitueerd: “De voorzitter zat niet stil en had het
maar over één ding: eigen water en grond voor de
boten met een zomer- en winterstalling. Zo”n twee

weken na de oprichting, op een zaterdagmiddag, werd

ik door Henk gehaald.We pikten nog een paar jongens
op en werden naar het zwembad gebracht.We stapten

Hoek Loos is nog altijd tegenover de vereniging gesitueerd.

uit en stonden op de dijk in storm en regen. Henk sprak:
,Als we nu eens dat stuk water naast De Heerenbaai

kunnen krijgen en een stuk van die “opgebaggerde”
grond; dan liggen wij beter dan de zeilers van de
Heerenbaai; wij in de opper en hoge wal en zij liggen
altijd in de rotzooi. Die baggerplaat maken we gelijk en
we bouwen een helling.Wat dacht je ervan? Ik voegde

eraan toe, dat er een keet voor de wintermaanden op
het stuk grond zou moeten komen om tijdens het
werken te kunnen pauzeren voor een bak koffie. De
secretaris schreef een brief aan de gemeente met het
verzoek het stuk water en grond beschikbaar te stellen
voor onze nieuwbakken vereniging. Er werd ook een
praatje gemaakt met de havenmeester. Die vond het wel

wat, dus onze hoop nam toe.
Het voorjaar brak aan en er werd druk gewerkt aan de
bootjes, maar van de gemeente hadden we nog geen
reactie. Plotseling verscheen een heistelling in De

Heerenbaai en werden er vier of vijf palen in het

_ f midden van de waterplas

geslagen. Precies op de

plek waarvan wij
droomden dat het onze
jachthaven zou worden!
Van de gemeente kregen
wij het bericht dat het
gevraagde water reeds lang
geleden aan Jachtclub

Schiedam was uitgegeven
en zodoende aan ons
verzoek geen gehoor kon

j worden gegeven.Wij

l



voelden ons zwaar in de
maling genomen.Wat een

tegenslag! Al die jaren lag dat
water braak en ineens was het
van De Heerenbaai, terwijl
hun huidige haven niet eens

was gevuld.Wie was die
tipgever aan De Heerenbaai,
die Jan met de Pet liever niet
zo dicht bij zich wilde
hebben? De gemeentelijke
havenmeester, Van Rhenen,
adviseerde ons een ander
plekje te zoeken. Ons oog viel j

op het achterste deel van de l
Wilhelminahaven. Café-restaurant eigenaar, de heer Van

Houwelingen, voelde er wel wat voor en stelde een
schuur beschikbaar om de eigendommen van de vereni-

ging in te plaatsen.Wij weer naar het Havenkantoor.

Daar hoorden we dat dit stuk al verhuurd was aan de

heipalenkoning. Er werd ons gevraagd waarom we niet
in de oude Spuihaven bleven liggen, maar wij waren

bang dat Hoek Loos ons toch op een dag weg zou
sturen.Toen zorgde de havenmeester ervoor dat wij er

mochten blijven liggen, omdat het water van de
gemeente was. Hadden we toch iets.
De eerste ligplaatsen van de vereniging De Nieuwe
Waterweg waren dus gesitueerd aan het terrein van
Hoek Loos. De accommodatie was heel sober: een paar
gammele loopplanken en een laddertje dat altijd onder

de stookolie zat. In die dagen nam men het nog niet zo

nauw met de milieu-eisen en werd door bedrijven en

.- ' ï:ïEej+ 5É5›_`_._` --1-ï_.f= - :ï-_ _ - _

Tervaterlating van het eerste stuk vlot in ± 1955.
De leden hadden het vlot zelf'gebouwd.

Jan en alleman alles in de haven gedumpt, waardoor de

trap altijd glibberig was. Bovendien krioelde het er van
de ratten. Dat laatste was echter geen probleem.Jan
Hoogstad knalde er, verdekt opgesteld in zijn zeilboot,
regelmatig een paar neer met zijn buks.

Geld voor vlotten en steigers was er uiteraard nog niet.
Een ligplaats werd gecreëerd door een paar palen in de

grond te slaan en een stellingplank neer te leggen. De
boten gingen voor: die moesten eerst klaar zijn.Aan
vlotten werd nog niet gewerkt. Er was geen materiaal
en geen geld.
Toch werd die behoefte aan een vlot steeds groter. Het
was toch wel makkelijk met aanmeren. Het in- en
uitladen van de schepen via de stellingplank leek wel

een staaltje acrobatiek! Het duurde niet lang of de
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watersporters hadden een vlot en dat beviel wel bij het
aanmerenjan van der Jeugd schreef over het eerste
vlot:“ We kregen een bericht van Wilton. Er lagen daar
nog twee vlotten van snelboten van de Wehrmacht.We
schreven een brief aan meneer B.Wilton, waarop
Schallenberg een praatje bij hem thuis ging maken. En
toen was het geregeld. Een kapot vlot kregen we; het
andere werd nog gebruiktjan Valk en nog enkele andere
jongens kropen onder dat vlot om te kijken hoe ernstig
de toestand was. De kraanmachinist hielp ons en werd
omgekocht met een doos sigaren. Koen van de Heijden
trok het vlot van Wilton naar de oude Spuihaven. De
werkploeg ging aan het snijden. Er kwam een dek op

en er werd een trap en loopbrug aan gemonteerd. Een
rijk bezit. Daarna werden de palen geheid met de

stelling van De Volharding. Dit was een vereniging van
hoofdzakelijk roei- en visboten die weliswaar eerder
opgericht werd dan de Nieuwe Waterweg, maar verder
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geen uitbreiding wenste. Het was elke avond heien uit
het handje. De mannen werkten als paarden, zo nu en
dan werd er wel een vloek gelaten of ging men aan het
donderjagen, maar het werk was snel gereed. Op het
grote vlot werd een eigen heistelling gebouwd. Geen
geleen meer. De stelling kon blijven staan. Dat was wel
zo makkelijk, want elk jaar waren er palen uitgevroren
en moesten er weer palen worden bij geslagen. De
vlotten werden almaar langer en het aantal boten
groeide.” Het tweede Wiltonvlot kwam een tijd later. Op
dat vlot had de havenmeester inmiddels ook zijn oog al
laten vallen, vertelt Eldert Schallenberg. „De gemeente-
lijke havenmeester (Van Rhenen) was een goede vent,
die zelf ook een motorboot bezat. Hij wilde dat de

motorboten van De Heerenbaai steigers kregen.Wij
hadden als vereniging echter ook wel interesse in een

extra steiger.Toen bleek dat bij Wilton ook het tweede
vlot beschikbaar kwam, voer Jan Valk met een motor-

bootje naar de werf om
onze toekomstige steiger
op te halen. De haven-
meester had er de pest in,

toen hij zag dat we
toevallig een uur eerder bij
Wilton waren om het vlot
te bemachtigen. “Vuile *gore
rotdieven” riep hij ons toe.
Ja, we waren hem vaak een
slag voor.”

Het resultaat mocht er zijn.
Leden met twee rechterhanden.



1.3 De leden: interessante
heren met vijfdehands
pieremachochels
Ook al kende de vereniging
officieel geen ballotagecom-
missie, toch werd er heel
kritisch gekeken naar nieuwe
leden. Paste die persoon wel
goed bij de vereniging? En
zeker geen onbelangrijk crite-
rium: was l1et niet iemand met

twee linkerhanden? In de
praktijk kwam het erop neer, l
dat Watersportvereniging De l

Nieuwe Waterweg bestond uit een grote groep familie
en vrienden. Leden die het heel goed met elkaar konden
vinden en daarnaast handig waren.Vandaag de dag is
dat nog steeds een beetje zo.]e mag lid worden, maar
het is wel de bedoeling dat je je handjes laat wapperen_
Familiair is een sleutelwoord binnen de vereniging. Cor
Kramer-Freher, lid van het eerste uur, vertelt: „Tijdens
de oprichting van onze watersportvereniging verbleef
ik als dienstplichtig militair in Indonesië en wist van de
oprichting niets af. Voor mijn vertrek werd er al wel

over gesproken, maar ik zag het zo'n vaart niet lopenje
moet niet vergeten, dat we in 1947 nog lang niet over
de ellende van de oorlog heen waren.We hadden niets
of heel weinig aan bezit en geld.Wij voelden ons al zeer
bevoorrecht om een bootje te hebben, al was het nog
zo'n pieremachochel. Een boot was soms vierde- of vijf-

dehands; oud, gammel en opgelapt._Ie had blijvend werk
aan het drijvend houden van je bootje. Maar goed, in

Leden van het eerste uur:
jan Ouwens, Lies Ouwens, Piet Tombrink, Rina Wensveen,
jaap Kouwenoord, Francien Kouwenoord, Lau Rijntalder
en Mien Kok tijdens defeestavond in zaal Tivoli.

Indonesië kreeg ik een brief van mijn zus, Mien Kok, dat

het bestuur mij had ingeschreven als lid. Ook schreef zij
dat ik voorlopig geen contributie hoefde te betalen
omdat ik maar een beetje soldij ontving. Moet je
nagaan, ik wist niet eens van het bestaan van de vereni-
ging af en was al lid! Ik had er wel een direct voordeel
bij want als lid van een watersportvereniging kreeg ik
ook toegang tot de jachtclub Batavia. Normaal
gesproken kwam je daar als militair niet binnen, maar
meneer de voorzitter uit Schiedam, Henk Kok, had dat
even voor me geregeld.”



1.4 Het vaargebied in de beginjaren vijflig
Naast al dat werk aan de jonge vereniging werd er
natuurlijk met hartstocht gevaren. De actie radius was
nog klein. Enerzijds door het ontbreken van motoren,
anderzijds waren er nog maar beperkte vrije dagen en
korte vakanties. Een vakantie bestond eigenlijk uit
enkele dagen vrij in de zomer. Bovendien werkte men
toentertijd op zaterdagochtend nog bij een baas. Maar
als men eemnaal vrij was, werd de boot losgegooid om
bijvoorbeeld richting Brielse Meer of het Haringvliet te
koersen. Het was heerlijk om na een lange werkweek in
een bedompte fabriek het zeil te hijsen en de elementen
te trotseren.Weer of geen weer trokken de zeilschepen
van de watersportvereniging er op uit. Ijzeren mannen
in houten schepen, met kloeke vrouwen en nog kleine

kinderen als bemanning.
De Waterweg was nog een stuk rustiger en goed bezeil-

baar.Aan de oevers waren verschillende strandjes te

vinden, dus het grote water was een aantrekkelijke

ankerplaats. De stroom was minder vanwege het feit dat

het Haringvliet nog niet was afgedamd. Het Brielse

Meer stond toen nog in open verbinding met de zee en

was aanzienlijk groter. Een deel van het meer moest

plaats maken voor industrieterrein.

1.5 Geld was er niet
„De vereniging was er, nu het geld nog. De voorzitter,
Henk Kok, had bij de oprichting fl. 25,- gestort en de
kas moest zo snel mogelijk gevuld worden. Henk Kok
had al rap een plan. Hij huurde een film van
mr.Van Hoogstraten. Die tape toonde spectaculaire

beelden. Meneer Van Hoogstraten had namelijk de

wereldreis die hij met zijn zeilschip had gemaakt op
celluloid gezet, inclusief de totale schipbreuk waarop
het was uitgelopenjammerlijk genoeg ging het trotse
zeilschip de Alk verloren, maar het gaf interessante
beelden,” vertelt Cor Kramer-Freher die de film nog zo
voor de geest weet te halen. Ook Eldert Schallenberg
kan zich de film nog herinneren. Spraakmakend vond
hij het “avontuur dat aan de vertoning vooraf ging: „We
hadden geen ene rotcent, alleen je nagels om aan je
billen te krabben.
Op alle mogelijke manieren werd geld bij elkaar gebracht.
Zo ook met die bewuste film. Henk Kok had een
filmzaaltje aan de Tuinlaan gehuurd, in de volksmond

Op de voorgrond de boot van Floor en Riet van Hoek.
De boot heette Simon de Danser en Riet had de bijnaam:
De Zwarte Panter
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bekend als het Rode Pakhuis, om die film af te draaien.

De opbrengst van de kaartjes moesten de kosten

dekken en bovendien Winst opleveren. Henk gaf me
een zooi kaarten in de verkoop en zei: „Opschieten,
hier hebbie vijftig kaarten en verkopen die handel. Kan
me niet verdomme hoe je die kaarten slijt, ga voor mijn
part maar op het hoekie op de Groenelaan staan en
splits iedere voorbijganger een kaart in zijn maag.” Ik
zag het somber in maar het lukte me nog ook! Alle
vijftig kaarten had ik verkocht. Henk zelf versleet stapels
entreebewijzen aan het bedrijfsleven. Zo hadden we
een opbrengst van fl. 300,-.Als je je bedenkt dat het
vveekgeld toen fl. 25,- bedroeg, was dat heel veel geld
en dat hadden we nodig. Het ging om de ping-ping.”

„__.

Leden van het eerste uur

In 1951 telde de watersportvereniging aardig wat

leden. Tegen de wal bij' Ouwens hadden toen al

circa 25 boten een ligplaats. Er lagen twee motor-

boten van Ouwens, een kerkscbip van de zending

dat werd gevaren door de beer Boot sr, en verder

boten van de leden Tombrink, jan Wensveen,

Henk en Leen Kok, jan van derjeugd, Eldert

Schallenberg, Han Brinkman, Dammes Wiiter Sr,

Eddie Willems, fam. Koetsveld, Henk Stein,

Mathieu Borra, Henk de jong en fan Valk, Gijs de

jong, jaap Kouwenoord, Cor Stap, Tinus van

Hagen, jo Willegers, Gerrit Oostrom, Piet Wies,

Bram Mallei; Henk Blazer; jo Polet, Gerrit van der

Wilt, Mark van Doorn, Wim van Pelt, jan en Henk

Voulon, jan Hoogstad en Cor Bos sr Ook lag er

een woonscbeepje van Kees de Koning.

Jan Hoogstad Weet zich ook genoeg van dat soort verhalen

te herinneren: „Ik zal je een staaltje vertellen.Wij hadden
in die na-oorlogse jaren allemaal een armzalig loontje.]an
met de Pet begon met een tientje in de Week. De meeste
leden waren vakmensen en konden allemaal aardig met
hun handjes Werken. Onder de leden Waren lassers, een
draaier, plaatwerkers, timmerlui, een heier, electriciens,
bankwerkers, schippers en schilders. Zelf leerde ik bij de

glasfabriek elektrisch lassen; dat kwam natuurlijk van pas



in de botenbusiness. Nu kopen mensen een boot; toen
maakten we alles zelf en sjacherden de materialen bij
elkaar. Zo had ik een zeilmaat die bij Wilton Fijenoord
werkte. Daar deden we ons voordeel mee. Die zeilmaat
was een ras-ritselaar, dus aan de bouw van zijn boot heeft
Wilton Fijenoord zo te zeggen bijgedragen. Een van de
1eden,Jan Wensveen, heeft daarom bij de tewaterlating,
zonder dat de eigenaar dat wist, de toepasselijke naam
Water Fee (VVP) erop geschilderd. M'n maat tipte altijd
wanneer er oud materiaal bij Wilton te koop was. Op een
dag kreeg ik platen van een vliegdekschip aangeboden.
Het waren geweldige platen, waar geen roest op te
ontdekken was_Voor een vrachtwagen vol platen moest
ik fl. 93,- aan het Willy Wilton-fonds betalen. Het geld uit
de kas van het fonds werd gebruikt om bijvoorbeeld een
bril voor een kind van een Wiltonmedewerker te beko-
stigen, een soort voorloper van het ziekenfonds dus. Zo

sneed het mes aan twee kanten.”

1.6 W/erf Ouwens drukt stempel op
Schiedamse vloot

De Spuihaven telde in de jaren veertig twee jacht-
werfjes: de firma Van Duyl en de firma Ouwens.Aan het
Spuikanaal was bovendien de werf van Henk van de

Bosch gevestigd en aan de Hoofdstraat was het bedrijf
van Leen Moerman te vinden. Iedere watersporter
kende deze werven. De schepen van de Moermanwerf,
de z.g. Zeegatkruisers blonken uit in vormgeving en
worden nu nog herkend door de oudere zeilers. Zoals
al genoemd aan het-begin van dit hoofdstuk, waren er
veel contacten met de werf van Henk van de Bosch.

Voor de vereniging werd opgericht, lagen er al veel
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scheepjes die onderling een goede band hadden. Ook
is de naam Ouwens een belangrijke in de geschiedenis
van de Schiedamse watersporters.Als de werf van
Ouwens er niet was geweest, hadden veel leden er geen
boot gehad. Ook van deze werf varen nog Allwaters,

Kotters en Skinetten rond. Cor Kramer-Freher: „In die
tijd lag er zelfs nog een zalmvisser, Gijs de Jong. Zo net
na de oorlog ving hij echter voornamelijk spiering in
de Waterweg. In '45 lagen we, denk ik, met zo'n zeven
boten bij Ouwens; niet een met een motor, die had
nobody. Je wachtte gewoon op het juiste tij

De scheepswerf heeft dus een grote rol gespeeld bij de
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De winterstalling van Ouwens in 1956.

groei van de watersportvereniging. Zo kon de vereni-

ging de eerste jaren voor drinkwater en elektra terecht
bij Ouwens en werd er gebruik gemaakt van de werf

om bij de boten te komen. Het bedrijf repareerde
schepen maar bouwde ook nieuwe boten zoals vletten
voor roeiers, motor- en zeilboten en parlevinkers. De
ontwerpen van Piet Ouwens, de eigenaar van het
bedrijf, zijn niet onbekend gebleven. Zo staat op het
omslag van het vakblad Motorboot in 1984 een karakte-

ristieke bakdekkruiser afgebeeld. De boot die toen
eigendom was van de heer C.].M.Visser uit Rotterdam

Leden die enkele decemiia in
het bestuur zaten/zitten.

Henk Kok
(voorzitter; oprichter)

jan van derjeugd
(penningmeester)

Staas van den Broek
(voorzitter)

Rina Wensveen
(bestuurslid)

Francien Kouwenoord
(bestuurslid)

Lau Rzjntalder
Qoenningmeester)

Eldert Schallenberg
(secretaris)

Bob van der Hulst
(penningmeester)

Toon Tiggelman
(secretaris en voorzitter)

Piet van der Horst
(helling- en dokcommissaris)

jack van der Holst
(havenmeester)

Piet Opschoor
(commissaris)
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werd in 1953 bij Ouwens in Schiedam gebouwd. De
trotse eigenaar vertelde aan het watersportblad: „Het is

een stalen rondspant bakdekkruiser naar een ontwerp
dat evenwel is aangepast aan de wensen van de toenma-
lige opdrachtgever, de heer Roels, een Rotterdamse
loods. Ik nam de kruiser over van Roels. Ik was altijd al
verliefd op die boot geweest. Het is door de royale inde-
ling een erg comfortabel scheepje, wat je mag
verwachten als een loods een boot laat bouwen.”
De Schiedamse haven telde en telt ook nu nog veel
verschillende schepen van de hand van Ouwens. In
de beginperiode waren zeker zo”n 50% tot 60% van de
schepen die bij De Nieuwe Waterweg aangemeerd
lagen, ontwerpen van deze jachtbouwer. Degenen die

wat meer geld hadden of zelf de romp niet konden

De Wilhelminahaven en omgeving begin deze eeuw.
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bouwen, bestelden een casco bij het bevriende bedrijf.
De meeste leden bouwden hun boten echter zelf vanaf

de tekeningen van Ouwens. Dat bouwen gebeurde ook
op deze werf. Op het terrein voor winterstalljng was
een helling en werkplaats gesitueerd. Iedere zaterdag
en zondag en ook op veel door-de-weekse avonden was
daar het geklink van de nagels te horen. De leden
leverden met elkaar en met de kennis van Ouwens
prachtige scheepjes af. Voor de aankleding van de
schepen wisten de watersporters de weg naar de
Eendrachtstraat te vinden, waar Willem den Ouden
samen met opa Bijl de badhokjes van het badhuis
schoonspoot.Wil1em had zijn eerste zaak in watersport-
artikelen aan de Rotterdamse Goudse Singel. Die zaak

heeft hij in Schiedam uitgebouwd tot een internationale
onderneming,Vetus den Ouden.

1. 7 Tombola metjan van derjeugd
.arfl

en S1101”

De naam Jan van der Jeugd is een begrip
binnen de watersportvereniging. Zijn
naam pronkte destijds

namelijk op het clubhuis. Hoe dat zo is

gekomen, is te lezen in hoofdstuk 5._Ian
van der Jeugd was de eerste penning-

._b\

meester en wist als geen ander dat hij te
maken had met een armlastige vereniging.
Dat de leden niet alleen creatief met hun
handen waren was al snel duidelijk; er
WC1'dCn allcrlci vcrnuftigc Oplossingen

gevonden om te zorgen dat de kas op peil

kwam en bleef. Het organiseren van een

ä ifirat-



avondje film was er een van.Jan van der Jeugd organi-
seerde jaarlijks een tombola-avond. Piet Wies weet dat
die avonden relatief veel geld opbrachten. „De
onkosten van de vereniging werden in eerste instantie
door de jaarlijkse tombola bij elkaar verdiend. De
prijzen werden namelijk niet gekocht, maar door de
leden geschonken. Men kon geen strijkijzers, drank en
dure manden met levensmiddelen winnen, maar de
prijzen bestonden uit een tweedehands bloempotje,
een “kwassie” of een puts.Toen was je overigens heel
blij als je een goede kwast of een puts won. In die tijd
had niemand wat en een dergelijk attribuut was een

hele aanbesteding. De mooie prijzen nam vooral de
familie Kok mee. Zij hadden inmiddels een eigen bedrijf

in Vlaardingen en konden daarom nog weleens iets

extra's regelen voor de club.”
Naast hele bruikbare prijzen werden er ook wel bizarre
voorwerpen ingezet. Gerrit van der Wilt was er zelfs

slachtoffer van geworden: „Ik was niet zo blij met die
tombola. Het idee was mijn snor in de aanbieding te

gooien. Ik heb me opgeofferd door die snor er ter

plekke af te halen. Dat was even slikken, maar ik kon

niet terug, enne voor de verenigingskas was het

goed. Die snor leverde namelijk fl. 80,- op! Die werden

weer gebruikt voor een Sint Nicolaasfeest voor de
kinderen.”



Hoofdstuk 2

De Watersnoodramp in de nacht van zaterdag 31

op zondag I februari 1953 staat iedere
I ederlander nog in het geheugen gegrift.

4;

7 ' `:=š= ~':=

Het springtij' liet diepe sporen na: in Zeeland en Zuid-
Holland verdronleen bijna 2000 mensen en een grote
stapel vee. Het water steeg in Schiedam zeker 2,5 tot 3

meter hoger dan normaal. De gure Noordwester stuwde
het water met snelheden tot 27 meter per seconde op.

Watersnoooå bijzondere
aterlatíng en nieuwe Spuihaven
Spectaculaire beelden in Schiedam-Zuid

tijdens vqftigerjaren

Oole de jonge watersportvereniging De Nieuwe

Waterweg liep veel schade op. Schepen, vlotten en
steigers werden toegetaleeld. Het hele terrein en de

opstallen van defirma Ouwens liepen onder water
Dat gaf een ravage, want de winterstalling stond vol

schepen. Toen het water weer was weggestroomd,
werd de schade pas echt duidelijk. De stuthloleken
onder de hoten waren weggespoeld en de hoten
waren op en over elleaar terecht gekomen. Roeiboten

die in de haven hadden gelegen, waren terug te
vinden op de Havendiile. De chaos was compleet.

„Toen dat zakie begon, dacht ik dat het meeviel. Maar
het is in 1953 toch aardig uit de hand gelopen. Het was
van de ene op de andere dag een ravage! Boten lagen
op de wal geslingerd. Ik weet wel dat de boot van Joop
Polet, dc: Tasnlan, op dc dijk tusscn dc Spuihaven C11 het

Balkengat terecht was gekomen en mijn boot was zelfs
over een dek heen getild en terug te vinden bij roei-
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De ravage in de Wilhelminahaven kort na de
watersnoodramp. Van links naar rechts.' Cor van der Stap,
onbekend, Eldert Schallenberg, Lau Rijntalder.

vereniging Vios,” vertelt Jan Hoogstad.
Ook Piet Wies herinnert zich de chaos: „Op de plek
waar nu de Nieuwe Merwedestraat is, achter de kerk,

had je vroeger “t Maashofje. Daar had handelaar Sjoer,
die een winkel bezat in de Lange Nieuwstraat, zijn
opslag. Bij “t Maashofje bouwden ook meerdere mensen

hun boot. Zo ook Bram Maller. Hij was net zover met

zijn boot dat deze dicht was. Het terrein liep met de
Watersnood vier meter onder water. Toen de ramp
achter de rug was, wist je niet wat je zag! De scheepjes

die daar werden gebouwd lagen schots en scheef door
het Maashofje heen. En bovenop een twee meter hoge
stapel dakpannen van Sjoer lag het scheepje van Bram
Maller. Hij heeft hem er gelukkig wel weer af gekregen.”

Yvonne Hoppe kent de verhalen van haar ouders.
Verhalen die veel indruk maakten want zij weet deze
nog goed na te vertellen. „Het was een geluk dat de
romp net was dichtgeklonken, anders was de boot al

gezonken voor die ooit gevaren had. Die ravage was

achter de Lekstraat; daar had je een soort put en die

was ondergelopen. De boot dreef dus als het ware in de

achtertuin. Op het dek kwam je dakpannen tegen, die

elders op het terrein hadden gelegen.”

2.1 Schiedam-Zuid in rep en roer
De jachtwerven liepen onder water en het had weinig

gescheeld of ook het hele achterland, met als eerste
getroffen plek de Gorzen, was in water opgegaan.
Hoewel de schade groot was, deden zich geen ernstige
ongelukken voor. Het spande er overigens nog wel even
om. Er was namelijk een groot Russisch zeeschip

losgeslagen dat in de richting van de plaats waar nu
zwembad Zuid is, dreef. Het kolossale vaartuig kwam
tegen de dijk tot stilstand. Iedereen hield z”n hart vast.
Als het gevaarte, dat door de hoge golfslag tegen de
dijk aan sloeg, de dijk had doorgebroken, was ook een
groot deel van Schiedam ondergestroomd. Gelukkig is

die ellende Schiedam bespaard gebleven.Wel was de

Gorzen in rep en roer en hield met het ergste rekening.

