maar vooral héél muzikaal. Imrnerserzlt veel meermuzieken soul
Bengaalse belevenissen

in ons dan we aan elkaar laten zien.
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Het is ook niet zomaar een feest. Or is een reden interactie en ook de locatie is verrasseiid.
voor. Het RIK% doet veel goede dingen en daar

Tijdens een gedeelte van de avond zullen

worden wc voor gewaardeerd. iets om trots o p

collega's optreden. In verrassendc gclegenheids-

le zijn. En dat moeien we wat meer gaan vieren. formaties zullen zij het feest extra glans geven..
Het wcrk wordt gcdtm door mciiseii. Collega's.
I

Spitsbergen

KIKZ-ers. Daarom staan die op 19 april ceii-

Op iiiilialiefvan het DT is vorig jaar geslart met

waal. Is er ceii mooiere geiegcnlicid om i n een

de voorbereidingen. in januari is een "íeest-

ongedwongen, feestelijke ambiance elkaar beter

tcani' benoemd om decc dag verder vorm te

en anders te leren kennen en zo verder te

geven. Omdat een dergelijke dag een belioor-

werken aan de samenwerking binnen de cliib.

iijke voorbereiding en organisatie vraagt lalen
rij zich ondersteunen door Camuna Evcneiiien-

Na het verrassende openingsprogramma is er

ten.

een leestavond. Er is volop eten en drinken. Tijd
,

ERF 2001: An Estuarine
Odycsey

en ruimte om met elkaar te praten. Elkaar ie

Wij rekenen op jullie komst en zien julliegraag als

leren kennen. Maar voort11om weer eens lekker

onzegait op 19 april a.s.!

een avondje uit te gaan.
Er is ook een afwisselend enlertainmcnt pro-

Jan Bosman

Mijn reken met dolfijn
vakantlesERF 2001

grainrna. Een groot dansorkest, een disc-jockey
met muziek uit de jaren '70 en'80, bijzarrdere

Hctty 'ïimniernian
L W I Villcrirrs

P&O

optredens, verrassingen lussen het publiek,

Daphiie van Wassenaar

~~

~

Beste RIKZ-ers
Deze tweede Tijdingen nienwc stijl heeft voor

Friese erfenis en een ijsbeer die het reisgezelde afwisseling een thematische insteck. Eerlijk
schap van wel M l dichtbij wil ùekijken, de
gezegd geen bewuste keuze van de redactie maar ingrediënien voor een onvergetelijke tijd,
puur omdat het merendeel van de bijdragen van Aan reizen kunnen echter ook zakelijke
diverse niedewerkers deïe keer over reizen ging. aspecten zitten. Want wat ie doen als je graag
Reizen wordt door veel mensen als eerste
voor langere tijd verlofwil opnemen om een
geassocieerd met vakantie en vaak is dat ook het grote reis ie maken? Ook daarover wordt in dit

Tij-dlngen
i6 een

uitgave van de afdelingcommunicatie

van directoraat-generaal Rijkswaterstaat.

Riikrinrtitwt voor Kust en LeelRIKZ
Eindredactle
Ceerd Drost
Redactie
Suzanne van Beek-Smeeman

Eveiien Muilen

Petervan Eik
Redactie-adres
Portbui 20907
2500 EX Den Haag

Teiefoonnummer:070-311 4254

geval. Maar ook voor het werk wordt gereisd en nummer de nodige informatie verstrekt.
zijn de dan opgedane ervaringen zelden niei
Over zakelijke aspecten gesproken; de redactie
minder onplezierig.
van Tijdingen moet liet sinds kort zonder
In dit nummer dus een mix van reisverslagen
Brigitte Corsius stellen. Zij heeft aangegeven dat
van RIKZ‘ers die genoien van een vakantie en
het redactiewerk moeilijk te combineren is niet
zij die uit Iioofdc van hun werk tijdelijk elders
haar huidige werkzaamheden. Rrigitte, vanaf
01, deze aardkloot vertoefden.
deze plaats bedankt voor je vrijwillige inzet en
Wat deze laatste categorie beirefi geeft Rien van wellicht dat er in de tockomst meer gelegcnheid
Zeiten een aardige indruk vali zijn verblijfin
is om onze ploeg te versterken.
Bangladesh. Hij moet er regelmatig zijn en je
eerste reactie als jaloerse collega kan zijn; goh,
Voor de meesten van ons duurt liet nog even
wat vervelend Rien (maar niei heus). Na hei
eer we de koffers kunnen pakken en kantoor en
Iczen van zijn ervaringen zct je wellicht een
collega’s tijdelijk achter ons laien maar een
aantal vraagtekens bij z i p werkbezoeken aan
beetje ‘in the mood‘ Ikomen kan geen kwaad.
een van de armstc landen ter wereld.
Wal mij betreft, mede namens de redactie van
Jan Hendriksen gaat duidelijk meer voor zijn
Tijdingen, alvast een prettige vakantie en als je
plczier, alhoewel menigeen zich bij het lezen
graag ai je collega’s deelgenoot wil laten zijn van
van zijn reisverslag over een zeiltochi rond
Spitsliergen zal afvragen of hier nog wel sprake
is van ccn relaxte vakantie. Naast de voor Jan
oiiniisbare zeillioot en zee zijn een onherbergzame anigeving, kou, een stukje Zeeuwse en

jouw vakantie-ervaringen, schroom dan niet en
stuur ze op.
Goedc reis en tot de volgende Tijdingen.
Geerd Drost

I
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Meteoor......
Vanaf maandag 8 tot en met vrijdag I 9 april
2002 vindt hinnen het RIKZ voor de tweede
keer het RWS-brede medewerkerstevredenheidsonderzoek onder de naam Meteoor plaats.
Dit tweejaarlijks arbeidsbelevingsonderzoek
peilt hoe tevreden we zijn over ons werk. Er
wordt gevraagd naar onze mening over de
arbeidsomstaiidigheden en -vaarwaarden, de
ontplooiingsmogelijldicden voor de inedewerkers binnen onze organisatie, de interne communicatie, de informatievoorziening, de onderlinge samenwerking en onze mening m.b.t. het
leidinggeven hinnen het RIKZ. Verder zal ons
wordei) gevraagd of we voldoende duidelijkheid
hebben m.b.t. de uitvoering van onze werkzaamheden, de doelen daarvan en onze mening
over de mate van toekomstgerichtheid van onze
organisatie. Deze heer zullen er in het Meteooronderzoek ook vragen worden gesteld m.h.t. de
verheteracties n.a.v. het vorige Meteooronderzoek dat in april 2000 werd gehouden. En tenslotte zal ons gevraagd worden welke dingen wij
het belangrijkst vinden in ons werk.
Ook nieuw is de door de OR toegevoegde vraag, het van groot belang om kennis te nemen van
Anders dan twee jaar geleden zal er niogelijk wél naar de mate van vertrouwen die er binnen het
RIKZ in het OR-werk bestaat,
gerapporteerd worden over afdelingen met
minder dan 10 medewerkers. Bij het vorige
Een verschil met twee jaar geleden is de wijre
Meieooronderzoek werd dat niet gedaan, omdat waarop het Meteooronderzoek gehouden zal
de herleidbaarheid van de antwoorden naar
worden. Toen ontvingen we de vragenlijst nog
personen dan te groot zou worden. Dit jaar
op papier, deze keer krijgen we hem digitaal.
geheurt het wel, op voorwaarde dat alle inedewerkers van de betreffende afdeling daarvoor
Meteoor is een helangrijk onderzoek voor ons
toestemming geven.
allemaal. Voor het D T en het lijnmanagement is

de meningen van ons allemaal, om deze belangrijke informatie mee te kunnen nemen hij toekomstige besluitvorming. En voor álle RIKZ-ers
is het belaugrijk om ieders persoonlijke mening
te kunnen laten doorklinken in alle regionen
van de organisatie en zelfs daarbuiten op RWSniveau. Het is dus van het allergrootste ùelang
m
dat we allemaal de vragenlijst invullen.
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Fietsen met de Tifosi
Op Iste Juli2001 om precies 6.15 uur wordt in La Villa in Alta Badla het startschot gegeven voor
de Martona des Dolomites. Meer dan 7000 fietsers gaan van start voor ik denk de moolste cyclosportlve. Alle deelnemers zijn voorzien van een chip voorde tljdregistratie en kunnen kleren uit
3 afstanden. De Percorso Sellavan 57 km, de Percorso Mediovan 110 km en de Percorso Maratona

van 147 km (4304 hoogte meters).

Als je snel genoeg fietst kun je onderweg

Maratona rijn de wegen volledig gesloten voor

gewoon zelf kiezen, anders wordt de afstand
bepaald door de sluitingstijden onderweg. I n
Corvara om 10,45 uur om verder te mogen voor
de 110 en 147 kni cn in Carnadoi om 11.30 uur
om de volledige 147 km te mogen rijden.
Dit is het terrein van de Tifosi. Het merendeel
van de deelnemers zijn Italianen op prachtige
fietsen, dan komen de Oostenrijkers, de Duit-

al het verkeer. Om zo maar links op volle snelheid de hochi in te duiken tijdens de aidalingen
van de 7 bergen die moeten worden beklommen
is een apiirte ervaring. In het begin kun je het
gewoon niet geloven dai er geen auto’s op het
traject zijn.
Onderweg wordt mei de bekendc Campionchip
matten op R punten de doorkomst tijd gemeten.

sers, de Zwitsers en dan pas zo’n driehonderd
Nederlanders en Delgcti. Leuk is dat iedereen
een rugnummer heeft met z’n naam erop.
Handig voor supporters en voor de onderlinge
communicatie. Sinds de organisatie de Passo
Fedaia met stroken tot 17% uit de ronte heeft
gehaald stijgt het aantal vrouwen spectaculair.

Als je je Email adres opgeeft krijg je binnen

Uniek is niet allecii het schitterende landschap
maar ook de volledig auto vrije weg. Tijdens de

de Passo Sella 2244 m, de Passo Gardena 2121
m, opnieuw de Passo Campolongo, de ver-

24 uur je persoonlijke uitslag met alle doorkomst tijden, je aankomst tijd CU je klassering.
Per berg, totaal en je ieeftijdscategorie. Diploma
en foto’s worden later opgestiiurd.
Ik ga voor de hele Maraiona over dc Passo
Campoloiigo IR75 m, de Passo Pordoi 2249 m,
schrikkelijke Passo Giau en tenslotte als toetje
de Passo Falzagero 2105 m / Passo Valparola
2150m.
Op de Passo Pordoi heeft dit jaar Gilberto
Simoni de Giro beslist en Erik Breuking heeft
op de Passo Gardena destijds in de stromende
regen door de Iiongcrldop 5 minuten cn de
Giro verloren.
Dit is in principe het terrein van de lichte kleine
klimmertjes. Het is berg op en direct weer af,
Nergens een stuk vals plat waar je op de macht
je gemiddelde wat kunt opkrikken of een lange
afdaling waarin je door je te “hogere” gewicht
veel snelheid kunt maken. De klimmen en afdalingen zijn steeds zo’n 10 km lang en lastig, Dus
heel anders dan bijvoorbeeld de Iúim over de
Calibier in de Marmotte van ruim 20 km en
40 km dalen of de klim over het t’Himmelsjoch
in de Ortztalcr Radmarathon van 30 km.
Ik heb vandaag maar één doel en dat is voor
16 .o0 uur heel en gezond de finish bereiken.
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Op papier was de voorbereiding perfect. Ook de
testresuliaten bij de 3-jaarlijksc Sport Medisch
Onderzoek op Papendal zijn voor februari verI>luffeiidgoed. Alleen nog te zwaar door cen te
hoog vetpercentage. Het spinnen in de winter
blijkt effectief.
Helaas de praktijk is vanaf maart weerharstiger.
Het begint mei de MKZ crisis. Vele fietstochten
o

worden afgelast. Maar wat erger is, de Posbaiik

1

2

3

4

5
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waar ik normaal in het weekend de intensieve
kliminterval trainingen doe, wordt in april en

Cella ronde rustig aan (3:37 uur). In pcliitoii

klimmen niet een geniiddelde van meer dan

mei afgesloten. Vooraf gaande aan het korie

worden de eerste vier bergen hckloiiimen ,

9 %. Zo'n 4 krn hoven de 10%. Een soort muur

verblijf in de Dolomiten ben ik 3 weken in

daarna dunt het snel uit. Onderweg worùt ik

waar je tegenop moet en dat terwijl de al meer

Toscane op vakantie in het gebied vali de

door mijn vrouw Margy om 8:ûü uur aange-

dan 50 km gcklomiiien hebt. Toch lukt Iiet me

Chianti bergen. Kun je prima trainen bij prach-

moedigd en van drinken voorzien bij de Bivio

tig weer. Maar Iiet noodloi slaat toe. Eerst in

per Passo Sella net 1 km van ons hotel Lupo

Toscane en later nog in de Dolomiteii. Met een

Bi a n c o.

om de top in 1: 16 uur ie Iialen.Oiiderweg gaan
de nodige deelnemers Iiclcmaal kapot en de
Giau wordt luidkeels vervloekt.

hehoorlijk pijnlijke nek en onder de net wcer

Na opnieuw het beklimmen van de I'asso Cam-

dichte schaafwonden was Iici heste er wel aT.

polongo gaai hei nu richting Madonna di Cani- Boven gun ik mezelfeen lunchpauze van 20

Het weer zit gelukkig wel mre. Bij de start nog

pezzo. Voor het eerst kan er echt vaart gemaakt

minuten. De ver~orgingis uitstekend en geen

wat lichte regen maar vcrdcr al snel droog en

worden. Maar ik spaar m'n krachten voor de

gcprop en gehadsi maar een relaxte sfeer. I-let

zonnig.

Passo Giau en peddel rustig in een groepje mee. zonnetje schijnt heerlijk en ik hcb snel uitgere-

Wel behoorlijk fris in de afdalingen. Heel

De Giau is nieuw voor mij. Maar Iiet profiel dat kend dat ik zckcr voor 16.00 uur zal kunnen

anders dan het rampweer dat dit jaar de Mar-

ik van internet heb gehaald
(http:lwww.ticino.com) liegt er niet om: lil kni

motte 1 week later zou treffen. Ik doe het de

finishen. Dat gaat ook ruim lukken. De Palzarego is niet echt lastig. Alleen de laatste kilomctcr naar de Valparola is mct cen stevige wind
tegen zwaar. Na een super snelle afdaling (max
81 km) passeer i k oni 15.33 in Corvara nog
redelijk fris de finisli. De Italiaanse winnaar is
meer dan 4 uur eerder over de strcep gekonieli
niet een gciniddelde van boven de 30 km per
uur. Ik weet niet ofz'ii heinatocrict waarde
bcpaald is. Die vun mij was in ieder geval mei 44
ruim onder de 50%)nmni. Mijn fieisvriend
Nanne wacht al trots o p me. Hij heeft z'n ecrste
cyclosportive gefietst en daarom voor de I10
km gckozen. Na de pasta party en veel drinken
worden de fietsen weer in dc auto geiadeii. Oni
18.00 uur rijn we al weer bij ons hotel I.upo

Bianco waar de witte wolfshond ons vrolijk
blaffend begroet. Onze vakantie zit crap.
Morgen gaat het weer richting plat Nederland.
Dik Bril
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I n 2000 is er een Overeenkomst getekend tussen
het Ministry ofwater Resources en ons Minis-

Bengaalse

terie, om institutionele hulp te bieden aan de
watcrscctor van Bangladesh, De intentic van de
overeenkomst is dat heide landen iets van elkaar Nederland ZOU willen helpen onder de paraplu
kunnen leren. Wij zien natuurlijke fenomenen van de vorig jaar getekende overeenkomsi.
op een schaal gebeuren die in Europa niei meer Sinds eind 2001 zijn we daar mee gestart. We
plaatsvinden, en rij kunnen iets lercn van de
proberen ecn strak tapdown, hierarcliiscli, niet
iiianier waarop wij liet waterbeheer organiseren. op samenwerking gerichte organisatie om te
Ter orienlatie: het land is 4 keer zo groot als
vormen Dat gaat natuurlijk niet zonder slag of
Ncderland, en er wonen 130 iiiiljocn mensen,
dus zo'n 8 keer zoveel als in ons land. ]e kunt

stoot. Om te beginnen is als eis gesteld dat er
coniinuiteit van leiderschap moet zijn. In de

huidige situatie is het zo dat BWDB een streng
dan ooi<letterlijk geen plekje vinden, waar je
kunt zeggen dat je er alleen bent. Als je om je
toelalingsexamen kent. Ben je daar eenmaal
heen kijkt zie je altijd wel ergens een Bengaal.
doorheen, dan is je kosije gekocht. Je kunt
In llliaka, de hoofdstad wonen zo'n 12 miljoen eigenlijk niet meer ontslagen worden, en de weg
mensen, en er komen er wekelijks 10 000 bij,
gaat alleen naar boven. Het enige principe om
een flink dorpje dus.
hogerop te komen is senioriteit. Dus hoe langer
Het is een van de armste landen ter wereld. Het in dienst, iioe hoger je bent. Om voldoende
inkomen per hoofd van de bevolking is $ 3 6 0 , - hoog ie eindigen worden topfunciies meestal
en dat is al jaren zo. Corruptie is wijd verbreid. voor 2 o í 3 maanden bezet. Daarna volgt penAls het een keer hoog water is, stroomt er

sionering. Iedereen ùegrijpt dat dit geen basis is
zomaar 70 000 m3/s door dc Megna, de sameii- om diep ingrijpende beslissingen tc nemen, laat
vloeiing van Ganges en Bliraniaputra.
staan te implementeren.
De Bengaalse Rijkswaterstaat, de Bangladesh
Inmiddels is er een kleine revoluiie ieweegWater Development Board (BWDB), houdt
gebracht. Tijdens het laaiste bezoek (in januari
zich vooral bezig met inpolderingen en irrigatie- 2002 waren Martin Beljaars en ik er weer) is
werken en met het aanleggen van verdedigings- bekend gemaakt dat de zittende DG een verlenwerken langs de grote rivieren en langs de kust. ging krijgt van 3 jaar. Hei heek maar een haartje
Daarnaast hebben ze geld voor beheer cn
gescheeld, of het was weer niet gelukt. Deze
onderhoud. In de praktijk wordt er zo ongeveer beiioeiiiing motst eerst door de Minister van
niks onderhouden. A1 dat geld verdwijnt in
Water Resources worden goedgekeurd, vcrvolvalloze zakken.
gens door de Ministerraad, daarna door de
Om verder nog in aanmerking te komen voor
leningen en giften voor projeclen stellen de
donoren de eis dat de organisatie moderner
moet worden. Al geruime tijd zijn ze daar zclf

