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Het begin van het programma
22 – 23 september 2007

T

er gelegenheid van het 100-jarige bestaan van de KNMC heeft het
Verbond Nederlandse Motorbootsport van de KNMC een Schippersweekend gehouden in Niftrik aan de Maas. De leden van de aangesloten watersportverenigingen en –clubs waren via hun besturen uitgenodigd om deel te nemen. De opkomst was zeer succesvol te noemen. En het
programma loog er niet om.Totaal hebben er 142 deelnemers aan het festijn meegedaan van in totaal 11 verenigingen. Het motorbootverbond was
te gast bij de WV De Batavier.
Deze extra editie van de Nieuwsbrief geeft een foto impressie van een ontspannen weekend, met mooi weer. Vrolijke mensen van heinde en ver, met
de mooiste schippersverhalen waren ons deel. Het programma was georganiseerd door onze coördinator van het Verbond Nederlandse Motorbootsport, Rob Bouman. Veel leerzame lezingen en demonstraties. En uiteraard
het nodige eten en drinken. Het bestuur van de WV ‘De Batavier’ en haar
medewerkers, hartelijk dank! Op de volgende pagina’s een impressie.
John van Gelder, bestuurslid Verbond Nederlandse Motorbootsport
Verbond Nederlandse Motorbootsport Nieuwsbrief
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Varen met de RIB

Zes deelnemers per tocht. Totaal 80 deelnemers
hebben op de Maas met een snelheid van 100
km per uur kunnen ervaren wat varen is.

Inschrijven voor de RIB

Verbond Nederlandse Motorbootsport Nieuwsbrief
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Schiemanswerk
door Otto Oome en medewerkers

Verbond Nederlandse Motorbootsport Nieuwsbrief
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Koken aan boord
door Nico

Scheepsmotorentechniek
door Aart Verschoor

Verbond Nederlandse Motorbootsport Nieuwsbrief
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Rijkswaterstaat, nieuwe reglementen
door Peter de Bot

Verbond Nederlandse Motorbootsport Nieuwsbrief
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Nautische instrumenten
door Rob van Reem

Arie en Rob Bouman praten even bij met
de muzikale koeienbellen
op de achtergrond

Verbond Nederlandse Motorbootsport Nieuwsbrief
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Pierre Cnoops
en BBQ

...en het bestuur heeft de
oprichters van de KNMC
ook uitgenodigd…
...maar er is niemand
gekomen.

Verbond Nederlandse Motorbootsport Nieuwsbrief
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Ingezonden brieven
Het nautische jubileumfeest KNMC 100 jaar.