Mien Kok is één van de mensen die de Watersnood heel
bewust heeft meegemaakt. „M”n man Henk was al met
zijn broer Leen naar de boot.\X/ij woonden toen in de

Geervlietsestraat. Ik weet wel dat ik die bewuste nacht

De schepen lagen na de watersnoodramp
schots en scheef op de werf van Ouwens.
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haven en moesten onderdak hebben. Zij hebben lekker in
m°n bed liggen slapen. Ik had m”n bed niet nodig want
ik kon geen oog dicht doen. De hele nacht ben ik op
geweest.”

2.2 Ifulpvaardige watersporters richting Zeeland
Het was hartje winter toen de Watersnoodramp uitbrak.
Onder barre omstandigheden werd hulp verleend aan

de mensen en dieren in Zeeland en Zuid-Holland. Zodra

het gevaar in Schiedam was geweken, vertrok er ook
van watersportvereniging De Nieuwe Waterweg een
schip naar het rampgebied. Het was de Stuwer van

Henk de Jong. Een stalen schouw met midzwaard, die

slechts een diepgang van veertig centimeter had en
dus zeer geschikt was om de getroffen polders in te

varen. Het was de bedoeling de hulp~

konvooien te assisteren bij het

redden van mensen en dieren in de
ondergelopen polder van
Oudenhoorn. Lau Rijntalder was één
van de bemanningsleden. „Wij
hebben geprobeerd te helpen in het __,
rampgebied.We gingen op pad met
Henk Blazer, Henk de Jung cn Otto

Jung.Voor we vertrokken sloegen we

proviand in bij Albert Heijn aan de

.„ _
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Lange Nieuwstraat, dat was overigens de eerste super-
markt in Nederland met een zelfbedieningsysteem.Toen
we met onze blikken bruine bonen in de Dordtse Kil
arriveerden, kregen we het advies niet verder te varen.
Vanaf die plek was er namelijk geen betonning meer.
Het risico dat we zelf in de problemen zouden komen
was te groot. Dat vond ook de hele Urkse vloot die er
voor anker lag. Eigenwijs als we waren, zijn we nog wat
zuidelijker gevaren. Uiteindelijk besloten we bij

Willemstad ook voor anker te gaan. De haven lag hele-
maal vol en de omstandigheden waren erbarmelijk; het

was februari en dus steenkoud op l1et water. Gelukkig
hadden we genoeg jenever bij ons om warm te blijven.
De volgende dag zetten we de tocht bij dag-licht voort

en kregen wij een sleep van de boot van het Rode Kruis,

de Henry Dunant. Eenmaal in het ramp-gebied aange-
komen, bleek onze hulp en proviand overbodig. In die
korte tijd was er ongelooflijk veel hulp aangekomen en

moest je ervoor waken dat je elkaar niet in de weg
liep.”Thea Mostert (dochter van Jaap en Francien

De ravage bij roeivereniging Vios.
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Kouwenoord) weet nog wel dat niet alleen de blikken
bruine bonen weer terugkwamen naar Schiedam. „Er

werden zoveel spullen ingezameld, dat er achteraf veel
over was. Zo lag er bij transportbedrijfVan de Water aan
het Hoofdplein een gigantische berg schoenen. Die
waren bestemd voor het rampgebied, maar wegens
overdaad gingen ze niet richting Zeeland. De hele
vereniging heeft daar volgens mij schoenen vandaan
gehaald. Het was wel een uitzoekerij, want eer je het
juiste paar bij elkaar had gevonden in die enorme berg
schoenen... maar je had het ervoor over, want in die
tijd was een extra paar schoenen echt een luxe.”

2.3 Nieuwe Spuihaven en aanleg huidigejachthaven
De storm had de jachthaven aan de Frankelandsedijk zo
geteisterd, dat de schade eigenlijk onherstelbaar was.

Veel bootbezitters waren gedwongen elders een ligplaats
te zoeken. Daar kwam nog bij, dat het bedrijfTanker

Cleaning aan het hoofd van de haven, zou gaan uitbreiden

en er dus ook ligplaatsen zouden komen te vervallen.
Veel watersporters waren daardoor genoodzaakt uit te
wijken naar een andere stad. Er werd daarom hard nage-

dacht over een oplossing binnen Schiedam. Die kwam
met de aanleg van een nieuwe Spuisluis. Gedacht werd

aan de Spuihaven. In 1954, een jaar na de watersnood,

werd de oude Spuisluis afgesloten omdat deze niet
meer te vertrouwen was. Bij de overstroming was men
terecht al bang geweest dat de sluis het wassende
water niet tege11 zou houden. In het voorjaar van 1955
startte de bouw van een groot bouwkundig waterwerki

de Nieuwe Spuisluis. Daarmee gaf de gemeente gehoor
aan de eisen van het Hoogheemraadschap Schieland.

Op verzoek van Schieland werden de niet al te beste
dijken verzwaard en verhoogd en kwam deze nieuwe
hogere sluis tot stand.
Tegelijkertijd met het afronden van de werkzaamheden
aan de sluis, werd in 1957 gestart met de aanleg van
een nieuwe jachthaven. In 1959 werd de haven van
Hazekamp en het Balkengat van Van Deventers
Houthandel gedempt en de Maasboulevard aangelegd.
De gemeente had watersportvereniging De Nieuwe
Waterweg gevraagd hun wensen voor de aanleg van
de haven aan te geven.]an van der Jeugd tekende de
huidige Spuihaven op schaal omdat dat volgens de
vereniging de plek bij uitstek was. Hij gaf alle vereni-

gingen een plaats en kende iedere vereniging een club-
huis en parkeergelegenheid toe. De gemeente vond het

een goed voorstel en ging er samen met de waterspor-

ters mee aan de slag.Afgesproken was, dat de vereni-
gingen voor het merendeel voor de materialen zouden

zorgen. Het heien en uítbaggeren van de haven werd

uitbesteed, maar wel was de zelfwerkzaamheid van de
watersporters groter dan afgesproken. Dat de handen
flink uit de mouwen werden gestoken, lezen we in De
Schiedamse Gemeenschap.

'Terwijl het dus nog onzeker lijkt of de Spuisluis reeds
deze zomer in functie komt, geldt ditzelfde niet voor
het Spuikanaal, waaraan op het ogenblik met man

en macht wordt gewerkt. Sedert de oude jachtwerf
van Van de Bosch verdwenen is, zijn de sierlijke zeil-
boten naar alle richtingen uiteengestoven. Voor deze

zeilboten zal het Spuikanaal een veilige aanlegplaats
vormen. De vier Schiedamse watersportverenigingen



WSl/ïSchiedam, de Onderlinge [moet zijn Volharding,
red.], de Samenwerking en de Nieuwe Waterweg zullen
de ruimte broederlijk met elkaar delen. Zu hebben
met elkaar ongeveer 200 booijes en reeds zijn de palen
geslagen waaraan een deel dezer jachten kan worden
gemeerd. Leden der watersportverenigingen gebruiken
thans hun vrije tijd om de aanlegsteigers en pontons
te maken. De Yachtclub Schiedam (de WSV Schiedam)
heeft haar clubgebouw reeds door een drijvende bok
naar zijn nieuwe standplaats laten overbrengen, op
de kop van de Maasboulevard. Tussen het Spuikanaal
en de jachthaven komt een afscheiding van palen en
de haven zelf, die al aardig zijn definitieve vorm
krijgt, is in drie delen verdeeld. Het eerste deel - dat

bij de kop van de Maasboulevard - is bestemd voor
de WSVSchiedam. Daar is ook de gezamenlijke
invaart van dertien meter breedte. Het tweede deel
is voor de WS De Nieuwe Waterweg. Het is toeganke-

lz'jk via een nieuwe weg die langs de hele lengte van

de jachthaven kom te lopen. Een loopbrug zal voeren
naar een drijvend vlot en er komt een clubhuis bij.
Het derde stuk is bestemd voor de beide verenigingen

Samenwerking en de Onderlinge [moet zijn
Volharding, red.]; dit wordt 80 bij 20 meter Zij komen
het dichtst bij de Nieuwe Spuisluis te liggen en ook
hier zal vermoedelijk een clubhuis verrijzen. Van het

café-restaurant Europoort naar de jachthaven komt
een brede weg te lopen en men doet thans alle moeite
om de dijk, waarover die weg zal lopen - de rand van
het oude balkengat - de nodige vastheid te verschajfen.

Begin dezer maand begint men hier met het leggen

van de betonfundering voor cafe'-restaurant

Europoort Men ziet: er wordt hier hard gewerkt.'

Niet alleen in Schiedam, maar in geheel Nederland

werden maatregelen genomen om de vijand -het water-
te bestrijden.Van het aloude “water keren” ging het naar
“water beherenï Drie jaar na de watersnoodramp
verscheen de nota Recreatie te water, uitgebracht door
de Rijksdienst voor het Nationale Plan. De afdamming
van de Brielse Maasch om verzilting en overstromings-
gevaar tegen te gaan, vormde er een onderdeel van.

2.4 Centrum van sportieve vaart van
de Maasboulevard.
Begin september 1958 werd de jachthaven bij De

Nieuwe Waterweg officieus in gebruik genomen.
Opvallend is dat de toenmalige penningmeester, Lau

Rijntalder, in de vele artikelen die over deze happening
verschenen, werd geroemd. Hoewel hij zelf niet eens in

het bezit was van een boot, had hij zich zeer verdienste-

lijk gemaakt. Hij was zogenaamd vlottenbaas en spoorde
de leden aan tot alles wat ondernomen moest worden
om de jachthaven in gereedheid te brengen. Dat hij

daarin was geslaagd, blijkt uit lovende krantenkoppen

als: “De jachthaven is een aanwinst voor de stad'. De
opening was een succes. De ruim vijftig boten die bij
De Nieuwe Waterweg lagen, waren geheel gepavoiseerd
en maakten met hun scheepstoeters een hels kabaal.

Overigens telde de vereniging in die tijd zo°n 150 leden.
Dat met de aanleg van een gezamenlijke jachthaven de
juiste koers was uitgezet, is ook af te leiden uit het artikel
dat twee jaar later in een plaatselijke krant verscheen:
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De ingebruikname van de nieuwe haven van De Nieuwe
Waterweg. Staas van den Broek knipt het lint door geassi-
steerd door Riet Hoogstad en Eliy Ouwens. Dammes Witter sr.
houdt de vlag vast.

'. .. Het lompenpakhuis is weg evenals het bedrijf van
deflrma Duyl. Ook diverse panden in de onmiddel-
lijke omgeving zijn verdwenen. En de vormen van

het havenije zelfzijn rechtgetrokken om een
Maasboulevard tot stand te brengen. Maar Hoek's
Machine- en Zuurstoffabriek is nog aan de

Havenstraat gevestigd evenals de Tanker Cleaning
die de kop van het land bij 't havenhoofd bezet houdt
en hier nog een eigen ligpier heeft Maar dat betreft
dus alleen de monding van hetjonge jachthaventje,
dat e'e'n en al sportieve-bedrijvigheid vertoont. Hier is
het centrum van de sportieve vaart in Schiedam en

omgeving. Hier zijn talloze meerpalen in het water

geslagen en vlotten gebouwd. En dat niet alleen voor

de zogenaamde Heerenbaai,
ifä maar ook voor de andere

watersportverenigingen, waar-
_ onder De Volharding en De

Nieuwe Waterweg, terwijl een
derde vereniging [De Samen-
werking, red.] eigenlijk de
traditie voortzet van de vroe-

gere roeiertjes, die het nuttige
van vissen met sportieve
genoegens wist te verenigen. Er
wordt daar levendig geknut-
seld, gewerkt en veranderd
tussen de kaden van onze

jachthaven. Er zijn minuscule bootjes en complete
jachten te vinden. Het is alsof de tegenstelling tussen
de standen hier door de vlakheid van het water
wordt overbrugd. Men is tevreden met dit nieuwe

recreatie domein in onze stad. Het is waar dat het
niet alleen voor recreatie-doeleinden bestemd is. Daar
is allereerst de eigen pier van Tanker Cleaning. Maar

ook is er nog het watertaxibedrijf van defirma Van
den Bosch. Echt watje noemt een taxi-onden
neming. Voor een bescheiden tarief kan men van hier

uit, dus vanaf de voet van de Spuisluis varen waar-
heen men wil, mits men maar niet over open zee
wenst te gaan, want dat is een zaak van de grote
vaart. En een andere zaak, die nog een vinger in de
havenpap heeft, is er een die toch wel in hoge mate
de watersport dient. Het is de werf van E Ouwens

waar gelegenheid is tot winterberging van de

sportbooijes, maar ook om de scheepjes te laten



repareren en desnoods zelf te herstellen. Een bijzonder
sympathiek bedrijf dat de watersportliefhebbers het
vel niet over de oren haalt, maar hen de kans geeft
zelf te doen voor zover dat mogelijk is en wenselijk
wordt geacht. Het is een onafscheidelijk stuk van de
sportieve wereld in hetjachthaventje geworden. Twee
jaar is onze jachthaven nu in gebruik. In het algemeen
zijn de gebruikers over deze veilige haven bijzonder
tevreden. Zeker er zijn ook bezwaren. Het Tanker
Cleaning-bedrijf is nu niet bepaald geschikt om de
reinheid van het water te bevorderen en zeifs is men
wel eens bang van het brandgevaar dat de aanwezig-
heid van deze onderneming noodzakelijkerwijs mee-
brengt. Maar Keulen en Aken zijn nu eenmaal niet op

een dag gebouwd en men is al enthousiast dat er zo
veel radicale maatregelen genomen zijn om hier een
speciale vorm van recreatie zijn kans te geven.'

2.5 Zeilboot op sjouw in Groenelaan

Jan Hoogstad bouwde zijn boot de Carolina, ook een
ontwerp van Ouwens, eind jaren 50 achter zijn woning,
op het terrein van de ijzer- en gereedschappenwinkel

van Huizer. Hij werkte bij Huizer en woonde boven de
winkeljan stapte vanuit zijn huiskamer via een
laddertje zo op de boot. Een idealere werkplaats had

hij zich niet kunnen wensen.Tot het moment dat de

boot tewater moest worden gelaten.Toen het gevaarte
af was, werd deze op een wagen gezet om via een steeg
naar de Groenelaan te worden gereden en daarvandaan

naar de haven om te water te worden gelaten. „Ik wist
eigenlijk al dat die boot net niet door de steeg paste, de

poort was namelijk 2.15 meter breed en die wagen 2.10

meter.Aan de boot zaten beugels waaraan deze opgetild
kon worden. Zo is het dus ook gebeurd; de boot werd
over de schuur heen getild want ik dorst niet met de
blokken onder de poort te rijden. Het is uiteindelijk
goed gegaan.]e ziet alleen nog wel een streep van de
stootrand in de poort naast Huizer. Het was echt
sensatie.” In de kranten staan meerdere berichten over
het vervoer van de Carolina:

'Wanneer je in je vrije tijd een boot gebouwd hebt, is
dat een heel karwei. Maar het valt ook niet mee, om
dan die boot in het water te krijgen. Dz'tprobleem is
gisteren echter doorfan Hoogstad samen met een
aantal vrienden van de watersportvereniging

De Nieuwe Waterweg opgelost. Zijn fraaie boot werd
in de Pernissestraat op een wagen geladen, om
vandaar naar de jachtwerf van Ouwens te worden
gebracht, waar ze een goede verfdekking zal krijgen.

Er bestond uiteraard grote belangstelling voor deze
boot op sjouw. Onder grote belangstelling, vooral van
de kant van de jeugd, trok gisteravond een niet-alle-

De tewaterlating van de Carolina.

vi§
Qi -.

ag-

-í



daags transport

door de
Gorzen, name-
lijk een zeil-
boot op een
aanhang-

wagen. Het had
echter nogal wat voeten in de aarde voor het zover
was, dat de aanhangwagen, getrokken door
mankracht, op weg was naar de jachthaven. De heer
jan Hoogstad, wonende in de Groenelaan 3 7b, heeft
in de afgelopen tweeëneenhalfjaar deze zeilboot
gebouwd in zijn vrije uren, daarbij geholpen door
zgn vrienden, de leden van de watersportvereniging.

„Een plaatsje achter de woning heeft al die tijd er
min of meer uitgezien als een kleine scheepswerf

maar gisteravond was het dan zover dat de boot wat
dichter in de buurt van zijn element gebracht kon

worden. Door een poortje kwam de boot vanachter de

woonhuizen tevoorschijn en midden in de
Pernissestraat werd hij toen op een wagen geplaatst.
Getrokken door leden van De Nieuwe Waterweg ging

het kalmpjes aan naar de werf Ouwens aan de jacht-

haven waar de zeilboot (zeveneneenhalf bij tweeën-
eenhalf meter) zal worden afgewerkt. Er werd een
grote omweg gemaakt, via de Sterreboslaan en de
Wesifrankenlandsedijk, omdat
de bouwer zo zuinig was op zijn boot, dat hij
verschillende hobbelige straten bij' het transport
wilde vermijden. Over drie weken hoopt de heer
Hoogstad zijn eerste vakantietocht met zijn boot
op het Brielse Meer te maken.'

Ook andere leden
haalden met hun
scheepsbouw-
activiteiten de
pers. Zo werden

Gerrit Oostroom,
Jan Voulon en

Jo Willegers door het
Parool geïnterviewd i

!
voor de tewater- l "V

Familie Hoogstad.lating. Jo Willegers

vertelde de journalist dat het bouwen van zo'n zeilboot
“bloed, zweet en tranen” kostte. Maar behalve deze

verzuchting had de klant eveneens geciteerd dat “je 't
van je familie niet moet hebben” bij al dat werk.



HOOfdSiuk 3 ligplaatsen worden ingesteld. Het ledenaantal groeide
uit tot zo 'n kleine 200. Dat betekende dat er steeds

De Nieuwe Waterweg was eznd jaren vijftig een hogere eisen aan de vlotten moesten worden gesteld
formaat Ondanks de forse uztbrezdzng en een clubgebouw wenselijk was. De leden die toen-

si-~

er al snel een wachtlijst voor tertijd gemiddeld tussen de 25 en 30 jaarjong waren,

Eigen clubhuis en helling voor
groeiende vereniging

elwerk' nodig voor de totstandkoming
van de accommodatie

hadden een hele goede band met elkaar Een geza-
menlijk onderkomen zou niet alleen functioneel zijn
voor de opslag van masten, gieken en stagen en het
verrichten van kleine reparaties, maar zou ook ten
goede komen aan de gezelligheid. Tijdens de winter-
maanden zouden de watersporters immers hun

contacten voort kunnen zetten.

Begin jaren vijftig was de vereniging nog gevestigd aan
de wal van de zuurstoffabriek van Hoek Loos. Er was

daar al een klein onderkomen. Op het terrein tussen de

werf van Henk van de Bosch en de garage van Hoek
Loos lag een stuk grond van zo'n 100 bij 25 meter,
waarop een stalen loods van Rijkswaterstaat stond.
Daar werden voorheen boeien gerepareerd voor de
schepen die op stroom 1agen.Toen het gebouwtje niet
meer in gebruik was, pikten de watersporters het op
een brutale wijze in. Zo hadden zij een werkplaats en

een ruimte waar de leden met elkaar een bak koffie

dronken. Inmiddels had de vereniging ook drinkwater
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Foto gemaakt vanuit
de heistelling.

en elektriciteit, zodat zij in
dat opzicht niet meer

f "' S afliankelijk was van Hoek
I Loos of Ouwens. Het ledental

groeide en daarmee de eisen
aan de faciliteiten. Eldert
Schallenberg weet nog goed

dat er in die tijd een nieuw
aanloopvlot nodig was.

Uiteraard was er geen geld voor een nieuw vlot. De
watersporters regelden daarom onderling materiaal en
verwerkten het. Dat kwam dik in orde want de vele

vaklui die op de vereniging rondliepen, draaiden voor

dergelijke klussen hun hand niet om. Schallenberg vond

het wel vervelend wanneer leden niet solidair waren.

Afwachtende types was hij en de vaste kern met hem,
liever kwijt dan rijk. „We konden aan ijzerwerk en

dekdelen komen van een oud schip dat bij Wilton lag.
Het was hard nodig dat er een nieuw vlot kwam want

er waren er al een paar doorgezakt.We besloten om het
vlot met Pasen te maken.We begonnen om zes uur “s

ochtends en hadden iedereen ingeschakeld zodat het

vlot snel af zou zijn en we ook nog konden genieten
van het paasweekeinde. Helaas kwamen niet alle leden
opdagen.We waren met een mannetje of twaalf die de
harde kern vormden.We hadden echter ook wat leden
die weliswaar wat beter “gesitueerd” waren maar zich
minder sociaal gedroegen als vercnigingslid. Ze hadden

niet gereageerd op onze oproep om mee te helpen aan
het herstel van het vlot. Om een uur of negen in de

morgen kwamen zij echter wel met hun reistassen
aanzetten om er met hun boten op uit te trekken; het
was die dag namelijk prachtig weer. Nou,
ze kwamen van een koude kermis thuis want zij konden
niet bij hun schepen komen.Wij hadden namelijk alle
oude delen al van het vlot gehaald, dus je kon er niet
meer overheen om bij de boten te komen.Toen zij
riepen: „We kunnen niet naar beneden.” Riepen wij
natuurlijk in koor: „Dan had je maar eerder moeten

komen, dan was alles nu al klaar geweest en hadden
we met z'n allen kunnen gaan varen.”

3.1 Helling met 'hellen'wagen
Het terrein voor het eerste clubhuis, of beter beschreven

het schuurtje waar de leden elkaar troffen, bood ruimte

voor een helling. „Toen we die vlotten hadden liggen,
wilden we ook een helling hebben.We mochten er één

bij Hoek Loos bouwen. Het was een klus die begon met
het uitgraven van het hellinggat. Er moest natuurlijk

ook een hellingwagen komen.Voorwaarde was, dat het

De welbekende Schiedammer Alewijn de Groot samen met
voorzitter Staas van den Broek.
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een hele sterke wagen was. Zo'n wagen was bij Hoek

Loos niet verkrijgbaar; wel hadden ze er rails.Vlak naast
de werf van Ouwens stonden echter twee kiepkarren.
Jan Hoogstad had deze ontdekt en belde allerlei
gemeentelijke instanties op om te vragen van wie
die kiepkarren waren.Terwijl hij op pad was om de
karren via de officiële kanalen te bemachtigen, hadden
de andere leden de kiepkarren al geconfisceerd en

waren maar alvast begonnen met het demonteren van
de wielen.Toen Jan terugkwam met de mededeling dat
hij er niet achter kon komen van wie de wagens waren,
was het al te laat. Hij zei:“Wat hebben jullie nou gedaan?
Wij antwoordden: “We zijn maar alvast begonnen, want
jij bleef zolang weg.' Oh,oh,oh het was gewoon

treurig met dat geritsel van ons! Maar we konden niet
anders want niemand had geld. Overigens hadden we

toen een hellingwagen waar een schip als de Statendam

op kon, enne... de eigenaar van de wagens is nooit

meer achterhaald en heeft zich niet gemeld", aldus

Eldert Schallenberg.

Een betonnen bak van twintig bij vijfmeter was

de eerste aanschaf]
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3.2 Een juweel van een clubhuis

Bij de verhuizing van de vereniging van de west- naar
de oostzijde in 1957, hadden de leden graag direct een
clubhuis willen realiseren. De vereniging kreeg echter

geen toestemming een gebouw aan de weg neer te
zetten. De huizenbouw in Schiedam-Zuid verhinderde
dat.Als tweede plan dacht men aan een gebouw half op
land, half op het water. Het clubhuis zou op de glooiing
van de dijk komen te staan. De kosten, namelijk fl.
25.000,- voor alleen al het slaan van de betonnen
palen, bleken echter te hoog voor de watersporters.
Creatief als de leden waren, kwam er een andere
oplossing: een clubhuis op het water. Maar ook een drij-
vend onderkomen was een te grote aanslag op de

clubkas. Het Alewijn de Groot-fonds schoot te hulp en

leende geld. Bovendien werden er obligaties onder de

eigen leden uitgegeven. De betonnen bak van twintig bij
vijf meter was de eerste aanschaf. Het gevaarte werd

besteld bij Marafto in Utrecht en kostte fl. 6000,-.

Daarmee waren eigenlijk alleen de betonnen palen
vervangen. Nu moest er nog een clubhuis worden
gebouwd.]an van der Jeugd kwam met de oplossing.

Zijn werkgever, Philips, had een gebouwtje in de aanbie-
ding dat gebruikt was voor l1un paviljoen op de Floriade

te Rotterdam.We mochten het gebouw kopen tegen
sloopprijs, namelijk fl. 4000,- onder de voorwaarde dat
we het zelf demonteerden. Gerrit van der Wilt weet nog
dat Cor Bos sr. samen met een paar andere leden de
onderdelen op de Floriade is gaan merken. „We gingen
daar naartoe om de onderdelen te merken en op teke-

ning weer te geven, zodat we wisten hoe het geheel

weer in elkaar gezet moest worden. De volgende dag
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De bouw van het clubhuis. Hier is het hoogste punt bereikt.

om 12 uur zijn we met zo'n dertig man gaan demon-
teren. Het bedrijf met de toepasselijke naam Kaptein,
stelde gratis een trailer beschikbaar om de onderdelen
te vervoeren. Een van de leden, namelijk Piet van der

Horst, was de chauffeur. “s Avonds om 22.00 uur was de
trailer afgeladen; er kon geen lucifer meer bij. Die avond

reden we met de wagen naar Schiedam en losten het

materiaal de dag erna bij de ijzerhandel van Huizer aan

de Groenelaan. De betonnen bak was er namelijk nog
niet en wij hadden geen opslagruimte. Gelukkig
mochten we een beroep doen op Huizer, die achter
de winkel nog een loods had staan waar wij gebruik

van konden maken. Daar bleef het ruim een jaar liggen.
Toen de “bodem” in de haven arriveerde, was het gedaan

met de rust. Er waren leden die alle avonden en week-
einden werkten. Er is ongelooflijk veel werk verzet.
Het huwelijk van enkele leden stond zelfs op een heel
laag pitje
Na anderhalf jaar zwoegen en zweten was het zover, dat
het clubhuis officieel in gebruik kon worden genomen.