Prime Minister, en uiteindelijk door de President. Als je iemand voor zo lange tijd benoemd,
beiekent dat dat degenen die eronder zitten niet
meer op kunnen schuiven. Daar was dus heel

mee bezig, maar het lukt niet. Om tot een door- wat gemor. Er is zclfs geld opgehaald bij deze
braak le komen is afgelopen zomer gevraagd of groep belanghehbenden, om de Prime Minister

waar wijzigingen moeten worden aangebracht.
Nu is UWDB nog een organisatie waar de civieIcn liet voor het zeggen hebben, maar multidisciplinarity is een hot item. Daarnaast het gender
issue. Bij wei moeten vrouwen meer rechten
krijgen. De uitvoering hiervan is voornamelijk
mechanisch. Er wordt gekeken of de handboeken
zijn gevolgd, niet vanuit een innerlijke overtuiging, dat je hier betere besluiten door krijgt.
Om van senioriteit afte komen willen we dat er
een beoordelingssysteem wordt ingevoerd,
waarbij kwaliteit wordt gewaardccrd.
Dan is transparantie van financiele processen
een belangrijk onderwerp, waar we de nodige
acties voor in gang hebben gezet. Dat begint al
met siinpel terugmelden via verschillende verantwoordelijklieidslijnen, waardoor de kans op
fraude al een stuk kleiner wordt. Helaas is de
mate van automatisering hierbij een flinke
faalfactor. Vele dieiistonderdelen hebben nog
geen computers, laat staan e-mail.
Daarnaast moet men zich beraden op de niogelijklicden om ineer inkomsten te genereren,
hijv. door verhuur van irrigatiekanalen als
viswater. De huidige planniiigsmethodeii gaan
er vanuit dat men inkomsten genereeri, maar
vcrznimen de inkomsten in de planafweging te
betreld<en,om twee redenen. Ten eerste omdat
de inkonisien niet rechtstreeks naar UWDB
gaan, maar naar de algemene middelen, en ten
tweede omdat de gebruikte methoden om geld
te innen alle de corruptie in de hand versterken.
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betekent een lange dag fieisen, en dan net
gcnocg hebben voor een klein beetje eten.
Vrouwen proberen het in kledingfabrieken.
Na 11 september is die industric echter ingewaar liet gestort moet worden.
Als je de bus wilt halen, moet je om le heginnen stort. De tragick van het land is dat er één flinke
al Bangla kennen, want in andere talen is er niks anti-Amerika demonstratie is geweest, kort na
aangegeven, en moet je kunnen rennen. De bus I 1 september. Die kwam op CNN, en vervolstopt niet, maar rijdt gewoon even wat zachter. gens wilden de Anierikaneii geen spullen meer
Erin of eruit springen vergt de nodige vaardig- uit dat land. Gevolg: al meer dan 113 van de
heid, want intussen is het gewoon overal evcn
fabrieken zijn gesloten. Voor de meeste
vrouwen betekent dit dat prostitutie nog de
druk. Als je valt lig je onder een auto of riksja.
enige
mogelijkheid is om iets te verdienen.
, ,
Bangladesh is een islamitisch land, niet funda- Overigens zie je vrouwen nauwelijks op straat.
inentalistiscli, maar wel streng. De vrijdag is de üat Iioort niet in de cultuur. Alleen van en maar
vrije dag. Tot de laatste verkiezingen waren
de fahriek zie je ze lopen. Verder zitten ze
Denk maar aan de tollenaren, zoals die in de
vrijdag en zaterdag vrije dagen. Het interiiatio- binnen. En ondanks dat is het een geweldige
Bijbel geschilderd worden.
nale bedrijfsleven vroeg de nieuwe regering (60 drukte op de straten.
Leven in Bangladesh, met name in Dhaka is wcl Ministers en 36 Ministeries) om de zondag de
De rijke bovenlaag zie jc op de vrije vrijdag als
gezin rondlopen op beurzen, o í i n dure hotels.
even wat anders dan in Nederland. Niet alleen vrije dag te maken. Het kabinet besloot in z'n
wijsheid dat voortaan de donderdagmiddag en Arm woont onder een zeiltje, en spoelt tijdens
dat er 12 miljoen mensen wonen, ze wonen
voor een deel ook nog op siraat. Voor sommigen de vrijdag de vrije dagen waren, en dat de zater- de regentijd weg. Rijk woont III onvoorstelhaar
omdat ze niks anders hebben dan een paar in2 dag een gewone werkdag werd. Internationaal is grote huizen, niet een heel leger persuneel, dat
wordt uitgebuit.
er nu dus precies een halve week om zaken te
op een trottoir. Er zijn 2 miljoen riksja's,
doen, nog afgezien van tijdvcrschillen.
Water is voor ons te gevaarlijk om ie gebruiken.
waarvan de helft is uitgerust met een vreselijk
Tanden poetsen doe je met flessenwater. Als
stinkend, walmend en herrie makend inotortje. In een islamitisch land is alcohol natuurlijk
Verkeersregels bestaan niet, d.w.z. men houdt
verboden. In een restaurant is bet normaal dat gevolg van arsenicumvergiftiging overlijden er
jaarlijks flink wat mensen, naast de grote groep
je als westerling je eigen drank meebrengt (in
zich aan geen enkele regel. Links rijden is de
raakt, heeft betrokkene simpel pech gcliad. Er
zijn er altijd wel die de taak overnemen. Beton
wordt ook in mandjes vervoerd naar de plek

gewoonte, maar als het beter uitkomt ga je
gewoon een stukje verder op de andere weghelft,
ook als daar een brede verhoging als afscheiding
tussen staat. Voor rood licht heb ik nog nooit

speciale westerse winkels te koop).
mensen die soms op een westers partijtje komen
en geen maat kunnen honden als er drank is.
Zowel in 2000 (tijdens de missie van de Staatssecretaris) als afgelopen keer (tijdens een diner
iemand zien sloppen.
Alles en iedereen toetcrt, om er langs te kunnen, dat de ambassade aanbood) hebben we daar
weer voorbeelden van gezien. Stomdronken, en
ook al staat de hele file stil, dan nog wordt er
nog proheren te speechen ook. Het is buitengcclaxoneerd en gebeld, alsof het volume
gewoon Iachwckkend, maar ook diep triest.
bepaald wie er als eerste mag.
De smogdeken boven de stad is dan ook berucht.
Om de kiucbt compleet te maken hoorde ik dat In liet land is het verschil tussen arm en rijk
enorm. Als er een overstroming is geweest en er
een nederlands bedrijf de opdracht gekregen
rijn weer grote stukken land weggeslagen,
heeít om verkeersborden te ontwikkelen voor

ook zal zijn.
Een bouwput ontgraven gebeurt met de spa en

betekent dit voor de eigenaren van dat land dat
ze niks meer bezitten, geen rijst meer kunnen
planten, geen eten meer hebben en daarom
gedwongen worden naar andere inkomsten te

mandjes die op het hoofd gedragen worden.
Betonijzer wordt niet een voorhamer en heitel

zoeken. Meestal komen ze dan naar de hoofdstad om op een riksja te gaan rijden, om in de

het land, Een ding is zeker, niemand zal zich
waar dan ook aan houden, hoe fraai het bord

die hierdoor verminkingen oploopt.
intussen gaan we door met het hervormingsproces van BWDB. Iedere drie maanden een
missie van een paar weken.
Tot grote tevredenheid van onze Ambassade, de
Worldbank en de Asian Development Bank als
grote donoren, en tol onze eigen verrassing, ook
wel tot tevredenheid van de top van BWDB,
groeit er iets, Ze geloven in onze aanpak, en
maken er veel tijd voor. Alle acties die we
opdragen zijn keurig uitgevoerd. Als het zo
doorgaat kunnen we eind dit jaar zeggen dat ze
een moderne, service-oriented organisatie zijn.
Dat is veel meer dan we bij de ondertekening
hadden durven hopen.

Rien van Zetten

rn

Middelburg

De toverkracht van Harry Potter kan wellicht
uitkomst bieden als de discussie over de toekomst van de Westerschelde vastloopt. Als
Schelde InformatieCentrum hebben we al op
voorhand Harry Potter in de arm genomen. Vele
Potters toverden op 18 januari de eerste Westerscheldekrant tevoorschijn om hem vervolgens aan gedeputeerde Lous Coppoolse, tevens
voorzitter Bestuurlijk Overleg Westerscheide
aan te bieden. Dit gebeurde aan de oever van de
Westerschelde in Hoedekenskerke.
De krant is ùedoeld voor de Zccuwse hevolking
en geeft een totaaloverzicht van wat cr speelt in
en rond de Westersclielde. Projecten als verdieping en natunrcoiiipensatie en plannen als de
Langetermijnvisie Schelde-estuarium worden

uitgelegd. Ook luclitigcr onderwerpen als
bezoekerscentra en interessante hoeken en weùsites komen aan de orde.
Het doel van de krant én van het Schelde Inlarmatiecentrum is het vergroten van de betrokkenheid bij de (Wester)Sclielde. De rivier is in
verschillende opzichten van groot helang voor
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de provincie: een groot deel van de heroepsbevolking heeft direct of indirect werk via de
Schelde. Daarnaast hezit het Schelde-estuarium
zeer belangrijke natnuwaarden, die het waard
zijn om te behouden.
De krant is in Zeeland huis-aan-huis verspreid.
Bclangstelienden kunnen de krant aanvragen bij

Tij-dlngen maart 2002

~

ulp van
het Scheldc Informatiecentrum, telefoon: 0118672293 of infoo@scheldenet.nl.De krant is ook
te downloaden via onze website: wwwscheldeoet.nl.

Het Schelde InformatieCentrum onderneemt
tal van activiteiten om de kennis over de
Schelde en haar functies voor mens en natuur
uit te dragen en de bevolking meer ie hetrekken
bij het wel en wee van de Westerschelde. We
verzorgen hijvoorheeld informatie op maai aan
groepen die geïnteresseerd zijn in bepaalde
aspecten van de Schelde. Ook behandelen we
jaarlijks zo’n 150 vragen om informatie die we

Tij-dingen maait 2002

via e-mail, telefoon of brieven hinnen krijgen.
Met lespakketten voor verschillende leeftijden
worden scholen op weg geholpen. Samen mei
Vlaanderen geeft hei iiiforinatiecentruni de
Schelde Nieuwsbrief uit, cen gratis kwartaalhlad.
En we hebben nog veel meer plannen.. .

Schelde Inforinatiecentrum
Postbus 8039
4330 EA Middelburg

telefoon 0118-67 22 93
fax0118-65 10 46
e-mail info@scheldenet.nl
internet www.scheldenet.nl
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Cletsjers,ljsberen.walrussen, magisch licht, de tachtlgste breedtegraad, fantastisch zellen
door een witte wlldernir, kouwe tenen en een borreltje op z'n tijd. Die wonderlijke mix van
ingrediënten bepaalde onze zellreis rond Spitsbergen In de zomer van 2001.
Bij veel mensen om me heen, zelfs blj ambtenaren zie ik dat ze vroeg of laat een passie ontwikkelen. Het onderwerp kan varlëren; de slag bij Nieuwpooti borduren In krulssteekjer, Sanskriet
leren, De Bourouboudourbouwen van afgebrande lucifers, bijen houden, gedichten schrijven,
sociologieder niet westerse volkeren bestuderen, lekker eten, hard werken of non stop single
handed rond de wereld zeilen tegen de heersende windrichtingen in. Mijn passie is "koude
streken in het algemeen" en ''zeilen in koude streken" in het bijzonder. Toen ik enige tijd geleden in opdracht van de staatssecretarls een brochure over Antarctica moest maken werd die
dan ook heel glossy en In ieder geval te duur. Maar laten we het niet over het werk hebben.
Joke, mijn vrouw en ik zeilden in de zomervan 2001 met de tweemastschoener Noorderlicht
rond Spitsbergen. Hler volgen wat dagboekfragmenten.

Daghoek, 21 augustus,naarhet harrenonrden.
Spectaculair dalen we tussen de besneeuwde
bergen door naar Tromm. Het weer is zoals we
Noorwegen kennen van de folder. Stralend!!!
Na een korte stop op de moderne luchthaven
stijgen we op; koers noord. Wat is hei ver.
Vanaf het noordelijke puntje van Noorwegen
nog eens anderhalf uur vliegen. Het wordt
zwaar bewolkt onder ons en dai blijft het. Wal
zijn we begonnen. Het eerste dat we van Spitsbergen zien is een klein hutje naast de landingsbaan. Niks majesiueuze vergezichten, gewoon
mist. Op de luchthaven is het klein, gemoedelijk en koud. Er siaai een wegwijzer met de
afsianden naar allerlei oorden op de wereld.

~

Londen 3023 kilometer, naar Middelburg zal
wel ongeveer hetzelfde zijn. Aan boord begint
het onwennige nan elkaar ruiken van 25 mensen
die weten dat ze de eerstvolgende,18 dagen met
elkaar opgescheept enllen zitten.
Als iedereen aan boord is gooien'we meteen los.
Dagboekfragment.
Donderdag23 augustusZ001.
We ankeren om 19.32 bij de oostelijke hoek van
Zeeuwse Uitkijk.
7 graad Celsius, nog steeds geen wind, bewolkt,
prachtig licht in het noorden.
Om 21.15 gaan we met de Zodiac aan de wal, de
expeditieleider met geweer voorop. Vorige keer,
trof hij hier een ijsbeer met jong. Ik stap als
Zeeuw in de geschiedenis. Een kleine vierhonderd jaar geleden sleten Zeeuwse voeten een pad
uit naar de echte Zeeuwse Uitkijk, de top van
het eiland, 152 meter hoog. Utkikpyiiteii
hebben de Noren ervan gemaakt. Daar werd, zo
omstreeks 1625 permanent uitgekeken om de
walvissen op te sporen. Zodra de uitkijk walvissen zag, seinde hij naar beneden en dan gingen
de mannen van Middelburg, Vlissingen of