Z

oals uitgebreid vermeld bestaat het KNMC in 2007 100 jaar. En dat was een reden
voor een uitgebreid feest. En daar heb ik met veel plezier aan deelgenomen.
Eerst nog even wat uitleg vooraf.
De KNMC is een motorboot club, en een overkoepelend orgaan voor de landelijke clubs
Dat begeleiden van clubs gaat via een apart bestuur, en bij die club waren we te gast.
De jachthaven de Batavier in Niftrik was de plaats van handeling en dat kon niet beter.
Alleen de afstand van Langedijk naar Niftrik was te groot voor een op en neer, dus hebben
we in een hotel overnacht. Want ook met de boot was de afstand te groot om even langs te
gaan.
Het feest zelf was een ontspannend gebeuren.
Er waren verschillende workshops o.a. Schiemanswerk met vakkundige en vooral geduldige
begeleiders. Koken aan boord en dat met een twee pits gasstel. Scheepsmotoren techniek, en
daar is zoveel over te vertellen dat het programma ook uitliep.
Varen op de grote rivieren door rijkswaterstaat. En dat was zeer herkenbaar omdat ik dit jaar
voor het eerst op de IJssel van Zutphen tot Arnhem stroom opwaarts gevaren ben.
En daar voor het eerst met het fenomeen binnenbocht varen werd geconfronteerd.
De heer Rob van Reem heeft een duidelijke uitleg gegeven over elektronische apparatuur aan
boord. En dat is dan de modernste apparatuur met de mooiste beeldschermen.
Dit alles met het doel de veiligheid en gebruiksgemak te vergroten, en dat komt allemaal
heel snel op ons af.
Wat ook heel snel ging dat was de RIBS boot van Dolphin Maritime. Dat is een boot speciaal
gemaakt voor snelle reddingsacties of leger verplaatsingen enz. enz. met plaats voor 8 pers.
Normaal vervloek je die snel varende boten vanwege de grote gaten in het water, maar nu zaten we er in, en dat was een geweldige ervaring.
Met 80 km over het water van de Maas varen is heel bijzonder en vooral omdat dat heel
comfortabel ging. Geen geklapper of stuiteren maar strak over het water, en dan binnen 20
meter weer stil leggen is ook heftig.
En dat alles zonder een spat water over de boot, geweldig voor jong en oud.
Natuurlijk was er niet alleen informatie maar ook een feestavond, met een uitgebreide barbecue vooraf. Een optreden van Pierre Cnoops. Dat is een man die bijzonder veel gekheid weet
te verzinnen en dat op een manier brengt waar een ieder plezier aan beleeft.
Dit alles aangevuld met een live orkest tot in de vroege uurtjes.
Maar wij hebben het eind niet meegemaakt en zijn uiteindelijk naar ons geriefelijke bed gegaan in het prachtige hotel.
De volgende dag was er een gezamenlijk ontbijt en dat was zeeeer uitgebreid.
Na deze heerlijk maaltijd was er nog een nautische quiz voor ons georganiseerd en dat viel
nog niet mee.
Van de 30 vragen was de hoogste score 24 goed en dat is niet zo erg hoog.
De conclusie van Rob Bouman was dan ook dat een ieder terug naar de schoolbanken zou
moeten.
Het prachtige weer heeft er zeker toe bijgedragen dat we nog lang met goede herinnering aan
dit weekend zullen terug denken. Dit met dank aan de organisatie en de uitvoerenden.
Na de afsluitende rede van de voorzitter, die net als wij allemaal diep onder de indruk was
van de kwaliteit van dit weekend, ging een ieder weer zijn eigen weg.
Cor Poland, secretaris WSV Langedijk
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Ingezonden brieven
(vervolg)
Schippersweekend “ KNMC 100 jaar ” 22/23 september 2007

V

rijdagmiddag werden we in Niftrik bij jachthaven de Batavier heel hartelijk
ontvangen door coördinator Rob Bouman, en we kregen een goede gratis ligplaats voor onze motorvlet de “Talegien” aangewezen, waarna we in het
clubhuis een gezellige avond hadden. Diverse schepen van WSV Mookse Plassen
waren dit weekend aanwezig.
Zaterdagmorgen was er het welkomstwoord van de heren Arie Kwak en Rob Bouman van het KNMC- bestuur en Sjoerd, uitbater van het clubhuis van WSV “de Batavier”, met koffie en het programma van dit weekend.
Met het zonnige weer troffen we het enorm, zodoende konden alle activiteiten, die
gepland waren met medewerking van diverse commissieleden van de aangesloten
verenigingen, doorgaan. Zoals het praktijkvaren met een RIB boot van Dolphin Maritiem door Marco en z’n collega. We hebben in groepen op de Maas allerlei snelheden en manoeuvres uitgetest, het ging er “vet cool”aan toe, aldus het commentaar
van de jeugd.
In de loop van de zaterdag konden we aan allerlei bezigheden deelnemen zoals:
Het schiemanswerk van Otto, het koken op maar 2 gaspitten aan boord door Nico,
hiervoor stonden tenten op het haventerrein; in de loop van de dag kon je ook nog
tijd vrij maken voor uitleg over scheepsmotortechniek van Aart Verschoor(heel interessant), een lezing over nautische instrumenten door Rob van Reem en vooral veiligheid op het water op zeer leuke en adequate manier gebracht, door Peter de Bot
van Rijkswaterstaat (nieuwe reglementen IJssel enz.enz.)—iedereen werd hierbij
betrokken.
Tijdens de lunchpauze werden we bezig gehouden door Gerrit met een serenade,
waarbij gebruik gemaakt werd van koebellen, heel leuk.
Na ons de gehele dag goed vermaakt te hebben, volgde er in de vroege avond een
prima barbecue, verzorgd door Sjoerd en zijn manschappen, welke geopend werd
door Pierre Cnoops, die de nodige opmerkingen over ons uitstrooide.En toen was
het feest, met een leuk orkest tot in de laatste uurtjes, waar we ons goed vermaakt
hebben.
Dus laat naar bed en de volgende ochtend weer vroeg opstaan, want er stond een
goed verzorgd ontbijtbuffet voor ons klaar in de kantine.
Hierna mochten we nog deelnemen aan een nautische quiz gepresenteerd door
Dick Sluijter, welke we heel interessant vonden, want er zijn toch nog wel diverse
regels op het water veranderd, zodoende hebben we ook dit weekend weer het één
en ander af- en bijgeleerd. Zondagmiddag rond 12.00 was er de prijsuitreiking en
het afscheidswoord door Arie en Rob.
Ondanks dat het in de avond zo afkoelde, hebben we met z’n allen een heerlijk
weekend gehad,vervolgens hebben we in de loop van zondagmiddag afscheid van
iedereen genomen, en zijn we naar onze thuishaven gevaren.
Piet en Tally Stuut ms “Talegien”
Watersportver. De Mookse Plassen