Het was ingericht met veel schenkingen van de leden.
Daarbij moet je denken aan een aanrecht, kasten, kachel,

doorgeefluik voor de keuken, koffiemachine, sanitair en
vloerbedekking.Tot slot kwam er een bordje op het
drijvende clubhuis met de naam, hoe kan het ook
anderszjan van der jeugd-huis. Over de saamhorigheid
van de leden onderling en het bedrijfsleven in de
Gorzen schrijft een krant in die dagen:
Met de tweede verhuizing stak de gemeente een
handje toe. Wat betreft de palen hoefde de vereniging
zich geen zorgen te maken. Wel moesten de vlotten en
de andere drijvende onderdelen door de leden zelf
gebouwd worden. Een belangrijk aandeel hierbij
leverden Lau Rijntalder en jan van derjeugd, welke
laatste vanaf de oprichting af een uitnemend bouwer
(zowel letterlijk als figuurlijk) voor de watersportver-

eniging is geweest.
De plannen voor een eigen clubgebouw bestonden

voor de club van secretaris H. Bijloo, Voornsestraat

30A, de eerste tijd alleen maar in toekomstdromen.

Totdat de voorzitter; de tandarts S.E van der Broek uit
de Stadhouderslaan, op de Floriade te Rotterdam in
het gebouw van Philips- ,
Dufar een geschikt club- `\

huis meende gevonden 9
te hebben. 1.

De volgende dag `
hebben alle bestuurs-
leden een toegangs-
kaartje voor de

Alle avonden en week-
einden werd er aan de

bouw van het clubhuis -
gewerkt.
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Floriade gekocht, alleen maar om hun aanstaand
clubgebouw te zien. Onmiddellijk zijn er stappen
genomen om de koop van het gebouw zeker te stellen
Op de veiling kwam er dan ook geen andere koper
aan te pas dan alleen “De Nieuwe Waterweg". In een
nacht van zaterdag op zondag hebben toen leden
het gebouw gedemonteerd en op een grote trailer
eigendom van een der leden, werd twaalf kubieke
meter hout naar Schiedam vervoerd. De heer Huizer

was zo vriendelijk om het hout, de ruiten en alles
wat op of aan het gebouw gezeten had, onderdak te
verlenen in zijn ijzeren werkplaats in de Groenelaan.
Anderhalfjaar heeft het clubgebouw-in-wording daar
opgeslagen gelegen. Er kwam geen vergunning af

voor de bouw. Waarschijnlijk werd de vergunning

aangehouden, omdat het toen niet zeker was dat

“De Nieuwe Waterweg” kon blijven waar het was. [. . . ]
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Het Nieuwe Dagblad van maandag 18 november 1965,

dat bericht over de opening van het bijzondere club-

gebouw, geeft daarin een terugblik waarin ook de
inspanning van de leden wordt geprezen:

'Er werd een paviljoen gekocht van de Floriade, dat

als bovenbouw dienst zou gaan doen van het nieuwe
clubhuis. Voor de onderbouw moest een betonnen bak
worden vervaardigd van 20 bij 5 meter Hiervoor

werd toen een lening gesloten bij de gemeente. Drie
jaar geleden begonnen toen de leden met de bouw.
Timmerlui, kantoorbedienden en onderwijzers,
kortom, iedereen hielp mee.Alles werd door eigen
leden gedaan, het ijzerwerk, sanitair; licht, verwar-

ming, bekleding en indeling. En nu z's het dan klaar:

een juweeltje van een clubhuis. Een grote zaal,

waarin vergaderingen kunnen worden gehouden,
dia's kunnen worden

vertoond en allerlei club-
zr tt avonden kunnen worden
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gehouden, vormt het
hoofdonderdeel van het

clubhuis [. . .]'
.F

ll De opening op zaterdag
1 16 november 1965 ging

met veel toeters en bellen
- gepaard. Het eerste gezel-

- lige feest was er.
rt ' 's Morgens om half elf

startten de festiviteiten.
Voorzitter Staas van den



Broek verrichtte de officiële opening, waarna secretaris
Eldert Schallenberg de praeses een pluim gaf voor zijn

doorzettingsvermogen de leden tot zulke clubliefde te
inspireren. Niet alleen moest hij daarvoor weleens 'de "re-« “Q

--__

zweep hanteren” om zijn schaapjes weer aan het werk
-..._ : 7 _i__ , _,

mm 5 -*___

te krijgen, maar ook had hij hiervoor speciaal een `
cursus loodgieten en timmeren gevolgd. En dat voor

" F ._een tandarts 'G
“s Middags nam het recipiërende bestuur talloze compli-

De Berendina van defamilie de jong. De zalmschouw werd
mentjes in Ontvangst' De dag Werd afgesloten met een vroeger gebruikt om te vissen. Toen er twee meter tussen was
onvergetelijke party. De leden feestten tot het al lang gezet was het een prima pteztetjacht.
weer zondag was geworden.Tijd om uit te slapen was
er niet, want op zondag moest alweer vroeg de labs- een aanlegsteiger Het schip lzgt stevig verankerd aan
kous worden voorbereid. Massaal schoven de water- palen. Over de loopplank komt men naar twee trapjes

sporters later op de dag aan tafel. Nu waren zij immers die naar de zaal leiden. Hier heeft men overal een
in de gelegenheid zonder al teveel improvisatie, samen fraai kijkje op de haven. In het zaalije staan moderne
in een grote ruimte de maaltijd te nuttigen.Voor outsi- tafeltjes en stoelen. Er is plaats voor tachtig bezoekers.
ders: labskous is een mengsel van corned beaf, uien en Bij de ingang bevinden zich toiletten, een garderobe

aardappelen; een echte zeemanskost. Dit recept was en een keuken.Aan de achterzijde is een nooduitgang
afkomstig van een van de oudste leden van de vereni- waardoor het schip ijlings kan worden verlaten.

ging, namelijk Kapitein Schotman. Hij stond erop zo Onder de zaal bevindt zich een ruimte waar de masten
aangesproken te worden en was geregistreerd als Kaap van de schepen van de leden zijn opgeborgen, waar

Hoorn-vaarder.Als scheepsjongen had hij daarbij op De een bankschroef en een elektrolaswagen staan zodat
Europa zijn been gebroken. Dat zijn been aan boord van in deze ruime reparaties kunnen worden verricht en
zo'n schip verkeerd gezet en gespalkt werd, lag voor de zeyfs kleine booijes kunnen worden gemaakt en hersteld.

hand. Het leverde hem de bijnaam “manke of kromme Zaterdagmiddag zat er een groepje jeugdleden heel
vlerk` op. Hij was in ieder geval de gangmaker van de enthousiast als volwassen varensgezellen te strijden
labskous. Een regionale krant beschrijft de eetzaal: tegen de traanklieren. Zij maakten namelijk uien

schoon voor de labskous, de zeemansmaaltt'jd die
'Tijdens de receptie hebben de watersporters met trots de leden van de WSV Nieuwe Waterweg in het

hun aanwinst getoond. Het vreemdsoortige schip heeft nieuwe clubhuis ter gelegenheid van de opening

ter hoogte van de Tritonflat aan de Maasboulevard hebben genoten. [. . . ] '
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3.3 Bietsen en versieren voor heien palen
Het vrijwilligerswerk van de watersporters hield niet

op bij de bouw van het clubhuis. Continu waren en zijn
er klusjes aan het vlot, clubhuis of de helling te klaren.

Voordat de jachthaven het definitieve uiterlijk kreeg,
is er met vele handen heel wat materiaal verwerkt.

Zo moesten er bij de aanleg van de nieuwe jachthaven
meerpalen worden geheid. Het vervaardigen daarvan

vereiste creativiteit op alle fronten, weet Eldert
Schallenberg te vertellen. „We hadden de vlotten

verhuisd, maar palen stonden er nog niet in. Daar

hadden we een heibok voor nodig en dat kostte
fl. 350,- per uur. Geld dat we niet hadden.Voorzitter
Henk Kok had berekend dat we zo'n beetje fl. 1000,-

per paal kwijt zouden zijn en dat kon onze armlastige

vereniging niet missen.We deden het dus maar niet.
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Palen slaan voor het afmeren van het clubhuis.

Aan de overkant bij Hoek Loos was men een tijdje later

toevallig bezig met het in de grond slaan van een stalen

damwand. Dat kwam mooi uit, dacht Henk. Hij verza-

melde zeven vaklui om de bij Hoek Loos aangemeerde
heibok, eigendom van de “natte” aannemer Simons uit

Schiedam, te bedienen.Vervolgens stapte Henk Kok
in zijn spiksplinternieuwe Mercedes en reed naar

het terrein van Hoek Loos. Bij het portiershuisje
aangekomen, draaide hij zijn raampje open en zei

tegen de portier: „Ik stuur zo zeven mensen voor

wat werkzaamheden, dus dan weet je dat je ze zonder

meer door kan laten lopen. Hij gaf de man een sigaar
en zo gezegd, zo gedaan.Wij mannen, konden zonder

problemen het terrein op en begaven ons naar de

heibok.We hebben de boot los gemaakt en met veel

' ï



moeite die palen geheid! Het heeft ons geen cent
gekost! Het was natuurlijk niet helemaal eerlijk, maar

ja we hadden nooit ene rotcent; alles moest bij elkaar
gebietst en versierd worden. Het voordeel was dat we
handige leden hadden: wat hun ogen zagen, maakten
hun handen.”
Juist omdat er zoveel 'geregeld' werd en de leden in
het gelukkige bezit waren van gouden handjes had de
watersportvereniging al snel een uitstekende accommo-
datie waar bovendien veel mooie zelfgebouwde
scheepjes lagen. Het was echter een moeizaam karwei
en een lange weg om van een roeiboot of kano via een
vijfdehands bootje uiteindelijk een zo'n acht meter lang
jacht te maken. Dat was iets wat de buitenwacht zich

niet realiseerde. En daarom, hoewel de leden zelf nog

altijd over de Heerenbaai spraken wanneer zij het over

hun collega-watersportvereniging hadden, deden er
over De Nieuwe Waterweg ook praatjes de ronde.

Gerrit van der Wilt vertelt: „Ik weet 11og wel dat we
een keer in de jachthaven van Dordrecht kwamen waar

men al wist wie we waren.We werden onthaald met

de woorden: Jullie zijn toch van die vereniging van

die arme jongens met die mooie boten?'"

3.4 Kojfie, labskous, kaarten en dansen

Met de komst van het clubhuis, kwam er voor de vereni-
ging weer een stuk organisatie bij. En het betekende een
grotere financiële zorg, want er moest een behoorlijke
lening worden afbetaald. Bovendien vereiste het clubhuis
stelselmatig technisch onderhoud en mocht het hoofd-

doel niet vergeten worden: regelmatig de sociale omgang
te bevorderen. Het drijvende huis was immers bedoeld

om de clubleden een vast honk te bieden waar men
elkaar met name in de wintermaanden kon treffen.

Begin jaren zestig beheerden Sacha Steinass samen met
Francien Kouwenoord en Rina Wensveen de clubkas en
deden de inkopen. Bij toerbeurt werden, en worden
overigens nog steeds, bar- en keukendiensten gedraaid.
Ook voor het schoomnaken en onderhoud werden
lijsten samengesteld. Met elkaar maakten de water-
sporters het mogelijk het clubhuis draaiende te
houden. Het trefpunt is jaar in, jaar uit, het decor

van leerzame avondjes, gezellige feestjes en etentjes.
Ieder jaar wordt er wel iets nieuws aan de activiteiten-
kalender toegevoegd. Een programma-onderdeel dat
jaarlijks terugkomt en anno 1997 nog steeds bestaat,

is de al eerder genoemde labskous. Ger Gilijamse, die

bij de ingebruikname van het clubhuis nog maar net
lid gemaakt was door zijn zwager Gerrit van der Wilt,
weet dat nog precies. „De eerste bereiding van het

labskousmaal heb ik ook meegemaakt. De maitre was
Jaap Kouwenoord, de bedenker ervan kapitein Schotman.

Sint Nicolaasfeest in de tweede heifl van de jaren zestig.
Martin van Hagen neemt het serieus op.
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Hij gaf de hele dag aanwijzingen. In die beginjaren
hielpen Anton Slot en ik Jaap altijd met de labskous en

met het voorbereiden van de mosselavondjaap was wel
een strenge baas.We mochten pas uit de keuken komen
en meedoen aan het feest, wanneer de keuken beneden
schoon was.]aren later, toen ik het alleen moest doen
(nou ja alleen, er was altijd wel iemand die hielp), zei
Mark van Doorn weleens tegen mij: „Laat maar staan,
die troep ruim ik morgen wel op”. Dat was dan een hele
opluchting want het kon er “s winters echt koud zijn.

Bovendien had je het ook wel gehad met werken.
Mosselen werden toentertijd aangeleverd in juten
zakken. Het waren nogal hoeveelheden! En dan te
bedenken dat je de mosselen stuk voor stuk door je

handen liet gaan om ze goed schoon te maken. Op zo'n

avond verwerkten we rustig twee- tot driehonderd kilo
mosselen.” Het winterseizoen hield niet op bij een
avondje mosselen happen en het nuttigen van de

beruchte zeemansmaaltijd. Informatieve avonden over
brandpreventie, een dia-vertoning, danslessen, bingo-

avonden, carnaval, Sinterklaasfeest, Ouclejaarsavond,
Nieuwjaars-receptie, Paasontbijt, Spaanse avonden ...
het is maar een greep uit de jaarlijkse winterprogram-
mering van de watersporters. De leden hebben het er

druk mee en roepen elkaar ter verantwoording over het
reilen en zeilen in en rond l1et clubhuis. Dat begon al

met de bouw ervan weet Ger Gilijamse te vertellen.

„Toen het clubhuis nog in aanbouw was, moest ik van

m'n zwager een paar avonden mee om te timmeren. Ik
was nog niet eens lid. Dat lidmaatschap bleef echter
niet lang uit want door m”n hulpvaardigheid te tonen
maakte ik meer kans om een gunstig plaatsje te vero-
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Kindercarnaval begin jaren zestig. Willie Ouwens, Riet
Hoogstad en Elly Ouwens.

veren op de lange wachtlijst die we toen nog hadden

Mijn inzet werd beloond. Ik werd er tussengschoven

en kreeg een fel begeerde ligplaats.Wat me van de
begintijduis bijgebleven is vooral de strakke hand die

Sacha Steinas in het financiële gebeuren van de club

had. Hij werd daarbij goed geholpen door Francien
Kouwenoord.Wanneer je bardienst had gehad, moest je
nog dezelfde avond met haar afrekenen, Henk keek over

haar schouders mee of 11et klopte.”
Ger Gilijamse vervolgt: „En hoewel het clubhuis tegen-

woordig iedere dag is geopend, was het toen slechts
geopend als er iemand van het clubhuisbestuur aan-

wezig was. Zelfs de hal was gesloten zodat je ook geen

gebruik van het toilet kon maken.]o Bockhoven, een
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van de eerste leden die met pensioen was, kaartte in
een vergadering aan dat het handig was in ieder geval
de toiletten buiten de weekeinden om open te stellen
voor degenen die door-de-weeks ook aan het vlot
vertoefden. De barbediening was in de beginjaren in
handen van een vast groepje. Ik kan me nog herinneren
dat Rina Wensveen, Leentje van der Wilt, Francien
Kouwenoord,Theo Veringmeijer en Willem en Alie
Verlinde zicl1 inzetten.Anderen richtten zich meer op

de activiteiten zoals de klaverjasavonden waar Willem
overigens mee begon. Denkend aan die jaren zestig zie
ik Willem Verlinde voor me. Hij werd zo'n beetje onze
eerste vaste “kantinebaasï Later hebben Ger en Mark
van Doorn die taak op zich genomen.Toen zij naar Den

Bommel vertrokken, verblijdde Jaap Kouwenoord de
club met de hulp van een gepensioneerde bootsman
van de Holland Amerika Lijn. Goof de Jager en zin
vrouw tante Antje zijn bekend worden om hun heer-

lijke koffie. Goof zette “s morgens koffie in de koffie-
machine die zo groot was dat deze de halve bar in
beslag nam. “s Middags was die koffie natuurlijk niet
meer te drinken. De nieuwe koffiemachine was een

vooruitgang, hoewel Goof geen problemen had met
dat onmogelijk grote apparaat.
Terugkijkend op bijna 35 jaar clubhuis kunnen we met
elkaar vaststellen dat het een hele grote rol in ons

verenigingsleven heeft gespeeld. De dames die
begonnen zijn bij de leden kwartjes op te halen, blijken
daarmee een goede investering te hebben gedaan

Overigens is het clubhuis zelf in de loop der jaren ook

op onderdelen vervangen en gerenoveerd. Zo verdween

de keuken met het rolluik en kwam er een bar met
koelkast en koffiemachine voor in de plaats. Ook
werden de kozijnen vernieuwd en het interieur aan-
gepast; de vloerbedekking van kokosmatten maakten
plaats voor linoleum waar je zo lekker op kon dansen.
Na ruim achttien jaar is de bar die bij de ingang was
gesitueerd, afgebroken en is er een nieuwe achterin de
club gebouwd.Aan de voorzijde van het drijvende

clubhuis is later zelfs een terras gemaakt.



Hoofdstuk 4 hadden en hebben zi'j ervoor over want de water-
Duidelijk is dat er al vanafhet ontstaan van de sporter en het verenigingsleven aan de jachthaven-

vereniging veel van de watersporters werd verwacht laan is voor velen hun lust en leven. Vooral de
Menig vrij uurtje van de leden van De Nieuwe inannelijke leden vertoeven er veel. Zijn zij niet
Waterweg is aan de vereniging besteed En dat aan het werk of met hun gezin aan het varen,

Veel lie erk onder handige watersporters
'dmaatschap° sociaal en twee rechterhanden

dan knutselen zij in hun spaarzame vrije uurtjes
aan hun schepen of werken aan het vlot of clubhuis.
De vereniging is met veel liefdewerk tot stand
gekomen en moet het nog altijd hebben van zoveel
zelfwerkzaainhei'd.Alleen door inzet en solidariteit

kan de verenigingfinancieel overeind blijven en
haar familiaire sfeer behouden.

Mensen die in de jaren veertig en vijftig lid waren,
hadden veel affiniteit met de scheepsbouw. Velen
werkten dagelijks met hun handen en waren in staat
vakwerk te leveren. Lau Rijntalder was één van de
weinigen die geen technisch beroep uitoefende. Dat

vormde echter geen probleem, want hij droeg zijn
steentje weer op een andere manier bij. Hij vertelt:
„De leden hebben in die vereniging altijd veel voor
elkaar over gehad. Er waren veel leden die in de
scheepsbouw werkten, mensen met gouden handen.
Je deed allemaal wat voor elkaar, wat de een niet kon,

kon de ander wel. Ik was alleen niet zo technisch
aangelegd. Het zwaarste dat ik ooit in rn”n handen had
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genomen, was een potlood.]e begrijpt dat ik van ijzer-

werk niet veel kaas had gegeten. Dat was in dit geval

lastig, want bij de opbouw van de vereniging moesten
nogal eens technische karweitjes worden uitgevoerdje
daaraan onttrekken was er niet bij, dus ik bedacht een
alternatief. Ik sloot een deal met collega-watersporter
Piet Wies. Hij ging voor mij aan de club werken terwijl

ik bij hem thuis ging behangen. Zo kon je elkaar toch

helpen.” „]a, zo ging dat inderdaad,” valt Eldert

_ '°=.--' _ .1;=: “=..a-._

Als het werk afwas werd dat ook met elkaar gevierd. Hier
wordt het schip de Sinbad door Mien Kok gedoopt

Schallenberg hem bij. „Je hielp elkaar uit de brand. Ik
weet wel dat ik een motor in m”n motorboot moest
zetten. Ik gaf er een paar rotklappen met een hoekijzer
op om de motor in de romp te kunnen installeren, maar
het lukte niet. Dammes Witter was wel iemand die goed

in een dergelijke klus was. Ik ging naar hem toe en
vroeg hem of hij acht spanten in m”n boot wilde
buigen in ruil voor het ontroesten van zijn hele casco,
dat hij kort geleden had gebouwd. Dat vond hij prima.
Zo gezegd zo gedaan. Ik had me alleen vreselijk vergist
in het werk dat ik hem had aangeboden. Ik was vier

weken lang tot in m'n hemd rood van dat roesten.”

Er werd altijd hard gewerkt. De werkzaamheden aan
het vlot en de boten begonnen al voor dag en dauw.

En kwam je vier keer niet om een steentje bij te dragen

aan de opbouw van de jachthaven, dan kon je gaan.Aan
zulke leden had de vereniging niets. De boot en het
verenigingsleven moesten echt je passie zijn, want veel

tijd voor andere dingen bleef er niet over. Het thuisfront
klaagde weleens. Er werd vaak ook nog eens ruim de

tijd genomen voor sterke verhalen en ander zeemans-
latijn. Een van de echtgenotes was zo nijdig op het
maar wachten met de warme hap dat zij persoonlijk
de fietsbanden van manlief liet leeglopen.Toch waren
ook de vrouwen regehnatig bij de vereniging te vinden
wanneer de mannen daar aan het werk waren. Zij
brachten de lunch en zorgden voor gezelligheid.
Daar waar het kon, droegen zij hun steentje bij. Mien

Kok: „Ik deed eigenlijk niet zoveel, maar iedereen was
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De Sinbad van Henk en Mieii Kok na de tewaterlating

altijd welkom om een kopje thee bij me te komen
drinken.Vind je het niet aardig van me? We woonden
dichtbij elkaar, allemaal in De Gorzen. Op een na.We

hadden een lid die uit Schiedam-Oost kwam."

4.1 Een grote watersportfamilie
De vereniging is een grote familie, figuurlijk maar ook
letterlijk. Er zijn nogal wat familiebanden te ontdekken

binnen de watersportclub. Familieleden sloten zich in
de loop der jaren aan en werden lid gemaakt. Maar ook

kennissen die geen familie waren van de leden voelen
zich er thuis. Het is een gemêleerd gezelschap waarbij
gezelligheid, hulpvaardigheid en sportiviteit voorop

staan.Alle volwassenen binnen de club hadden vooral
vroeger “oom” of “tante” voor hun naam staan voor
de kleinere leden.Jong en oud vormen een grote

watersportfamilie. De afgelopen vijftig jaar volgden

verschillende generaties elkaar al op. Een leuk voorbeeld
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daarvan is een familie
die al vier generaties een

belangrijke rol vertolkt
S binnen de watersport-

ïå A ~ verenigingjo
-E; I Bockhoven en Marie

Valk voeren sinds 1958
met de zeilboot Marjo.
Dochter Aad Bockhoven

trouwde met Henk
de Groot en bleef de

... vereniging en boot
trouw. Een van hun

kinderen, dochter Yvonne de Groot, trouwde met

Wijnand Hoppe. Dit sportieve stel, dat dus de derde
generatie vertegenwoordigt, is zeer actief binnen de
vereniging. Zij gaven er danslessen en vormen met
enkele andere echtparen de drijvende kracht achter
evenementen als de Pinkstertocht. Zij varen nog steeds

met de L”Aire Yvonne Hoppe zou de boot van haar opa
en oma niet willen missen hoewel het vaartuig wel is
aangepast aan de hedendaagse normen. „We genieten

nog altijd van die boot.We hebben wel het een en
ander verbouwd om wat meer luxe en ruimte te

creëren.\X/at dat betreft zijn onze kinderen, Benjamin en
Deniece verwend. Zij hebben veel commentaar op het
improviseren dat je op het water toch vaak moet doen.

Hoewel, vergeleken met vroeger is varen nu veel luxer
geworden.Toen hadden we aan boord een mandfles
gevuld met water in plaats van ee11 kraan; op de boten

was vaak een buitenwaterkraan bevestigd.Af en toe zie

je ze nog weleens, bijvoorbeeld op de boot van Corry



Noordijk. Het buitenwater werd bijvoorbeeld gebruikt

om de was uit te spoelen.Tegenwoordig zijn er bijna

geen boten meer die geen zoetwaterkraan hebben. En

wat dacht je van de puts! Vroeger deden zes mensen
hun behoefte op de puts; tegenwoordig heeft iedereen
een toiletje aan boord. Om nog maar niet te spreken

van de dekens in het vooronder; die waren altijd nat!
Het voorluik werd afgesloten met een simpel ijzeren

haakje, een beetje regen of golfslag en het hele voor-
onder liep onder ...”
Benjamin en Deniece, die de vierde generatie binnen de

familie vormen, hebben hun sporen al verdiend binnen
het verenigingsleven. Regelmatig voeren zij acts op en
zijn, hoe kan het ook anders, echte waterratten. Dat zij

later een eigen boot zullen hebben, staat nu al vast.
Deniece: „Ik vind varen echt leuk, lekker weg in de

weekeinden en vakanties. Een caravan zou ik nooit

wülen.Waarom niet? Op een boot slaap je het

lekkerst met dat gewiebel.” Niet alle kinderen denken er
zo over. Jammer genoeg heeft de watersportvereniging
daardoor te kampen met vergrijzing. In de jaren vijftig
en zestig was de gemiddelde leeftijd 25 tot 30 jaar;

terwijl dat gemiddelde nu boven de vijftig ligt. De
huidige generatie laat het flink afweten.Van de ruim

vijftig kinderen die de vereniging in de jaren zestig

en zeventig telde traden er slechts enkelen voor wat
betreft de watersport, in de voetsporen van hun ouders.
De tweede generatie die in de jaren vijftig de zomer op
de zeilboot doorbracht, kan wel tot de fervente water-
sporters Wordcn ger-ekend.Thea Mostert (dochter van

Jaap en Francien Kouwenoord),_Ioke \Y/inkelman

(dochter van Sjaan en Jo Willegers), Rosita Dingemans

(dochter van Dit en Tinus van Hagen),Jan en Olga
Sliedrecht (zoon en dochter van jan en Jo Sliedrecht)

en ook Riet van de Kraan, dochter van jan en Fie

Hoogstad weten niet beter of zij hebben gezeild. Riet
van de Kraan: „Als meisje van een jaar of zeven moest
ik m”n vader al meehelpen met klinken. En wanneer l1et

vaarseizoen weer aanbrak was ik fokkemaatje.We
zeilden alles! Als kind vond ik dat best weleens verve-
lend. Het kon namelijk nog weleens lang duren (als er
weinig wind was) en we moesten veel meehelpen.”