Een rondje
~

Veere onmiddellijk scheep. Wij nemen heizelfde pad omhoog. We hebben er een fahelachtig uitzicht over de eilanden rondom. Overal
gletsjers tot op zeeniveau. Het eiland Vogelenzang (Fuglesoiigen), door Baisntsz. zo genoemd
omdat hij als eerste Europeaan hier zag dat rotganzen ookeieren konden leggen. Tussen ons
en dat eiland ligt dan ook~fiarentsgattet.
Barentsz. ontdekt Spitsbergeii'op 17 juni 1596
oni in de daarop volgende winter verzeild te
raken ùij en ie overwinteren op N,ova Zembla.
Naar het noorden, richting Noordpool is geen
pakijs te zien.
De zon die, het is nu 23.30, bijna in het noorden
staat en niet onder zal gaan, spreidt een band
van goud licht over de noordelijke horizon. Op
een rug net achter het strand stuiten we op het
kerkhoîvan de Zeenwsewalvisvaarders. 185
~~~~

van allen goed gezet waren. In gepcins verzoii-

nog niet levensmoe dan zal ik toch naar de

noordpool moeten om weer vooruit te kunnen.
ken stap ik weer in de Zodiac. Om 2.30 terug
Om 19.17 uur randen we Vcrlegenhuken het
aan boord neem ik een doticlie. Ik sta me - als
Zeeuw - een beetje te schamen voor dit comfort. meest noordelijke punt van ome reis. Wéér een
,,
~
~

,

,.
...~
~..
~.
.
~

~

~

~

~

~

Ik denk aan de Zeeuwen van toen, duizcndeii
mijlcn van huis, armoe, kou, ziekte, gevaar en
een heel geringc overlevingskaiis.
I

bpitsbergen
lichamen zijn hier begraven. 50 ervan zijn onder
leiding van Loiiwrens Hacqebord opgegraven
en onderzocht. De volgende cijfers illustreren
hoe genadeloos het leven van de zeventiende

a
-

vanwege het feit dat ze Spitsbergen hebben
ingepikt, terwijl het nota bene de Nederlanders
rijn die het ontdekt hebben cn er vakkundig alle
walvissen heùùen weggevangcn. Bij Verlegenhu-

i”.

1
~
:-’-

Nederlandse naam. ik krijg steeds meer begrip
voor Eerde Beulakker die op eigen kiel naar
Spitsbergen voer en staand op Smeerenburg
alsnog de Noren de oorlog wilde verklaren

.

’

ken lagen de dwarsgetuigde schepen in vroeger
tijden vaak te wachten op de gunstige windrichting.Het is hei noordelijke puntje van Ny Friesland. Mier, wat meer naar lict oostcn stonden de

-!.=

Dagboek 24 augustus, 80e breedtegraad.
4 graden Celsius, oostenwind BF 4, koers oostnoordoost.
We kruipen heel langzaam naar het noordcn
met wind tegen. Dus nog steeds niet zeilen. De
lage temperatuur in comhinatie met een straf
windje maakt het guur. Alle lagen kleding
worden nu van stal gehaald, maar er gaat ook
ecn plezierige tinteling door het schip. We
naderen de tachtigste hreedtegraad. Ik lig met
mijn camera op de loer hij de GPS. Precies op

Friezen kennelijk vooraan toen er namen uitgedccld mochten worden. We draaien Hinlopcnstretet in en hijsen de zeilen. Wind noordoost
3 Beaufort, koers oostzuidoost. Heerlijk zo’n
schip dat er eens lekker in gaat hangen.
Dagboek 26 augustus, walrussen.
We varen nog steeds door Minlopensiretet en
voelen de Siberische kou. Letterlijk, want het
allerlaatste staartje van de warme golîstroom
langs de westkust laat ons hier in de steek. Wind

en stroom komen hier rechtstreeks uit Siberië.

80.00.000. NB druk ik af. Voor mij als cijfer-

freak is dit een magisch moment in o m e trip
rond Spitsbergen, Nog maar 600 zcernijlen naar
de pool en geen pakijs te zien. Jan, onze expedieeuwse walvisvaarders was. De mannen hehben ticlcidcr staat plotseling in zijn T-shirtje aan dek
een gemiddelde Iccftijd van 25 jaar, de jongste is met hele chocolademelk met slagroom.
14 jaar. 20% leed aan scheurbuik terwijl vrijwel Niemand heeft het meer kond. We roepen heel
stoer dat het passeren van de evenaar hiermee
allen sporen vertonnden van ondervoeding.
vergeleken een peulenschil is.
Syphiins kwam ook veel voor. Velen hadden
fractnleii aan armen, henen en ribben die geen Bijgelovig ben ik niet maar ik speel al jircii een
cijferspelletje met mezelf.
Ik proheer op onze planeet steeds noordelijker
te komen in breedtegraden dan mijn leeftijd is
in jaren. Als Nederlander kun je dan vooruit tot
je 5 2 C ook al blijfje gewoon thuis. Na de zeiltocht vorig jaar in de Lofoten op 68 graden
noord, dus hoven de poolcirkcl had ik weer
jaren soelaas. En nu die magische 80 terwijl ik
pas 58 ben. Ben ik op mijn negenenzeventigste

Tij-dingen , , :
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Van de 7 graden Celsius langs de westkust zijn
er hier nog een schamele 2 over. Een plezierige
hijkomstigheid van dat koude Siberische water
is dal er ook duizcnden boomstammen uit
Siberik aanspoelen. Op Spitshergen was en is er
daardoor nooit gebrek aan timmerhout ook al is
de begroeiing op de toendra van mossen en
dwergberkjes hier nergens hoger dan 5 centimeter. Aan bakboord hebben we het oneindig
grote Nordaustlandet, eigenlijk één groot ijsmassief. Onze expeditieleider ziet ze het eerst.
Walrussen!!
We ankeren achter een hoekje; Svartberget en
gaan snel in de Zodiac. We moeten slalommen
om de zwemmende walrussen te ontwijken. AI
kcuvelend naderen we do groep die aan het

terug naar het schip wanneer WIJ het zat rijn,
de walrussen communiceren met hun Ogen; lié,
gaan jullie nu al weg.
Die avond aan boord heeft icderecn het heel
druk met aan iedereen uit te leggen hoe fantsstisch deze ervaring was.
Daghoek27augustus,ijsheer.
We varen over stnnrhoord met een knikje in de
schoot rustig naar het zuiden, nog steeds door
Hinlopenstretet. De Noorderlicht loopt maxi:
maal 6 knopen en ik sta tijden aan het stunrwiel, heerlijk zo'n groot schip sturen, eigenlijk^
met je pink. We ankeren hij Wilhelm0ya. Zoals
elke dag gaan we ook nu naar de wal voor een
stevige wandeling. Nadat~deZodiac zijn tweede
vrachtje mensen heeft afgezet, bundelen we alle
reddingvesten en wandelen over de toendra die
prachtig groen en roodbruin van kleur is.
Maaike, de stuurvrouwe loopt met ons mee en
behalve Jan heeit ook zij een geweer bij zich. Ze
ziet na ongeveer 20 minuten een ijsbeer, links
van ons op een kilometer of drie. Hij komt heel
monter en gemotiveerd naar ons toelopen. Het
devies is, terug naar de Zodiac. De ijsheer zet er
- heel kwiek - flink de pas in en ik probeer het
gevoel in de groep tc peilen.~Echieangst proef ik
strand ligt. Walrussen kunnen slecht zien. Ze
niet, maar Jan hoeft niet zoals gewoonlijk te
moeten je van verre horen, zo niet din zien ze je manen tot doorlopen. Er is niemand moe. De
pas als je heel dicht hij bent. Door de schrik
eerste groep gaat in de Zodisc, de ijsbeer is nu
gaan ze dan onmiddellijk tc water.lDe groep op op 500 meter. Ik zit bij de tweede groep en zeg
het strand lig1 lekker lui te wczen. Af en toe
tegen mezelf: dit is Blijdorp maar er zit nu geen
draait er een om z'n lengteas, het is alsof ze
hek tussen. Ik neem hij mezelf een aangename
bewegen in een veel te ruime slaapzak, zo los zit spanning waar, vod me toch wel veilig door de
hiin dikke huid om hun lijf.
Er speelt ook een groep in de branding en die is
duidelijk in zijn element. Ze voelen zich veilig
en het is niet dc vraag ofwij de walrussen hcnadcren, néé zij henaderen 6ns tot zo'n anderhalve meter. Echte nieuwsgierigheid straalt uit
hun grote ogen. We hlijven een nnrtje en geven
die middag de wcreldeconomie een enorme
push tot ccht alle filmpjes vol zijn. We gaan
~

~

~
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groep en die twee geweren. Zodra wij in de
Zodiac gaan, arriveert de ijshecr op de strandwal, Jan schat hem op drie jaar oud en zo'n 500
kilo. Geen kleine jongen, maar nog lang niet
volwassen. Vanuit de Zodiac genieten we eiiideloos vaii het spectaculaire dier. In de zomer rijn
ze eigenlijk een beetje ziellg. Van ellende vreten
ze gras omdat ze hun gangbare jachipatroon
(zeehonden verschalken hij wakken in het pakijs)
alleen 's winters kunnen toepasscn. En ook hier
worden de winters zachter. I-Iet zijn weliswaar
de koningen van de Arctis,masr soms wel
tragische koningen.
,
Ik haal vaii mijn zuinigheid, op Schiphol heb ik
uitsluitcnd 100 ASA diafilms gekocht omdat die
in de reclame waren: En nu sta ik vannit een
wiehelende Zodiac met weinig licht en 1/15
~~

~

.,

sluitertijd een ijsheer te fotografereii op
30 meter afstand. Ik maak er maar veel en doe
een schietgebedje dat er een paar scherpe tussen
mogen zitten. Wannecr we terngvaren naar De
Noorderlicht, steekt haar eilhouet af tegen een
prachtige luchi en ligt ze heel mooi ingekadcrd
in een ijsschots op de voorgrond.
Na de herentocht is er gliihwein vapwege Kees
zijn veijaardag. Douchen en naar bed,
Dagboek, 1september,degletsjer. dezon, de
bergen.
Na het ronden van de Sarkapp, het meest znidelijke puntje van Spitsbergen i s de mist verdwenen en is er niemand meer katterig van de
golven die vannit de Rarentszee kwamen aan-

Want de wind blijft oost en wakkert in de fjord, Dan betrekt hei alweer en staan we weer met de
benen op dc grond. Om de hoek ligt de hooíddie als cen trechter werkt, aan lol 8 Beanfort.
Groots varen, dit schip hoefje kennelijk niet te stad Longyearbyen niet zijn 1200 inwoners. De
reven. Wanneer we weer ùuitcn op zec zijn,
klaart het op en worden de Inclitcn en de zeeen
indrukwekkender omdat dc lage zon er mooie
kleuren in tovert. Dic betovering wordt nog

bemanning stuurt ons de wal op en verrast ons
bij terugkomst mei een geweldig slotdiner “by
candlelight” Ze hebben daarvoor wel alle ramen
moeten blinderen want donker wordt het nog
steeds niet. De mensen hier gaan de poolwinter

groter wanneer we ‘s avonds naar dc zon varen
die in het noorden staat. Spitsbcrgen toont zicb in. Wij gaan naar huis. Eenmaal weer thuis
lopen we te pufren Uij 12 graden.
nu in volle glorie aan ons. Hele reeksen spitse
rollen. We varen lekker in het oppertje van de

berger tot zo’n 1500 meter hoogte. Joke zegt;
“Zo had ik het mij steeds voorgesteld cn ik snap
west&t.
We zetten koers richting Pairlbreen achter in de nu ook waarom Barentsz. het zó genoemd
Hornqund. Naarmate we de gletsjer iiaderen,
heek”
wordt het drijfijs dichter. Het weer is mistig en
dreigend. Ilsberen werken mee aan de sfeer

Dagboek,ó september. Slot.
Het is 00.00 uur, een nieuwe dag. We liggen in

door cich te vertonen op zeer grillig gevormde
rotsige oevers. De sfecr is apocalyptisch, maar

de haven van Barentsbnrg, een Russische kolenmijn op Spitsbergen. iedereen is aan dek, som-

komt ook in de Innirt van de landschappen
zoals Tolkien die soms beschrijft iii “In de ban

fjord in, Op ongeveer 70 meter van de gletsjer
gast de motor uit. Het wordt stil aan ùoord.

migen gewoon in hun T-shirtje. Het is oin het
vriespunt maar windsiil en op de noordciijke
horizon ligt schitterend zonlicht. Nog een paar
dagen en dc zon zal voor het eerst om iniddcrnacht weer cvcn de horizon raken.
De volgende ochtend is het weer nog mooier.
Helemaal onbewolkt, zon en een bakstagwindje,
We zeilen op het gemak verder de Isîjordeii in,
onverbiddelijk op weg naar Longyearbycn, waar
het allemaal begon en ook weer zal eindigen.

Iedereen is ondcr de indruk van dit natuurgeweld. We peilen de bodem op 80 meter. Dat
betekent 80 meter massief ijs onder water. Na
deze sfecr meer dan een uur geproefd te heùùen,
gaat de motor wecr aan en stuurt Ted heel

Door hei mooie weer gaat iedereen opeens
dingen doen die hij anders niet doet. Maaike
gaat van puur plezier de scheepsklok en ander
koper poetsen. Ik heb nog een restje whisky dat
bederven kan. Gewapend met fles en één glas

van de ring”. Dichter en dichter naderen we de
verticale ijswand, Ted, de kapitein gaat steeds
voorzichtiger varen, er is steeds meer ijs. Een
baardrab ligt te slapcn en wordt pas heel laat
gewekt door het lage toerental van de motor.
Gracieus glijdt hij van zijn schots de ijskoude

Hetleuksteisomnieuwe plannen temaken
De westkust van Chili met rijn honderden kilometers lange fjorden, hoge ùergeii die daar recht
nii oprijzen en z’n ranwe klimaat schijnt faùelachtig te zijn. Lees “Mischief in Patagonië” van
Tilman er maar op na. Of toch nog maar even

rustig tussen grote schotsen door de fjord uit.
maak ik een rondje over het schip en veel vrieii- doorsparen voor Antarctica. Once in a lifetinie.
Jacqueline Ranscl is daar al geweest en ze is nog
Dan wakkert de wind flink aan. Golven bouwen denkdereen moet het glaasje meteen leeg
zo jong. RIKZ heeft een klein clubje fanatiekezich op in de fjord. Hoogst tijd om binnen op te drinken zodat het weer gebruikt kan worden
warmyn met koffie en een iets te Vroege borrel. voor de volgende. Het is de laatste dag en ceu- lingen die houden van extreme streken en
Idiniateii en die ijs heel “hot” vinden. Maar we
wigdurende vriendschapsbanden hlijken
Eeningal terug in de Hornsund is het pal voor
houden dat een beetic stil.
zomaar
te
smeden.
de wind. Maaike, de stuurvrouw komt met
blosjes op haar wangen naar binnen en meldt
“We lopen 6,9 knopen alleen op de boomfok”.

Ted vaart iedereen die dat maar wil in dc Zodiac
Jan Hendriksen
rond de Noorderlidit, voor de mooie plaatjes.

rn

Met zo‘n thema ais REIZEN zullen veel mensen de kriebels krijgen en wegdromen van verre, lange reizen naar exotische oorden. Het standaardverlofrechtvan 165.6 uur zal daarvoor in veel
gevallen nlet toereikend rijn. Een mogelijkheid is het aanvragen van een perlode onbetaald verlof. Maar wat betekend dat financieel? En voor de sociale verzekeringswetgeving?lees verder

over de mogelijkheden bij RIKZ.

zelf een vrijwillige WAO-verzekering af te
sluiten bij het US20 aangezien er geen
premie meer door de Werkgever wordt
betaald voor de WAO,
’ Het fiscale jaarloon wordt lager vastgesteld.
Behalve de genoemde financiële gevolgen, is er
nog een aantal zaken om rekening mee te
honden: de tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering (BTZR) wordt gestaakt en de reiskostenvergoeding eveneens; Joke levert haar
OV-jaarkaart in voor de betreffende periode.
Over de maandelijks af te dragen premie voor
de premicspaarregeling wordt afgesproken dat
die eenmalig jaarlijks wordt ingehouden, zodat
zij hiervan geen nadeel ondervindt.

Neem joke. Ze werkt als projectleider hij de
afdeling YZ. Na haar afstuderen maakte ze al
eens een reis van een jaar door Australië en haar
droom is om zoiets nog eens te ondernemen.
Helaas, met haar reguliere verlofrecht, 165,6
unï per jaar zon lict maar een mini-tripje
worden. Enkelc jaren geleden heeft Joke in
overleg met haar leidinggevende hesloien om
mee te doen aan de regeling spaarverlof.
Deze rcgeling stelt medewerkers in staat om
gedurende maximaal zeven jaar de opgebouwde
compensatie te sparen voor een langere
onderbreking van het werk,
Joke he& nu vier jaar lang gemiddeld 200 nin
compensatie opgebouwd: het exacte aantal

moet zc nu nog 339 uur overbruggen en ze wil
dat doen door het nemen van een periode
onhetaald verlof.
Joke gaat op zoek naar informatie hierover. Ze
gaat naar de P&O-site en vindt onder de link
“wieiswiebij P&O” denaamvandeP&O-er
die voor haar afdeling informatie zon kunnen
verstrekken. Ze ziet ook dat die medewerker
part-time werkt. Ze klik1 daarom door naar de
DPO-site en kamt er de volgende informatie
tegen.
Het blijkt dat er recht bestaat op onhetaald
verlof. Tijdens deze periode heeft Joke uiteraard
geen rccht op doorhetaling van haar salaris. Ze
bauwt in deze periode ook geen verlof op en

varieert per jaar en is afhankelijk van het aantal
feestdagen dat in de weekends valt en hct aantal
vasigestelde brugdagen. Deze uren worden van
de compensatietegoed algetrokken. Verdcr is
Joke twee jaar geleden geveld door een gemene
infectie, waardoor ze acht weken ziek ihuis

geen compensatie, het eerder gemaaktc
rekensommeije moet dan worden herzien.
Behalve dat joke geen salaris zal ontvangen,
Ookop reis?
heeft deze periode van “niet werkcn” nog
andere financiële consequenties:
Surfvoor informatie naar:
* Het jaarlijks uit te heialen hedrag aan
* P&O-site op de startpagina RIKZ, klik door
vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering
naar de DPO-site voor informatie over dc
worden verlaagd.
IMP-regeling en de regeling spaarverlof.
* Voor de periode onùetaald verlof moet zij
* www.USZ0.d voor informatie over arbeids-

moest blijven. Hiervan wordt het opgehouwde
verlof en campensatierccht van vier weken van
haar tegoed afgetrokken.

Maandag zal ze eerst met haar leidinggevende
gaan praten over een mogclijke periode.
Nu nog een reisdoel. ....g oedkoop
tickct.. .., .inentingen. ....reisverzekeringen. ..op
pas voor het huis en de poes regelen ...... Goede
reis!

zclf dc premies voor Bovenwettelijk Invalidiongeschiktheidsverzekeringen
Samen met dit spaarverlof zon Joke drie
* www.abp.nl over de voortzetting van nw
teitspensioenINahestaandenpensioen1
maanden weg kunnen. Maar ze zou eigenlijk
ouderdomspensioen I FPU en eventuele
pensioen. Hou uw sofinummer bij de hand.
acht maanden weg willen. Hiervoor heefi Joke
extra FPU(zowc1 werkgevers- als werk* www.goedkoopticket.com voor de goed1219 uur nodig, met de inzet van 800 uur spaarnemersdeel) betalen. Het is wettelijk verkoopste vliegtarieven
verlof resteert 419 nur. Vanzelfsprekend heeft ze
plicht dat zij tijdens de verlofperiode verze- * www.ggd.nl voor informatie ovcr inentingen
* www.bekpek.com voor iips van andere
in ecn vroeg stadium haar leidinggevende
kerd blijft bij het ABP. Op de site van het
ge’ïnformeerd over haar plannen zodat er met
ABP kan zij hierover meer informatie
wereldreizigers
het inplannen van het werk rekening gehouden
vinden. Zou joke overigens korter dan
kan worden met een afwezigheid van het half15 dagen wegblijven, dan hoeft zij hct werk- U kunt ook contact opnemen met de persojaar. In het kader van IKAP vraagt Joke nog
geversdeel ABP premies niet zelf te betalen. neelsmanagcmentadviseur van uw afdeling.
eens 80 nnr minder werken aan. Voor haar reis * Voor de periode onhetaald verlof dient Joke
m
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DFD/PR mededelingen
Gebeurt er nog wat op de communicatie afdeling?
Op mijn dageiilkse reis tussen het pittoreske Dongen en Den Haag heb ik dit stukje geschreven.

Dit om me toch enigszins te houden aan het thema "reizen" van deze editie Tij-dingen. Voor
degenen die niet weten waar Dongen ligt. u kunt het vinden tussen Breda en Tilburg.
De lange reistijd maakt het mogelijk om te vertellen dat veel in gang is gezet binnen de afdeling
communicatie. Ik zal me beperken tot een aantal zaken die op korte termijn spelen.

Cominunicatiestrategie RIKZ
In deze strategie zijn de doelstellingen voor de

omdat Sealifc hier de nodige aandacht aan
besteedt. Wij als RIKZ hopen hierop mee tc

van intranet is vcranderd. Uinncnkort verandert

komende jaren ùesclireven, deze doelstellingen

liften. Misschien wel een tip om hct nionieiit

(de wijze waarop alles is ingedeeld) zal worilen
ingesteld. Wij gaan ervan uil dat de lob'w a om

zijn vertaald naar de doelgroepen van het RIKZ. dat u ùezoekers heeft en deze op een andrre
O m het stuk concreet te maken zijn de doel-

manier wil laten keniiismakeii met de dieiist-

stellingen uitgewerkt in tien actiepunten die de

verlening vaii het RIKZ.

CI nog

nieei-. Ecn nicuwc navigatiestructuur

iníormatie ierug te vinden op intranet hierdoor
wordt vergroot. Tevens is een eerste slag
geniaakt om de gegevens op te schonen, maar

komende periode worden opgepakt. Drie acties
die voortvloeien uit dc strategie en waar nu aan

Actiepunt 2 CD-rom presentatie van het RIKZ hier is nog wel ecn lange weg in te gaan.

gewerkt wordt, wil ik hier graag toelichten.

Het gebeurt steeds vaker dat projectleiders cn

Actiepunt 1: Expositieruimte CeaLife

aídeling communicatie binnen lopen voor een

andere ambassadeurs van het RIKZ bi, de

De eerste gesprekken om de intcrnctsite van het
RIK% weer i n dc lucht te krijgen worden ook

reeds gevoerd. De stand tol op Iicdcn is dat
om hier snel werk van tc maken. Besloten is dan naast algemene mccr statisclic informatie de
internetsite ral worden ingericht aan de hand
tijdens en rond de zoinerperiode. Minimaal ccn ook om een Cd-rom presentatie van het RIKZ
jaar lang zal het RIKZ samen met Directie
te maken (hoe kan het ook anders in dit digitale van thema's. De thema's zijn: Gezonde Zee,
Jaarlijks wordt de Sealife tentoonstelling door

algemene presentatie van het RIKZ. Hoog tijd

300.000 mensen ùeïocht. Uiteraard ligt dc piek

I

Noordzee en het I-Iookikantoor een ruimte
inrichten binnen Sealiie in Scheveningen. In

tijdperk), Een ideaal instrumcnt om te gebruiken Kust &Veiligheid, Metcn &Weten, Werken en
Recreëren.
bij algemene evenementen waar het RIK%

samenspraak met dc organisatie van Sealiíe is

aanwezig is, maar ook een introductiemiddel

gekoïen voor de onderwerpen: Ikustùeleid,
waterkwaliteit, geùruik van de Noordzce en

voor KIKZ sprekers o p congressen e.d. Een

We hebben als aídeling nog dus ecn behoorlijk

projectgroep is opgericht die dit traject gaai

reis te gaan (leer dc conimuiiicatiestrategie)

kust. Met de projectleiders van liet IIIKZ die

begeleiden en wc hopen na de zomer met een

maar in ieder geval zijn de eerste reisdoelen

met deze onderwerpen te nialwn hehùen, is

eindproduct te komen waar een ieder zich in

bereikt.

besproken hoe deze onderwerpen het heste

herkent.

overgebracht kunnen worden naar het publiek.

Groet mamens dc afdeling IIFC en de intranet-

Vanaf uiterlijk ùegin mei is de tentoonstelling te Actiepunt 3: Intranetl internet
bezoeken. In de Week van de Zee (16 Lot en met Jullie zullen waarschijniijk al hebben gemerkt

groep

26 mei) worden extra veel hezoekers verwacht

Ralph Gaastra
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dat de opmaak en indeling van de hoinepagc

ERF 2001:
An Estuarine Odyssey
Begin november vlogen ondergetekenden naar Florida om deel te nemen aan het iweeJaarlIJkse
congres van de Estuarine Research Federatlon (ERF). Dit was nlet het begin van een lange
avontuurlijke reis langs exotische estuaria, zoals de titel doet vermoeden, maar we begaven ons
met de schrik van 11 september nog in de benen op weg naar het grootste en meest brede congres op het gebied van onderzoek en beheer van estuaria. Het thema was dit jaar 'An estuarine
odyssey'. Het congres werd gehouden In St. Pete Beach aan de Golf van Mexico en dat was een
prettige bijkomstigheid.

Deelnemen aan ERF betekent in de eerste plaats
kiezen. In een tijdsbcstek van vicr dagen passeren circa 1000 lezingen de revue en zo mogelijk
nog meer posters. Gelukkig welen de Amerikanen dit strak ie organiseren, waarbij de lezingen
thematischkorden verdeeld over 6 tot 8 paral-

schrijft dat 400.000 ha aan estuaricnc habitats in
5 jaar tijd hersteld dienen te worden. Bnrger-

participatie speelt hierbij een belaiigrijke rol. De
organisatie 'Restore America's Estnaries', met
meer dan 250.000 ledeu, speelt een helangrijke
rol bij het realisercn van hersielprojecieii [zie
ook: www.estuaries.org]. Er wordt zeer veel
lclle scssies van half 9 's morgens tot 5 uur
's middags. Dan volgt dagelijks een postersessie, aandacht gegeven aan goede voorlichting en
educatie om daarmee de betrokkenheid en de
waarbij de posters ook per thema zijn gerangschikt. Je hoeft je dus dnidelijkniet te vervelen. knowhow van de burgers te vergroten.
De brede range aan onderwerpen en de makke- Bij ecologisch herstel langs de Nederlandse kust
Iijke tocgang~iotde sprekers werken zeer stimn- wordt gestreefd naar het zo goed mogelijk laten
lerend.
aansluiten bij natuurlijke processen met, hij . ,
voorkeur, minimaal ingrijpen van de mens,
Amerikanen hebhen een meer pragmatische
Ecologisch herstel
houding en zijn niet te beroerd oin ecu lokatie
Het gaat te ver om hier een overzicht te geven
goed onder handen te nemen om het hcoogde
van alle thema's die tijdens het congres aan de
resultaat te realiseren.
orde zij, gekomen (een uitgebreider verslag is
bij ondergetekenden verkrijgbaar). Wel lijkt het
Onderzoek
nuttig om enkele opmerkelijke zaken toe te
lichten dic in de VS toch duidelijk anders aan- De lezingen op hei congres waren wisselend van
gepakt worden. Bij ecologisch herstel in de VC kwaliteit. Naast veel goede verhalen met leuk
wordt veel meer dan in Nederland samengeexperimeuteel ouderzoek aak matige verhalen
werkt tussen overheid, de onderzoekswereld.
over lokaal onderzoek, waarvan de meer geneburgers enprivaie helangenbehartigcrs. Sinds
rieke hetekenis onduidelijk was. Er was veel
2000 is in de VS een wet van kracht die vooraaiidacht voor het voedselweb en productivi-

i6

teitsoiiderzoel~.maar hierbij kregen organismen
hoog in de voesclketen (vogels, zeezoogdieren)
weinig aandacht. De koppeling inssen inorfologie en ecologic, ecn hoofdthema biiineii RIKZ,
krijgt in de VS relatiefweinig aandachi. Hier
hehbeii wij toch duidelijk een voortrekkersrol.,
Onidat grote delen van het kustgebied in de VS
erg laag liggen en onbedijkt
zijn is veel onder,
zoek gericht op de effecteu van 'pulsing events'
(orkaiien, afvoerpieken e.d.) e n klimaatveranderiiig.
~~

RIKZ presentaties
Jaap hield, mede namens Peter Meininger en
Floor Arts (DPM), een lezing over het RIKZonderzoek rond het herstel van hrocdlokaties
voor kusibroedvogels (plevieren, sterns). Deze
vogels vormen karakteristieke hewoners van
onze kustwateren. Ze hehhen sterk te lijden
gehad van waterstaatl<nndige ingrepen. Veel
soorten waren inedc aanleiding voor de aanwij-
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uitmondt in Tampa Bay. De diversitcit aai1
habiiats was imponerend, maar het hoogtepunt
van dczc excursie vond ik (RE) toch een levensgrote Manalee (soort zeekoe) die naast onze
kano zwom. Jaap bezocht dc Rookery Bay Estuarine Research Reserve, het Sonthern Golden
Gate Estate en het Corkscrew National Wildlife
Sanctuary. De Estuarine Research Reserves (er
zijn er 29 i n de VS) hebben een driclcdig doei:
hescherrning, oiiderzoek voor heheer en in het
verlengde daarvan: educatie. Inspirerend om te
zien hoeveel activiteiten worden ondernomen
om burgers voor te lichten over heschermingsdoelen en het waarom van onderzoek. Een
onderzoeksreservaat als etalage en conimnnicatiemiddel, een idee voor ons? Golden Gate
Estate is een mislukt bouwproject van enorme
omvang (60.000 ha) dat momenteel weer wordt
teriiggehracht in de oorspronkelijke staat
zing van gebieden in hei kader van dc Vogelrichtlijn. Iloopvol is dat herstelmaatrcgelen hij (cypresmoeras, natte prairie). Lessen: het belang
van lange adem (30 jaar tussen plan en uitvoegoede uitvoering licel succesvol kunnen rijn.
ring, maar dan hel>je ook wat) en de discussie
Richard had samen met Joost Rackx van het
over
de meest effectieve aanpak: via consensus
RIZA een posterpresentalie over het Haringvlietproject. Verschillende helangsiellenden ver- (het Nederlandse poldermodel) of gewoon
opleggen (hier toegepast). Corkscrew is een
baasden zich over de schaal en de kosten van
prachtig reservaat dat als streefbeeld dient voor
het projeci, dat als hoofddoel het herstel van
Golden Gate Estale. Een gedicht op een hord in
cstnariene naiuiirwaarden heeft. Zelfs in een
dit resewaat vormt een inspirerende boodschap
rijk land als Japan worden estuaria nog voorvoor omgaan met ecologisch herstel:
namelijk afgedamd!
, l~.. ‘

~,
I

~,~
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In the end, we only conserve what we love

’

Veldexcursies
Een van de sterke punten van ERF rijn de goed We wilf only love what we understarid
georganiseerde veldexcuries. Bezoeken aan estu- We will only undentand wkat we are raught
aria ‘in het echt’ hehhen toch een andere
dimensie en zijn vaakleerzamcr dan de beelden Baby Dioum [Senegal)
die gepresenteerd worden m.b.v. Powerpoiiit,
zeker als je estuaria kunt bezoeken met collegadeskundigen uit andere landen. Per kano kon
de Little Manatee Rivcr vcikeiid worden, die

Richard Eertinan (ABD)
Jaap Graveland (OSR)

.~
.

.

.
.,

Mijn reizen met dolfijn vakanties
Al een aantal jaren begeleld ik als vrijwilliger reizen met stichting dolfijn vakanties.
Dit is een relrbureau voor speciale mensen. nl voor mensen met licht verstandelijke beperkingen. ontbijt. Hel iniddag en avond eten mocsten we
(voorheen geestelijk gehandicapten maar dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen). Mensen

dus zelf ergens regelen. En vergis jc nict, dat is

kunnen zich Individueel Inschrijven en de meesten kennen elkaar dan ook niet voor een reis. Ze

een heie helangrijke taak want 1 ding heb ik wel

hebben allemaal verschillende achtergronden, dat kan variëren van wonen in een woonvoor-

gcleerd tijdens mijn reizen; waar je ook Iicen-

ziening, thuis of soms zelfs zelfstandig. De meesten hebben ook “gewoon“ een baan, als

gaat, wat je i n je vakantie ook gaat doen, wat,

tuinmanlvrouw. op een kantoor in b.v. het archief, een sociale werkplaats of als hulpkok in een

waar en wanneer ure eien is echt heel belangrijk!

bejaarden tehuis.

We hebben tijdens die reis diverse uitstapjes

grorganisecrd, clkc dag leuke dingen bedacht

IC zult hegrijpen dat je tijdens zo’n reis van allcs nodig liad! (nou zat er wel een paardenman

o m te bekijken of te doen. Dan moet je wcl even

inecmaakt, van reizigers die uiwinnend van

slikkcn als de zesde dag lilijkt dat ze het allemaal
wel geliad hebben; “Moeten we nou alweer weg?

oiidcr <IC
begeleiders niaar dat ierzijde)

vreugde reageren op dc mcdedcliiig dnt je de
volgende dag Paleis het I m gaat bczockcii, tot

En

tranen van verdriet orndai ze hebben verloren

10 dagcn op Kos. Een reis met 12 reizigers en

bij ccn bowling wedstrijd.

2 begeleiders waarvan ik de coördinator was.

inet cen luchibedje in liet zwembad, ofcr even

De reis begon gelijk .i1 vol stress omdat

7,eli‘op uil. Dan nioet je de boel dus even alle-

iiiijii

laatste reis was afgelopcn zomer

Wal moeten we nou wccr doen?” Ze hadden het

wcl gezien allemaal, ze wilden alleen nog maar

%oheb i k m i j n eerste reis door Ierland geiiiaaki, 3 iiienseti gewoon te laat aankwamen. De taxi

maal weer tcrug draaien, al deden we het al

rondirekkend niet een huiíkai waar we’s iiachts had nogal op zich laten wachten. Gclukkigliep

riisiig a a n in onïe ogen, het ging hun nog sleeds

ons liedje in opiiiaal<ten. De paar‘deii moesteti

de reis verder voorspoedig en kwamen we na

te iiard alleinaal.

we zelf verzorgen en upiaftuigcn voor de kar.

een ~>aaaruur aan op het zonnige Griekse eiland.
een leul<hotcl met zwembad in Verder was het weer een super vakantie, na zo’n

VdgeIiS de organisatie aldaar waren wc dc

We logeerden

ecrste groep die de hele week daarbij gem hulp

siad Kos. Ilet enige wat cr was geregeld was hei

in

week ben i k hclcmnal kapoi, met pijn in de
kaken van hei lachen.

Ie maakt altijd wel icts geks mee

Enkele leuke opmerkingen:
Tinri na eenfikse regenbui: “kijk uitPiet, datje
niet i n dieplas loopt”
Piet: ‘ja ik weel echt wel van dieplas hoo,r, ik was
hier vorig jaar ook!”

Reiziger: “ïina hoe oud ben je eigenlijk”
Tino : “rand eens!“
Reiziger: “18?” (heb ik a/ verteld hoe leuk deze
reizen kunnen zijn?>
7inri : “mis”
Reiziger. “46 dan?” ( h e b ik al verteld dat deze
reizen soms ook heel zwaar kunnen zijn?>
Scliiphol, nog wnt onwennig bij elkani op de foto. Dal aardige nieiye linksachter, dot ben ik!

18

Tij-dingen

I ‘“(I!.:

Of een reiziger die niet weet wat hij aan moet
trekken en dus maar iii pyaina aan liet ontbijt
beneden in Iict Iiotcl versiliipt.

begeleider Iieette? Dat weet ‘ie echt niet meer!

bed open en aha, een ioilct!

Verder kan ik nog wel ureli vertellen over mijn

Ofje vraagt een reiziger met wie hij vorig jaar
op reis i s geweesi. Nou hij weet nog wel

reizen. Over de mooie momenteti, de grappige
opinerhingeii, de aardige menscn die je leert
kennen, de vermoeiende nachten, de leuke

oni zelf es als ùegeleider mee te gaan? Op inter-

Kortom, tijdens de vakantie ben I C dc belangnet vind je alle informatie op www.dolfijnvarijkste, liefste, leukste en aardigste begeleider die kaniies.nl . Daar hun je je eventuccl ook aanmelden Je gaat dan cent doui een seleciieproze ooit hebben gehad, inaar thuis zijn ze je
Oí’s nachts iemand aan je deur (moest hij eerst naam alweer vergeten. Uitzonderingen daarge- cedure en vervolgens krijg je allerlei informatie
en cursussen voordat jc als aspirant begeleider
de gang door, twee ldaydeureii passeren, de
laten, vorige weck kreeg ik nl. nog een haartje
je ccrste ,cis maakt.
hoek om cn daar was mijn kainer) “ïina, ik kan van een reiïiger waar ik 5 jaar geleden een reis
de W.C. iniet vinden.” ik uil bcd, mee terugloper mee heb gemaakt!
Natuurlijk hun je voor nog meer leuke verhalen,
naar rijn kamer, trek de ccrstc deur naast zijn
informatie of anekdotes ook bij mij terecht.
Want echt, het is heel erg leuk! Dus vol goede
moed maak in in juni weer een reis, naar Nieriw
Milligeii dit keer, wauw!

wanneer en hoe laai hij vertrok, wel hotcl hij zat reizen die je maakt, maar je kunt het ook zelf
allemaal beleven. Reii je namelijk geïiitercsseerd Tina Leiseboer
en welk hotelhaiiiernuniilier, maar lioe een
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DenHaag
DenHaag
Middelbnrg
Den Haag
DenHaag

Dr. F. v.d. Meulen
AB1
Den Haag
f 1500,00bruto Waarneming ten tijde van afwezigheid van afdelingshoofd en invulling van het mentorship van 2 nieuwe kollega's.

~

Bevorderingen:
A. Poeran
E.W.T. Balker
L.C.B. Heijnen
A.J. van Peenen
Drs. k.Schroevers
Prof.dr. V.N.,de Jonge
Mw. M.M. Andree Wiltens
Drs. A.W.B. Boelens
. ,
Mw. S. Chand
~.
.~A. Nederlof
Drs.M.S;Romen
',
Mw. drs. H.visser
"

ni-1i-zooi

ITTP
ITTP
OCB
AB

01-os-zooi
01-in-znni
01-in-zooi

Ing. C.P.L. Haenen
Ir. R.F. Marseille
Ing. H.A. Haas
Ir. R.E. Jorissen
A. Akliiat

Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
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Tij-dingen maart 2002

'

J. Honkoop
ABL
Den Haag
f 1500,OO hruto Zie motivatie mw. K. van Essen.

P. Mahabali

CXPA
Den Haag
Mw. R.A. Valies-Adel
CXFA
Den Haag
H.M. Verlaan
CXFA
Den Haag
ABN
Den Haag
GA. Huisman
CXFB
Den Haag
Ir. K.C/J. v.d. Ende
f i000,OO bruto Heeft met klinkende resultaten een moeilijk projekt in de F:K. Siriram
CXFB~ '
DenHaag
'
. f aO0,00 bruto Allen krijgen dit als aanmoedigingspremie voor de
lucht gkhouden ondanks allerlei tegenvallers.
'
komende nieuwe en gewijzigde werkzaamheden SIS Euro, begroting
,
,
njeuwe stijl, Workflaw Management en OGD/OND.
Ing. P.kiderna
ABW
Haren
f 1500,OO bruto Voor het vele werk t.b.v. het voortbestaan van InterWad
Den Haag
eb als Waardering voor zijn projektmanagerschap van InterWad in het " Mw,,M.M. Andree Wiltens
IDL
f 1500,OO bruto Zij heeft een cruciale rol gespeeld in de totstandkoming
algemeim.
,
,
va,n de intraneisite vanID-Loophaanadvies.
~..., , . I.
~.
JJ.
MÓlegraaf
ABW
. . .Haren
i~ ' f 1 ~ 0 0 / 0bruto,Grote
0
inzet voor het (G)OR-werk gédurende vele jaren; Mw. Drs. C.M.J. de Hoogh
IDL
Den I-Iaag 1
f3000,00,briito Wegens grote inzet voor de verandering van Mobilimaakt Iiiervoor ooltveel (reis)nren in eigen rijd.
teitshnreau naar ID-loopbaanadvies,
. ,
Ir. H.P.J. Mulder
ABW
Haren
f 500,00 bruto Wegens grote klantgerichtheid o.a. ongeplande hastklus- Drs. A.W.B. Boelens
IDL
Den Haag
IDL
DenHaag
sen rond Schelpwinning en omdat hij voor de projekten Baggcrheheer en A, Nederlof
~

<

,

~~

~~

',

'

'

~~