Verbond Nederlandse Motorbootsport Nieuwsbrief
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Ingezonden brieven
(vervolg)
Feest in Niftrik
Daar werden we door meneer Piet van de W.S.V. de Batavier fantastisch ontvangen, eerst
olietanken (de olieman had een zere arm en was naar het ziekenhuis) maar werd goed
vervangen.
Daarna een goede ligplaats met stroom, niets was hem te veel.
Het feest begon op zaterdagmorgen, eerst koffie om wakker te worden en daarna de hele
dag zoet geweest met alle activiteiten waarbij het koken met Nico vooral door mijn vrouw
gewaardeerd werd. Zij moet steeds omschakelen van elektriciteit thuis naar gas aan
boord. De motortechniek door een echte praktijkman was erg goed. Ook de lezing over de
nieuwe nautische instrumenten was heel leerzaam maar of dit nog door ons gebruikt
wordt is de vraag. Wij zijn 77 en 78 jaar oud.
Aan de barbecue hebben we ook goed meegedaan maar na de opening van de feestavond door die leuke Pierre Cnoops, zijn wij aan boord gegaan. De fut was op!
Zondagmorgen na het zeer goede ontbijtbuffet zijn we weer naar huis gevaren.
Kortom: het was een prachtig weekend waar iedereen zich erg voor ingespannen had met
ook nog eens goed weer.
Onze hartelijke dank hiervoor.
Fam. Schumacher aan boord van de Nomade

En het feest ging door tot
in de late uurtjes
en…
...de volgende dag ontbijt
met een quiz
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Tot slot

H

et Schippersfeest mag dan een historische aanleiding hebben - de
100-jarige KNMC - de stichting Verbond Nederlandse Motorbootsport
van de KNMC (VNM) gaat natuurlijk wel met
haar tijd mee.
Kijk op de fraaie website www.knmc.nl voor documentatiemateriaal van het Verbond en het
laatste nieuws. De site van het motorbootverbond is al ruim twee jaar in de lucht om iedereen, waar ook ter wereld, op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en de vorderingen
op het gebied van de belangenbehartiging voor
de recreatievaart met motorboten.

O

ns organisatiecomité, onder leiding
van Rob Bouman, heeft dit jaar veel werk verzet
en heeft z’n best gedaan op een spetterend
feestprogramma. De weergoden waren ons welgezind.
Wij danken een ieder voor de vele steun die wij
mochten krijgen, niet in de laatste plaats de
medewerkers van de WV ‘De Batavier’ en de
mannen van de demonstraties.
Wij hebben velen tijdens de verschillende activiteiten mogen ontmoeten en gesproken. Tot slot
spreken we de wens uit dat
het Schippersweekend er
toe heeft mogen bijdragen
dat het jaar 2007 ook voor
u als deelnemer een bijzonder feestelijk jaar is geworden.
Bestuur stichting VNM
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