„Wanneer we aan het Schoolmeestereiland op het
Brielse Meer lagen, gingen we “s avonds met de jol
naar Rozenburg en namen daar het pontje naar Den

Briel. Het gebeurde meer dan eens dat we door een
paar jongens terug naar het eiland werden gebracht.

Ja, dan lagen de bootjes natuurlijk nog bij de pont. M'n
vader kende geen pardon, dan moesten we desnoods in

het donker zwemmend die bootjes op gaan halen.\X/at
hadden we daar een hekel aan want je moest echt
tussen de rietstengels door zwemmen om bij de bootjes
te komen.” Ondanks die minder prettige herinneringen,

heeft Riet zelf ook weer voor de vrijheid van het water

gekozen en kan zij nu wel genieten van de zeiltochten

die zij evenals haar inmiddels hoogbejaarde vader Jan,
nog steeds maakt. Daarbij profiteert zij van de navigatie-
lessen van haar vader die op 84-jarige leeftijd momen-
teel het oudste nog zeilende lid van de vereniging is.
Overigens is er wel vaak een verschil tussen degenen
die van kleins af aan hun vrije tijd op het Water hebben

doorgebracht, en de “nieuwbakken” watersporters.

Onder watersporters in het algemeen heeft een menta-



liteitsverandering plaatsgevonden.Yvonne Hoppe: „De
regels onder watersporters zijn tegenwoordig veel

soepeler. Vroeger mocht de radio echt niet hard aan
staan en rennen op het vlot was uit den boze. Maar ook
zijn de huideige watersporters vaak niet goed op de
hoogte van de regels die op het water gelden. Zo weten
velen niet eens hoe ze moeten aanmeren. Komen ze met
een bloedgang een haven binnenvaren met voorop het
dek een mevrouw die zenuwachtig met een pikhaak
staat te zwaaien.Terwijl wij allemaal geleerd hebben

Er zijn huwelijken voortgekomen uit de watersportvereniging.
In de afgelopen jaren zijn de rollen in enkele gevallen

ook omgewisseld.

hoe je zelfs zonder achteruit te hoeven varen, kan
aanmeren.”]a, de watersporters van de WSV zijn allen
zeer ervaren schippers. De meesten zitten al vanaf hun
kindertijd op het water en weten dus van wanten.
"Goed schipperen" heet dat: correct aan- en afmeren, de
ongeschreven "boot-etiquette" van het behulpzaam zijn
bij het aanpakken van land-vastjes, niet over luiken
lopen en zachtjes en behoedzaam over het voordek
van andermans schip. Het zijn allemaal zaken die met
de paplepel werden ingegoten. De veelgenoemde

behulpzaamheid onder de leden houdt overigens
ook stand in het vaarseizoen. Bij pech geldt er:
„Men belt...en er komt hulp aangesneld."
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Zo zijn er schepen vanaf ver teruggesleept naar de

thuishaven of kwam er per auto een deskundige"

kijken wat the trouble was.

4.2 Trouwe liefde
Een grote groep van de huidige leden is binnen de

watersportvereniging opgegroeid. In de loop der jaren
is de “familie” wel uitgebreid met “nieuwe” leden.
Vriendjespolitiek heeft daarbij altijd wel een rol

gespeeld. Zo ging het ook bij Piet en Trudy Opschoor.
Piet die inmiddels al jaren bestuurslid is, vertelt: „Begin
jaren zeventig wilden we aan een boot beginnen.
Toevallig was Francien Kouwenoord bevriend met mijn

schoonmoeder en kenden we Thea en Ben Mostert.

Door die contacten werden we tussen de wachtlijst in
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gefrommeld en zijn zo het verenigingsleven in gerold.

Vanaf dat moment hebben we direct actief deelge-

nomen. De eerste ervaring was een carnavalsavond in
1971. Een druk bezochte avond waar de stemming goed

in zat.Wat ons opviel is dat er binnen de vereniging
geen drempels gelden en iedereen wordt geaccepteerd

zoals “ie is. Daarnaast is het er altijd gezellig.”” Ger

Gilijamse voegt daaraan toe: „Vroeger was het zo dat er
alleen maar gekeken werd naar wat iemand kon. Nu is

dat nog steeds een beetje zo.Als je niet zo handig bent,
kom je niet makkelijk de vereniging binnen. Eigenlijk is
het misschien te veeleisend om mensen direct op hun
kunnen te beoordelen. Ieder lid 1110et z`11 steentje

bijdragen, daarnaast moet je een sociaal figuur zijn, een

praatje maken en een biertje met elkaar drinken.



Dat is de kern.”
Dat de vereniging altijd haar gezellige en actieve
karakter heeft weten te behouden is eigenlijk niet
vreemd. Zoals gezegd waren de nieuwe leden vaak al

door familie verbonden aan de club waardoor dezelfde
mentaliteit bleef gelden. Bovendien pasten nieuwe
leden zich makkelijk aan de cultuur aan. Soms werd dat
zelfs heel letterlijk opgenomen. Meerderen hebben
binnen de vereniging hun levenspartner leren kennen.
Uit de feestjes, die later in het boek ook nog ter sprake
komen, zijn de nodige relaties ontsproten. Zo leerde
Ger Gilijamse er zijn vrouw Wil Ouwens kennen.
Maar ook trouwde Leen de Hartog met Olga Sliedrecht;
Gerard Huizer met Rosita Poot; en John Valk met Astrid
Tulling. Er is zelfs weleens een avondje georganiseerd
waarbij iedereen zijn of haar bruidstenue weer uit de
kast haalde om als een grote familie alle trouwerijen
nog een keer over te doen. De meeste paartjes zagen er
nog even sprookjesachtig uit als op hun trouwdag.

Sommigen waren toch wel wat veranderd. Het was
natuurlijk wel gillen van de lach om te zien hoe Cees
en Joke Winkelman de rollen hadden omgedraaid. Cees
als mooie bruid en Joke als statige heer. Cees en Corry

Lans die hun trouwkleding al eens met de zak van Max
hadden meegegeven, speelden respectievelijk bruids-
meisje en bruidsjonker. De vier zorgden bij hun vrienden
voor grote hilariteit, maar dat was geen uitzondering,
want er is geen feestavond voorbij gegaan, waarbij niet
een stunt werd uitgehaald...

4.3 Waar gewerkt wordt vallen spaanders
Alle maanden van het jaar is er bedrijvigheid op de

vlotten van De Nieuwe Waterweg.Worden de boten

niet gereed gemaakt voor een tocht, dan is men er wel
op aan het werk of is er een gezellig onderonsje in het

clubhuis. Ook in de ruimte onder het clubhuis heerst
meestal bedrijvigheid. Ondanks de gezellige werkom-

standigheden worden de leden regelmatig tot de orde

geroepen. Bijvoorbeeld door het volgende berichtje dat
in het eerste clubblad (1975) stond. Het was vooral
Toon Tiggelman die het blad onder pseudoniemen
als Sleeplijnbengelaar, vol schreef.

“W/el, het is weer zover De kelder van het clubhuis is
weer één grote puinzooi. Vl/intertentbalken liggen
ondanks de winter niet op de schepen maar in de
mastenrekken en de gebruikelijke collage van oude
huiken, preekstoelen, oude roeispanen, ankers,

electriciteitskabels, corsetten, putsen, dressoirs,

stukken oud ijzer nylonkouswindijzers etc, etc, is
dit jaar weer uitgebreid met rollen tapijt, dotten oud
asbestmateriaal of uitmekaar gewaaide postduiven
ik kan het niet meer zien, en een verbi'jsterende serie

oude accu ”s. Het is echt niet overdreven, maar als u

de berg zeildoek ziet die in de vorm van verwaar-
loosde dekkleden en huiken in de kelder ligt; daar

kan een zeilmakerfi ongeveer een maand op draaien.
Haalt u het weg! Binnen 14 dagen wordt een schoon-

maakploeg enkele avonden opgesloten in de kelder
en gaat de gehele troep in de vuilcontaineif

In dezelfde uitgave lezen we dat het werken aan de

boot niet altijd een pretje is. Regelmatig vindt er een



stevige scheldpartij plaats of is er sprake van ingehouden
woede.Toen Ouwens definitief aanstalten maakte om

zijn terrein met een hek af te gaan sluiten, zodat de
leden van De Nieuwe Waterweg in de weekeinden niet
meer bij hun hellingterrein konden komen, schreef hij:

“Nostalgische herinneringen ofwel de toekomst-
droom van een hellingpatiënt in 1973.
Zodra de eerste voorjaarszonnestralen zich van
hun goede kant lieten zien, gaarde ondergetekende
de moed bijeen om - mede gedwongen door de wat
onverwachte verkoop van zijn schip aan nieuwe
eigenaar - een hellingbeurt aan te vragen en het
schip de bekende knip- en scheerbeurt te geven. Voor

deze gelegenheid, gekleed in een romantisch classifi-

ceerderspak - met capuchon- in de bekende hurkzit
onder het vlak (dezelfde houding die al eeuwenlang
toegepast wordt op het kleinste kamertje voor een

prettiger bezigheid) met een roterende staalborstel

in de handen en de sjagrein duidelijk leesbaar op
het rood doorgroefd indianengezicht, meteen aan
het rotste karwei.' vlakborstelen.

Op deze zonnige dagen komen er altyd veel mensen

naar de helling. Kennissen, zwi'erig gekleed in pakkie I,

medeleden, kennelijk hun eigen schip verwaarlozend
(zoveel polyester schepen hebben we immers niet in
onze vereniging) want ze begeven zich slechts pratend
op het terrein om anderen van het werk te houden.
Het eerste gejank van de boortolborstel moet hen
kennelijk als muziek in de oren hebben geklorikeri

want bij dat geluid spoedden enkelen zich reeds in

de richting van het karwei'. De eerst aangekomene

was duidelijk een oud schipper wiens ogen door het
zoute water kennelijk aan lager wal waren geraakt.

Dit viel tenminste op te maken uit zijn vraag:„Zo,
schipperije, aan het roesttollen?”
Daar ondergetekende niet zijn sores aan des
persoons wilde toevoegen vertelde hij hem dat hij
bezig was met bootmassage, waardoor het schip wat
hoger aan de wind zou kunnen varen. Uit de contra
repliek bleek dat de oogarts slechts een zeer
bescheiden rol in 's mans leven had gespeeld.
De volgende passant bleek het nog bruiner te kunnen
bakken. Hij plaatste zich wijdbeens voor de boot en
staarde over de zwoeger en diens noeste arbeid heen,
naar de zon en zei terwijl de eerste rode stofwolken

fachtbouwer Piet Ouwens Sr. in het midden, links zoon Piet

en rechts zoon jan aan zijn zijde.
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zich om des zwoegers hoofd wervelden en aan zijn
bezwete li']fplakten:„Heerlük hè, dat wij eindelijk
weer eens van het zonnetje kunnen genieten ”
Er kwamen er nog velen die dag; kijken, keuren en
kletsen totdat de galemmer bij ondergetekende
overliep en hij - rood tot op zijn navel toe - in zichzelf
verzuchtte: als datpokkehek in die gang toch es op
slot kon toen nog in de verste verten niet

bevroedend hoezeer zijn verzuchting bewaarheid
zou worden !”

Er zijn ook leden die zich wat minder ergeren aan
mensen die niet om te werken maar om te relaxen
naar het vlot komen. Zo schilderde Cees Lans gewoon
om zijn vrouw Corry heen toen zij zich tijdens zijn

schilderwerkzaamheden op het dek had geïnstalleerd
om te genieten van de zon. „Laat Kneel maar lekker

liggen, ik schilder er wel omheen,”” zei Cees toen hem
gevraagd werd of het niet lastig was dat z”n vrouwtje

lag te zonnen. Hun boot, de Navini heeft het hele
seizoen met een afdruk van een zonnende Corry

rondgevaren.

4.4 Ambachtslieden bouwen zelf
Het bouwen van een jacht is vakwerk. Het zuiver

uitstroken en in de zwei maken van bouwspanten is
niet voor iedereen weggelegd.Alleen een ijzerwerker,

meubelmaker of timmerman is in staat een schip te
bot1wen.Amateurs zijn er dan ook niet te vinden
onder de “stalen botenbouwers”.
Zo”n tachtig procent van de schepen die destijds aan

vereniging De Nieuwe Waterweg aangemeerd lagen,

zijn door de eigenaren zelf gebouwd. Een hoog

percentage dat te verklaren is uit de combinatie:
ambachtslieden, connecties met scheepswerven en
geldgebrek. Zeker in de beginperiode bouwde bijna

iedere watersporter zijn boot zelf. Van de thans
aanwezige vloot is een respectabel aantal schepen
zelfgebouwd of zelfgetimmerd.

Vaak is dat het tweede en zelfs derde schip in

successie. De afmetingen van het gemiddelde schip zijn
de laatste jaren toegenomen. De gemiddelde lengte van
een hedendaags schip bedraagt ongeveer tien meter. Er
wordt overigens bij de WSV een maximaal toegestane
lengte van 10.49 meter gehanteerd in verband met de
beschikbare ligplaatsen.

Wel werden veel casco”s zelf ingetimmerd. In het voor-
jaar van 1996 kwam de boot van Martin van de Bosch

gereed. En de drie boten die in de jaren zeventig
werden gebouwd behoren ook tot de laatste serie zelf-

bouw. De eigenaren van deze schepen, Ger Dingemans,
Ger Gilijamse en Piet Opschoor, kunnen beamen dat er

in het compleet zelf bouwen van een schip l1eel wat

uurtjes werk gaat zitten. Op een achternamiddag zaten
zij in de kuip te fantaseren over l1et bouwen van een

nieuwe boot. Eigenlijk hadden de drie heren daar alle-

maal wel zin in. Het idee werd al snel werkelijkheid. De
schoonvader van Ger Gilijamse - Piet Ouwens, ja daar

is hij weer - ontwierp een schip dat in drievoud door
de watersporters zou worden gebouwd. Zo gezegd zo
gedaan. De bouw begon achterin de Schiedamse
Makkerstraat, gelegen aan de Buitenhaven. Piet Opschoor:
„We hebben daar vier jaar lang aan de boten gebouwd.

“s Winters was het afzien.Als het steenkoud is, is het



geen pretje om buiten aan dat ijzer te

werken. Maar we trokken de borst-
rokken en bivakmutsen aan en gingen i
er toch tegenaan. Die jaren zijn we
niet veel thuis geweest en werden we
op de club ontzien.
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Daar moest in die tijd immers aan de .
helling worden gewerkt. Gelukkig
namen de andere leden onze werk-

zaamheden vaak over. Het stressen en
kou lijden is zeker niet voor niets .. .
geweest. De kroon op het werk was het moment dat
een kraanschip de Buitenhaven binnenvoer - dat schip
schoof overigens maar net tussen de sluis door aan het

eind van de haven - om onze boten tewater te kunnen

laten.We hebben al jaren plezier van de Sancho Pancho

de Don Quichotte en de Rossinant zoals we de drieling

hebben genoemd naar het bekende boek van de
Cervantes.A1s het aan de schepen ligt, zal dat ook nog

wel jaren zo blijven.””



Hoofdstuk 5

Voor de boten de landvasten los gooien, is het een
druk van jewelste in de haven Tassen worden inge-

l n en de bemanning, meestal wel in gezelschap
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n gasten, stapt aan boord Vroeger was het

helemaal net een volksverhuizing. Toen werden zelfs
servies, pannen en beddengoed iedere week naar de
boot meegesleept. Eenmaal aan het varen is het tijd
voor ontspanning. Het water zorgt voor rust en avon-
tuur en brengt de watersporters naar geliefde plekjes.

Gelzefde plekjes steeds drukker bezocht
Avonturen op het water bezorgen gouden tijden
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Het Brielse Meer Haringvliet, de Zeeuwse wateren,
iedere bestemming heeft haar charme. Men geniet er
van het buitenleven, soms als een Robinson Crusoë,
soms met een grote groep vrienden.

In de beginjaren werkte iedereen nog op zaterdagoch-
tend. Het weekeinde was kort; toch werd er in verhou-
ding meer gevaren dan tegenwoordig. De bestemming

was afhankelijk van de wind, wrikriem of een te licht
buitenboordmotortje van 5 pk.Vaak gingen de
boten via de Nieuwe Maas richting Brielse Meer.

Zaterdagmiddag vertrok de hele stoet zeilers, nadat
de halve huisraad was ingeladen, over de eb. Dit van
Hagen kent het ritueel maar al te goed. Samen met haar

man Tinus en haar kinderen was zij ieder weekeinde
van de partij. „We vertrokken altijd pas op zaterdag-

middag als de mannen uitgewerkt waren. Elke week
werd er een legerzak ingepakt met dekens en huisraad.
In die tijd had je niets dubbel, dus je nam de halve huis-
raad mee achter op de fiets.””'l`hea Mostert voegt

daaraan toe: „Je had natuurlijk ook geen slaapzakken;

we hadden een soort dekbedden van gedroogd gras en



daaromheen zat een oud gordijn als
hoes. Het drinkwater ging in een p
grote mandfles.”” Niemand deed
moeilijk over het gesjouw.]e wist
niet beter. Lau Rijntalder overkwam
ook iets “lolligs”. Hij had zelf geen
boot maar omdat hij wel bij de
vaste kern van de vereniging hoorde,
voer hij regelmatig mee met zijn

vrienden. Zo was hij vaak bij Henk
de Jong te gast. Piet Wies kan zich
de keer dat hij mee op vakantie ging
nog goed herinneren. „Lau zou j
meegaan varen. Zijn vader kwam

zijn plunjezak naar het vlot brengen. Hij zei: „Ik zet
hem hier even neer, maar denk erom de eieren liggen
bovenop.”” Nou, je begrijpt natuurlijk wel weer wat er
gebeurde, de eieren overleefden het niet lang. Niet

omdat er onvoorzichtig met de tas werd omgegaan,
maar omdat Lau er bovenop ging zitten; we hadden

gelijk advocaatl” Schallenberg schatert mee: „Nou weet

je nog.]a, Lau had altijd van die dingen. Ik weet ook
nog wel dat ik aan hem een keer m”n boot uitleende.
De hele boot was opgetuigd en Lau deed precies de

zeven handelingen die nodig waren om de 1,5 pk
motor te starten en zo de haven uit te varen. Het
motortje draaide en Lau wilde wegvaren.Wat hij niet
zag was dat de schoot achter de paal bleef hangen en
zoveel kracht had dat de boot weer terug op z”n plek
werd geduwd. Dat gebeurde tot drie keer toe! Wc

hebben hem laten stuntelen en natuurlijk hard
gelachen.Ja, die Lau dat is een factotum!””

Defamilies Verwey, Van Hagen en Bockhoven.

5.1 Surfen met gebreide zwembroek in
Hoek van Holland
Jan Hoogstad vaart inmiddels al meer dan 70 jaar. Lang

voordat hij betrokken was bij de oprichting van de
vereniging, namelijk vanaf 1927, maakte hij al tochtjes
met z”n eerste boot. „Toen de vereniging er nog niet
was lag ik met een kano in de Schiedamse haven, wat

M

was dat ook leuk! Ik had altijd een grote hutkoffer aan
boord voor kussens, bestek, en een kampeertent voor

vier personen.We voeren met de kano, moeder-de-vrouw
ging vaak mee, de Maas op. Meestal gingen we richting
het grind ter hoogte van de Brienenoordbrug. Ik kan
me ook nog wel herinneren dat er aan de kant van de
Shell een geultje was waardoor je naar Hoogvliet kon
van-:n.We kampeerden daar bij een aan de dijk gelegen
boerderij, genaamd Oud Engeland. Daarvandaan vertrok
ik met een groepje vrijgezellen regelmatig met de



bootjes naar Hoek van Holland.We wachtten op een
goed “tijtje” en gingen richting zee om vervolgens de

pier om te varen en ons door de golven met de boot op
het strand te laten gooien. Op het strand kiepten we die
boot weer leeg en liepen
naast de boot opnieuw de zee in.We sprongen er in en
peddelden door de branding heen om ons vervolgens
weer op het strand te laten gooien. Prachtig! We
waren echt de tijd ver vooruit want het was eigenlijk
een soort surfen natuurlijk. En vergis je ook niet in de
modieuze badkleding. Ik had een hippe zwembroek die
maar net de edele delen bedekte. Het was een gebreide
broek die eindeloos nat bleef en waarvan de gerstekor-
rels “s avonds nog in je achterwerk stonden gedrukt.

Maar goed, je kon niet alles hebben in die tijd.

Overigens waren we in Hoek van Holland vaak zo

in de weer met die golven dat we het tij helemaal

vergaten. Dus moesten we met de zogenaamde heen-en-

weer-boot terug, omdat tegen tij in roeien niet te doen

was. De volgende dag had ik het dan niet makkelijk!

Dan had je een paar armen van het roeien met al

die boten op sleeptouw, die weer terug moesten
vanuit Hoek van Holland.”

5.2 Dansen bij tante Annie uit Nieuwesluis
Veel van de plekjes die Jan Hoogstad met zijn boot

bezocht zijn verdwenen of onherkenbaar geworden.
Een van de bekendere locaties uit die tijd was
Nieuwesluis, toentertijd gelegen aan het begin

van het Brielse Meer, de sluis richting kanaal door

Voorne en Putten. Het was een verzamelpunt voor de

Schiedamse watersporters. De zeilbootjes voeren er in
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Het Schoolmeesterhaventje in ±1960, toen er nog geen brug
over het Brielse Meer was en de begroeiing laag was.

de weekeinden vaak naartoe. Op zaterdagavond was
het feest; dan kon je dansen in het café van tante Annie

met de pinda-automaat.]an Hoogstad: „Iedereen in de

omgeving wist al dat wij daar zaterdags de boel onveilig

maakten. Ons vermaak betekende voor de polderjon-

gens die er ook kwamen, een avondje uit.We hadden
altijd wel een optreden. Maar ook buiten het café
waren we altijd bezig.Terwijl het gros binnen aan het
feesten was, gingen wij met een paar mannen aan

boord en hesen bijvoorbeeld alle matrassen en dekens

in de mast.”” Ook het vaste ploegje van Willegers,

1
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Kouwenoord en Van Hagen was regelmatig

in Nieuwesluis te vinden. Dit van Hagen: „Het gebeurde
regelmatig dat na een avondje tante Annie, de po

onvindbaar was. Moet je nagaan als je met een paar
kleine kinderen aan boord zit en er moet er één plassen

is de po weg. En die mannen lachen, ja hoor, hing de po
weer bovenin de mast.Trouwens het was altijd improvi-
seren met die kleintjes.Wij hadden een zelflozende
kuip die ik kon afsluiten en vullen met warm water
om alle luiers in te wassen. Op een keer toen we in
Nieuwesluis waren had ik de luiers ook gewassen. Maar

omdat het zo regende, kreeg ik deze niet droog.Toen ik
dat even later bij het boodschappen doen tegen de

bakker vertelde, zei hij: ,Joh, haal die luiers, hang ze maar
lekker te drogen bij die warme ovens.Ja, zo deed je dat.””

5.3 Qverstekende koeien op Brielse meer
Het schoolmeestereiland, Leeuwenhoek, de land-
verbetering bij de Beer en Oostvoorne, het drijvende
café-restaurant de Watergeus en het Veerhuis bij Den
Briel. De leden die nu veertig jaar of ouder zijn hebben
daar hele fijne herinneringen aan. In de jaren vijftig

voeren daar, nog voordat het meer op de hoogte van
Vierpolders, werd overkoepeld door een brug, twee
ponten; Nieuwesluis-Blankenburg en Den Briel-
Rozenburg.
Het Brielse Meer was toen heel rustig.Veel van de
eilandjes die er nu zijn waren toen nog zandplaten

waarop boompjes werden geplant.Van het verplichte

verkassen na drie overnachtingen was nog geen sprake.

Je kon de boten tellen: 1 speedboot, een paar motor-

boten en de rest betrof zeilboten. In een gemiddeld

weekeinde kwam je zo”n twintig boten tegen. Het
natuurgebied de Beer was toen dubbel zo groot. In

die tijd was het bezitten van een boot nog steeds iets
bijzonders. Maar ondanks het feit dat er nog weinig
watersport op het Brielse Meer was, viel er altijd wel

iets te beleven. Meestal lagen de boten van De Nieuwe

Waterweg bij elkaar. Kinderen spraken onderling af. Of
ouders dat nu wilden of niet, zij trokken in groepsverband
met elkaar op. Dat ging zelfs zover dat de boten soms
na de sluis aan elkaar werden vastgebonden en naast
elkaar verder tuften. Bij "rondgaan" (het via het toen

nog doorvaarbare kanaal door Voorne en Putten richting

Haringvliet varen) gebeurde l1et ook dat vrouwen en
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fo Willegers in zijn

Q 4 ;§2iš<;. sloepje met dochter
joke en schoonzus.

\_'Vní> Mrin
f kinderen bij

Nieuwesluis van
boord stapten en
de twaalf kilometer
langs het kanaal
lopend aflegden.
Gewoon om de
benen te strekken

en onderweg met
elkaar te kletsen.

Vaak waren zij dan nog eerder in Hellevoetsluis dan

de mannen met de boten.
Eenmaal op de plek gearriveerd was het tijd om

onderuit te zakken en met elkaar te kletsen, te eten en
te drinken.Thee of hooguit koffie natuurlijk want voor

iets anders was geen geld. Hoewel de ontspanning
meer dan eens werd verstoord ...Je maakt van alles
mee op het water. Een leuk voorval is dat van de

overstekende drachtige koe.]o \Willegers vertelt: „Een

van de vele keren dat we met ons clubje op het Brielse
Meer lagen, zagen we ineens een drachtige koe over-

zwemmen. Op zich al een gekke gewaarwording, maar
wij dachten ook: als die koe volloopt dan zinkt ze. Dus

wij hebben de koe geprobeerd met vier man tegen een
vlot aan te duwen om haar weer op het droge te
krijgen. Dat lukte. Nou joh, de boer die inmiddels al
op zoek was naar zijn kostbare bezit, was zo blij als

een klein kind en wilde ons graag een beloning geven.