~~~

~

~

ED alle afgesproken producten levert ondanks het k i t dat alle andere
~M.S.Romen
IDL
Den Haag
benodigde medewerkers de dienst verlieten of hij het projekt Afsluitdijk f 5000,00 bruto Hebben alle drie een enorme iijdrage geleverd aan de
werden ingezet.
ontwikkeling van de afdeling tot een volwaardig loopbaanadvieshureau
en hibùen~opvoortreffelijke wijze nitvoering weten te geven aan het geeDr. A.P. Oost
ABW
Haren
erde werkpakket van IDL.
f 1000,OO hruto Heeft eind 2000 grote inspanningen geleverd.
IT
Den I-Iaag
Mw. Pi Walker
ABW
Haren
ns speciale inzet bij H.K.K. ten behoeve van kenf i500,bû bruto Vanwege haar bijzonder grote en gewaardeer . . , . ~ .
,.
,
het prdjekt Afsluitdijk en het binncnhalen van een zeer grote opdrach't;;;,~ I
.
" Dr. P.V.M. Bot
ITB
Den Haag
Ir. C.L.M. v.d. Ven
ABW
Haren
f 4000,OO bruto Bij het onthrekcn van hoofd ITB heeft hij veel initiatief 500,OO bruto Is sinds 2000 themaleider Waterkwaliteit en projektlei:
ven ontplooid en heeft tijdens de vakantie van de koordinator basisinfor' der Lakmoes, maar heeft ook gedurende lange periodein 2002'en Z a l l i ; ' , , matie diens aktiviieiten in een hclangrijke periode op heel goede wijze
het thema en projekt Gebruik (WadBos) draaiende gehoúden bij~ontovergenomen.
., , . ,.~~. .
,
.
stenteqis van een projektleider.
_
,
,_
, _
,
,
P.J:M. van Dijk
ITFH
Haren
f2000,OO hrnto Volledig terecht werkt Peter toegewijd aan het opzetten
CXA
Den Haag
MW. S.lSrnit
en in stand houden van een adequate bescherming tegen virussen voor
F.H. Dingeman
CXB
Den Haag
alle pc's bij RIKZ zoals recentelijk nog bleek bij de NIMDA-aanval.
Mw. L;C. Mooijman-Kronwel
CXB
Den Haag
~

~

~~

,

~

i

Mw. N.S.T. Rom
F. Simons
M.Ditlar Bakkioui
.Mw. A/M. Kors-Gijsbertsen
~I

Tij-dingen rndart 2002

CXB
CXB
CXFA
CXFA

Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag

W.H. Pot
ITFH
Haren
f 1500,OO bruto Kollegiaie inzet bij werkzaamheden buiten het normde
werkpakket en bij opzei/verbetering probleeinmanagement.

IïFM
Middelburg
f 2000,OO bruto Ondanks lichamelijk prohleein toont Wim grote inzet,
verzet grote hoeveelheden relevant werk en levert een bijdrage aan het
meer hedrijfsmatig werken hij ITF.
W.D. Bil

J.A. van Dienst
ITFM
Middelburg
f 1500,OO hruto Toont grote inzet voor de verhetering ITF-organisatie
en het veranderingsmanagement.
A.I. van Peenen
ITHU
Den Haag
f 2000,OO bruto Voor zijn hijzondere inzet voor het MSW-projekt

tijdens ziekte van een koliega.

Ing. H.A. Haas
OSB
Middelburg
f 2000,OO brulo Heeft grote inspanning geleverd om het rapport “Balanceren tussen zoet en zout’tijdig en tot volle tevredenheid van de klant af
te ronden, waarmee bovendien een impuls is gegeven voor vernieuwend
vervolgonderzoek.