Wij zeiden: „Stort maar wat in de clubpot.” Bleek later

Veranderd vaarwater

In 1951 werd het Brielse Gat gesloten, in de Botlek

werd een dam aangelegd waardoor de Brielsche Maas

veranderde in Brielse Meer. De Brielsche Maas werd in

vroeger tijden bevaren door de koopvaarders die o.a.

richting Oost-Indië gingen. De Oude Maas kreeg in die

jaren een schutsluis die aansloot op het Hartelse Gat,

dat toen een natuurlijke rivier was.Tien jaar later werd

deze sluis al gesloopt. Daarvoor kwam de Voornse

sluis, aansluitend op het zogenaamde Voedingskanaal,

in de plaats. Er veranderde nogal wat in de vijftiger

jaren. Ook werd tot groot verdriet van de waterspor-

ters, het kanaal door Voorne afgedamd en verdween de

ingang van de Bernisse die later weer terugkwam,

maar de doorgang naar het Haringvliet was verdwenen

voor de vaart. De Botlekbrug verrees met een kruip-

hoogte van drie meter. Later is deze brug samen met

de oude Spijkenisserbrug opgevijzeld tot zo'n acht

meter hoogte. In een volgend stadium is de
Spijkenisserbrug vervangen door vier delen van de

voormalige Moerdijkbrug. Het totale watersportgebied

kwam er de afgelopen decennia anders uit te zien. Zo

dwong de Deltawet in 1970 tot sluiting van het

Haringvliet en de haveningangen van Stellendam,

Dirksland en Piershil gingen dicht. De Barendrechtse

brug over de Oude Maas verdween evenals enkele

bochten in het vaarwater die niet handig waren voor
de 'cluwvaart'. Ook de Westgeul-Noordgeul en het

Kruiteiland moesten eraan geloven.



dat die boer fl. 400,- had overgemaakt! Toen hadden
we eigenlijk wel spijt, want dat betekende dat we per

man honderd gulden hadden verdiend en dat was een
heleboel geld in die tijd. Eerlijk gezegd, hadden we het
geld graag voor onszelf gehad. Maar ja, nu was de kas
gespekt.”

5.4 Verhalen over of tzjdens vakanties?
Evenals de weekeinden, werden de vakanties ook met
elkaar doorgebracht. Francien Kouwenoord weet nog
dat er tijdens de eerste bootvakanties, tenten mee-
gingen om voor voldoende slaapmogelijkheid te
zorgen. De kinderen konden op die manier gezellig bij
elkaar slapen. „De eerste vakantie gingen we met twee
boten weg en namen we een tent mee. Die tent, een

paar ijzeren pennen en een stuk zeil, hadden we
gehuurd.]e had immers niets zelf in die tijd.We hadden

altijd zoveel plezier. Vooral als Jaap de kinderen voor

het slapen verhaaltjes ging vertellen. Nou, hij maakte er

maar wat van.Assepoester, Roodkapje, alles haalde hij
door elkaar. Wij zaten natuurlijk stiekem mee te luisteren

en hadden de grootste lol,” vertelt Francien Kouwenoord.
Het was altijd improviseren. Dit van Hagen kan zich wel

herinneren dat zij tijdens een van de vakanties met de
boot niet mochten aanmeren.

„We kwamen een keer in een haven waar we niet
mochten liggen. Dat moet je net tegen die mannen
zeggen, dus de één riep dat hij directeur van Wilton
was, de ander dat ie van Justitie was en zo ging het
even door. I-Iet had effect want ineens waren we wel

welkom.We waren blij dat we alsnog een plekje hadden,

maar voelden ons wel vervelend behandeld.

Onze mannen konden slecht tegen hypocrieten.Toen
we weer vertrokken zag ik dat zij met broekzakken vol

handel aan boord stapten. De een had tomaten; de
ander klapbessen; ze hadden aan wal weer van alles
geroofd.Tinus zei toen we wegvoeren: „Laat ze lekker
de zenuwen krijgen met hun kapsones. Ik heb ook als
dank voor de “gastvrije ontvangst” nog een pakje siga-

retten neergelegd op het dek, maar dat is net zo
gemeend als hun optreden: het is een leeg pakje
De vakanties duurden vroeger nooit lang. De meeste
werknemers hadden hooguit twee weken vrij. De reis
ging daarom niet al te ver. Soms ging men toch langer
weg, maar bleef in de buurt. Zo konden de mannen
halverwege de vakantie vanaf de boot naar hun werk

reizen. Dat heen-en-weer-reizen was ook de bedoeling
van Jo Willegers. „We lagen in Heusden en ik zou als
enige maandag met de bus naar Schiedam gaan om

een week te werken. Nou het hele dorp Heusden

stond overeind! Ik werd al vroeg door alle boot-

vrouwen naar de bushalte gebracht. En gelachen dat

ze hadden want we werden voor de juiste bushalte van

het kastje naar de muur gestuurd. De een zei dat ik hier
moest opstappen, de ander stuurde me een paar straten

verder. Ik was heel Heusden doorgelopen met die
vrouwen achter me aan die me allang gedag hadden

gezegd met hun gestifte lippen. En die Brabanders
hielden maar vol dat het buske zo zou komen.
Uiteindelijk miste ik natuurlijk het buske en
ben ik die week maar op de boot gebleven.”
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Nogmaals het Schoolmeesterhaventje.
Boten vanjan en Piet Ouwens, defamilie

van Hagen en Broekhoven.

Lau Rijntalder ontsprong nog maar
net de dans,Jan Hoogstad kon echter
een aanvaring niet meer voorkomen

„Ik weet nog wel dat ik met m”n
sloep in de haven van Den Briel

,.. __..
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5.5 Pech op het water: van nat pak tot gratis
kookeiland

Af en toe gebeurde er ook weleens iets vervelends.

Ongeluk zit in een klein hoekje. Een nat pak kan nog

wel tot de categorie leedvermaak worden gerekend.

Vaak is pech minder lachwekkend. Zo heeft Lau
Rijntalder een keer in zak en as gezeten toen hij
dacht een aanvaring tegemoet te gaan. „Er was een

Vijf-Eilandentocht en ik zou de boot van Schallenberg
richting Dordrecht varen. Hij moest werken dus ik
vertrok alvast met zijn vrouw en kind. Onderweg
deed het motortje het niet meer. Ik probeerde niet in
paniek te raken maar op de woelige Waterweg naderde
wel een grote zeeboot. Ik zag ons er zo op af koersen.
Het enige wat ik nog kon doen was met een grote vlag
op het voordek gaan staan wapperen. Gelukkig werd

mijn noodsignaal gezien, maar ik kan je vertellen dat
het heel eng was. Ik zat “m echt wel te knijpen.”

....U lag samen met Jan Valk die al een
zeilschip had. Het waaide als een

gek. Op een gegeven moment werd
er een hele grote bak dwars door de
haven geduwd. Ik dacht dat gaat niet
goed en riep naar de vrouw die aan

het stuur stond: „Gooi je anker uit! ” Zegt dat wijf (sorry,

ik heb er geen andere woord voor): „Dat kan niet want

het anker zit vastgelast.” Nou, hebbie daar weleens van

gehoord? Je kon er natuurlijk op wachten! De boot van

Jan Valk werd geramd en had een behoorlijke deuk en

ik had gelijk een kookeiland want m”n keuken werd
door de klap 25 centimeter opgeschoven Lekker
daar lag Jan met z”n “hyper-moderne* boot. “Smitje”, de

havenmeester uit Den Briel gilde tegen die lui: „Daar
horen jullie meer van! En ik schreeuwde ondersteund
met wat krachttermen dat ze voor mijn part verzopen.
Erg genoeg is het stel een paar jaar geleden op het
Haringvliet verdronken.” Wanneer het over pech gaat,
kan Dit van Hagen er ook wel een paar stories aan
toevoegen. „Wij liepen met die zeilboot altijd vast! Wat
kon ik nie dan verbijten aan Tinus.Altljd liep-ie aan de

grond. Zo ook een keer op het Kruiteiland. Dat lag op de
kop van de toenmalige Westgeul, de verbinding tussen



de Nieuwe Waterweg met de
Oude Maas.We!werden er door de wind zo opgegooid.
Toen was het best wel eng. Ik heb de kinderen uit de
boot gehaald en op het eiland gezet en we hebben het
roer uit de boot getrokken. De waterpolitie moest er
aan te pas komen om ons weer van dat eiland af te
krijgen. Oh. _ ..oh. _ .ohl Het ging ook een keer bijna mis
bij een spoorburg.Tinus zag wel dat hij er niet onderdoor
kon, maar bleef maar toeteren. Hij was echter te kippig
om te zien dat die stenen brug helemaal niet open kon.
Nou, hilariteit weer. Op het moment werd ik er gek van,
maar achteraf konden we er natuurlijk wel hartelijk om
lachen.Wij hebben ook een keer brand in de boot gehad.
Dat gebeurde bij het gas aansteken nadat we een nieuwe

gasfles hadden aangesloten. Er was iets misgegaan. Nou

ik vloog door de hele boot. Ik heb m°n dochter Elly
eruit gegooid en de jongste, Rosita, was al overboord
gesprongen. Dat was nog het gevaarlijkst. Het was
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een paniekactie van haar want zij kon nog helemaal
niet zwemmen.Achteraf is dat nog goed afgelopen. De
boot was zwart en m°n haar een beetje verbrand maar
verder was er niets ernstigs gebeurd. Het liep gelukkig
altijd wel goed af. Zo viel ik in Nieuwesluis een keer
van de kademuur. Nou, ik zal je vertellen: dat was echt
een heel eind. En wat dacht je dat Elly zei: „We zagen je
nog voorbij komen langs het patrijspoort.Waarom heb
je niet even gezwaaid?” Nou, het was een wonder dat ik
niets had gebrokenl”
Joke Winkelman werd ook een keer met bezorgde
woorden onthaald nadat zij een gevaarlijke val maakte.
„Toen ik verkering had met Cees gingen we met m'n
ouders mee en voeren over het Amsterdam Rijnkanaal.
We kregen een sleep van een zandschippertje en
gingen daardoor veel sneller. Na de lift wilden we als

Er werd en wordt vaak in groepsverband gevaren en gezwommen.
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dank geld geven voor de kinderen die aan boord waren
van onze sleper. Ik ging op de voorpunt staan om het
geld aan de schippersvrouw te geven.Toen die vrouw
zag dat het geld was wilde zij het niet aannemen. Ik

helde daarom nog wat meer voorover om het haar toch
te geven. Ik reikte echter te ver en viel overboord.
Toen ik weer aan boord was geklauterd zag ik Cees
bezorgd kijken, maar ik kwam er al snel achter dat
dat niet om m”n natte pak ging of de gevaarlijke grote

schroef van het binnenvaartschip, want hij zei:
„Hebbie dat geld nog?”

5.6 Streken: parasailen, kruimels en modder
Gelukkig kan er om de meeste pech-verhalen worden

gelachen. Leuk zijn ook de kwajongensstreken die meer
dan eens werden uitgehaald. Eldert Schallenberg was er
slachtoffer van. „Rond de jaren vijftig hebben wij geloof

ik het parasailen ontdekt! Henk de Jong had een para-

chute gekocht waarmee hij aan het experimenteren was.

Nou joh, ineens zag ik m”n dochter Fransje boven de dijk
uitstijgen. Hadden ze dat kind aan de parachute vastge-
bonden en zo de lucht in laten gaan.]a, dat flikten zel”
Piet Wies kan daar de nodige verhalen aan toevoegen.
,Ja, Fransje trok wel vaker de aandacht zonder dat Eldert
dat wist. Ik weet nog dat ze een nieuwe boot hadden,

een prachtige opgebouwde reddingsloep genaamd De
Malle Mok. Schallenberg was zo groos. Hij voer over het
Ijsselmeer en zwaaide enthousiast naar de mensen aan
de kant. Hij dacht namelijk dat ze naar hem zwaaiden
vanwege zijn mooie boot. Hij had echter niet in de gaten

dat dochter Fransje die inmiddels een aantrekkelijke

jonge meid was, op het voordek in haar badpak lag.”

5.7 Weer thuis: zwemmen in Schiedamse haven
Eenmaal thuis van een weekeindje Brielse Meer of

Haringvliet namen de watersporters vaak een laatste duik
in hun eigen jachthaven.Vroeger werd in de Schiedamse

haven veel gezwommen. Daar was immers ook het

“open zwembad'. De watersportkinderen maakten daar
zelden gebruik van maar leerden wel vroeg zwemmen.

Al waren het ukkies van een paar maanden jong, toch
werden ze zo in het water gedompeld. Ook door-de-
weeks werd er vaak gebruik van de boot gemaaktjoke
Winkelman en Thea Mostert weten zich nog wel te
herinneren dat Thea°s moeder, Francien Kouwenoord,

vaak een boot vol kinderen had.]oke Winkelman:
„We gingen altijd naar de boot om te zwemmen. Dat

vonden we natuurlijk veel leuker dan zwemmen in het
zwembad dat iets verderop lag.We moesten na de zwem-
pret wel altijd de boot weer boenen, want ome Jaap

mocht er niets van weten. Die wilde liever niet dat zijn

boot vuil werd en daarom moesten alle sporen worden

weggevaagd. “Thea Mostert: „Daar pestten ze m'n vader
regelmatig mee. Zo hadden ome Jo en ome Tinus toen
m'n vader er niet was, expres de hele boot bedrukt met

vieze modderlaarzen; de hele boot zat onder de bagger-

sporen. Een andere eel1te oom die later aan boord

kwam, zag dat de boot vreselijk vuil was en maakte

hem snel schoon. De grap was dus mislukt! Hij nam het
maar op zich want hij was veel te bang dat hij van m'n
vader op z”n kop zou krijgen. En ome Jo en ome Tinus
maar lachen.”
Joke vertelt dat niet alleen de kinderen maar ook de

volwassenen regehnatig in het water van de jachthaven

lagen: „In de haven waren altijd allerlei activiteiten te



doen. Zo gingen er meer dan eens mannen en kinderen
met een plankje achter de boot hangen. Dat deed m“n

vader ook een keer. Maar in mum van tijd zakte zijn
wollen zwembroek af. En een lol dat al die vrouwen
hadden. Ik weet nog goed dat ik dat als klein kind
helemaal niet leuk vond. Ik vond het gemeen dat ze
m”n vader zo zaten uit te lachen. M`n vader zat er
natuurlijk helemaal niet mee, hij had zelf ook de
grootste lol. “Minder lachwekkend waren de zwem-
vestjes van toen.Als kind kon je hoog of laag springen,
maar een zwemvest moest je aan.Waarschijnlijk zijn de
reddingsvesten uit vroeger tijden er de oorzaak van dat
de vereniging zoveel snelle, jonge uitstekende zwemmers
telde. De zwemvestjes van kapok bleken namelijk al
heel snel poreus te zijn en zich te vullen met water.

Daardoor had het zwemvestje een averechts effect: het
zonk als een baksteen in plaats van de “drenkeling” drij-
vende te houden.]e moest dus hartstikke goed kunnen

zwemmen om boven water te kunnen blijven.

Het zo herkenbare punt voor de Schiedamse watersporters
aan het begin van de jachthaven.



Hoofdstuk 6
Feestjes werden evenals vergaderingen in de begin-

jaren gehouden in gehuurde zaaltjes zoals cafe' De
Nieuwe Brug, de lbron, Tivoli en zaal Irene. De
komst van het bracht daar verandering in.

Fees

Een eigen onderkomen bood bovendien de mogelijk-
heid nog meer dan in voorgaande jaren te organi-

seren. Zeker z'n de wintermaanden is er bijna maan-
delijks een feestje. En zo niet, dan trefje er zeker elke
zaterdag- en zondagmiddag watersportvrienden om

tochten houden team-spirit boog
atieve geesten die tegen verlies kunnen
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mee te kletsen en wat te drinken. Bovendien is het
drijvende verenigingshuis een vertrekpunt voor vele
uitstapjes en reizen. Want de watersporters van De
Nieuwe Waterweg vormen een reislustig volk. In het

vaarseizoen maken zij' tochten op de Nederlandse
wateren en in de wintermaanden zoeken zij verre
oorden op. Het liefst met elkaar

Vergeleken met vroeger zijn er tegenwoordig weinig of
geen zeiltochten rond Schiedam. Spraakmakend was de
jaarlijkse Vijf-Eilandentocht. De Nieuwe Waterweg was
altijd goed vertegenwoordigd met haar zeilboten.Vaak
kregen de boten zonder motor een sleep van de politie
te water naar het startpunt. Daar begon het wedstrijd-

zeilen en werden de leden fanatiek. Hoewel. . ., er was
altijd wel weer iets bijzonders aan de hand met de
Schiedamse watersporters. Zo weet Mien Kok nog wel
dat alle boten bij de Beningen waren vastgelopen tijdens
de Vijf-Eilandentocht. De wedstrijd werd niet gewonnen
door De Nieuwe Waterweg, maar niemand ging zitten

treuren want hoewel de boten helemaal scheef lagen
heeft Mien een grote stapel pannenkoeken gebakken.
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Wedstmjden op het Brielse Meer, 1951.

In ”47, “-48 en *49 waren er drie zeilwedstrijden vanaf
het Schiedamse Hoofd. Martin van de Bosch weet zich
nog wel het een en ander te herinneren van die tochten
eind jaren veertig. „Er waren wedstrijden van het
Schiedamse Hoofd naar Den Briel. Bij het Schoolmeester

eiland moesten we afstoppen en wachten tot het tij was
gekeerd. Met vloed gingen we weer terug.Afl1ankelijk

van de wind was je een hele dag in de weer met zo”n
wedstrijd.” Bij een van die wedstrijden was Henk Kok de

oorzaak van een lachsalvo. Hij had van tevoren heel dik

gedaan over zijn deelname en kwam op scherp naar de
start. Iedereen keek vol verwachting toen zijn boot aan

de start verscheen. Het was natuurlijk lachen toen alles

richting Hoek van Holland stoof en hij naar de kant

van Rotterdam ging. Dat er . -- =
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waarin het volgende
verslag staat afgedrukt:

.-If' ur”De zeilboot van de

fam. j. Ouwens

“Nieuwe Waterweg streed laatste strijd

bij ideaal zeilersweer.

Driemaal is scheepsrecht zeggen ze als goede varenslui bij de

watersportvereniging De Nieuwe Waterweg en daarom werd

er in het afgelopen seizoen dan ook driemaal gezeild om de

Parool-wisselbeker. Gisteren was het voor de laatste keer. 't Is

Paroolweer hadden ze “s morgens langs de kant gezegd en er

was geen woord Frans bij. Evenals de twee Zondagen voor-

dien, toen er gezeild werd om de wisselbeker, was het ook nu

weer ideaal weer. Hoewel geen winnaar van een eerste prijs

in de laatste wedstrijd, werd de heer J. v.d. Heyden, schipper

van de boot Anneke, aangewezen als de over-winnaar in het

algemeen klassement.Voor dit jaar komt hij in het bezit van

de Paroolbeker. Er stond een lichte bries, toen de witte kara-

vaan gehoor had gegeven aan de starttoeter en majestueus de

Maas opvoer. Het veld was spoedig verdeeld. In de kopgroep

lagen de meesten van de favorieten uit vorige wedstrijden en

aan de staart bengelden de boten, die geen al te beste start

hadden, of nu al blijk gaven vaan een zeker onvermogen. De

RP 5 van de rivierpolitie hield hen gezelschap.Tussen hen in

scharrelde ook het kleine notedopje van de jongste deelne-

mers aan deze tocht, de 13-jarige Tini v.d. Bosch en zijn 10-

jarige neefje Jan v.d. Bosch, die met de Barracuda propaganda

maakten voor 'jong geleerd is oud gedaan'. Nadat de midden-

moot even nog gehandicapt was door een Zweedse houtboot,

welke de Oude Maas opvoer, ging men op de Botlek direct

over tot kruisen binnen de boeien. Om kwart voor twaalf arri-

veerden de eerste boten, Marian van L. Kok en Rija van

J.Wensveen, aan de finish, die was bepaald bij het Brielse Veer

l---]



6.1 Reis om de wereld in uppie
Het eerste kasgeld van de vereniging werd bij elkaar

gebracht door het draaien van een flm die de heerW.
van Hoogstraten, lid van JC Schiedam had gemaakt
tijdens zijn bijzondere zeiltocht om de aarde met het
zeilschip de Alk.Vlak na de Tweede Wereldoorlog sprak
zo'n tocht zeer tot de verbeelding.Temeer omdat geen
enkel Nederlands zeilschip (buiten de zeilende beroeps-
vaart) een reis om de wereld had volbracht. De tocht
startte in Schiedam en eindigde helaas door schipbreuk
halverwege de Rode Zee. De Waterkampioen van 15-11-
1946 vermeldt uit het logboek van de Alk de start:

'Den 1en ]uli 1946, des voormiddags 5 uur; vertrokken

wij' met het zeiljachtAlk uit de Wilhelminahaven van

Schiedam met als eerste bestemming Las Palmas bij
de Canarische Eilanden. De Alk is een stalen kits,
gebouwd in 1940 door de Gebroeders van Grevenstein

te Usselmonde. Het schip is lang 12, 60 meten breed

3, 60 meter en heeft een diepgang van 2 meter Het

zeiloppervlakte aan den wind bedraagt 75m2

verdeeld over kluiveøç stagfok, grootzeil en bezaan.

Verder voert het schzp een breefok van 40 m2 en is
uitgerust met een 4 cylinder Kromhout-Herculus
hulpmotor van 60 pk. De bemanning bestond uit

den kapitein-eigenaarfl. van Nieuwkoop en de Heeren

Wvan Grevenstein en Whloogstrate. Een enkele vriend
was gekomen om ons voor vertrek nog eenmaal de hand
te schudden en 'goede reis' toe te wenschen! Het was
goed weer flauwe zuidwestelijke koelte, afwisselend

bewolkte lucht.'

De Alk vond zijn einde op 15 maart 1948 tijdens de
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stranding op een rif in de Rode Zee vlak nabij de Golf
van Suez. Het logboek vermeldt hierover:

'Te 3.45 uur echter liep het schip met geweldige

schokken op een rif De zee brak zwaar over ons en

elke volgende golf wierp het schip er verder op totdat

het op ongeveer 50 voet van de rand in ongeveer
3 voet waterplat op bakboordzzjde zieltogend bleef
liggen Mijn arme schip: ik begreep dat het afge-
lopen was '

In de loop der jaren zijn er meer watersporters geweest
die unieke en gewaagde tochten hebben gemaakt met
hun schip. Zo ook een van de leden van De Nieuwe
Waterweg, de Vlaardinger Bertus Zijdenbos. Hij verwierf

landelijke faam toen hij in 1969 met zijn zeiljacht Santa

Maria een reis om de wereld volbracht. De Santa Maria
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Een van de eerste clubtochten.

is een jacht van de Sabina-klasse, ontworpen door Frans
Maas en gebouwd bij de Gebroeders Maas in Breskens.

Bij deze 11,10 meter over alles metende cruiser/racer

licht het accent Wellicht iets meer op het Wedstrijd-
zeilen op zee dan op het maken van toertochten_Toch
is het geen jacht dat voor een dergelijke Wereldreis is

ontworpen. De heenreis ging via het Panama-kanaal en
de terugreis via Kaap de Goede Hoop. Hij vertrok op
61-jarige leeftijd op 4-7-1966 samen met zijn zonen
Bertus jr. en Louis en zijn jongste dochter Marian. De

kranten en vakbladen waren lovend. Zo lezen we in de
Waterkampioen van 6 augustus 1970:
'De reis van Bertus Zijdenbos zinkt zelfs een beetje
in het niet vergeleken met die van andere illustere

zeilers die Zijdenbos voorgingen rond de wereld.
Onze landgenoot verbeterde geen snelheidsrecords,

hij zeilde niet non~stop, meestentzjds had hij één of

soms twee bemanningleden aan boord, hij nam de

tijd rustig in de aangelopen havens en hun omgeving

rond te kijken, waarbij hij ook de nodige rust kon
nemen. Men zou daardoor bijna geneigd zijn de reis
van Zijdenbos te bagatelliseren. Maar het beeld dat
wij hier vluchtig schetsen is verre van compleet.
Zijdenbos is in alle opzichten self-supporting, iets
wat beslist niet gezegd kan worden van veel van
zyn collega-wereldzeilers. De reis werd uitsluitend
door Zzjdenbos en zijn familie bekostigd. De nautische
kennis die broodnodig is om een dergelijke reis tot een
goed eind te brengen, vergaarde Zij'denbos helemaal
zelfHij kon niet terugvallen op een gedegen school-
opleiding, want deze strekte zich niet verder uit dan
de lagere school. Vooral dit laatste aspect van de zeil-

reis van Zijdenbos willen wij hier nog graag even

onderstrepen. Zonder de nodige ondergrond, vooral op

wiskundig gebied, is het waarachtig geen sinecure om

jezelf de nodige navigatorische kennis bij' te brengen,
vooral omdat de astronomische navigatie zeker geen

kwestie van praktijkervaring is. Voorbereiding en

vertrek vonden in alle stilte plaats; dus geen perscon-
ferenties vooraf maar eerst laten zien watje waard

bent. Daar kunnen al degenen die ook zo nodig een
wereldreis moeten maken en deze met veel tam-tam
aankondigen, eens een voorbeeld aan nemen. [_ _ _]
Wij' willen in het kort en goed aldus zeggen: Bertus
Zijdenbos heeft een geweldige en prachtige daad
gesteld. Heel Nederland, maar vooral allen die de

watersport een warm hart toedragen, kunnen
trots op hem zijn.'



“/edstrijd commissaris
Dammes Witter en
jan v/d Heiden
overhandigen een prijs

Hij werd op 26 juli, na
36350 zeemijlen te
hebben afgelegd met de
Santa Maria, met veel
toeters en bellen inge-
haald. Een stukje uit het
verslag in de
Waterkampioen:

1 'Op de dag van de

van Bertus Zijdenbos, de eerste Nederlander die met
ojficiële aankomst

een klein zeiljacht de wereld is rondgevaren, was van

deze lauwheid niets te merken. De vlootjachten die
Bertus op De Nieuwe Waterweg tegemoet voer en

daarna volgde naar zijn woonplaats Vlaardingen,
groeide tot veel grotere proporties dan de organisa-

toren hadden verwacht. Vliegtuigen vlogen over film-
cameras snorden onophoudelijk, het getoeter van

scheepshoorns afkomstig van de kleinste jachtjes tot

50.000-tonners toe, was niet van de lucht, interviews

werden afgenomen, autokoplampen flitsten aan ter
verwelkoming, vlaggen wapperden, gejuich en
applaus weerklonken, autoclaxons lieten zich ook
niet onbetuigd, kortom dit was een ontvangst zoals
nog nooit een Nederlandse weleer te beurt is gevallen.'

Ook van de hedendaagse vloot varen er schepen naar

het buitenland, zoals de Iris van Ron Ott, de boot van

Desiree Verlegh, de Avenir van Jan en Riet van de Kraan,
de Vamp of Hamble van Peter en Nini Bottenberg, de

Don Quichotte van Ger en Rosita Dingemans en de
boten van Trudy en Piet Opschoor en hun dochter
Lucienne. Natuurlijk zijn de schepen nu wel veel beter
uitgerust met apparatuur, maar hoewel er volop gevaren
wordt naar alle uithoeken van het land, de Waddenzee,
de Belgische Kust en soms naar Engeland, is het toch
wel duidelijk dat de pioniersgeest van vroeger een beetje
getemd is. Het varen is veelal juist een relaxed gebeuren

geworden. Zo zijn er inmiddels een aantal VUT-ters en
gepensioneerden die hun schip als heerlijk zomerverblijf
gebruiken en zonder gehaast en gedoe leuke tochtjes
maken.

6.2 Pinkstertocht opent spetterend vaarseizoen
Sinds 1985 wordt om het jaar een Pinkstertocht georga-
niseerd. Deze boottocht die op vrijdagavond start en op

maandagavond eindigt in de Schiedamse haven is het

begin van het vaarseizoen. Zo'n gezamenlijke start van

het seizoen was er eigenlijk vanaf de beginjaren. In de
jaren vijftig was er zowel een openings- als sluitingstocht.

De bestemming was meestal hotel Corner House in

Nieuwesluis of café Uiterlinden in Hellevoetsluis. Een

dergelijke tocht betekende voornamelijk inspanning. De
zondagochtend begon al vroeg met een zeilwedstrijd en
een vossenjacht op de oevers van het Brielse Meer was
ook niet ongebruikelijk. De openingstochten raakten
uiteindelijk in het slop. In 1985 werd de draad weer
opgepakt met dc Pinkstert0cht.AJlc dcclncmcrs, dat

waren er in dat jaar zo”n 35 boten met in totaal 100

bemanningsleden, verzamelden zich in de haven van



Spijkenisse. Daarvandaan begon zaterdagochtend de
puzzeltocht die via Zuidland en Goudswaard naar
Middelharnis leidde. In laatstgenoemde plaats stond
de maaltijd klaar en was het na alle inspanningen tijd
voor een feest. De volgende stond het Vuile Gat richting
Strijensas op het programma waar wederom het eten
klaarstond; een barbecue. De route werd over de Kil en
Oude Maas weer huiswaarts voortgezet. Een herhaling
van de Pinkstertocht liet niet lang op zich wachten. Het
40-jarige jubileum in 1987 was aanleiding tot de tweede
editie.`\X'/ederom verzamelden de Schiedamse waterspor-
ters zich in Spijkenisse. Een andere route, namelijk via
Nieuw-Beijerland en door de Beningen, bracht de boten
opnieuw in Middelharnis. Het was een heftige tocht
want er stond een zuidwesterwind, windkracht 7. De
boten kregen op zondag een dag rust; de bemanning

niet! Er kwam een trailer met fietsen richting de buiten-
haven en de deelnemers werden verplicht de tocht per

De zeilboten na de wedstrijd Schiedam-Den Briel aan het
Hoofdplein beginjaren viiflig.
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fiets voort te zetten. Een ander vervoermiddel inzetten
werd traditie. Zo werden de watersporters een volgende
keer opgehaald met een bus om te sporten in de sporthal
beheerd door Tom en Liesbeth Roovers (dochter van
Toon en Wil Tiggehnan). Ook is er van boot tot boot
overgestapt.Tijdens een van de latere clubtochten werd
namelijk een feestavond georganiseerd op partyschip m.s.
Oost-Friesland. De Pinkstertocht 1997 gehouden ter ge-
legenheid van het vijftig jarig bestaan van De Nieuwe
Waterweg, was wederom een succes. Het lijkt wel of de
organisatie zichzelf iedere keer weer wilde overtreffen.
Bij aankomst op de plek van bestemming in Vianen,
bleek een heuse circustent klaar te staan. De gigantische

barbecue werd afgesloten met bruisend feest.Alle deel-
nemers kregen galakleding om aan de danswedstrijd mee
te kunnen doen. Een travestietenshow eindigde onder het
genot van veel champagne in een toost op de volgende

vijftig jaar. Veel tijd om te slapen was er niet meer over.

Het ontbijt werd de volgende dag genuttigd in een nabij

gelegen restaurant. De watersporters gehuld in kleding

Eäfii



uit de jaren veertig en vijftig, zetten hun zonnigste gezicht
op en vervolgden de puzzeltocht na het stevige ochtend-
maal, waarbij ze verwend werden met een leuk koperen
doosje vol zangzaad. De reis ging per boot naar Culemborg
waar enkele kilometers te voet werden afgelegd.
Zingend voeren de puzzelaars terug naar de haven van
Vianen. Op het water, studeerden zij namelijk een lied
in voor het songfestival dat op het avondprogramma
stond. Inmiddels had ook de organisatie niet stilgezeten.
De circustent was omgetoverd tot een middeleeuws
restaurant.Voor de tent brandden mysterieuze vuren.
Heksen met rotte tanden en een vreselijk stemgeluid
heetten het gemêleerde gezelschap welkom in de tent
die door jute, kaarslicht en stro op de grond onherken-
baar was geworden. Het had makkelijk het decor van

een flm kunnen zijn! Alleen de gasten die aan tafel

schoven pasten niet in de tijd. De watersporters moesten
namelijk al kleding van de jaren vijftig naar het diner

komen.Vetkuiven, petticoats, paardenstaarten, knicker-

bockers en petten: het waren geen robuuste figuren

uit de middeleeuwen; maar uit de beginperiode van de

watersportvereniging. Gelukkig was er in deze tent wel

ruimte om “in de breedte te lachen” want de acts en

niet altijd even zuivere tonen, werkten natuurlijk op
de lachspieren.Tot in de late uurtjes werd er gedanst en
gefeest! Wonderbaarlijk was weer de metamorfose: een
paar uur later kwamen de watersporters terug in een
opgeruimde circustent om een kop koffie met een
lekkere wafel en een likeurtje te nuttigen. Kosten nog
moeite werden gespaard. En nog belangrijker: ondanks

het slaapgebrek en harde werken, bleef de stemming

goed.Alweer voor 9.00 uur werd massaal de Spaanse

Macarena gedanst. En vooraan stonden dc leden van
het eerste uur. Eigenlijk ook niet zo vreemd; zij

hebben na vijftig jaar organisatie wel conditie
opgebouwd

6.3 Lustige Trekkers reizen buiten
Nederlandse grenzen
Hoewel er watersporters zijn die met hun jacht naar
België, Frankrijk, Engeland en zelfs Scandinavië varen,
blijven de meeste boottochten beperkt tot binnen de
landsgrenzen. In de jaren zeventig werden de grenzen
steeds vaker naar het buitenland verlegd.Al snel gingen
er tijdens de gezellige wintermiddagen in de club.
stemmen op om met elkaar een buitenlands reisje te
boeken. De families Dingemans,Winkelman en Mostert

begonnen ermee. In 1976 gingen zij voor het eerst een

lang weekend naar een kuuroord in Duitsland. Rosita

Dingemans: „Daar spaarden we voor. In die tijd was

Duitsland echt al een eind. Dat weekeinde was een
succes. De volgende keer gingen er nog meer water-

sporters mee want niemand wilde iets missen. De groep
werd ieder jaar groter en al snel noemden we ons voor
de grap: de Lustige Trekkers. De Lustige Trekkers zochten

het soms ook dichtbij huis onder begeleiding van Jan
Oranje, en logeerden in een Nederlandse kampeer-
boerderij.
Ook is het alweer tien jaar traditie met een (dubbel-
dekker)bus in het najaar de zon op te zoeken in Spanje.
Gezellig met elkaar op het strand liggen, naar de markt
o111 sokken, handdoeken, sieraden en goed bedoelde

troep te kopen, terrasjes te pikken, shoppen in Barcelona

en musea en natuurlijk jachthavens in de buurt te



bezoeken. De plaatselijke watersportvereniging in
Pineda del Mar heeft niet voor niets een sticker van

de Schiedamse vereniging op de deur. Bij de besloten
club op het strand, staat de deur altijd open voor de
Schiedamse vrienden. Rookkanonnen, cd°s drank en vis
worden aangesleept om er met elkaar een nautische
party van te maken; een feest dat de laatste keer eindigde
in zee om af te koelen van het dansen...
Er zijn echter ook serieuzere reizen georganiseerd voor
de Lustige Trekkers, bijvoorbeeld een culturele trip naar
Praag. Dat bleek een spraakmakende reis te zijn. Prachtige
gebouwen, opera, glaskunst en veel cultuur op straat.
Uiteraard een bootreisje door de stad met aan boord
een muzikant zodat de voetjes onder het zeemansmaal

van de vloer konden. De dagtrips vallen niet echt onder
de vakanties, maar zijn wel heel gezellig en vaak ook
leerzaam. Meestal vertrekt er begin december een bus
vol naar een leuke winkelstad om daar kadootjes voor

De leiding van de clubtocht 1997.
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Een optreden tijdens het 35-jarig jubileum.

de Kerst in te slaan en alvast te genieten van een
Glühwein. Op zondagen zijn er regelmatig wandelingen
zoals de Schiedamse stadswandeling of een strandwan-

deling met bezoek aan de stormvloedkering. Ook
natuurgebieden zoals de Rhoonse grienden worden
bezocht. De watersporters kennen zo langzamerhand
zowel het water als de streek rond Schiedam op hun
duimpje. Ettelijke malen gehouden auto-puzzeltochten

en een fiets-puzzeltocht met veel vragen over de streek
zijn daar debet aan. De watersporters zitten dus niet
vaak thuis. Het is een reislustig volk, dat altijd

vol plannen zit.

6.4 Lachen in de lengte
Bij watersportvereniging De Nieuwe Waterweg was
door de jaren heen de humor altijd ere-lid. Zo was het
éénjarig bestaan van de vereniging aanleiding om er
een gezellig avondje van te maken. Omdat er toen nog
geen clubhuis Was, vierden de watersporters het jubi-

leum in de Warande bij dansschool Westhuis. Mien Kok:
„Je moest daar in de lengte lachen, anders paste het niet.



Ik weet ook nog wel dat het klapstuk van de avond een
literfles Oude Klare was. Het was echt iets bijzonders

want in die tijd had niemand jenever. Zelfs niet in

Schiedam. Die avondjes dansten en zongen we of ons
leven ervan afhing.Vooral dat zingen ging er heftig aan
toe. Het hoefde niet mooi te zijn, als het maar hard wasl”
Dat zingen, daar zijn ze trouwens nooit meer van afge-
komen, de watersportertjes, informeel met en zonder
begeleiding en serieus bij optredens. Niet alleen het
éénjarig bestaan, ook het tweejarig bestaan werd gevierd.
In de regionale kranten die de avond beschreven, wordt
over het jaarfeest van 1949 gesproken. Zo lezen we in
De Rotterdammer van 23-2-1949:
'Op gezellige wijze heeft de watersportvereniging De

Nieuwe Waterwegzaterdagavond in Tivoli te Schiedam

het jaarfeest gevierd. De Musquito's zorgden voor de
muziek. De Rollies hebben enkele sketches opgevoerd.
De voorzitter; de heer SJ-? van der Broek deed medede-

ling van een voorstel van de VVVGevraagd werd of

er eigenaars van zeil- of motorboten bereid zijn hun

boten, al of niet met schipper; te verhuren aan buiten-

landers die hier hun vakantie komen doorbrengen.

De schepen zullen varen op de Zuidhollandse en

Zeeuwse wateren.
Als er voldoende animo is zal de Schiedamse VVV

bemiddeling verlenen. De heer Van der Broek sprak
er zijn voldoening over uit dat de aanlegsteigers bij
het voormalig Balkengat zyn gereedgekomen. Ook de
waterleiding is aangelegd. Er is zelfs nog meer plaats
beschikbaar dan oorspronkelijk was gedacht. Voor

een vijftiental boten is nog ruimte.”

6.5' Kunstgebit en garibaldi
Alleen al over de grappen en gekke gebeurtenissen zou

je een boek vol kunnen schrijven. Een paar anekdotes

uit de beginperiode. Mien Kok: „Ik weet ook nog goed
dat onze eerste Sinbad te water werd gelaten. Moeder
Mien moest de boot dopen; dat lukte natuurlijk pas
toen ik de fles champagne voor de tweede keer tegen
de boot aan ketste.Af1jn, de boot kon gaan varen. Er
stonden zoveel mensen te kijken en daarvan stapte er
ook een heel aantal aan boord. Maar mij waren ze
vergeten! De dopeling stond aan de kant te zwaaien.”
Jo Willegers: „De eerste feestjes waren in het café van
Janus van Gerven in de Gorzen en later in de Amstelbron.
Ik weet wel dat ik eens bij een zangrepetitie m”n gebit
brak. Er was altijd wel wat. Zo hadden we ook eens een

optreden. Een vriend van mij,Tinus (van Hagen) was zó
zenuwachtig, dat hij niet meer kon lullen_\X/e hadden

De afgelopen 50jaar zijn er heel wat songs geschreven.
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allemaal consumptiebonnen gekregen en ik zei tegen
hem: „Tinus neem een paar cognacjes voor je keel.

Dat deed hij en dat hielp tot hij erachter kwam dat de
consumptiebonnen niet golden voor cognac.Toen kon
“ie van schrik weer niet pratenl”
Dit van Hagen voegt eraan toe: „Ik zal je vertellen, met
die man van mij maakte je altijd wat mee. Die had echt
aan het toneel moeten gaan.We hadden eens een
optreden en daar had “ie een Garibaldihoed voor nodig.
In die tijd droegen oudere heren dat nog op zondagen.
Hij natuurlijk die Garibaldi vragen aan z”n vader, die
daarop zei: „Ja jongen, je mag hem lenen, maar je
weet dat ik er heel zuinig op ben.” Nou dan weet je
het natuurlijk wel, dat moet je net zeggen dan gaat het

juist mis. En oh, die man was er zo zuinig op... Afijn, het

toneelstuk was voorbij en alles was goed gegaan.Tinus
maakte een grote buiging en terwijl “ie dat doet, haalt
Jaap Kouwenoord een grap met hem uit door die hoed
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over z”n hoofd naar beneden te trekken. Heel die hoed
gescheurd! Hij trok “m zo over z”n hoofd heen! Tinus

draaide zich om op dat podium en zei: „Vuile lelijke
klerelijer.” Hij zat echt in de rats vanwege z”n vader. Op
weg naar huis had “ie nog de zenuwen. Hij zei tegen me:
„Wat moet ik nou morgen tegen die ouwe zeggen? ”
Ik wist het natuurlijk ook niet, maar dacht: dat zien
we morgen wel. Komen we de volgende dag bij m'n
schoonvader en die vroeg uiteraard hoe het optreden

was gegaan. Zegt Tinus: „Nou dat is ook wat.Jij, met
je ouwe Garibaldi; ik heb er nog mooi mee voor gek
gestaan want ik zette hem op en hij scheurde direct.”
Zegt z”n vader: „Ja jongen, het was ook zo”n oud ding

En zo kwam Tinus er weer mooi onderuit met dat

toneelspelen van hem. Echt hoor, die heeft z”n roeping
wat dat betreft misgelopen.”

6.6 Van danslessen tot navigatiecursussen

Om een beetje bij te blijven, het was tenslotte Travolta-

tijd, kregen de watersporters eind jaren zeventig, in 1977

om precies te zijn, dansles van de heer en mevrouw
Gouw-Meijnders. Op zaterdagavond kwamen de

sportievelingen naar de club om de fijne kneepjes van
het dansvak te leren. De kinderen vonden dat ook wel

interessant en zo gebeurde het dat ook voor de jonge
garde in de winter van 1978 danslessen werden gegeven.

Leentje en Gerrit van der Wilt namen dat op zich en
hadden zo'n twintig jonge watersportertjes onder
hun hoede.Yvonne en Wijnand Hoppe namen de
lessen later over e11 zorgden ervoor dat er in l1et

wiebelige clubhuis werd gedanst: van zwierige walsen
tot flitsende Rock 8: Roll.Jong geleerd oud gedaan vond
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Kim van de Kraan, Jeroen Oranje, Dimitri Dingemans,
Jeffrey Sliedrecht en Corine Gilijamse

iedereen: een echt lid van De Nieuwe Waterweg moest
immers wel voorbereid zijn op de vele swingende feest-
avonden die nog zouden volgen.

De intocht van Sinterklaas, trouwerijen, etentjes, dans-
lessen, Spaanse avonden, Carnaval bijna iedere maand
is er wel iets gezelligs te doen in het drijvende clubhuis.

Uiteraard biedt het ook ruimte voor serieuzere aangele-
genheden.Vergaderingen en werkoverleggen worden
er ook gehouden en zelfs cursussen.

In de loop der jaren zijn de regels voor watersporters
steeds meer aangescherpt. Had je vroeger geen papieren

nodig, tegenwoordig is een vaarbewijs verplicht voor
schepen die sneller varen dan 20 kilometer per uur of
langer zijn dan 15 meter. Ook is met de komst van de
verkeersbegeleidingssysteinen op grote rivieren, een

marifoon uitluister- of zelfs een aanmeldingsplicht van

kracht. Hiervoor dient tevens een diploma te worden

behaald.
Een aantal jaren geleden is
onder de toenmalige
minister van verkeer en
Waterstaat, Neelie Smit-
Kroes, een algehele
verplichting tot het

behalen van een vaarbe-

wijs afgekondigd. Daarbij
gold een overgangsrege-
ling voor watersporters

die minimaal al vijf jaar in

het bezit van een boot
waren. Zoals met zoveel ambtelijke regelingen klopte er

in de praktijk weinig van en deden zich de meest
bizarre situaties voor. „De wereldberoemde oceaan-

zeiler Connie van Rietschoten,” vertelt Toon Tiggelman
die in die periode secretaris was van de vereniging,

„die bij wijze van spreken op een schip is geboren,
maar op dat moment geen eigen schip had, kreeg het
diploma niet en werd verplicht het - voor hem onbenul-
lige papiertje - te behalen, terwijl iedere amateur die
kon bewijzen dat hij al vijf jaar een halfvergane visroei-
boot in de tuin had liggen, het wel kreeg.

De betreffende ambtenaren wilden van geen wijken
weten en de kranten stonden er in die dagen bol van.”

Veel watersporters begonnen hals-over-kop voor veel
geld aan de cursus waarbij ook bij het examen nog
eens een flink bedrag moest worden betaald. Enkele
jaren later Werd de hele regeling in die vorrn weer afge-

blazen, maar toen waren veel mensen hun geld al kwijt.

„Ik herinner me nog uit die tijd dat wij het voor elkaar



kregen dat het examen kon worden afgenomen in ons
clubhuis, waar we van een zeevaartschool-leraar negen

maanden les kregen,” aldus Toon Tiggelman.„ Er kwam
nog een aantal examenkandidaten van andere vereni-
gingen bij die elders lessen hadden gevolgd. Er werd
namelijk alleen ontheffing verleend om een rijksexa-
menzaal in te richten wanneer er een minimaal aantal

kandidaten was. Onder toezicht van drie of vier rijksge-
committeerden werd het examen afgenomen aan
-speciaal voor deze gelegenheid gehuurde- lpersoonsta-
feltjes. Het was zoals bij alle tegenwoordige examens
een multiple-choice-opgave en voor veel ouderen -die
soms al veertig jaar of langer voeren- toch een hele
opgaaf om de soms pietluttige verschillen in de

antwoorden te ontdekken en aan te kruisen. Daar

hadden onze jongere leden echter een kunstje op
gevonden. Ronnie van der Holst en Nicolai Tiggelman

bijvoorbeeld, destijds nog middelbare school-leerlingen,
leerden ons hoe je met vingersignalen het nummer van

de vraag die je niet wist, door te geven.Als je met de

linkerhand op de linkerbovenhoek van het tafeltje
leunde, was het antwoord A, met de rechterhand op

de rechterbovenhoek B, enzovoort. Het aantal geslaagden

bij De Nieuwe Waterweg lag veel hoger dan bij de overige

-vreemde- deelnemers, maar dat werd toegeschreven

aan de buitengewoon kundige manier van lesgeven
van onze leraar ...”

6. 7 Iedere gelegenheid wordt aangegrepen
Iedere gelegenheid voor een feestje wordt bij de

vereniging aangegrepen. Zo zijn er ieder jaar wel enkele

jubilea te vieren. Het begon met een serie koperen brui-

loften. Ger Gilijamse: „Het koperen huwelijksfeestje van
Ben en Tl1ea Mostert was het begin van een traditie.

We studeerden een liedje in me een bijpassende act.
Het was het nummer “Pak je koffer en ga” gezongen op
de wijs “Is je moeder niet thuis” van Nico Haak.
Joke Winkelman had de tekst geschreven en deed de
regie, streng wel te verstaan. Het moest perfect zijn.
We hebben wat avondjes gestudeerd om de tekst uit
ons hoofd te leren. Dat liedje ken ik nu nog! Gelukkig
mochten we later spieken.Want de afgelopen twintig
jaar hebben we zoveel sketches en liedjes opgevoerd.
Ik geloof dat het liedje voor Jack van der Holst op de
melodie “Ben met Catootje naar de botermarkt geweest

de kroon spande. Daar kwam geen eind aan.]ack

werd overigens verrast met dat feest. Hij ging met de

VUT en dat vonden wij reden voor een feestje. Hij zat
op zaterdagmiddag thuis gezellig met zijn vrouw Corry

te fonduen toen Piet Opschoor en Jan Oranje hem met
loeiende sirenes kwamen ophalen. De hele straat liep

uit. Corry zat in het complot, zij moest er immers voor
zorgen dat hij thuis was. Ze stapten in de wagen en we
'gierden' van Rotterdam-Zuid vandaan naar de club.

Daar stonden alle vrienden hem op te wachten voor

een spontaan feest.



Hoofdstuk 7
De watersport groeide in de zeventiger jaren explosief
terwijl tegelijkertijd de industrie aan de oevers van de

Waterweg groeide. Consequentie daarvan was dat de
ls binnen de scheepvaart strenger werden;
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zowel voor de recreatieve als de beroepsvaart.
Het drukke verkeer maakte het laveren metje

zeilboot over De Nieuwe en Oude Maas onmogelijk.
En zwemmen in de Schiedamse jachthaven was
wegens het vervuilde water niet meer aan te bevelen.

' - `~-jtwkigen dok en optreden tegen vervuiling
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De getijdehaven heeft zwaar te lijden van stromingen
en golven van passerende schepen. De havenoutillage
van De Nieuwe Waterweg is daardoor eerder aan
vervanging toe dan jachthavens gelegen in rustiger
vaarwater De vlotten moeten regelmatig worden gere-

pareerd maar ook de Spuihaven slibt dicht en moet

uitgebaggerd worden. Watersportvereniging
De Nieuwe Waterweg investeert veel en vervangt
bovendien de helling door een heus dok. Bij' al die

vernieuwingen wordt rekening gehouden met
strenge milieu-eisen.

Omstreeks 1970 verdwenen de firma°s Ouwens en Van
de Bosch van het terrein aan de overzijde van de vereni-

ging, wegens uitbreiding van Hoek Lo0s.Voor De

Nieuwe Waterweg had de schaalvergroting ook conse-
quenties. Het bedrijf had namelijk ook geen ruimte
meer voor de watersporters die er op de helling altijd
in de weer waren. Gerrit van der Wilt: „De helling met
het loodsje die op het terrein was gesitueerd moest

weg. Na veel praten en soebatten met Hoek Loos
kregen we toch nog een klein stukje grond terug.We1



op een andere plek dus
aan onze eerste helling
hadden we niets meer. Op
een ander stukje grond
moesten we een tweede
helling bouwen. De ruimte
was echter zo beperkt dat

de helling zoveel kleiner
uitpakte dat het niet meer
mogelijk was dat leden op X,
de helling zelf een boot we
konden bouwen. Daar was gewoonweg geen plek voor.

Maar we klaagden niet want waren allang blij dat we
toch een helling hadden en hoewel deze kleiner was

uitgevallen was de nieuwe helling wel Iuxer; we

hadden nu zelfs een elektrische lier en een hoge druk-
spuit. Leden konden in een paar dagen tijd de onder-
zijde van de boot weer in gereedheid brengen voor het

nieuwe vaarseizoen.”

7.1 Vaarwel helling, welkom Dokkie
De watersportvereniging heeft een tijd kunnen

profiteren van de tweede helling bij Hoek Loos. Het

contract met Hoek Loos gold tot 1998. De nieuwe
milieu-eisen begin jaren negentig vroegn echter om

vernieuwingen aan de helling. Bovendien zou de water-

sportvereninging kosten moeten maken bij het ople-
veren van het terrein; er moest een kademuur worden
geslagen en het terrein moest worden geëgaliseerd. Het
kwam Hoek Loos, Wegens uitbreiding van het parkeer-

terrein, niet slecht uit wanneer de watersporters de

helling al in 1994 vaarwel zouden zeggen. Het voorstel

--__.--1.-
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Dok, onder begeleiding van de Came Diem en de Westgeul.

kwam om De Nieuwe Waterweg kwijt te schelden van

de egalisatiekosten en het realiseren van een kademuur.

Dat bespaarde de vereniging, die toch al voor een

behoorlijke investering stond in verband met de aange-
scherpte milieu-eisen, veel geld. Er werd dus besloten

de huur van de helling vroegtijdig te beëindigen. De

situatie ontstond dat schepen voor onderhoudswerk-

zaamheden moesten uitwijken naar particuliere wertjes
in Oostvoorne, Zuidland, Heerjansdam of Numansdorp.