I. Jungman
OSB
Haren
f 2000,OO hrnto Altijd bereid tot zwaar veldwerk hij weer of geen weer.
P.L. Meininger
OSR
Middelburg
f 2000,OO hruto Met het hoek “Kustbroedvogels in het Noordelijk Deltahekken”heeft hij een mooi stuk werk afgerond (met veel historische
foto’s en kaarten) en een nieuwe lijn in het vogelonderzoek gezet op weg
naar gerichte inrichtingsprojekten in druk gehruikte havengebieden.

Mw. S.W.L. Palstra
ITLH
Haren
f 2000,OO bruto Same heeft geweldige inspanningen verricht om achterstand in analyses van polaire bestrijdingsmiddelen (Polpest) weg te
Ir. M. Bokhorst
OSRE
Haren
werken; analyse-afspraken met ITU konden daardoor worden nagekomen. f 2000,OO bruto Met zijn inzet voor projeki Afsluitdijk laat Marinns zien
hoe kwaliteit aan zakelijkheid en voortvarendheid kan worden gekopG.C. Spronk
ITLM
Middelhurg
peld.
f 1500,OO bruto Heeft op uitstekende wijze en door extra inzet taak
overgenomen van kollega den Hartog die naar andere dienst is vertrokken; tevens grote bijdrage geleverd aan eerste versie ITL-Intranetsite.

Dr. A.D. Vethaak
OSC
Middelhurg
f 3000,OO hruto Neeml tijdelijk het werk van 2 projektleiders over naast
zijn normale werk en doet ook veel extra werk voor het projekt LOES om

ir. J. van Sclioonhoven
ITT
Den Haag
f 4000,oo hruto Wegens zijn huitengewone inzet voor de strategie-ont-

gaten te dichten die bij RIKZ vallen door vakatures.

wikkeling en kultuur binnen de hoofdafdeling.

OSF
Den Haag
Ir. J.H. Andorka Gal
f 5000,OO brulo Heeft als plaatsvcrvaiigeud hoofd OSFG op voortrcffeiijke wijze veel cxtra werk verrichi.

W. Visser

ITTH
Haren
f 2ûûû,00 bruto Wim heeft een enorme kennis en kunde die hij inzet hij
datamanagement; kernwoorden hij hem zijn: gedegenheid, contentieus
I.M.Dciman
I’&O
Den Haag
werken en betrokkenheid. Hij geeft met nieuw elan impulsen ter verhete- f 2000,OO bruto Wegens groie inzet voor de ontwikkeling van de P&Ofunktie.
ring van de kwaliteit van het proces binnen ITT.
A.T. Brandt
ITTI
Den Haag
f 2000,OObruto Projektleider die zich met dynamische kracht inzet voor

rijn projekten en goede ondersteuning levert bij de overige projekten
binnen en hriiteii ITTR: kernwoarden zijn: dynamiek, kennis, pragmatisclie oplossingen en kollegialiteit.
Ing. P.C. Dekker

ITTI

Ing. S.L.O. Hof
P&O
Den Haag
f 2000,OO bruto Wegens het verder ontwikkcien van de kwartaalrapportage en de bereidheid om naast zijn drukke werkzaamheden kollega’sd te
helpen met pc-prohlcmen. Daarnaast heeft hij de P&O-site verder ontwikkeld, waardoor de informatic over allerlei arheidsvoorwaarden voor
de medewerkers zeer toegankelijk is geworden.

Den I-laag

f2000,OO bruto Piet is een onmisbare schakel die hijdraagt aan het ope-

alle OR-leden
rationeel draaien van SVSD en MSW. Hij zet zich in voor liet team
i‘1000,OO bruto Voor het enthousiasme waarmee zij hun OR-werk doen
waarin hij een goede rol vervult. Trefwoorden zijn: inzet, betrokkenheid, naast hun gewone werk en in het bijzonder om het OR-werk in positieve
iniegriteit en bescheidenheid,
zin te onderstrepen.
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Afscheid van Arbeid
Op 0n2e vakantie

mei 2001 kwamen we in

en instellingen en kwamen uit het hele land. Na

gespiek met een echtpaar waarvan de man in

een eerste oppervlakkige kennismaking voor de

hei achierliggcnde jaar niet pcnsioen was
gegaan. Zij vertelden mei veel enthousiasme
over een PIZ-cursus (Pensioen In Zicht) die zij
gevolgd hadden en raadden ons aan dit ook te
doen. Weer ierug op kantoor informeerde ik bij
PX naar de mogelijkheden bij RWS. Ik kreeg
een positiefantwoord en ik heb ons aangenield
voor deelname aan de cnrsns 'Afscheid van
Arbeid'. Eind augustus werd ik door een medewerker van het ministerie opgebeld. Er was nog
een plekje voor een echipaar. Na het thuis

lunch, werd de middag hesteed aan een nadere
kennismaking. Dit werd van belang geachi als
basis voor het houden van inhoudclijke

in

gesprekken met elkaar. Iíet heeft ons zeer
getroffen waarmee mensen soms geconfronteerd werden en worden; zowel zakelijk als in de
thuissituatie. Het was heel boeiend om naar
komst. Waar leggen we de prioriteiten?
elkaar te luisteren cn we hadden een flink deel
De vierde dag kregen we veel informatie over
van de avond nodig o m afte ronùeii. I-Iet resul- geldzaken, notarieel rechi en ander zaken die
~~

taai was wel dat er een grote verbondenheid met met wetgeving van doen hebben. Na de lunch
hebben we dc cnrsus geëvalueerd.
elkaar was ontstaan.
samen met mijn vrouw Comic nog eens hespro- De tweede dag werd 's-morgens bestced aan een Tcrugl<ijkend op deze vier dagen hehben Corrie
ken te hebben zijn we op het aanbod ingegaan. uitwisseling met elkaar over:
en ik er hele positieve gevoelens aan over
De cursus vond plaats van 17 tim 20 september Wat waren dc positieve en negatieve aspecten in gehouden. We hadden een geweldige ploeg en
hebben lief en leed niet elkaar gedeeld. We
in het conferentie-oord 'Oud Poelgeest' te
liet werk?
Wat zullen we missen in de toekoinst en wal
liebhen heel veel met elkaar gelachen, maar er
Oegstgeest.
blijven we in ieder geval doen?
werd ook wel eens een traantjc weggepinkt.
Toen we daar op 17 september naar toe reden
's-Middags was een vrije middag met de moge- Sommige mensen hebben heel veel te verwerken
wisten we nog niet wat ons te wachten stond.
lijkheid een stadswandeling door Leiden te
in hun leven. We hebben met elkaar afgesproWe hadden wel wat informatie toegezonden
gekregen, maar hoe liet zou zijn was nog
duister. We zijn er mei ecn 'open m i n 8 naar

maken, een bezoek ie ùrengen aan museum
Natnralis afeen strandwandeling ie maken.

toe gegaan. Wel had ik gehoord dat de verzorging goed was en dat er een uitstekende keuken
was. Voor degene die mij nog kennen bezwijk ik
voor die argumenten vrij snel.
De groep cursisten bestond uit tien echtparen.
Zij waren aikonistig van verschillende bedrijven

's-Avonds hebben we gesproken over vrijheid
en genieten. Maar hoe?
De derde dag werd hesteed aan hobby's en vrijetijdsbesteding en aan lichamelijke verzorging
en ontspanning. De dag werd afgesloten niet het
kijken naar onze wensen voor de nabije toe-

ken om na een jaar weer eens bij elkaar ie
komen om ervaringen uit te wisselcn.
Wij Iiunncn deze cursus van Iiarte aanbevelen.
I-Iel kali van groot belang zijn als startpunt voor
een nieuwe fase in je leven.
Jan en Carrie de Bes.

rn

27 Juni: de dag van de waarheid. Zou het adrc-

naliiiepeil nog hoog genoégkunncn worden
opgevoerd om prestaties van wereldformaat te'^
leveren? Er waren in ieder geval nog 150
RIKZ‘ers - 25% meer dan vorig jaar - die een
illusie koesterden,
De organisaiie had het Zoetermeerse DckkerSport-complex verkozen tot de plek van confrontatie. De grenzen werden verlegd en nieuwe
uitdagingen wekten ùij deze en gene op voorhand een onderbuikgevoel.
Voor velen was de surfclinic een nieuwe enraring.
Gerard Groeneveld en Rohert Hoogervorst
hebben menig RIKZ’er van Iiiin watervrees
weten af te helpen. Knikkende knieën en weke
henen werden op de wiebelige planken Iiedwongen. De lielinen en reddingsvesten van de rafters
hoden de benodigde bescherming tegen liet

woeste wateren van de ZoetertneerseNiagara~
falls.
Niet alleen de fysieke kracht werd getest. Het
Petagne-spel vergde bijzotider ~ysycliologischen
tactisch inzicht, net als het tennis en badminton.
De wandeling door Leiden natuurlijk niet uit te
vlakken. “Lopen over water” bleek redelijk te
doen, de tijgergang aanzienlijk moeilijker.
De redactie heeft jullie inspanning en ontspanning op de gevoelige plaat vastgelegd; meer
foto’s vind je op intranei. Voor de organisatoren - Kariii, Boy en Ren - die dit alles hehhen
mogelijk gemaakt, dank!

Sportief RIKZ

,

Tij-dlngen
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ikeen uitgave van de afdelingcommunicatie
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van het Rijkrinrtltuutvoor Kust en ZeelRIKZ
Eindredactie

Redactie
Suzann~evan Beek-Smeeman
,

~

.~

,Eyelien Muijen

Petervan Elk
Redactle-adres
Postbus 20907
2500 EX Den Haag

Telefoonnummer:070.31 1 42 54

Voor jullie ligt een sportieve Tij-dingen, het
tweede nummer alweer van dit jaar.
In een van mijn laatste DT-direkts had ik het
over 'oversporten', bedoeld als tegenhanger van
overwerken. Het komt regelmatig voor dat ik
een avondje overwerk op kantoor maar een
avondje reserveren om te gaan sporten, ho
maar. Tot mijn schaamte moet ik hier ook
bekennen dat mijn enige sportieve uitspatting
van dit jaar waarschijnlijk de sportdag van RIKZ
zal zijn (evenals vorig jaar trouwens, Geerd;
komt dit nog goed?). En liet stomme is dat we
allemaal weten dat regelmatig sporteii gewoon
goed voor je is, maar er meteeii ook wat aan
doen is een tweede.
Misschien dat voor sommigen van ons de sportieve trek toeneemt bij het lezen van deze Tijdingen want wat zijn we een sportieve club.
RIKZ'ers rijn een behoorlijk actief én sportief
volkje. De jaarlijkse sportdag is daar een dnidelijk voorbeeld van en het hewijs hiervoor vinden
jullie in dit nummer. Maar wat te denken van
collega's die de elfstedentocht schaatsen of zelfs
roeien! Daariiaasi hebhen we softballers, vissers
en volleyl>allersin ons midden die graag willen
verhalen over de passie voor bun sport.

Verder iii deze Tijdingen ook aandacht voor
een aantal feestelijke gebeurtenissen zoals het
25-jarig jubileum van Arnestein, een terugblik
op het RIKZ-feest en een fotoverslag van de
recent gehouden en zeer geslaagde introductiedag in Jacohahaven van nieuwe RIKZ-medewerkers.
Tot slot mag ik jullie hier verklappen dat deze
Tijdingen een Meine verrassing hevat voor~alle
medewerkers van RIKZ. Het is een gratis entree
hewijs voor Sealife in Scheveningen waar RIKZ
samen met directie Noordzee een zeer,fraaie
expositie heeft gerealiseerd die handelt over het
werk dat wij verrichten op en rond de zee en
welke rol deze speelt in ons dagelijkse leven. Een
aaiirader dus1
In de vorige Tijdingen was er veel aandacht
voor vakantie. Nu staat deze daadwerkelijkvoor
de deur cn ik wens iedereen dan aak, mede
namens de redactieleden van'ons blad, een fijne,
al dan niet sportieve, en welverdiende vakantie
toe en hoop jullie in het najaar weer te
begroeten met nieuwe Tijdingen.
Geerd Drost

Creatie & realisatie

Attmark Bno, Rijswijk

De wandelaars richting Leiden
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I

11
11-steden roeien
De 11 stedentocht. tocht der tochten. Voorde schaatsers onder ons is het altijd afwachten: gaat
hij door of nlet. Bij de 11-stedentocht waar ik het over heb is deze spanning niet aanwezig. Hij
gaat door, ieder jaar. Tenzij MKZ roet in het eten gooit zoals vorig jaar het geval was.

Dit jaar was van MKZ geeii sprake: It si1 heve,
de “Elfsteden roeien binnen 24 uur” en ik
roeide mee. De tocht wordt in een C2* (een
tweepersoomroeibootje met stuur) in estafcttevorm afgelegd door 12 roeiers begeleid door
twee chauffeurs inet twee husjes. Deze 12
roeiers zijn verdeeld over een dag- en een
nachtploeg. Twee koppels vaii 3 wisselen elkaar
telkens af, tot de hele ploeg vervangen wordt
door een verse ploeg van 6 personen.

delijk kunnen beginnen de achterstand in te
lopen. De bedoeling is om zo snel mogelijk
daarna in Sloten aan te komen, waar we weer

De ronte is vrijwel gelijk aan de route die de
schaatsers afleggen: Alleen de volgorde is
anders: om de kans op ongelukken te verkleinen
worden de grootste mercn (Slotermeer en
Aangezien ik in do nachtploeg zat, kon ik me op
Morra) in de,vroege ochtend overgestoken,
een meer ontspannen manier op de tocht voorwanneer de wind het minst hard waait (figuur). bereiden. Om 21.00 uur, een uur nadat de dagploeg het startschot hoort, vertrek ik met de
Voor de dagploeg begint de race inet het vertrek nachtploeg richting Leeuwarden. Met onze bus
I s ochtends vroeg met de hotenwagen naar
vol roeiers, etenswaren en slaapzakken komeii
Leeuwarden. De boten moeren voor 16.00 uur we er ruimschoots voor de doorkomst van onze
door de jury zijn goedgekeurd. Dat wil zeggen dagploeg aan, We benutten de tijd door de
voorzien zijn van een voortaft, verlichting, spat- kaarten nog eens te bestuderen, de wisselpunten

,

~

schermen, zwemvesten, een pompje en wedstrijdiiiimmërs. Verder wordt. door schade en
schaiide wijs geworden - nog het nodige reser:
vetnateriaal en gereedschap meegenomen in de
,
,
boot.

~

te markeren, kopjes koffie te drinken en de
aiiderc ploegen te bestuderen (hoe goed zijn zij
voorbercid?). Een van onze tot die avond nog
onbekende ploeggenoten blijkt vrijwel iedereen
te kennen.
Als de eerste ploegen langskomen stijgt de spaiining: hoe zou onïe dagploeg het crafhebben
gebracht? Ondertussen worden de doorkomsttijden door Dol&uiii bckend gemaakt. De moed
zakt ons enigszins in de schoenen. Ze waren als

door de dagploeg worden afgelost. In die opzet
lijken wc redelijk te slagen. In Sneek, onder het
oog van de schitterend verlichte~watérpoort
weet onze stuurvrouw oiisop slinksc wij,, voor
onze voorgaiiger te manoeuvreren. Verderop
halen we nogmaals een ploegje in. Als er niet
geroeid wordt spoeden we ons per bus naar hct
volgeiide wisselpunt. Waar het vaak een drukte
van belang is en waar meer dan eens blijkt dat
de ùesie stuurlui (vanaf de kant) vaak kant nog
wal raken. Onze inistery-ploeggenoot ontpopt
zich als een ware wereldreiziger: overal zijn weer
mensen die hij kent, die om een praatje verlegen
zijn. ïcrnauwernood kuniien we hem telkens
toch weer meenemen, in de ùoot of in de bus.
Het laatste traject van dit deel van de route, het
Slotermeer, is ook het lastigste’.Het waait weliswaar niet zo hard dat de zweiiivesten tevoorschijn gehaald moeten worden, toch staan er
vervelende golven, waardoor de roeiers hun
kracht niet goed in kunnen zetten. Terwijl de

7-de i n Leeuwardcn gestart. In Dokkuin blijken ochtcndscheiner geleidelijk plaatsmaakt voor de
ze 77-ste te liggen.
dag, vermoeidheid en pijn meer en meer toeslaan, deinen we liet meer over richting Sloten.
Als ze een uur na de beoogde doorkomsttijd in Onze inhaalactie word gedeeltelijk te niet
Leeuwarden aankomen zijn we allemaal opge- gedaan We worden onderweg voorbij gevaren
lucht zij omdat ze er zijn, wij omdat we nu ein- door voor dit tijdstip en deze omstandigheden

4
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gevaarlijk fit ogende mannen in straklx pakjes.

Woensdag 1 januari 1997 vier uur in de middag, net brak van het toilet terug waar mijn maag zich

Geen seconde te laat komen we aan in Sloten.
We staan nu 47-de. Toch niet voor niets

voor de zoveelste keer zonder effect heeft omgedraaid, want ai leeg, luister ik naar het nieuws. De

geweest. Tijd voor een tukje, Terwijl buiten de

Door mijn toestand reageer ik nauwelijks behalve dof en gelaten. De tocht is nog nooit op zater-

Elfstedenvereniging maakt bekend dat zaterdag4 januari de tocht zal worden gereden. it si1 heve.

oldtimerauto’s warmdraaien voor hun eigen 11 dag gereden, waarom nu wel? Kan het niet een paar dagen later? Hoe rijd ik hem zo uit?
stcdentoclit, lig ik met oordopjes op de betonnen vloer van de schuur van een kamperen-hij- De week hiervoor voelt achteraf als een eufori- Maar wat alles goed maakt is liet gevoel dat je
de-boer boer.
sche aaneenschakeling van schaatstochten.
krijgt als jc een van de steden hiniienrijdt. AlleVanaf Kerst elke dag zeker 40 km gereden over maal juichende en zingende mensen die feestDe dagploeg roeit verder naar Workuin, waar
alle soorten ijs op alle plekken in het land. Vaak vieren en de schaatsers aanmoedigcn. Het lijkt
speciaal voor jou.
wij liet na ons haïenslaapje weer overnemen.
‘s avonds laat thuis en de volgende ochtend
Blessures spelen op. Een van inijii roeimaatjes
vroeg er weer uit. Op oudejaarsdag waarschijnlijk de stoerste tocht gereden over ijs waar na de Jan heb ik ininssen laten gaan. Als we richting
moet het roeien voor de rest vaii de tocht
eerste vorst nog een schip doorheen was gegaan. Balsward schaatsen, rechtsaf zeg maar, krijgen
stakeh. Haar onverwoestbare optimisme en
haar voortdurende aanmoediging ùlijken eclitei
vanaf de stuurstoel ook zeer waardevol. De roeibankjes blijken pijnlijk hard. Ue blaren op de
handen beginnen - zeker de eerste 10 halen hinderlijk te worden. Onderweg naar Harlingen
varen we verkeerd: langs de snelweg richting
Afsluitdijk. Slechts een 100 meter, maar toch.
Op dit moment gaat iedere meter tellen en de

Die avond - gisteren op dat moment - was het te we wind tegen. Een straffe bries. Het is verlaat geworden: Nieuwjaar vieren, te veel drinken schrikkelijk zwaar en ik dwarrel steeds van een
en achter de vrouwen aan, dat moet je niet doen groepje af. Hoe kan het? Al die mannen hebben
als sportman.

nauwelijks techniek, dus ik zet weer aan en
ldamp aan bij een groepje. Niei voor lang. Bij

Vrijdag 3 januari acht uur ‘s avonds in Leenwar- Bolsward zie ik Jan nog even bij onze stopplaats.
den heh ik voor het eerst sinds twce dagen
Uit nood wacht ik inaar op een andere vriend
gegeten, een halfbord pasta. Met moeite. De
en vriendin die na me zijn gestart (zie de foto).

stad is gezellig druk. Enorm veel mensen slente- Bolsward ligt precies op de helft. Ik ga rekenen
ren door de straten, langs kraampjes eii andere en concludeer dat als ik in dit tempo doorga,
verkopers. Radio en televisie prepareren zich
dat ik dan iia 12 uur hiiinenkom en mijn kruisje
voor het evenemeiit. De volgende niorgeii stil ik niet zal krijgen. Mijn conditie beschouwende
Het laatste stuk, van IHarlingeii naar Leeuwarden is voor de echte bikkels. Gezien de oiitwilc- om elf uur in het starthok met de vriend (Jan) lijkt het niet haalliaar. En dus besluit ik te
waar ik altijd mee schaats. Ons hek gaat open en stappcn. Na een laatste rondje op snelheid op
kelingen ùiiincn de ploeg moet ik er ook aan
het almaar leger wordende ijs, de schemer valt
geloven. I-Iet Van Harinxniakanaal is een verve- duizend man lopen naar het ijs, zeker nog een
in, stap ik in de volgauto.
lende klotsbak, iiiaar met vereende krachten
kilometer lopen. Daar is het een rotzooi. De
hlijkt ook dit te doen. Na het laatste wisselpunt oever waarvan je het ijs op gaat is helemaal stukNu vijf jaar later zijn de emoties wat minder
gaan we per bus zo snel mogelijk naar Leeuwar- gelopen en er ligt vreselijk veel zand op het ijs.
geworden, maar die eerste maanden na de
den om onze roeiers het laatste stuk nog te
kunnen aanmoedigen vanuit de bus en later bij Meteen na de start voel ik het eigenlijk al. Ik heb Tocht was ik vooral duf. Ik had iets niet gehaald
moeite Jan bij te houden. Hij is gretig, ik ben
wat ik meende wel te kunnen halen. Anderzijds
de finish. Niets I w i ons ons 11-stedenkruisje
slap. Normaal heb ik een betere start dan hij.
heb ik geen spijt van mijn besluit. Als je Iialvernog ontnemen.
Verder heb ik een braam opgelopen, een stuk
wege ziet aankomen dat je je doel niet gaat
schaats is beschadigd waardoor je niet goed
halen, kun je beter stoppen. Heel vaak durven
De volgende dag worden verschillende 1l-stemeer kunt afzetten. Het klinkt wat melodrama- mensen zo’n besluit niet te nemen, omdat ze
denroeiers weer op het water van het Spaarne
tisch, maar ik heb in mijn hele schaatsleven nog niet denken en alleen maar doen. Weet je, over
gesignaleerd om tijdens de jaarlijkse Spaarne
nooit een braam gehad. Waarom vandaag dan vijfjaar verwachi ik weer een Elfstedentocht. Ik
Lenterace de eer van de vereniging te verdediwel? Even hranien met het steentje dat ik bij me hen nog steeds lid ...
gen. Ik roeide niet, ik stuurde.

ploeg die we zojuist hadden ingehaald ligt nu
weer voor ons.

heh helpt niet.
Marinka Kiezebrink
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Einde van een volleybal-loopbaan
assie en Prestatie
Vanavond mijn laatste volleybal-training van het seizoen. Nog éénmaal op en neer tussen Den
Haag en Roosendaal. Jammer dat ik niet met Rogier, mijn teamgenoot die ook in Den Haag
woont, kan meerijden. Dat wordt met het OV. Micro Electro Roosendaal heet de club waar ik dit
seizoen voor uitkwam. Navier jaar bij Tonegido uit Voorburg was ik toe aan een nieuwe uitda-

mijn motivatie om door te gaan gering. Het
overregelde leven van w e r k t sport gedurende
een flink aantal jaren heeft zijn weerslag gehad
op mijn sociale leven. Aaii het volleyballen zelf

ging. Tenminste 6én seizoen wilde ik ervoor gaan: met een goede ploeg strijden om de bovenste

heleefdc ik afgelopen seizoen heduidend minder
drie plaatsen en als het lekker loopt voor het kampioenschap van de I e divisie B (Zuid-Nederland). plezier dan anders.

Een goede trainer weet een goede strnctunr neer
De internationale trein naar Brussel vertrekt
te zetten en met zijn aanpak de groep te motive(gelukkig mooi op tijd) om vijf over zes van
station Den Haag Holland Spoor. Iets voor half ren. Het is echter de goede coach die het beste
uit de spelers weet te halen. Dat vereist een
acht ben ik in de sporthal. Precies op tijd voor
meer individuele aanpak, en dus mensenkennis,
de training. Het is druk vanavond, er trainen
verscliillende andere jongens mee. De competi- Die twee kwaliteiten passen niet altijd bij &énen

Dan nu nog even knallen. Ik hen ‘middenman’

net, mei je voet op de z 11: POOT-ON-LINE!
Dat heeft als voordeel dat je precies kan inschat- Onderwijl lopen Frank en hrno naar veld 3,

seizoen helaas ook overkwam).
Maar hoe ouder ik werd des te heter ik met de

ten of de geslagen bal in ofuit is.” De gedreveii- zoals onze sportkantine heet, om met het
lieid spat ervan af. hssistent-trainer Arno, zelf bestuur te prateii over het komende seizoen.
jarenlange ervaring, schenkt enkele spelers waar Van de twaalf spelers houden acht van de twaalf
spelers het na dii seizoen voor gezien. Dat is
nodig extra aandacht.
ongewoon veel en de cluh en teamleiding zijn
Een aantal van mijn teamgenoten traint al jaren daar dan ook niet Hij mee. De vertrekkende
bij de Roosendaalse club onder Frank en zijn
spelers Iiehheii elk hun eigen redeii om het team
volleybal-sysieem. Het systeem is goed doorte verlaten: te oud, andere prioriteiten, andere
dacht, maar alles iieeît zijn voor- en zijn
cluh etc. Ook ik ga het team verlaten. Vanavond
is dus mijn allerlaatste training. Een lange
Hoe mooi hei systeem ook is, het
zijn de spelers in het veld die het moeten doen. vakantie vanaf septemher ligt binnen mijn
En iedere speler laat zich op een andere manier vizier, waardoor het starten van nieuw seizoen
weinig zinvol is. Maar ook zonder vakantie is
motiveren. Dat is ook zo leuk aan teamsport.

blessures kon omgaan. Krachttraining werd een
vast onderdeel en goede fysiotherapeutische
ondersteuning, zoals~afgelopenseizoen door de
teamfysio Kjelt, is daarbij essentieel.

en biedt me altijd aan voor een zogenaamde
eerste tempo aanval. De meeste hallen gaan naar
de huiteii-aanvallers (zeg maar de Ron Zwervers
en de Olafvan de Meulens), maar die enkele hal
die ik krijg, knalt er altijd zo lekker liard in. Bij
een aanval van de tegenpartij hen ik ùij elke
dezelíde persoon.
tie is sinds zaterdag 20 april ten einde en de
blokkering ùeirokken en daarom mede-verantvoorhereiding op volgend seizoen begint met
woordelijk voor de hlokkeringsstraiegie. Een
het aantrekken van nieuwe spelers. De trainin- De technische oefeningen worden geconcent r e e d en in hoog tempo uitgevoerd. Frarik wil - middenman (zoals Jan Posthuma, Bas van de
gen in de maand mei zijn daarvoor liet ideale
GOOI)moet dan ook eeii echte werkersmentalizoals gewoonlijk - het maximale uit de traiplatform.
teit hehhen.
iiingsunrtjes, -minuten, - seconden heiiuiten.
Frank, onze Belgische trainer is drnk in de weer Drie keer in de week wordt er twee tot lwee en
een lialf unr getraind. Enkele ervaren oudere
Helaas slijten ‘middenmannen’ daardoor snel,
om ’zijn systeem’ aan de potentiële nieuwe
althans hun pezen en gewrichten. Ook ik onderspelers uit te leggen: “Als je een diagonaal gesla- spelers, waaronder ik, trainen twee keer. De
vond hei afgelopen jaren aan den lijve: onstegen bal verdedigt dan verplaats je eersi naar
derde training voer ik uit in Den Haag, in de
kingen van de aanhechtingen van heide knieën
hiiiten en vervolgens terug naar binnen: OUT- fitness-ruimte van Caesars, op kruip-afstand
van kantoor. Het laatste uur van de training
(‘jumpers-kiiec’), pijnlijke achillespezen die ‘s
IN! Dal heeft als voordeel dat een verdedigde
bal nooit het veld uitschiet, maar altijd hinneii besteden we volledig aan ‘partijtje’ spelen. Dat oclitends eerst 5 iniiinten moeten worden
blijft toch de leukste oefening van allemaal. De gerekt voordat ik normaal kon lopen, een struchet veld terecht koiiit. Bij een rechtdoor ge&huidige en mogelijk toekomstige teamgenoten
tureel ontwrichte recliierschouder en eeii enkele
gen hal verplaats je vanaf de drie-meter-lijn in
keer een stevigverstuikte enkel (wat me dit
drie passen naar achter tot ca. zes meter van hei worden gemixed en de strijd kan beginnen.
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De stand is nu 21-18 in ons~voordeel.Nog vier
punten en de set is voor ons: Anders dan
vroeger levert nn elke actie een punt op en in
plaats van drie sets tot de 15 worden er nu
minimaal vier sets tot de 25 gespeeld. Dit
nieuwe ralleypoint-systeem i s inmiddels twee
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cn elk levensdoel is als sneeuw voor dc zon vcrdwenen. Verder hehlien kniekn. heupen. enkels,
viiigeis en polsen Iict allang opgcgcven c n zit lict

SPORT

licliaain hopelijk niet al tc vul met doping cn
andere verworvenlirdcn van dc chemische

Veel in dit leven is volstrekt onbegrijpelijk.

industrie.

Vooral sport. Juist sport.
Neem alleen al het woord. Bij sport moetje

Sporters z i p volledig iiidivi<iueel hrïig, ze tiai-

uiteraard sportief zijn. Sportief betekent zoiets

dat ze wiiii, misschien wel 5 keer op rij. Ban is ze nen in h ~ m
uppie, oiirwikkrlcii luiiter ïichzclfen

als 'het betrachten van hoffelijkheden', 'een

verslaald geraak aan winnen, wil ze de zesde kcei beden uitsluitend hun eigen lichaam af. En nou

ander voor laten gaan', 'niet dringen', en vooral weer winnen, en voelt ze alleen iiog ~iiuarde

gcbcurt er icts gcks. Een succesvol sportcr wordt

'beleefd zijn'.

angst om te verliezen. Winnen went, verliemi

opeens een iiatioiiaal syinbool. Met is niet meer

Een blik op een gemiddelde voetbalwedstrijden

niioit. Sporters zijn eigenlijk alleen iiiaai bang. Ie Pietje die wint, nee, liet is Nederland dat voor de

je weet dat sport helemaal niets met sportivitelt

m e t wiiiiicii van mams en als je vcrlicst hcn je

van doen heeft. Voetbal is, zoal5 bekend, oorlog. zomaar iiiams inoederlielde kwijl.

zege gaat, het is Nederland dal verliest en rouwt
hij een nederlaag. Een simpel spelletje blijkt
opecns daodengc natioiialistisclic gevoelcns aan

Ecn sporter wil niet allccn Ickkcr beïig zijn met

Ons tiirnstertje wordt een turnster en wint keer op te wakkeren i3ij sport is het zo verdonid moeilijk

zijn eigen lichaam, met dat van <ICtcgcnstandei

kccr, tot zcuitcindclijk wcrcldkampiocii is. Wat

te ondersclicideii wanneer sukkelig chauvinisme

en met een bal. Nee, een sporter wil winnen.

n u in godsnaam? Er is geen doel meer. F,en intergalactiscliccoiii~>elitic
iniet marsiiiannetjes ïit CI

overgaat ni ubci mcnsj driftcn.

Hier begint het drama. Neem eens ren Iklein

turnstertje. Ze begint bij de nnderklasse van de
vonrlopig niet i n En zelfs dat zoLi eindig zijn.
'Jodelyiepertjes'. en turnt dat het een lieve lust is.

stopwatch in d e <liihtsthijzijn<lesloot, sloop hct

Dan verschijnt haar moeder in beeld die aan de

Op het nivo van wereldkampioen is elke sporter

net uit het doel, verbrand scorebor<len en jaag

kleine begint uit te leggen dat ze vooral beter

een neurotisch wrak geworden Hij ofzij komt

jury's hct l a nd uit.

moei rijn een ander. Ze moet gaan presteren en

uit een permanente staat van oorlog. I S nog

wiiitien. Stel dat het arliie schaap de pech heelt

steeds bang om de moederlielde kwijt te raken
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Kortom, blijf lekker sporten iiiaar flikker die

Sandeli
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Er bestaat al geruime tijd een reisbureau in Nederland dat zich heeftgespeclaliseerd in het organi-

i

seren van reizen voor sportvissers naar oorden als Canada, Ierland en de Caràiben. Dit bureau
heet 'De vliegende visser' en dat vind ik wel een aardige titel voor dit verhaaltje. tén van mijn
natte hobby's is namelijk vliegvissen. Hoewel het aantal mensen dat is behept met deze afwijking
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gestaag toeneemt, blljfi het In de Nederlandse setting een wat bijzondere manier van vissen. Ik
zeg altijd maar: 'Het is iets anders dan een dag met een stok naar het water zitten wijzen'.
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De techniek

kunstvliegen niet zo har veel en dus is het een
probleem hoe dit aas voldocnde ver weg te
werpen en in de buurt van die vis te krijgen. In
de tradiiioiiele vormen van visserij doen we dit
door lood aan de lijn te knappen (ai dan niet in
combinatie met een dobber) en voilà we
kunnen werpen. Rij het vliegvissen vormt de
speciale vliegenlijn hei werpgewicht. Deze lijn

~,
~

Bjd.,~~

Zo is de techniek volstrekt afwijkcnd van de
meeste andere vormen van visserij. Bij het vliegvissen is het van oorsprong de bedoeling om
niet een kunstvlieg (zeg maar: een haak versierd
met veren, kralen, glimmers en dergelijke)
forellen eii zalmen te verleiden. Ni1 wegen de

~

~

.:,

,

dik en zwaar. Daar kunnen we een vlieg, laat
staan een vliegje, niel aan vastknopen. Dit prohleem lossen we op door tussen de vliegenlijn
en de vlieg een taps verlopend stukje 'gewoon'
visdraad te knopen. Afhankelijk van de belaagde
vissoort cn het type water varieert het laatste en
dunste stukje visdraad van 0,l inm tot 0,25 inm.
Nu kunneii we vissen en dat doen we door: het
goede water uit te zoeken, een goede vlieg te
pakken en vooral op zoek te gaan naar de vis.
Dat ùetekent veel lopeii, soms waden, veel

pidair. Maar het hoeft niet zover: de Ardennen,
de Eiffel en het Sauerland zijn binnen een halve
dag te berijden en de rivicrtjes daar bcvatten
prima beslanden îorel en vlagzalm.

werpen, vecl verschillende vliegen vastbinden en
vooral goed kijken naar het water: waar kan ik Met name in lager gelegen lauden zoals Nedervis verwachten, waar zie ik vissen zwemmen?
land heeft het visseii met de vlieg op ruisvoorn,
winde, meun en zelfs snoek een enorme vlucht
(vroeger van zijde, tegenwoordig van kunststo0
genomen. Langs onze kust worden soms geep
brengcn we stukje bij beetje met de heiigcl in de Debuit
en harder mei de vlieg belaagd. Een tropische
Iiicht. De opbouw van de hengen, liet gewicht, Traditioneel vissen vliegvissers vooral op
verrassing
is het vissen op roofvissen zoals
de gewichtsverdeling cn de vliegeigeiischappen diverse soorten forel, vlagzalm en zalm. Dat
boiiefish langs de witte stranden van de Caraï
van de vliegenlijn hepalen vervolgens hoe ver en betekent dat de oorsprong van het vliegvissen
ligt in de voor deze vissen gebruikelijke streken, ben.
hoe makkelijk je de vliegenlijn kunt werpen.
zoals Diigelaiid, Schotland, Ierland, Scandinavië,
Rangen enstanden
Resteert er nag één probleem: de vliegenlijn is
Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk. Vooral de
Op het eerste gezicht is het vrij bijzonder dat de
Engelsen hebben in hun hetere tijden het
vliegvisserij zich oorspronkelijk zo heeft
nodige gedaan om de sport te verspreiden. De
afwezigheid van (de meest gewenste) forelachti- gefixeerd op zalmachtigen. Ook dit hebben we
gen was voor hun geen probleem. Er is o.a. in
aan de Engelsen te danken, Het vissen op forel
Azië, Australië en Nieuw-Zeeland behoorlijk
wat forel uitgezet. Vaak ging dit ten koste van
de inheemse soorten.

en zalm was en is daar voorhehouden aan de
eigenaar van liet land, waar de rivier of beek
door of langs stroomt. Die landeigenaren waren

over het algemeen van adel of gegoede burgerij
Nog steeds zijn forel eii in mindere mate vlagen in die kringen ontwikkelde zich een traditie
zalm en zalm de meest populaire vissaorien voor van het sportvissen op forel en zalm, naast hun
de vliegvisser. Vandaar ook de groeiende markt commerciële visvangst van vooral zalm in
voor het eerder genoemde reisùureau. Zeker de riviermonding.
'ongerepte' bestemmingen zoals Alaska zijn po-
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keer dat ik i n Ierland heb gevist bleek dat ik dc
rivier op dat moment dceldc met een familie
otters. I k heb toen meer dan een uur zitten
kijken hoe pa en ma visjes vingen voor hun
kroost. Dergelijke gebeurtciiissen inalzen een
dag aan het water compleet.
Tenslotte geldt voor mij een heel praktisch
argnnieiit. Wie éénniaal het verschil heeft
geproefd tussen een verse, wilde zalm en hun
verre achterneven, die in kooien langs de
Schotse cn Noorse kust wordcn gekweekt,
schaft zich meteen een hengel aan. Ook wilde
forel smaakt - mits goed klaargemaakt - vecl
beter daii de tamme varianten. Eii zo l<ande ene
Nog steeds is bet zo dat de visrechten voor de
garant voor een lange gevaiigenisstraf en cr zijn hobby de andere versterken.
forel en zalm (het zogenaamde 'game fishing')
zelf mensen voor gedeporteerd.
Richard Jorissen
voorbehouden zijn aan de landeigenaar. Dit visrecht kan worden verpacht en dat gebeurt tegen Nu zijn de omstandigheden inmiddels sterk versoins,aanïienlijkebedragen. Vorig jaar werd het anderd, maar toch is er aan de overkant van de
visrecht voor 2 mijl langs de Munster Blackwa- Noordzee nog wel degelijk sprake van rangen en
ter &er in ieriaiid (één van de hetere zalmristanden in het vissen. Om iwee redenen kennen
vierep in Europa) verkocht voor 150.000 pond we binnen de Nederlandse vliegviswereld die
(Ierse weliswaar, maar toch). In Schotland
rangen en standen niet. Allereerst hebben we
hier - bij gebrek aan forel en zalm - de scheiding
lopen deze bedragen zelfs nog veel verder op:
een half miljoen Engelse ponden voor een ver- trissen het vissen op zalmachtigen en op andere
gelijl<liaarstuk rivier. Geen wonder dat een vis- vissen nooit gekend. En ten tweede is het vliegverg4niiing voor een dag op zo'n stukje water
vissen eigenlijk een vrij nieuwe tak van sport in
hehoprlijk prijzig is. Voor de eerder genoemde Nederland. Zo vanaf de jaren zestig is deze
Blackwater betaal je zo'n 50 pond (iets meer
daii 50 e).

manier van vissen langzaam geïntroduceerd in
Nederland.