In Schiedam bleken geen mogelijkheden te zijn. Er

moest een oplossing worden gevonden om de schepen
toch droog te kunnen zetten en te schilderen: het idee

om een droogdok aan te schaffen, beviel. Het drijvend

dok moest qua capaciteit groot genoeg zijn om 55
schepen om de twee jaar een dokbeurt te kunnen
bieden. Het dok bood ook de drie andere watersport-
vcrenigingcn i11 de Spuihaven mugelijldledent Zij

zouden namelijk tegen vergoeding ook gebruik kunnen

maken van de nieuwe aanwinst.Tot slot zou het in

r 1
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noodgevallen een snelle dokmogelijkheid voor plezier-
vaartuigen kunnen bieden.Argumenten genoeg om aan
de slag te gaan. Het plan werd door Joop van Kooten
uitgewerkt. De firma Kuypers Konstruktiewerken uit

Rotterdam-Overschie bouwde het casco waarna de
leden onder leiding van dokmeester Piet van der Horst,
het werk afmaakten. Dat resulteerde in een in staal
uitgevoerd dok met een lengte van twaalf, en een
breedte van zes meter. Het dok voldoet aan de laatste
milieu-eisen, opgesteld door Rijkswaterstaat en DCMR
Milieudienst Rijnmond. De kosten waren in eerste
instantie geraamd op fl. 75.000,- maar de begroting
werd met fl. 6.000,- overschreden. Dat geld was nodig
om een nieuwe compressor aan te schaffen in plaats

van de beoogde vierdehands. Het dok werd op zaterdag
25 november 1995 in de Schie in de Spaanse Polder te

watergelaten.Vanaf die plek zou rederij DAMHO (een

afkorting van Dammes Witter en Jack van der Holst) het

dok naar de thuishaven aan de Maasboulevard slepen.

Yvonne Hoppe beschreef de “Week van het dok' in het
clubblad van december 1995. Zij maakte het vergelijk
met een hoogzwangere vereniging. De WSV loopt op

alle dag en er is duidelijke sprake van voorweeen:

Donderdag 23 november overdag:
Verven aan het dok. Er zitten al aardig wat lagen op. Bij
elkaar moet er zo'n 470 liter verf, teer en menie uitge-
smeerd worden. Dokmeester Piet van der Horst is op
zijn best, druk, druk, druk en bezig de voorweeen zo
goed mogelijk op te vangen.Vo1gens Wijnand Hoppe

weet de voorkant van Piet niet meer wat de achterkant

doet. Hij jaagt achter zijn personeel aan, de tijd is nog

zaterdag in.Als het alle- ii 1

maar kort, hij moet er
--...-__

maal maar lukt! Blijft-ie ä äå
l'?_ " gå

i tell   
Zinkt-ie gelijk af naar de '
wel in die kraan hangen?

bodem? Zou Dammie
Witter het redden met

zo°n achterlijke lompe bak
achter z”n boot?

Vrijdagavond 24
november in de woon- ___ __...
kenken ï
Wijnand praat zijn schoon- "

vader Henk de Groot bij over de vorderingen van het
dok. Hij geeft meteen “even” alle meningen en techni-
sche details door. Henk denkt dat het goed komt! „Als

je ziet wat er in 50 jaar bij die vereniging al voor elkaar

is gekomen, dan gaat dit ook weer lukken. Hoeveel

hellingen zijn er niet gegraven? De eerste met de hand,

helemaal! Toen die grotere helling, daar konden wel vijf
boten tegelijk op. En die laatste dan, die moest ook nog
een keertje kleiner gemaakt worden. Nee, ik zie geen
problemen, het is altijd goed gegaan en dus gaat het nu
ook goed Bovendien, het zijn wel allemaal vakmensen

hoor, die daar aan het werk zijn. Ieder op zijn eigen
gebied natuurlijk, maar het is wel allemaal vakwerkl”

Vrijdagavond 24 november klaveijassen
Dan1111ieWittc1'°s boot, De Carpe Diem, ligt te ronken als

we bij het clubhuis aankomen.Tijdens het koffie-

drinken, voor het kaarten aanvangt, hoor ik van Dam de



-fumssfl
4 › 

-munïiivv

Dok draait de Lange Haven in. Het komt aan op centimeters.

stand van zaken. Morgen om 7.00 uur vertrekt hij met
Jack van der Holst naar de firma Kuyper

Konstruktiewerken. Op De Carpe Diem van Dam varen

twee uitkijkmatrozen mee, op de Westgeul van Jack

ook. Dam trekt het dok en Jack vaart er achteraan. Op
het dok staan nog eens vier bemanningsleden waar-
onder de baas zelf, om het dok, de bruggen en

remmingswerken zo goed mogelijk te beschermen. De
matrozen van het dok hebben fenders bij zich en zelfs
een pikhaak om te voorkomen dat zij een nat pak
haalden.Want mochten zij bij een onverwachte bewe-
ging het evenwicht verliezen, dan was er geen reling
om je aan vast te houden.
Het wordt een bijzondere reis. Sommige bruggen die

gepasseerd worden hebben maar een doorvaartbreedte

van 6.80 meter. Het dok zelf is 6.15 meter breed en

volkomen stuurloos! Als ik hoor welke route er gevaren
moet worden, krijg ik het zelfs “Spaans” benauwd.

Ik zie het passeren van de sluis bij de Dam en de
Appelmarktbrug al voor me. Met de Brandersfeesten
vind ik het passeren van die punten in de Lange Haven
al zo°n gedoe. Dammie is ook benieuwd en concen-
treert zich op de volgende ochtend. De vliezen zijn
gebroken, u hebt volledige ontsluiting en kunt gaan
persen.”

Zaterdag 25 november
Alles wat fout kan gaan, gaat fout. Piet is voor het eerst
van z”n leven te laat op z”n werk.Toon vergeet in de
zenuwen z”n filmcamera. De splinternieuwe kraan die
ons dok te water moet laten, geeft geen enkel teken van

leven. Het dok moet onverzekerd de oversteek wagen,
(geen enkele verzekering wilde de sleep verzekeren,
tenzij een beroepssleepdienst het dok zou slepen) en
de feestelijke doop moet worden uitgesteld.Wijnand
verslaapt zich grandioos, dus om 9.30 uur zien we het

“gekoppeld samenstel' voor het eerst varen.Wat een
zwabber, hij slingert veel te veel. Even voor scheeps-
werf De Hoop wordt het dok wat opgeschud en aange-

trokken en hierna wordt de reis hervat. Nu gaat het

beter. Met open mond zie ik dat het varend dok, zonder

een enkele beschadiging, rolbruggetjes passeert. Ik hoor
de aanwijzigingen van de uitkijkpostmatrozen aan het
adres van Dammie, die uiterlijk onbewogen, rustig en
onverstoorbaar deze expeditie leidt. Ik hoor ook de
complinienten van de geïmeresseerde mensen langs de

waterkant. Ook al weet niet iedereen wat er precies

door de havens wordt gesleept, men is het er wel over
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Eenmaal zn de Lange Haven ontstaat er een

minder benarde positie

eens dat de beroepssleepdienst het niet beter gedaan
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Het “Dokkie“ kwam dus
zonder schade aan bij de

WSV In het voorjaar, op
27 april 1996, van het
volgende vaarseizoen
werd het officieel onder
grote belangstelling van
leden en oud-leden, ambte-
naren, besturen van andere

verenigingen en belangstel-
lenden, in gebruik
genomen. Uiteraard was de
hoofdsponsor, Stichting
VSB Fonds Schiedam

Vlaardingen ook van de partij. In De Uitkijk van 10 mei

1996 lezen we over de happening:

zou hebben En dan om 13 00 uur s middags komt het Watersportvereniging De Nieuwe Waterweg in
dok de haven in drijven Het laatste stukje tussen de Schiedam heeft onlangs met de nodige festiviteiten

palen door naar zijn nieuwe plaats, achter het clubhuis, een drijvend dok ojficieel in gebruik genomen. Het

wordt met de hand gedaan De Carpe Diem en de drijvend dok is een aardig staaltje van zelfwerkzaam-
Westgeul stomen hijgend terug naar hun eigen box heid van de leden van de Schiedamse watersportver-

En dan komt het leukste stukje van deze dag Er is een eniging, die dan ook met recht trots waren op hun
kleine receptie met natuurlijk een woordje van de voor- bouwwerk. Het dok was noodzakelijk geworden,

zitter die op zijn bekende uit de losse hand-methode nadat de vereniging eind 1993 gedwongen afscheid
iedereen vol waardering toespreekt en met trots al zijn had moeten nemen van een eigen helling.

medewatersporters bedankt Er heerst een gezellige, De leden zochten sindsdien naar een alternatief om
opgeluchte ontspannen sfeer en er waren gelukkig ook hun voornamelijk stalen schepen alsnog geregeld een
wat oudere leden aanwezig om dit kleine feest mee te onderhoudsbeurt te kunnen geven. Naar aanleiding
vieren Het Dokkte drijft de reis ging perfect het weer van een artikel in de Waterkampioen werd de vereni-

was goed, de bevalling is achter de rug en het kindje is ging op het spoor gezet van een drijvend dok.
gezond en wel! Voor de 55 leden tellende vereniging betekende dat



flinke aanslag op de

gedaan.

Het bestuur van
De Nieuwe Waterweg

geren van de haven. In

dok, waarvan de kosten fl. 80.000,- gulden bedragen,
een behoorlijke investering. Maar dankzij de nodige
zelfwerkzaamheid van de leden en de financiële
steun van de plaatselijke VSB-bank slaagde WSV De
Nieuwe Waterweg er toch in de komst van een drij-
vend dok mogelijk te maken. Het dok, geschikt voor
schepen met een lengte tot twaahf meter is uitgevoerd
met een open onderzijde. Het afzinken geschiedt door
de compartimenten, die onder water liggen, door
middel van een aantal kogelafsluiters te ontluchten,
waardoor het dok zakt. Om het dok weer omhoog te
laten komen, wordt met een blower lucht in de
compartimenten geblazen.
De Schiedamse wethouderAad Wiegman was zicht-

baar onder de indruk van de nieuwe aanwinst van
de plaatselijke watersportvereniging. Wiegman: “In de
tien jaar dat ik hier wethouder ben, was ik er al
achter gekomen dat de leden van De Nieuwe

Waterweg tot veel in staat waren, maar dit slaat
werkelijk alles. Het spreekt voor zich dat het dok een

verenigingskas heeft -- -

hoopt voorlopig niet
-iåflflIH...
u~›'=_'-°ri_~›-.J

een getijdehaven weetje het tenslotte nooit. Volgens
wethouder Wiegman hoeven de vier watersportvereni-
gingen die aan de Schiedamse jachthavenlaan
zetelen, in dat geval niet te wanhopen.
Het gemeentebestuur zal de verenigingen niet
zomaar in de steek laten. Wel loopt er een afspraak
met de verenigingen dat ze jaarlijks geld storten in
een soort baggerfonds, zodat ze zelf ook kunnen
bijdragen in de baggerkosten, aldus Wiegman.

Van de aanschaf van “t Dokkie heeft de vereniging nooit
spijt gekregen. Het werken aan de schepen is met zijn
komst een stuk comfortabeler geworden. In tegenstel-
ling tot de voormalige hellingen, is de werkvloer niet

hellend maar gewoon horizontaal, makkelijk bereikbaar
en overdekt. De dokprijs bedraagt fl. 150,- per week
voor leden van De Nieuwe Waterweg. Leden van de
drie andere verenigingen met een schip in de

Spuihaven mogen ook gebruik maken van Dokkie en

Het Dokkie, gezond en wel!

-- 'Rverder op kosten te '«'---
worden gejaagd door

andere onvoorziene É- -
omstandigheden als

bijvoorbeeld het uítbag-
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betalen fl. 250,- per week. Schepen die niet in de
Spuihaven liggen betalen fl. 300,- per dokbeurt.

De gebruikers van het dok ondertekenen allemaal een
reglement waarin staat dat de vereniging niet aanspra-
kelijk is voor schade aan het schip, ontstaan tijdens een
dokbeurt. Ook dienen de watersporters zich nauwgezet
aan de milieuvoorschriften te houden die door de
milieudiensten streng worden gecontroleerd. Bij het
afzinken na iedere dokbeurt houdt een ambtenaar van
DCMR toezicht.

7.2 Baggeren en bekvechten
Het drukke scheepvaartverkeer en de woelige
Waterweg zijn er oorzaak van dat de Spuihaven lang-

zaam dichtslibt. In de jaren zeventig en negentig was

het al twee keer nodig om de haven op juiste diepte te
brengen. De baggeractie in 1992 kostte de vereniging
ruim fl. 78.000,-. Een investering die een zware claim

legde op andere investeringen maar wel heel hard

nodig was; de laatste baggeractie was namelijk in 1968.
Voor de Spuihaven gebaggerd kon worden is er heel

wat discussie met de gemeente Schiedam aan voorafge-
gaan.Sinds 1968 was er namelijk een “baggerpotje” dat
door de gemeente werd beheerd.Tegen de tijd dat de
haven heel hard toe was aan een nieuwe baggeractie
wist de gemeente van het baggerpotje niets meer af.
Uiteindelijk kwam het geld dat tot 1981 in het bagger-
potje was gestort, boven water. Gezien het baggeren
inmiddels een zeer omvangrijke klus was geworden en
de graad van vervuiling ernstig was, stond de gemeente
samen met de verenigingen voor een probleem. De

toemalige wethouders waren bang er hun vingers aan

te branden en schoven een beslissing voor zich uit. In
wethouder Wiegman vond de vereniging eindelijk

iemand die knopen durfde door te hakken.
Watersportvereniging De Nieuwe Waterweg kaartte het
probleem voor het eerst aan in een brief van 22 juni
1989 gericht aan wethouder Aad Wiegman. De inhoud
ervan schetst een goed beeld van de ontstane situatie.

“De zomerse dagen van de maanden mei en juni in
combinatie met een aanhoudende krachtige oosten-
wind hebben de leden van de vier watersportvereni-
gingen met domicilie in de gemeentelijke Spuihaven,
te weten jachtclub Schiedam, WSV De Nieuwe
Waterweg, WSV Volharding en WSV De Samenwerking,
weer eens met het oude probleem van de te ondiepe

Spuihaven geconfronteerd. Die haven is namelijk te
ondiep om de kielschepen een vrije in- en uitvaart

gedurende de uren rondom eb te bieden. Met name de

schepen die ligplaats hebben aan de dijkkant van de

haven worden hierdoor getroffen. Vaak moet nu
enkele uren gewacht worden voordat uitgevaren kan

worden met het vervelende gevolg dat het tij verloopt,

waardoor later langdurig tegen de stroom in gevaren

moet worden. Vaak wordt dan, hoewel de kiel nog

voor een deel in de prut zit, met veel motor- en

schroefgeweld gepoogd uit te varen. Verontreiniging
met slib en zand van het koelwater voor de motoren
is hiervan een gevolg. Het behoeft geen uitgebreid
betoog dat uiteindelijk hierdoor de koelkanalen van
de motoren dichtsltbben met alle gevolgen van dien
als het overhit raken van de motoren. Omvangrijke

motorschade kan hierdoor ontstaan. Met sterke
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Tijdens één van de spectaculaire gondelvaarten stak De
Nieuwe Waterweg de draak met de baggerproblematiek.

oostenwind wordt de hierboven geschetste situatie
nog nijpender en wordt de tijd van in- en uitvaren

door de door deze wind veroorzaakte extra lage
waterstanden nog korter dan voorheen. Voor de
gemeente Schiedam is de te ondiepe Spuihaven geen
onbekende materie. jaren geleden al hebben wij met

uw voorganger(s) herhaaldelijk over deze kwestie
gesproken en hebben wij aangedrongen om tot actie
over te gaan. Van de zijde van de gemeente is hier-

voor begrzp getoond hetgeen tevens geleid heeft tot
het vormen van een gemeentelijk baggerpotje. Ook

onze verenigingen hebben jaarlijks geld hiervoor
opzij weten te zetten. Niettemin heeft dit nz'et geleid
tot een gemeenschappelijke baggeractie.[. . .]'

Het slib viel onder de categorie klasse 4. Rijkswaterstaat
had middels bemonstering aangetoond dat de verontrei-
niging voornamelijk werd veroorzaakt door olie en PAK
(polycyclische aromatische koolwaterstoffen), heel

duidelijk een erfenis van de inmiddels vertrokken

Tankercleaning. Het bedrijf hield zich namelijk bezig

met het schoonmaken van onder anderen zeegaande
olietankers. In één van de verhitte discussies die de

watersporters met de gemeente-ambtenaren voerden
en waarin de schuld van klasse 4 slip op de nek van de
watersporters werd geschoven, maakte voorzitter
Tiggelman de opmerking dat hij zich slecht kon voor-
stellen dat het 'drolletje' van de watersporters voor PAK
had gezorgd.
Uiteindelijk is de Spuihaven pas in 1992 uitgebaggerd,
mede op aandringen van Aad Wiegman die als
betrokken wethouder de noodzaak van het baggeren
inzag en zich realiseerde dat nalatigheid van de
gemeente watersporters zou dwingen de gemeente te
verlaten en elders een jachthaven te zoeken.

Bovenstaande illustreert dat een vereniging ook de
belangen van de leden behartigt tegenover allerlei
ontwikkelingen van buitenaf. Watervervuiling, openings-
tijden van bruggen en sluizen zijn daar evenals het

baggeren van de haven, voorbeelden van. Logisch is het
dat de vereniging vaak te maken heeft met de
gemeente die ook de verhuurder is van de Spuihaven.

Begin 1994 voerden de vier verenigingen een gesprek
op het stadskantoor over de ontevredenheid
betreffende de laatste baggerwerkzaamheden. Er zou
niet volgens de zogenaamde klasse 4 specie zijn gesa-
neerd omdat er niet onder de steigers, de woonark van
JC Schiedam en de clubhuizen van De Nieuwe
Waterweg en De Volharding was gebaggerd. De
gemeente gaf aan dat de baggeractie van eind april
1992 een eenmalige actie was en niet bedoeld om de
bodem van de haven van vervuiling te saneren, maar

om de haven op diepte te houden.Waar toen was



gebaggerd, waren alle verontreinigingen waaronder
klasse 4 specie, verwijderd. Dat houdt wel in dat waar

niet is gebaggerd, bijvoorbeeld onder de steigers, klasse

4 specie of andere lichtere verontreinigingen, die
tijdens het baggeren ook naar het gebaggerde deel
kunnen zijn gestroomd en aldus geheel of in belang-
rijke mate zijn verwijderd. Ook werd tijdens dit gesprek

met de gemeente Schiedam gesproken over verant-

woordelijkheden voor wat betreft toekomstige nieuwe
vervuilingen; nieuwe baggeracties worden voortaan
bepaald door de watersportverenigingen zelf, wel op
eigen rekening. Uit dat gesprek kwam ook naar voren
dat de gemeente als beheerder niet baggerplichtig is
voor het op diepte houden van de Spuihaven en de

daar aanwezige verenigingen. De penningmeesters van

de verschillende verenigingen staken daarom in 1993

de koppen bij elkaar om in de toekomst een derde

baggeractie te realiseren. Het Spuihavenberaad is het

voorportaal voor de volgende acties. Op aanraden van
een notaris zij twee stichtingen in het leven geroepen:

De stichting Spuihavenbeheer heeft een contract met

de gemeente Schiedam over de verhuur van de haven

en zorgt ervoor dat de vier verenigingen hun huur

betalen. Een tweede stichting, namelijk het Bagger-
fonds, ziet er op toe dat de verenigingen jaarlijks een

bedrag betalen om geld voor een derde baggeractie

veilig te stellen. Door geld te blokkeren is er over
twintig jaar een bedrag van fl. 700.000,- beschikbaar.
Hoewel de watersporters een compromis hebben
gcslotcn inct dc gcmccntc Schicclanl, blijft het uítbag-

geren van de jachthaven een heet hangijzer. Ook lande-

lijk gezien. Het Koninklijk Nederlands Watersport

Verbond (KNWV) vindt dat er een onderzoek moet
worden ingesteld naar de kwaliteit van de havenbo-

dems in alle jachthavens in Nederland. Het onderzoek
zou de opvatting moeten ondersteunen dat de beheer-
ders van jachthavens weliswaar zelf verantwoordelijk
zijn voor de kosten van het op diepte houden van hun
havens, maar dat de meerkosten als gevolg van ernstige
vervuiling welke niet aan de watersport kan worden
toegeschreven, voor rekening van de overheid dienen
te komen.

7.3 Vervuílíng van de haven
Tegenwoordig zijn de milieu-eisen streng. Ook voor de
watersporters. Bij de totstandkoming van de tweede

helling en later het Dokkie, hielden de leden zich strikt

aan die eisen. In de jaren zestig was dat nog wel anders

Toen nam men het niet zo nauw met milieuverontreini-
ging. Zo schoon als de Maas aan het begin van deze

eeuw nog was - toen peddelde men immers met roei-
bootjes door de grienden en keek tot aan de bodem zo

helder was het water - zo vervuilde het in de jaren

zestig door de industrie en scheepvaart. In de winter

van 1965 was de Schiedamse jachthaven zo smerig dat

varen nauwelijks meer mogelijk Was. Overal op het

water dreven planken, latten, balken besmeurd met olie

en stookolie. Het hout was door een storm de haven

binnen gedreven en bleef tussen de witte scheepjes en
steigers in drijven.Vervelender was de situatie in het
voorjaar van 1969 toen de haven weer vol lag met
sn1(:rig clrijfl1out.Dc boten konden nauvvc-lijks zonder

schade uit hun boxen manoeuvreren. In het Vrije Volk

van 3 mei 1969 lezen we:



' De tussen restaurant Europoort en tankercleaning
ingeklemde Spuihaven wordt een van de meest onmo-
gelfike plekjes van Schiedam. Grote plakken taaie olie
drijven bij een zuidwestenwindje de haven in en de
zonnewarmte zorgt er verder voor; dat de smerigheid
op de juiste temperatuur komt om zo 'n stank te
verspreiden dat iedereen in de Gorzen het ruikt. En
door de structuur van de haven blijft het erin.
Bij laag water kan men langs de oevers precies zien
hoe hoog het water komt. Een dikke laag glimmende
olie bedekt daar het basalt en de laatste planten en
ook de palen van de steigers zijn precies tussen de
hoog- en laagwatertij bedekt met stroperige vuilig-
heid. Geen pretje voor de vele jachteigenaren die hier

hun doorgaans wz'tgelakte scheepjes stallen. De huid

van zo 'n jachtje kan, als hij in aanraking is gekomen

met zo 'n meerpaal, nog wel gereinigd worden, maar

de chemicaliën daarvoor zijn zo sterk, dat het schip

opnieuw gelakt moet worden. Leven in het water is er

allang niet meer mogelijk, wantplankton en water-

planten zzjn verdwenen. De bewoners weten nu al

wat er gaat gebeuren als binnenkort eendemoeders
met hun kroost de fout maken hier te gaan

zwemmen. Ze hebben de kleine eendjes zien

verdrinken in de olie. Ze er tijdig uit halen valt niet
mee, want het kleinste beetje olie maakt dat de
dieren sterven. Waar komt het allemaal vandaan is de
grote vraag. „Er komt wat van de rivier maar het
meeste komt van Tankercleaning” denkt men in de
Spuihaven. „Nee,” zegt de gemeentelfike Havendienst,
„het komt bijna allemaal van Pernis.”

Zoals eerder geschreven, wordt er tegenwoordig wel
kritischer met het milieu omgegaan. In de jaren tachtig
is er meer verantwoordelijkheidsgevoel gegroeid en

bovendien werkten de sancties ook mee.Werd er
vroeger nog weleens een oogje toegeknepen, tegen-
woordig liegen de boetes er niet om. Zowel het indus-

triële als het particuliere afval in het water is afge-
nomen.Toch kan het altijd beter. Watersporters zorgen
zelf ook nog steeds voor vervuiling. De sociale controle
dwingt vervuilers echter geen overtredingen te begaan
zo blijkt uit het clubblad van december 1995.

Alsje de klep optilt van de kast waarin de vaten voor
de afgewerkte olie staan, schrik je je echt de zenuwen.

Zo 'n 30 a 32 kannen, blikken en flessen, allemaal

geheel ofgedeeltelijk gevuld met afgewerkte olie,

liggen sprots en sjakkerig boven op elkaar:

Onze 60 scheepjes blijken inmiddels allemaal 4

motoren, 2 buitenboordmotoren en minstens I

hydraulisch gestuurde, olie gestookte kopschroef te
hebben. Een of andere klojo heeft onlangs zelfs een

witte plastic kan met vijf liter smeerolie in de vuil-
container gekieperd! Gelukkig werd dit tijdig door de

havenmeester ontdekt. je moetje voorstellen wat er

gebeurt als tijdens het legen in de kraakwagen deze

oliekan lek raakt en op straat terecht komt. Een

procesverbaal van duizenden guldens zou ons deel

zyn en het zal u ongetwijfeld duidelijk zijn dat de
geen die onze clubkas op een dergelijke manier in de

waagschaal stelt, omniddellijk een nieuwe ligplaats
kan gaan zoeken. In Koeweit wat ons betreft



Hoofdstuk 8
De entree van het clubhuis laat een volle prijzenkast

zien. De pronkstukken zijn prijzen die behaald zijn
bij zeilwedstrijden. Ook zijn er veel prijzen te

ontdekken die te maken met de jaarlijkse

Gondelvaart in Schiedam. Uitbundig versierde
verlichte schepen veranderen de oude Schiedamse
havens in de nazomer in een sprookjesachtig tafereel.
Ditjaarlijks nautische feest eind september; zien vele
watersporters van De Nieuwe Waterweg als de afslui-

c mse vereniging met eigen gezicht
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jk ingrediënt Brandersfeesten en oog voor toekomst

ting van het vaarseizoen. En zoals gebruikelijk
beginnen en sluiten de leden alles met een feestje af
Van het Schiedamse Brandersfeest maken zij een
watersportfeest. Met trots drukt De Nieuwe Waterweg
met haar creaties een stempel op het Schiedamse

jaarfeest.

Vermaak vanaf het water is niet iets nieuws. In het

grijze verleden, in de tijd van de zestiende en zeven-

tiende-eeuwse speeljachten, stroomden de toeschou-
wers toe wanneer er waterspelen waren georganiseerd.