Het 'gewone' volk in Engeland, Wales, Schotland en Ierland viste iiatuiirlijk ook, maar had
doorieen gebrek aan middelen twee opties:
vissen op andere vissoorten of stropen. Het
vissep op andere vissoorten ('coarse fishing')
kent pas sinds kort een vergunningenstelsel.
Lange tijd was het geheel gratis, ook omdat de
opùrengst commercieel niet interessant was.
Stropen was dat wel en de straífeii waren huitensporig hoog: een veroordeling op het stropcn
van een zalm (ofhert) stond tot in de 18e eeuw

Beleving
Voor mij zit de lol van het vlicgvissen vooral in
het hewegelijke. Ik kan erg slecht stilzitten en
dat komt hij het vliegvissen aardig uit. Zowel in
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de Nederlanise polder als in stromende riviertjes in het huitenland is het de kunst o m de vis
op te zoeken. Veel bewegen is dan ook het
motto.
Tijdens het zoeken naar vis kom je dan vrijwel
zonder uitzondering in contact met concurreii-
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"Wat k m eei balletje r
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Het is eind september. Het softbal seizoen is afgelopen, Lekker denk je? Nou dat valt tegen. ik
moet blijven sporten (dat wordt fitnessen) want anders krijgt mijn lichaam overal last van. Pijnties hier ,..pijntje daar. Ik baal van de "winterstop". Normaal beginnen we al in november weer
met trainen (vriJwlllig),maar aangezien het Nederlands team nogal een druk programma heeft
beginnen de trainingen pas in januari.
Tijdens de winterstop geheurt er erg veel~inde
sofbalwereld. Tot één november heb je de tijd
om te kiezenvoor welke cluh je wilt'spelen. Tot
d a t momenl giian er alleinaai roddels rond over
wie waar gaat spelen (het is een klein wereldje).

negeiitien mensen ei1 eind maart moeten er
twaalf overblijven. Er wotdt continu gespeculeerd wie er af zal v a l h . Mijn naam komt daar
veelvuldig naar voren. Het enige (houdt ik
mezelf continu voor) is mijn best doen en er
niet teveel over nadenken, Begin maart hegiii~.
Ik heh gekozen om te blijvenbij de cluh waar ik nen de,oefeiiwedstrijden, De~wedstrijdendie ik
al eeiipaar jaar actiefhen, en te proberen om
speel, speel ik iiiet slecht (vooralniet~tekritisch
de selectie van het eerste te hlijven. Zij spelen
op~mezelfzijn).
,
op het hoogste niveàii en zijn de afgelopen vier
jaar drie keer Nederlands kampioen gcweest.
Als ik nietwordt geselecteerd moet ik naar het
tweede, det twee niveaus lager speelt, Ik weet
dat de kms groot is dat ik buiten de selectie val,
maar ik ga ervoor. Ik ùen pitcher en heb vorig
jaar vrij veel op de hank gezeten, Bij mij is het
meer een mentale kwestie. Ik kan in principe
alle (effecijhalieii gooien, echter ik Icg teveel
druk oymezelf. Het is een soort vicieuze cirkel.,
Hoe minder ik speel, des te heter wil je preste- Eind maart nadert. Op een training wordt aangekondigd wie er mee gaan naar een toernooi.
ren, des te meer druk leg ik op mezelf, des te
slechter ik presteer ,. en dan weer van voren aan. Dit zal ook de selectie zijn, maar er moet er nog
Ik heb als voornemen om juist aan de mcntale é h afvallen. Er moet er nog één afvallen, omdat
cr een pitcher uit Amerika komt om het team te
kant te gaan werken.
versterken. De iiamen worden één voor één
In januari beginnen de zaaltrainingeii. Er zijn
~~

~

,

opgenoemd en pas als laatste wordt de mijne
genoemd. Il<zit erbij! maarnog:niet helemaal.
.$.

Er zijn drie mensen, waarvan er één moet afvaileii en er wordt natuurlijk weer gespeculeerd
over wie liet zal zijn. "Het zal waarschijnlijk een
pitcher zijn, aangezien de Amerikaanse een
pitcher is". Op het toernooi is de Amerikaanse
ook aanwezig. Zij eii een andere pitcher uit het
team (die in het Ncderlands team zit) hebheii
het hele toernooi gegooid. Als ik stond opgesteld, dan was dat in het huitenveld. Dit is een
positie waar ik me erg thuis in voel en het ging
dan ook aardig goed.
Tijdens het toernooi heb ik een heslissing
genomen. De kans dat ik zou pitchen was eg
ldein met de komst van de Amerikaanse pitcher.
Ik wilde niet meer pitchen, maar me volledig
richten op het huitenveld en daar de concurreiitie aangaan. Dit heh ik de coach medegedeeld
en hij accepteerde dat.
Na het toernooi werd de definitieve selectie
gemaakt en ik zat hij de selectie, als hnitenvelder. Nu is liet bijna eind juni. We moeten nadat
we 35 wedstrijden hehhen gespeeld hij de eerste
vier eindigen om nog in aanmerking te komen
voor het Nederlands kampioenschap. We
hehheii er momenteel 25 gespeeld eii wc staan
derde. En het leuke van alles is dat ikùijoa alle
wedstrijden iieh gespeeld. Wat kan een halletje
raar rollen!
Karen van Essen
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Haren

aan een slee

iedere zomer wordt er door een aantal collega's lever1 altijd leuke inomenten op. Voor degenen
uit Haren gewaterskied. Op ca. 5 km van Haren die blijven staan begint een lang stuk naar de
eerste Iiaclit. Op het Inngr stuk I<unje onder de
ligt het dorpje Harkstede waar een waterskicentrum ligt. De plas water is rechthoekigen

kabel bochten en daarmee extra snelheid maken. Veel collega's zijn in liet begin eeii beetje bang.
Gaat het niet tc hard en doet het niet zeer is dan

ongeveer 3 voetbalvelden groot. in deze plas
hoekpunten staat een hoge paal met katrollen.

De bochten zijn een verhaal apart. Ue kabel gaat de vraag. Zowel de snelheid als het gevaar vallen
namelijk haaks de bocht om waardoor de kabel erg mee. Bij de baan kunnen wetsuits worden

Over die baan is een staalkabel gespannen die

even minder strak staat. Direct na de bocht

gehuurd en een zwemvest is standaard mcegele-

met een variabele snelheid kan worden voort-

komt er dan weer volledige spanning (=snel-

verd. Diverse collega's die i n hel begin wat h u -

ligt een zogenaamde teleskl-baan. Op vier

getrokken. Aan de kabel kunnen maximaal acht heid) op de kaùel. Bovendien staan de alti's nog

verig waren zijn n u enthousiast en vragen direct

personen tegelijk worden voortgetrokken.

in de lengterichting terwijl ook die de bocht nog al om de volgende keer. Ook kinderen vanafca.
10 jaar Iwiiiien mald<elijl<meedoen.
om moeten. Het resultaat is dan nok dat veel

De start is lastig, De ski's worden aangetrokken

collega's i n de eerste bocht van de ski's worden

en je staat klaar o p eeii houten vlonder die o p

getro!&en. De oplossing voor dit probleem

het water ligt. Het aankoppelen gebcurt door

bestaat uit twee zaken. Ruim voor de boclit naar weer wordt gekelwii ofer voldoende liefliehbers
zijn en wordt de baan voor een uur afgehuurd.
builen sturen om toveel en zolang mogelijh

een medewerker van de sk-baan. Met een

1

snelheid en wordt je door de bocht geslingerd.

De nrganisatie is simpel. Athaiil<elijkvan liet

Meestal wnrdt er geskied rnnd liet middaguur.

stokje in je hand krijg je een seintje als er wordt
gekoppeld. Op dat moment kiijg je een ruk en

druh op de kabel te houdeii. Daarnaast moeten

ùen je weg. Beginners vallen meestal eerst een
paar keer bij de start. liet vallen en opstaan

in de nieuwe richting worden gestuwd. Als dcïe

Voor meer informatie kun je contact opnemen

manoeuvre goed wordt uitgevoerd krijg je extra

met Alfred de long.

Tij-dingen juli 2002

de ski's net voordat de kabel de bocht omgaat iets Uc kosten en de tijd zijn voor eigen rekening.
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Nieuws

Sea Life Scheveningeii staat hekend om de
prachtig ingerichte aquaria die de onderwaterwereld laten zien. Vanaf heel dichtbij hunnen
vcrrasscndc dieren en uit de Noordzee worden
ontdekt. Met o m e tentoonstelling heùben we
geprobeerd op de Onderwerpen van Sea Life aan
te sluiten of heùùen we in ieder geval voor die
Onderwerpen gekozen die direct aan de krist zijn

Sea Life

gerelateerd.
Drie onderwerpen heùùen we gekozen om uit te

Tot en met 31 augustus 2002 kan JeSea Life gratis bezoeken.

om ook iijdens de Week van de Zee, I6 tot en

Het RIKZ heeft samen met Directie Noordzee
eii liet hoofdkantoor van Rijkswaterstaat een

met 26 mei dit jaar, ook een bijdrage te leveren
aan dit thema. De tentoonsielling is in deze
week geopend. De titel van de tentounstclling
luidt: “Zee en zand in beweging”.

tentoonstelling ingericht die minimaal 1jaar
lang blijft staan. Na het eerste initiatiefvorig
jaar op de wereldhavendagen is dit de tweede
geïamenlijke presentatie. Het idee is ontstaan
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ties. Schroom dan niet om even bij de afdeling
communicatie binnen ie lopen.
Veel plezier
Afdeling Communicatie
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gehandhaafd. Laat staan dat de lunchfaiiiilie
daarop aanspreekbaar is of anderen hierop
aanspreekt.
Integriteit is dus ook een verbeterpunt, maar
met de Overtuigingskracht is althans binnen de
luiichtafelíaniilie weer niets inis. Als je ziet en
hoort hoe mijn disgenoten zich verbaal maniManagen is lijden met €e-Ie. Binnen RIK2 doen we of gaan we doen aan verschillende soorten
festeren dan valt dat volgens mij onder gedrag
management. Zo rollen we team, spelen we coach, zetten we competenten op en modelleren het daf erop gericht is om anderen te overtuigen
geheel Ie-eN-Ka waardoor de kwaliteit wordt gegarandeerd.
van een bepaald standpunt en het met enthousiasme op het juiste moment naar voren
Voor het teamrollen is een deel van ons
Met al deze coinpetenties op zak moet je vanzelf brengen van argumenten.
gevormd van bronanderzoeker tot specialist, van wel eeii gerespecteerd lid van een functiefamilie En mocht je even niet Snel genoeg geschakeld
plant tot monitor, vati groepswerker tot voorzit- worden. Zeker als je weet hoe je je in het bezit
hebben dan wordt je tussentijds door de
ter en van zorgdrager tot bedrijfsinan. Maar
van deze gedragseigenschappen moet gedragen. anderen op inhoud en voortganggecontroleerd
bent u al een Virectieïeani, ManagementTeam
en bijgestuurd. Waarmee inet de Voortgangsof Projectïeam tegengekomen dat op basis van Om Snel te kunnen Schakelen moet je j e in een contole de cirkel biina rond is.
teamrollen is samengesteld. Nee dus, want
informatierijke omgeving kunnen concenireren
Als LI nu denkt dat ik deze volzinnen ter plaatse
RIKZ-teams zijn samengesteld op basis van spc- op snel wisselende onderwerpen en gebeurtenissen. Ik weet in ieder geval dat aan de vrijcialisme. En dat is vragen om moeilijkheden.
verzin heeft u het toch echt mis. Dit proïa schrijí
dagse lunchtafel Snel Schakelen een eerste ver- ik letterlijk over uit ABD-competentietaal.
Want een specialist is een toegewijde valman,
een stille solist. Een specialist is nauwelijks gein- eiste is. Want het ene gespreksonderwerp is nap Eigenlijk een Aa-Bb-Ceetje, ccn kwestie van
teresseerd in anderen, gaai prat op eigeii cxper- niet afgerond of het andere rolt associatief
signaleren en herkennen van belangrijke inforalweer over de tafel. Mijn luiichfanilie heeft in matie in een informatierijke omgeving, de
tise en frustreert daardoor het creative proces.
ieder geval geen moeite met dit gedragscritcEn dan te bedenken dat we op de dual-ladder
complexe informatie ordenen, verbanden
leggen en deze voor anderen toegankelijk
steeds meer so-, sorry, specia-listen gaan krijgen. riiini.
Of mijn liinchiafelfamilie invloed en gevolgen
maken. Niets meer en niels minder. Met mijn
Informatie Analyse lijkt het dus wel goed te
Maar genoeg gerold en gedold, we gaan coiiipe- van eigen beslissingeri of activiteiten op de
zitten, hopelijk komt mijn Uitvoerende I-lumaii
tenten, het is tenslotte vakantietijd. En we gaan organisatie onderkent waag ik te Iietwijfelcn.
vissen, vissen in de coinpetentievijver. We slaan Aan de Organisatiesensitiviteit, spreek dat maar Ilesource Manager tijdens ons POPgesprek tol
dczclfdc conclusie.
eens drie keer achterelkaar uit, zal dus nog
zes ofzeveii cainpetenties aan de haak en de
gewerkt inoefen worden.
functiefamiliebanden zijn nog nooit zo hecht
Ik wens u een vruchtbaar functiefamilieberaadtoe.
geweest. Als niet willekeurig voorbeeld de coni- Gezien de onderwerpen van gesprek aan de
petentiecombinatie: Integriteit, Voortgangscon- lunchtafel is het ook onzeker of op consistente
Frank Dingemaii.
wijze de algemeen aanvaarde sociale en ethitrole, Informatie Analyse, Snel Schakelen,
Overtuigingskracht en Organisatiesensitiviteit. sche normen i n woord en gedrag worden

Managen in de

i

VeAolgvanpagina 6

seizdenen van kracht. Het heeft het spelletje
veranderd, zoals ook andere nieuwe regels het
spel veranderd hebben. Hoewel de meningen
overide impact van de nieuwe regels verdeeld
zijii,/zal er één ding nooit veranderen: de wil om
van de tegenstander te winnen!

zaalrniinte opeisen. Deze laatste minuten
benutten we met het slaan van zogenaamde
'dakballen'. Dat gaai als volgt: je geeft een
(bovenhandse) pass naar de spelverdeler, je
biedt je razendsnel aan voor een l e ienipo
aanval, de set-up van de spelverdeler komt
scherp boven dc netrand en dan sla je de bal zo

En zÓ geschiedde vanavond. We hehalén cue
nipte set-zege: 25-23. Maar hoe nipt ook, elke

veschriHklijk hard naar de grond (uiteraard
zonder het net te beroeien) dat ie daarna liet

Zo blijven lichaam en geest mooi in balans. Het
lukt me vanavond tot twee keer toe, tevreden
kan ik de zaal verlaten.
Nu mijn bezwete spullen uit eii lekker douchen.
Opgefrist verschijn ik op veld 3, waar het gros
van mijn teamgenoten al aan de bar hangt, Hoe
doe ik dat straks zonder volleybal, hoe is het
leven na de dood? Niet teveel over nadenken,
eerst maar een pilsje. Komende maanden eeii
beetje aftrainen op het strand: niet 'beach-volleybal' komen sport, werk en privé tesamen.
Daarna zie ik wel verder.

winst geeft voldoening. Nog vijf minuten tralningstijd resteert, voordat de zitvolleyballers de

plafond raakt. Ka-beng I!! Heerlijk om die frustratie van het werk of anderzins eruit te knallen

Sander Hoogewoning

Einbe van eenvolleybal-loopbaan: Pijn, Passie en Prestatie
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In onze eerste week in Finland bleef de temperatuur alleen maar zakl<en~tot-3O'CI Dit was
aparte ervaring voor ons, we hadden het nog
nooit zo koud gehad! Maar die kon en die hoeveelheden sneeuw maken van het land een heel
mooi plaatje1

Terve!

,

Maar om even terug te komen op het afstuderen,
want daar waren we voor gekomen. We hebben
daar voor het adviesbureau SCCViatek Ltd
gewerkt. Het is een bureau dat veelal bezig is
met het Wego&etwerl< en heeft als klein onderdeel van de hele organisatie ook een hureautje
ik ben sinds januari in dienst van het RIKZ. Dit rnilieu,en danvooral gespitst op hodeinverontis mijn eerste baan, vorig jaar ben ik afgestureiniging. Onze opdracht had dan ook~bodemdeerd aan de hogeschool Milieukunde te Breda. verontreiniging alshoofdmoot! Ons was
Voor mijn afstudeeropdracht ben ik samen met gevraagd om een risico analyse model te maken
een collega studente naar Finland gegaan. Het om de risico's op de gezondheid vRn de mens te
duurde even voordat we eindelijk konden en
bepalen die op olieverontreinigde grond wonen
mochten gaan. Het heeítzo'n 1,5 jaaivoorbeenlofwerken. Het helangrijkste was een open en
reiding en onderhandeling gekost, maar na veel gehruiksvriendelijk model. Met veel lange dagen
mallen en bellen was het dan toch echt zover.
en hard werken is het ons grotendeels gelukt,
29 Januari 2001 rijn we met een overgewicht
maar voor~een~echt'mooie
afronding en een
aan bagage vertrokken van Schiphol naar Tam- íiliishing touch was helaas geen tijd meer!

rijkdom diedaar zo naast elkaar leven. Dat heeft
echt een grote indruk op me'gemaal<tlMaar liet^
zijn twee prachtige'steden Maar de stad Stockho lm is een van de mooiste steden van Europa
naar mijii idee; De stad is ruim, kleurrijk, vriendelijk mensen, heeft veel groen en water, oude
gehouwen zijn goed onderhouden, gewoon een
mooie stad.
~~

~

pere. De eerste stap in Flnland was behoorlijk

....

fris. Het was zo rond de -2O'C. en ergglad

Naast studeren zijn we ook nog een beetje aan
het reizen geweest, tripjes Linnen de grenzen
van Finland hebben ons naar Turku, Helsinki,
Lapland, Rovaniemi (Lapland), het merengebied en Nokia geleid. Nokiais een dorpje en
heeft helemaal niets met de bekende Nokia
. ~ ~,;.
. , , .~
,
mobiele industrie te maken. Wat ons eigenlijk
3 , , , ; i , , , , ~ , ~ , , ~, , .,.
n ~ , ., , : .~ . ~.
.
.
.,, ,
wel verbaasde. We hebben daar met een gids
gesproken, en die vertelde ons dat de naam van
het plaatsje Nokia, efkomstig is van de oude
Nokia fabriek: NoFa was heel vroeger een
, . , , . , , ,
,
ruhber en papier fabriek. De mobiele industrie^
,#
.
,
,
is later hegonneu als een hÓhby van één of twee
We verhieven daar in een studentenflat, waar
medewerkers...het resultaat van die hobby is
nog meer internationale studenten een apparte- later uitgegroeid tot de wereldwijde bekendheid
mentjc hadden. De meeste internationale
van het Nokia mobieltjel
studenten die ook in de flats zaten, deden een
milieukunde of een economie studie aan
Naast onze reizen binnen de grenzen van
Tampereen Ammatikorkeakoulu oftewel (tech- Finland hebhen we ook een bezoekje gebracht
nische) hogeschool van Tampere! De studenten aan Stockholm, Moskou, St. Peterburg, Kronkwamen uit alle windstreken.
stadt en Tallin. In Moskou en St. Petershurg
heh ikme zeer verhaasd over de armoede en
~

dat hebben we met harde hand moeten ondervInden.

j
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.