Eén van de eerste voorbeelden van een kleurrijk

schouwspel was de ontvangst van prins Willem van
Oranje in maart 1580 in Amsterdam. Met een vloot van
vijftien schepen werd hij in Muiden opgehaald; de

schepen “fraey geschildert en met orangien en blau, met
geel en wit scharlaken toegemaeckt en freay gearmeert
met geschut en galeriese gereetschapï Bij het invaren
van het Damrak brandde het geschut van de wal en de
zeeschepen los en dreef er tussen de bruggen een

walvisjdaerop sittende neptunus, den God der Zee,

noch daerbij sittende een Maegt seer cierlijk toege-



maeckt.” Eerst nadat
een twaalftal te water

gesprongen mannen
“veel soelaes` had

bedreven, noodde de
magistraat de prins
aan wal.

De speeljachten gaven
regelmatig een show

weg op het water. Zo
was er regelmatig een
spiegelgevecht te zien waarbij men bedrijvig met het
miniatuurgeschut, waarmee vrijwel alle jachten waren
uitgerust, in de weer was.Vaak waren de festiviteiten

georganiseerd rondom de komst van een belangrijk
persoon. Zo bezocht de weduwe van Frederik Hendrik,

prinses Amalia van Solms, op uitnodiging van burge-
meester Huydecoper Amsterdam. De prinses en haar

gevolg waren te Utrecht met twee roeijachten afge-
haald. Op het laatste deel van de tocht werden deze
door een vloot van speeljachten in drie eskaders bege-
leid: “yder hebbende sijn admirael ,vies admirael en
schout by nachtï Het eskader met de oranje vlag lag bij
de Omval, het witte bij de 'Thuyn van Oetgens' en het

blauwe bij de”Saech-molensï Op het sein van de komst
van de prinses maakten allen zeil “en by de princess
komende (die in de stadts chaloup was), sylde daer
neffens en rontom, wederom nae de stadt“. Op de weg
begeleidde haar een compagnie ruiters en op de
Amstelbrug stonden acht kanonnen en een compagnie

soldaten ter begroeting gereed. Een tijdgenoot vermeldt
dat deze ontvangst tot doel had, “om metter tijdt te
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Het zijn dejaren 90, maar het hadden de
Middeleeuwen kunnen zijn.

verdryven de nevel van jalousie ende argwaen door het

gepasseerde van “t jaar vijftighf In 1650 had haar zoon
stadhouder Willem II namelijk een overval op de stad

gepleegd waarop de afschaffing van het stadhouder-
schap volgde.

8.1 Van engerd tot Indische Waterlelie

Gevechten te water hebben de watersporters nog niet

uitgebeeld de afgelopen tien gondelvaarten. Hoewel,
het nabootsen van Shaka Zulu in 1989 leek er wel een
beetje op. Op een van de jongere leden, Deniece

Hoppe, maakte het in ieder geval veel indruk. „Shaka
Zulu vond ik een beetje eng.Vooral die man met die

grote veren achter zich, daar rilde ik van. Het stomme
was dat die engerd m*n vader bleek te zijn; moet je
nagaan: ik had hem niet eens herkendl”
Maar niet alleen de jongste deelnemer van De Nieuwe

Waterweg, ook het publiek was enthousiast zo staat te
lezen in het Vrije Volk van 18-9-1989:



'Zo slecht als zaterdag de openingsdag van de
Brandersfeesten begon, zo mooi was het zondag
onder een heerlijke zon en een temperatuur van
tegen de 25 graden. Langs de Lange Haven jlaneerden
duizenden toeschouwers en op de Hoogstraat leek het

wel zaterdag, met als verschil dat de winkels gesloten

waren. Talloze sportverenigingen gaven demonstra-

ties, zoals de leerlingen van de sportscholen Peter

Lagerwaard aan de Hoogstraat en Arcade op het

parkeerterrein achter de HEMA. Op de laatste plek

vermaakten ook joke Bruys, Wim Koopman en de
Anton Burgerband de honderden mensen langs de
hekken. Maar hoe sfeervol het volksfeest zaterdag en

gisteren ook verliep, het kon toch niet op tegen de

sprookjesachtige Gondelvaart van een kleine honderd
pleziervaartuigen door de havens. Uit tienduizenden

kelen kwamen “ooohs en aaahs'. Geen vierkante

meter langs de kade langs de route was onbezet. Het
motorschip De Zeester had zoveel publiek aan een
kant van de railing dat het behoorlijk zi'jslag maakte.
De watersportvereniging De Nieuwe W/ateru/eg

behaalde de eerste prijs met een fragment uit de tv-

serie Shaka Zulu. De werkelijk griezelig aandoende

creatie Deadley Horror werd tweede. „Eigenlijk
verdienen alle schippers een prijs.Alle schepen zi'jn
prachtig opgetuigd en verlicht,” merkte een bezoekster

op. Origineel was het met zwarte zeilen onherken-
baar gemaakte jacht, met aan dek een imitatie van
het omstreden kunstwerk van 75 gestapelde kunststof
witte plastic emmers met water Het had de gelijkenis

van een spookschip, want ook van de roerganger
ontbrak elk spoor [. . .].

Het Gondelvaart-sprookje van watersportvereniging De
Nieuwe Waterweg begon tien jaar geleden als een grap.
„Zullen we toch maar meedoen met de Gondelvaart?
De vraag werd een avond voor het daadwerkelijke

evenement gesteld en uiteindelijk met ja beantwoord",
vertelde havenmeester Jack van der Holst aan de
Maaspost. „In een nacht tijd werd een van de boten
omgebouwd tot piratenschip compleet met kanon

voorop. Inmiddels is van een
dergelijke ongedwongen

aanpak geen sprake meer.Al

ruim een maand van te voren
wordt dagelijks met twintig

man gewerkt aan de nieuwste
creatie.Alles moet de laatste

jaren perfect zijn: de aankle-
ding van de boot, de kleding
van de figuranten, het geluid, f
de bewegingen en het licht.” ü
De eerste Gondelvaart kvvam

het water met bakken uit de

hemel en barstte een hevig

-F!



onweer los.Alle juryleden waren naar binnen gevlucht
met uitzondering van de voorzitter, wethouder
A.Wiegman die bleef staan en hoorde dat wij live met
onze instrumenten als ware het stralend weer, een

zomers lied aanhieven.” Coördinator Piet Opschoor
weet dat ook nog wel: „De regen kwam met bakken uit

de lucht. En die meiden bleven maar zingen en dansen
op het voordek in de stromende regen.Wethouder
Wiegman toonde zich solidair met de watersporters en
bleef stoïcijns in de regen staan om alle versierde
schepen te bewonderen en te beoordelen.Toen hij ons
later op de avond de eerste prijs overhandigde was zijn
rode colbertje door en door nat.]aren heeft hij het rode
jasje - dat door die heftige plensbui ook nog enigszins

was gekrompen - aangedaan tijdens de uitreiking. Het
had iets symbolisch.”
De Gondelvaart is uitgegroeid tot een traditie. Ieder jaar
doen er meer schepen mee en ieder jaar is de concur-

rentie groter. De eerste keer viel de watersportvereni-
ging in de prijzen, echt artistiek verantwoord was die
deelname toen niet. Dat begon eigenlijk pas in het jaar
erna.Toen wilden de watersporters natuurlijk weer
voor de eerste prijs gaan en kwam de creativiteit naar
boven. De nieuwe inzending moest minimaal de eerste

evenaren. De Gondelvaart werd een stuk serieuzer
genomen en van de honderd leden die vereniging
momenteel rijk is, staken er zo'n veertig de hand uit om
een verenigingsschip en de bijbehorende figuranten
aan te kleden.]ack van der Holst:„Zo'n drie of vier
weken van te voren komen we met die groep bij elkaar.
Tijdens die bijeenkomst worden de ideeën die uitge-
werkt gaan worden gekozen en de schepen die daar-

voor nodig zijn beschikbaar gesteld. In de weken
daarna wordt bijna dagelijks “s avonds door een groot
gedeelte van deze groep gewerkt aan de uitwerking van
de plannen. Bij het opbouwen maken we om de kosten

binnen de perken te houden, louter gebruik van

rommel en afval.”

8.2 Creativiteit en sportiviteit
De creativiteit en inzet van De Nieuwe Waterweg is een

belangrijk ingrediënt geworden van de jaarlijkse
Brandersfeesten, zo lezen we in verschillende kranten-
berichten van de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld in Het

Nieuwe Stadsblad van woensdag 18 september 1996.

'Een van de aantrekkelijkste onderdelen van de

Brandersfeesten is zonder twijfel de verlichte

Gondelvaart. Nog maar vijfjaar geleden was het een

vrij statisch gebeuren toen slechts tien verlichte



Piet Opschoor aan het
werk voor één van de
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'*- bootjes over de
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Lange Haven
M voeren. Dat aarze-

E lende begin is
veranderd in een
uniek evenement

regio duizenden mensen naar Schiedam trekt.
dat uit de gehele

Al vele jaren presenteert Watersportvereniging De
Nieuwe Waterweg het om in de afdeling 'thema' met
de eerste prijs te gaan strijken. Volgens Ton de Waal
zetten de andere zes verenigingen alles op alles om

daar verandering in te brengen. „Bij de totale
86 opbouw zyn zo 'n 200 mensen betrokken en iedereen

werkt eraan om hun eigen verenigingsschip in de

prijzen te laten vallen. Watersportvereniging De Schie

bijvoorbeeld, eindigt steeds weer als tweede en dat is

eigenlijk niet de bedoeling", lacht De Waal.

En in Het Nieuwe Stadsblad van

woensdag 20 september 1997 lezen
we:
'Zonder wie of wat dan ook te kort

te willen doen was de Gondelvaart
zaterdagavond natuurlijk het abso-

lute hoogtepunt van de festiviteiten.
Alleen al aan het overweldigende
aantal goedgemutste toeschouwers
van alle rangen en standen die de

walkanten van de havens bevolkten (schattingen
gaan van 40.000 tot zelfs 75.000), viel de reputatie af
te zien die de verlichte boottocht heeft onleesbaar'

Verderop in het artikel staat te lezen dat watersportver-
eniging De Nieuwe Waterweg dit jaar met twee inzen-
dingen vaart. Een van de boten vaart mee in het vereni-
gingsklassement, twee anderen beelden samen een
thema uit.
“Voor de moraal van de andere verenigingen zou het
misschien eens goed zijn als wij een keer niet
winnen", filosofeert Nieuwe Waterweg-voorzitter Toon
Tiggelman over een mogelijke uitslag. Hij voegt er
echter meteen aan toe:„We zouden er dan wel goed
de pest over in hebben!”En helaas konden de water-
sporters er de pest over in hebben, want voor het
eerst in de geschiedenis van de Gondelvaart,
verdiende De Nieuwe Waterweg geen eerste prijs. In de

Maaspost van 24 september lezen we: 'Na staken van
de stemmen, 3-3, werd de knoop doorgehakt in het

Büna klaar met de voorbereidingen



,__

,9

.v-"',›-'nilhíih

""""'-'-wv.

voordeel van de ingetogen maar sfeervolle Raderboot.
Het spetterende Braziliaans carnavalsoptreden van
Nieuwe Waterweg werd daardoor naar een tweede
plaats verdreven en het tropische feestje van wsv Oud

Delfshaven was tijdens de prijsuitreiking op het
Schippersbal, vervolgens goed voor een derde plaats.

Een eervolle vermelding was er voor de, tot indianen-
dorp omgebouwde ponton van jachtclub Schiedam.

„Dit moest een keer gebeuren ”, vertelt de creatieve
man achter de Nieuwe Waterweg-bouwsels, Ger
Dingemans na afloop: ,Je weet nooit waar de jury de
deelnemers op beoordeelt. Wij hadden ons ditjaar

met verlichting, kostuums en muziek vooral gericht
op het showelement terwijl Nieuwe Haven veel meer

aan de aankleding van de boot heeft gedaan.”De
Nieuwe Waterweg toonde zich echter een waardig

verliezer en ging tijdens het Schippersbal en zondag
tijdens en na de paradevaart van de winnende boten
voorop in de feestvreugde. De Nieuwe Waterweg kreeg
van de jury nog wel een troostprijs. Hun gekoppelde

boten die in de themaklasse het Wizard of Oz-verhaal

vertolkten, kregen een eerste prijs toebedeeld.

In 1996 ging de eerste prijs aan de neuzen van De
Nieuwe Waterweg voorbijjammer, maar de waterspor
ters konden zoals altijd de zon in het water zien
schijnen. Zij vonden het leuk om de afgelopen jaren
steeds meer concurrentie te hebben gekregen. „Dat is
voor ons een goede drijfveer,” vertelt Piet Opschoor „
Daarom probeer je ieder jaar beter voor de dag te
komen.Want we durven te zeggen dat wij als water-
sportvereniging de anderen verenigingen hebben
gepushed met onze creaties. En zo hoort het. Elkaar
stimuleren om er een gigantisch spektakel van te
maken in de Schiedamse havens.”
Het jubileumjaar van De Nieuwe Waterweg werd
bekroond met twee bekers. De watersporters

verdienden namelijk de eerste prijs in de categorie
themaschepen met de Euro.Vechtende Tientjes (de

“oude” en de “nieuwe*), baden in het geld, het werd alle- 87
maal zeer beeldend op het water getoond. De

Ijskoningin werd tijdens de zeer druk bezochte
Gondelvaart 1997 beloond met de eerste prijs. Het
verenigingsschip deed De Nieuwe Waterweg daarmee

de eer aan die het alle voorgaande jaren -op 1996



uitgezonderd- verdiende.Tienduizenden toeschouwers

bejubelden het sprookjesachtige schip vanaf de histori-
sche kademuren.

8.3 Het nieuwe varen
Het winterseizoen en de beschreven activiteiten zijn
steeds anders. Het varen, vooral in de weekends lijkt

nog wel op de beginperiode van de watersportvereni-
ging. Het Haringvliet en de Brielse Maas zijn nog steeds

de voor de hand liggende bestemmingen voor de
Schiedamse watersporters. Er wordt nog steeds flink
genoten op het water, dat behalve zeil- en vaarplezier
gelukkig ook nog goede zwemmogelijkheden biedt.

Door de kleintjes wordt er geroeid en de opgroeiende
kinderen windsurften nog niet zo lang geleden het

liefst bij windkracht 9.

Hoewel de bootlengtes en uitrustingen groeiden,

slonken bijvoorbeeld de afmeermogelijkheden. Op je

bootje wil je de stad ontvluchten, maar in het groen
afmeren is er nauwelijks meer bij.Aan elke kale stenen

kade komt wel een geuniformeerde havenmeester
voorbij met een flinke rekening, zelfs zonder enige
voorzieningverstrekking, en wil je riant afmeren (met
soms vier schepen langszij) dan kom je terecht in over-
volle jachthavens.
Ondanks het feit dat hier in het Rijnmondgebied toch
wel wat groene compensatie is en de watersport wordt
gestimuleerd door steden die graag watertoeristen zien
komen, zijn de afmeermogelijkheden op bijvoorbeeld
het Haringvliet of Spui, gering. De watersporters van De
Nieuwe Waterweg weten zich echter nog steeds met
eenvoudige middelen te behelpen; daar zijn ze immers

mee groot gebracht.

Aad Wiegman in zijn beroemde rode colhert.



Inzendingen die de

afgelopen jaren in de

prijzen vielen:

Piratenschip

Glaasje op

William êf Mary

Braziliaans Carnaval

Tropisch Eiland

Indische Waterlelies

Shaka Zulu

Deadiy Horror

Europa 1992

Smurfenboot

Venetiaans Carnaval

Circus Troelala

Les Miserable

Berenboot

Aïda

De Mikado

Middeleeuws

Straattoneel

The Wizard of Oz

ONS 13

De winnende schepen in 97 het jubileumjaar

De Uskoningin en de

Vechtende Tienijes van de

Euroboot



Nawoord

De jachthaven in de Schiedamse Spuihaven heeft het
voordeel direct aan het diepe water te liggen De

boten hoeven op het openen van een brug
of sluis te kleeft er ook een enorm

nadeel aan deze locatie. Het water is in deze omge-
ving niet meer zo schoon als het vroeger was.

Zwemmen zoals dat in het verleden nog in het open-
luchtzwembad in de Wilhelminahaven kon, kan niet
meer 'Watersporten voor de deur' in welke vorm dan

' De toekomst
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ook, surfen of 's avonds een uurtje zeilen, i's gezien de
drukke beroepsvaart voor de Schiedammers niet
weggelegd.

Ik krijg zelfs weleens een jaloers gevoel wanneer ik
denk aan watersporters die een boot in Zuidland of
Hellevoetsluis hebben liggen waar zij na een warme
werkdag “s avonds nog even naar toe gaan om een paar
uurtjes te zeilen.Wij moeten eerst zo'n drie a vier uur
varen om bij recreatiewater te komen. Het is best

weleens slikken als je de dagevenementen ziet die de
verenigingen rondom het Haringvliet kunnen organi-
seren. Denk in de wintermaanden maar aan een peper-
notenrace met Sinterklaas of een snertrace Dat gevoel
heb ik niet alleen. De Schiedamse jachthaven aan de
Maas is niet geliefd bij watersporters van andere jacht-
havens. Men is huiverig van de drukke scheepvaart, de
stroom, en bijvoorbeeld het verkeersbegeleidings-

systeem. Passanten maken nauwelijks gebruik van de
haven zodat deze bron van inkomsten niet meegeteld
kan worden. Er zijn jachthavens die aan gasten enkele
tonnen per jaar verdienen.
Daarnaast kampen de verenigingen met een nieuw



fenomeen.Werd vroeger de wachtlijst voor ligplaatsen
tot tien stuks beperkt gehouden - het verloop was klein
- nu heeft men de grootste moeite de ligplaatsen bezet
te houden. De verenigingen vergrijzen - of verkalen -
enorm. De jonge aanvoer van onderaf droogt op. In
Schiedam kan je niet meer met een open bootje zoals
een finjol, een BM'etje of een piraatje de rivier op.]e
moet hier uit veiligheidsoverwegingen beginnen met
een behoorlijke motor- of kajuitzeilboot, in ieder geval

voorzien van een betrouwbare motor. Dat betekent dat
je direct in een veel duurdere prijsklasse terecht komt.

Bovendien hebben mensen tegenwoordig een andere
instelling dan vijftig jaar geleden. Ondanks het feit dat

jonge stellen tegenwoordig meestal beiden werken en
het bestedingsplaatje dus veel ruimer is, blijft er minder
geld voor watersport over. Immers eerst wordt er een
huis gekocht met geluid- en wastorens, minimaal een

auto en gaat men wel twee keer per jaar in het buiten-

land op vakantie.

Een tweedehands schip zonder al teveel toeters en

bellen kost al gauw zo”n veertigduizend gulden en als je
dan ook andere interesses hebt, wordt de drempel al

snel te hoog. Zo'n 25 jaar geleden had je niets anders.
Alleen je boot en daar ging je naast je vakantie, 22
weekeinden mee weg. Op Koninginnedag werd het
sneeuw bij wijze van spreken, van de helmstok
geschoven en ging je voor de eerste keer in het jaar
varcn.A1s je dat nu tegen jongelui zegt kijken ze je aan
of je een gereincarneerde eskimo bent.

Ook de °steppingstone-theorie”, beginnen met een klein

bootje, opknappen en verkopen met wat winst, werkt
niet meer. Men wil een boot met overal stahoogte, een

toilet met wasbak, een douche en een 220 net voor de
föhn en een 2-persoons bed onder de kuipvloer. En dan
red je het niet met fl. 40.000,-
De gevolgen zijn desastreus. Besturen zijn bijna niet
meer te formeren, iedereen heeft er al eens ingezeten.

Het komt altijd op de schouders neer van een kleine

harde kern. Ook op de zelfwerkzaamheid heeft de ver-
grijzing/leegloop invloed.Veel verenigingen zijn op dit
systeem groot geworden.Werkbeurten vormen een
onderdeel van de contributie hetgeen de tarieven goed
betaalbaar houdt. Het is vanzelfsprekend dat reeds lang

gepensioneerde leden die allemaal een enorme staat
van dienst hebben, niet meer alle werkzaamheden zoals
het slaan en trekken van palen, vlotconstructies lassen,

een helling graven of een dok bouwen, kan worden

opgelegd. Dat moet dus uitbesteed worden aan betaalde

krachten en dat kost geld wat weer als consequentie
heeft dat de liggelden omhoog gaan en dat vormt weer

een probleem voor gepensioneerde leden

Handicap drie wordt gevormd door de stijgende alge-
mene kosten. Die moeten dus door een kleiner
wordende groep worden opgebracht. Niet alleen de
havenhuur, maar ook allerlei kosten van vergunningen
en ontheffingen, zoals BUMA. In het clubhuis staat een
radio voor de weerberichten, BUMA-rechten van
fl. 500,- verplicht! Nu worden de kosten nog opge-

vangen door een uiterst gezonde kaspositie, maar de

liquide middelen slinken en forsere verhogingen van de



tarieven zullen onontkoombaar zijn. Na zoveel nadelen
te hebben opgesomd wil ik niet zeggen dat we na

vijftig jaar pessimistisch zijn geworden. Er zijn oploss-

ingen, maar we zullen ruimer moeten gaan denken. In
deze vrij kleine jachthaven zijn vier verenigingen
gehuisvest met allemaal hun eigen besturen, financiële-
en ledenadministratie, overheidsheffingen, clubhuizen
etc. Een fusie zou een oplossing kunnen zijn.

Watersportvereniging De Nieuwe Waterweg zou best
over een samensmelting met een van de andere vereni-
gingen willen praten. De eerste stappen om sterker te
staan en kosten te drukken zijn gezet door de vorming
van het Spuihavenbeheer, Spuihavenberaad en het
Baggerfonds. Dat voorkomt bijvoorbeeld nog drie
hinderwetvergunningen waarvan De Nieuwe Waterweg

al het slachtoffer is geworden. Een centrale ledenadmi-

nistratie zou bij gebrek aan secretarissen mogelijk

kunnen worden opgevangen door een centrale finan-
ciële administratie waarbij tariefverschillen gehand-

haafd kunnen blijven. Havenmeesters die in de haven
wonen om onder andere inbraken te voorkomen,

vormen fikse kostenposten. Het zou goedkoper zijn

om één havenmeester in plaats van vier in de jacht-

haven te hebben.

De te overwinnen moeilijkheden zullen enorm zijn en
jaren nodig hebben. De kaspositie van de verenigingen
zal in overeenstemming moeten zijn en wat wordt de

naam? De Nieuwe Volharding of jachtclub Samenweg...?
Ik weet het niet. Het enige dat ik zeker weet is dat dit

jubileumboek een periode van vijftig jaar afsluit. In de

toekomst zullen structurele problemen om een oplos-

sing vragen en die wordt gevonden, daar ben ik van
overtuigd.

En mijn wens? Een stallingterrein voor periodieke

winterbeurten of grote reparaties. In tegenstelling tot
veel andere verenigingen, zoals in Vlaardingen, die hun

parkeerterrein *s winters kunnen gebruiken om een
aantal schepen wat langer op het droge te zetten,
ontberen de vier Schiedamse verenigingen dat ook.
Maar misschien heeft wethouder Aad Wiegman daar
nog eens een oplossing voor.

Een hoekje op het oude Wiltonterrein bijvoorbeeld

Toon Tiggehnan, voorzitter.
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WOORD VAN DANK

Gerrit van der Wilt vond het leuk om als lid van het
eerste uur de historie van een jubilerende watersport-
vereniging op papier te zetten.Van het een kwam het
ander.Al snel merkte hij dat er veel te vertellen was

over de afgelopen vijftig jaar. Zijn gespeur in oude
boekjes, gesprekken met andere leden en uiteraard het

ordenen van zijn eigen herinneringen, uitten in een
plakboek. Het zou toch eigenlijk wel leuk zijn om daar

iets mee te doen, zo vonden ook de bestuursleden van
De Nieuwe Waterweg. En zo gezegd, zo gedaan.
FreeLans Tekstschrijvers werd ingeschakeld om te
beoordelen hoe deze informatie in het jubileumjaar
vormgegeven zou kunnen worden. Zij raakten zo
enthousiast dat het niet lang duurde of er werd

begonnen aan het vervaardigen van een heus boek.
Tussen de wal en het schip is het resultaat van een

intensieve samenwerking tussen de Schiedamse water-
sporters en FreeLans Tekstschrijvers.

Veel mensen droegen hun steentje bij aan de totstand-
koming van dit boek. Dat het er ligt is te danken aan

intiatiefnemer Gerrit van der Wilt. Hij heeft veel voor-

werk verricht en heeft ook tijdens de productie zijn
steentje bijgedragen.

De redactie wil ook onderstaande personen bedanken
die tijd vrij maakten voor een interview en foto”s
leverden:
Martin van de Bosch, Ger en Rosita Dingemans, Ger

Gilijamse, Dit van Hagen,]an Hoogstad,Wijnand,Yvonne
en Deniece Hoppe, Piet van der Horst, Bob van der
Hulst, Mien Kok, Francien Kouwenoord, Cor Kramer-
Freher, Riet van de Kraan,Thea Mostert, Piet Opschoor,
Gerda Prein, Lau Rijnta1der,Eldert Schallenberg, Piet

Wies, jo Willegers, Joke Winkehnan.

Ook bedankt, Nienke Landré en Joke Winkelman voor

de eindredactie en Henk Kiela die als niet-lid ook foto°s
uit zijn privé-collectie beschikbaar stelde.



Dit jubileumboek van watersportvereniging
De Nieuwe Waterweg kwam tot stand

mede dankzij de financiële bijdragen van:

Bingham Vlaggen B.V.

BV Scheepvaart- en Handelmaatschappij MARICO

D.de Bruin Piping Construction (BPC) B.V.

Gemeente Schiedam

Hoek Loos B.V.

Huizer Ijzerwaren en Gereedschappen B.V.
Konstruktiewerken Rotterdam VO.F.

Nolet B.V._Ieneverstokerij Distilleerderij

N.V. ONS Milieu
Van de Wate1°T1'a11spo1't BV .
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50 jaar watersportvereniging
De Nieuwe Waterweg
is een uitgave van watersportvereniging

De Nieuwe Waterweg
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