,

Tijdens ons verhlijf iii Pinland hebben deFinse
studenten ons ook wegwijs gemaakt iii een
aantal van hun tradities en gewoontes. Ten eerste
natuurlijk de sauna en de daarbij hehorende
saunaparty's. Tja, eigenlijkmoet je-die &lf meegemaakt moet hebben. Maai het recept voor
een saunaparty is: een sauna~mei-rustruimte
(soort huiskamer), een har (tegen uitdrogiiig!l),
zwemh had (of een meer, of een halkon met
sneeuw) en veel gezelligheidl
,
Daarnaast hebben
We ook kennisgemaakt met het winterzwemmen. Datwil'zeggeii eerst opwarmen in de
sauna en'dan vervolgens het wak inspringen. De
eerste keer is dit verschrikkelijk kond, maar na
een paar keer is het echt heerlijk. Het schijnt
ook nog heel goed te zijn voor je lichaam en
geesil
~~

Ook hebben we mogen proeven uit de Finse

keuken. Deze keuken is niet slecht maar heeft zo
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Introductiedag nieuwe medewerkers
z’n eigenaardigheden, ten eerste de zalm is
heerlijk daar en niet duur1 Daarnaast is rendier
net zo gewoon als de koe, maar wilde beer is een
specialiteit. En als laatste specialiteit lieblien we
mogen proeven van Màninii. Mocht iemand
ooit ?n Finland komen, moet je hier maar eens
naar hagen! Het is een soorl pudding en totaal
zwart van kleur. Het wordt rond Pasen als specialiteit gegeten, maar is ook de rest van het jaar
verkrijgùaar. Het lijkt op chocolade, maar is het
absoluut niet, lekker is anders!
Naast eten en sauna, zijn de Finnen ook gek op
festival. Wij hcùben er twee mogen meemaken,
Vappu (1 mei viering) en Juhaiinus (midden
zomer festival), iedereen is dan op straat en er
wordt volop gedanst en gedronken, de Finnen
zijn dan ineens veel minder stug! Dat is ons
toen wel opgevallen, normaal zijn de Finnen erg
in zichzelf gekeerd, hehben hun eigen wereldje.
Finnen worden wel opener naarmate de zon
meer gaat schijnen.

In mijn periode in Pinland heli ik veel over
andere culturen geleerd, het was een geweldige
ervaring en ik zou graag mensen aanmoedigen
om een tijdje in het buitenland actief te zijn, je
leert gewoon veel over jezelf, andere mensen en
culturen!

Dus ik zou zeggen...
“Kiitokset että luit tämän, toivon etta nàemnie
sinut joskus Siiamessa!!!”
Terveisin
Mariie de Haan

Tij-dingen juli 2002

Datum :

I6 mei 2002

Ontvnngst:

Plaats :

Middelburg

Lokale specialiteit:

Route: toeristisch i n luxe ininisterbus
Weer:
zonnig
Muziek
Skvrddio

Lunch
Uitstapje:
Wie is wie:

hartelijk
Zecuwse holussen

terras Arnesleiii
lacoliahaven
zie smorleiilioek RIKZ
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relevantie en inzicht in de RWS-problematiek,
Ir. N.M. K d j k
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andere plek. Vanafdie plek op het
hoofdkantoor zal ik ongetwijíeid
regelmatig met RIKZ te maken
krijgen. ik denk alleen al aan de
jaar geleden begon in Noordwijker- halfjaarlijkse gesprekken tussen de
hout met een toekomstvisie voor
HID en de DG waarin ik ook wel
RIKZ en vervolgens is uitgemond een rol zal gaan spelen. Eén ding
in een,reorganisatie. Die klus zal ik kan ik jullieverzekeren; de afgelopen
niet kunnen afmaken maar ik heb twee jaar bij RIKZ vond ik zeer bijer inmiddels alle vertrouwen in dat zonder en zal ik dan ook niet snel
deze in goede handen is bij zowel
vergeten. Daarnaast zal ik jullie de
het management als ook de mede- komende tijd goed in de gaten gaan
houden om mijzelf ervan te verzekeren dat de door ons ingeslagen
weg ook de juiste blijkt te zijn, dat
het reorganisatieproces tot een
goed einde zal komen en dat RIKZ
een adviesdienst wordt die gesteld
staat voor haar toekomst.
Beste mensen, jullie allen bedankt
voor de afgelopen twee jaar en we
zullen elkaar ongetwijfeld nog eens
ontmoeten.
om elders een nieuwe functie te
gaan vervullen. Zeker niet nadat we
met zijn allen een begin hadden
gemaakt aan een traject dat twee

Martin Beljaars

Op 28 oktober was het dan zover.
Rik Pelderliof van NCRV's de^
Stoel" had het niet inooier kunnen
doen. Gezeten op de voorplecht, in
een fraaie houten stoel, gleed onze
nieuwe HID siatig over de gracht
richting Kortenaerkade 1.
Na de bloemen, de toespraken, de
zegening van Neptunes en de vele
handen van medewerkers, worden
de mouwen nn opgestroopt en gaat
Inekc van der Hee aan de slag.
'Mensen omschrijven mij als energiek, enthousiast en inspirerend en
daar kan ik inij wel in vinden.
Ik ben geen workaholic, maar ik wil
wel altijd veel doen. Ik heb nu
eenmaal veel energie. Vcrder kan ik
me echt voor iets interesseren. Ik
heb een brede belangstelling en ik
vind het leuk met mensen ie
werken. Samen dingen doen dic
ertoe doen. Dat inspireert mij weer

om enthousiast te kminen ziin.

'Ik zie dat mijn agenda 118twee
weken al behoorlijk vol,Ioopt.
Hoewel het HID-bestaan zich
kenmerkt door overvolle agenda's,
verwacht ik voldoende tijd vrij te
kunnen maken voor mijn gezin en
lielhebberijen. 'Het skiën hlijít.
Evenals de vakanties. Naar het
theater gaan ook. Een boek lezen
lukt altijd wel en eten met vrienden
ook. Je moet dat allemaal gewoon
door laten gaan. Vorig jaar hebben
wij met een vrienden een huisje
gekocht in het noorden van Frank
rijk, vlak bij de kust. Daar gaan we
graag heen. Onze kinderen, twee
zoontjes van 8 en 6 jaar, vinden het
daar ook hecrlijk. We wandelen
daar graag over het prachtige
strand. Ik leer bij het RIKZ veel
zaken waardoor ik met andere ogcn
kijk naar de kust en het water.
Door de kenriismakiiigsgesprel<ken
hoop ik de komende tijd nog een
stuk wiizer te worden.'

~
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de jaarlijkse seniorendag een ùezoek brachten
Hoe het zo is gekomen weet ik cigenlijk niet
meer maar tijdens een van de redactievergade- aan de Floriade. Een aantal korte verslagjes en
ringen bleek dat we voor de volgende editie van aansprekende dankbetuigingen aan de organisaTijdingen toch weer een thema aan de hand
hadden. Hobby's!
We hadden al geconstateerd dat RIKZ'ers een
aardig sportiefvolkje zijn maar op het gcbied
va1 hoùùy's laten wij ons ook niet oiihetnigd.
En of het nu opvallend is te noen~enof juist heel
logiscli, feit IS wel dat hij veel van die hoùhy's de
natuur de hoofdrol speelt. We rijn druk in de
weer met plant en dier en halen daar een hijna
aan professionaliteit grenzende voldoening uit.
De een tovert zijn tuin om tot rotslandschap, in
de hoop dat er op dc zorgvuldig gerangschikte
bcrgeii van zand c n puin plantensoorten zullen
overleven die we normaliter alleen hoog in de
bergen kunnen bewonderen, En wat te denken
van een collega die, samen met haar man, haar
hele ziel en zaligheid legt in het honden van
reptielen, met als gevolg dat het halve huis tot
terrarium is verworden.
Naast actief bezig zijn met dier en plant, is er
ook de hohùyist die de natuur graag observcert
en fotografeert. Van die laatste categorie hebben

toren zijn in deze editie meegenamen. Verder
een 'historisch verslag van een even historische
zeil(wed)strijd.
Naast themanummer is deze Tijdingen voor een
enkeling een afscheidsnnmmer en voor sommigen
een introductienummer. Op alle fronten is de
Waterstaat, en dus ook RIKZ, in beweging en
dat heeft ook ùinnen ons management tot

enkele muiaties geleid. Martin Beljaars kiest bet
zeegat richting het hoofdkantoor en Ineke van
der Hec stoomt, als eerste vrouwelijke HID
binnen RWS, onze organisatie binnen. Roeland
hllewein heeît, als opvolgcr van Job Dronkers,
reeds per 1 oktober aangemeerd bij RIKZ.
En dan is er nog Terry Lomnierse, ons nieuwe
hoofd Facilitaire Zaken. Zij allen geven, ieder
op hun eigen manier, acte de présence in deze
alweer laatste Tijdingen van het jaar 2002.
Vanaf deze plaats wil ik Evelien Muijen hartelijk
ùedanken voor haar iiieet en enthousiasme als
lid van onze redactie en hopelijk vinden we snel
versterking die aan jouw kwaliteiten kan tippen.
we in deze Tijdingen een hele bijzondere, name- Rest mij om, namens de redactie, iedereen te
lijk het maken van luchtfoto's mei ùehiilp van bedanken voor de bijdragen in dit nummer
een vlieger. Wie recenielijk trouwens ook veel
enne...hobby ze!
voldoening uit Moeder Natuur heùben gehaaid
zijn de oud-medewerkers van RIKZ die tijdens Geerd Drost
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Werken als

~

een

i,

Sinds lui1 dltjaar zijn mijn man en ik terug in Nederland na een iweejarig~verblijfin de Verenigde
'Staten: Daarhebben we naast ons reguliere werk (onderzoek op Stanford Universlty) twee keer

rie en geolggie van het parkverteli. Rij de
duinen aangekomen behandel je in sneltreinpermaand als Vrijwiiilger rondleidingen gegeven in het Ano Nuevo State Resetve. een park dat
vaart de voortplantingscyclus van de zeeolifant
,
.
i , ~,gan de kustvlak onder San Francisca, Californië, ligt. Nog voorwe naar Amerikavettrokken stond voor je over de duinen de kolonie inloopt.
ditpark al bovenaan miJniijrt van plekken die ik dolgraag wilde bezoeken. Na één bezoek waren Temidden van de beesten is het moeilijk de aanwe verkocht en'hadden we ons meteen opgegeven voor dgtrahing tot gids. in september2000
dacht van inensen vast te honden en blijft het
hebbep we hiervoor een intensieve tralning gevolgd in de avonduren en soms weekenden.
verstrekken van informatie steken hij het inter.~
preteren van het gedrag van de beesten: agresi
Het park
is interessant door het landschap, de dat is nog niets vergeleken bij hun zuidelijke
sief gedrag van volwassen mannetjes naar
geologie en overblijfselen van de Ohloiie India- broer, deznidelijke zeeolifant, die rond Antarc- indringers van een kolonie, chagrijnige vronwnen, maar de grote getale bezoekers komen
tica leeft. Vrouwtjes zijn grofweg de helft in
tjes die hitsige jonge mannetjes weggrauwen,
'voornamelijk om één reden: de kolonie noorde- gewicht en lengte, De mannetjes hebben een
jongen die aan het zogen zijn, een parend man'lijk, zeeolifanten. Het is één van de weinige
karakteristieke grote neus, die ze gebruiken bij netjeen vrouwtje en als je heel erg mazzel hebt
plekken langs de westkust van Amerika waar
het
versterkenvan
hun 'getroinpetter'. Mooi
de geboorte van een jong. Dat hebben we een
,
,
' , zeeolifanten op het vaste land komen om zich ,
zijn ze niet, indrukwekkend wei!
,
keer mee mogen maken! Naast informatievoorvoort te planten. Vooral in het winterseizoen
ziening is er de taak om de groepen veilig (voor
wanneer de voortplantingstijd van de zeeolifant Na een keer een rondleiding van een aangewe- mens en dier!) door de kolonie heen te leiden
zen mentor gevolgd tehebben mochten we zelf en op tijd weer bij het vertrekpunt afte leveren.
:'
is aapgebroken, is het een drukte van jewelste
op
hetistrand.
Het
bijzondere
is
dat
je
als
bezoeaan
de slag. Twee dagen per maand leidden we Af en toe versperde een mannetje de doorgangs.~
' . lcer erhidden~tussen
kan staan. Zeeolifanten
(ieder een eigen groep) 2 keer per dag een groep route, maar met enige creativiteit was er altijd
.,~
,iijn~e+rme beesten. Mannetjes kunnen wel 4 van een man of 20 rond. Het eerste halfuur
een oplossing te bedenken om iedereen veilig
loop je richting duinen terwijl je over de histo- weer de duinen uit te loodsen.
en wegen rond de 2.500 kg. En
.,
,,.
meter porden
,
~

~

'

~

1~

,

~, ;~
.

I

:

'

~

~~

,

AI met al een unieke ervaring om een dikke
anderhalf jaar lang het wei en wee van deze
populatie van dichtbij mee te maken en bezoe.
kers hierin te kunnen laten deelnemen. Zeker
als je in gedachten houdt dat deze noordelijke
zeeolifant aan het einde van de 19e eeuw zo
goed als uitgestorven was vanwege de jacht op
de speklaag van de zeeolifant.
Martine van den Heuvel-Greve
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Shampoo maken in hetpretlab

Open Dag RIKZ Haren
Op zondag 20 oktober gingen In Haren de deuren open om een breed publiek te ontvangen op de iiiíorniatie over de verschillende onderzoeken,
Open Dag. Deze Open Dag werd georganlseerd In het kader van de landelijke Wetenschaps- en zoals het Strand en brandiiigsïoiie onderzoek,
Techniekweek (kortweg "Wetenweek"), dledlt jaar als thema "Veiligheid" had, Het was bij som- Windmolens in zee en het onderïoek Schademige afdelingen wat lastlger om aanslultlng te vlnden bij dlt thema, maar dat weerhield 24
lijke stoffen in vogeleieren.
enthouslaste medewerkerser nlet van om er een boelendedag van te maken. Van 12 tot 5 uur's
Ook de oud-collega's van Interwad waren hier
middag$kreegjong en oud de gelegenheidom nader kennls te maken met de werkzaamhedenén aanwezig met een demonstratie van hun

website, wat erg handigwas bij het~opzoeken
van een aantal antwoorden'op de quizwagen,
werd tljd voor een herníeuwdekennlsmaklng met het publlek.
Op de eerste verdieping werden de bezoekers
konden de bezoekers op de begane groiid bij de onthaald met "heavy metal" van de afdeling
Omdai de Wetenweek in het bijzonder is
gericht op het enthousiast maken van jongeren afdeling OSBW in het kader van zoet-zoui over- ABW, in het bijzonder koper. Hoeveel vinden
gangen zelf zoutmctertjes maken en uittesten.
we hiervan iii de Eems-Dollard, en waar komt
voor Wetenschap en Techniek, hadden de
het vandaan ? Op het lab bi] de afdeling ITL
medewerkers hun best gedaan om zoveel iuoge- Ze konden als een echte veldwerker monsters
konden de bezoekers vervolgens zelf deze zware
lijk activiteiten te presenteren waarbij de jonge nemen op een mini-wad, waarna berekend
moest worden of er genoeg koldds aanwezig
metalen meten in meegenomen tuinaarde of
ùezoekers de liaiiden uit de mouwen moesten
steken en zelf aan de slag konden. Een quiz met waren voor de scholeksters. Een groot deel van sediment uit de sloot. Zo werd de meetpraktijk
de soorten die in de Waddenzee voorkomen
direct aan het theorie gekoppeld. Een lab verder
prijsjes stimuleerde daarbij om Fanatiekop
waren
aanwezig
en
konden
aangeraakt
en
onder
werd
onder het kopje "Opsporing verzocht:
onderzoek uit te gaan.
Zo'n 10 "stations" gaven een goed beeld van het de microscoop bekeken worden, wat vaakveel Vlamvertragers" aandacht besteed aan de prohilariteit teweeg bracht. Daarnaast was er veel
blematiek rond de "gebromeerde vlamvertraonderzoek dat bij het RIKZ gedaan wordt. Zo
de medewerkersvan het RIKZ In Haren, De laatste keer dat dit gebeurde was In 1998, dus het

4
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Vliegeren V

v w l te d c d i i , ï i i dw. oirgcxliii<tvooi wilti
vt!l:etdiirka;iil.

N d ibcltiilii van imi vlicf:ar 11x1 zelfs liet kleinc balletje dnt door de lucht vloog.

I<onieii,daii vinden re hei niet erg. Zo leer je er

<lui wri ~ , h i Dat
~ i was
. toen al 25 jaar geleden. Daar was ik tamelijk irots op. Zo snel niogelijk

steeds weer wat bij.

Staand in de vliegerwinkel kwamen de visioenen daarna l<waincn de eerste Coio's van ons huis,
omhoog. Het leek me een geweldig idee om

lict huis van dc buien, het huis vaii ccn I<ennis

luchtfoto's te kunnen maken, zo vaak ik maar

die jarig was, a k s waar ik maar tijd voor had.

Moe bedien jc Iict fototoestel? In lict bock
"Potografcicndc vliegers" viin Vclthnizeii en
wilde. Kwelders en mosselbanken, landschappen
Van der I.oo (ISBN 906 120 6529) staan diversc
en vegetatiekaatten, noem maar op. Prachtig
üe randen van d e Waddeiizee Icncn zich heel
iiiogelijkhcdcn. Ik doe liet op de volgende
voor lezingen. precies wat ik altijd al had gewild. goed voor vlicgcren, en eigenlijk lagen daar
manier: het touw naar de vlieger loopi over
Bovendien. als jongen vond ik vliegeren ook al mijli echie doelen. Mijn ecrstc vlicgerdeiiioiiiwce katrollen, één bencden en téii boven. Je
leuk en die jongen zat nog steeds in mij verstopt. siralie voor collega's was op een plek waar in de kunt daii hei fototoestel in ceii tuigje aan het '

,

~

verte Roigaiizcii zaten. Ze vlogen gelijk weg.
I k eerste proeven wcrùen gedaan mct een

plastic vlieger, geinaak1 vaii een stevige zak waar

,.

,

,

trekken. Bij <IC
boveiisie katrol is een &~nsliiitpiint, een klein plankje wi1u dc camera niet ,
verder kan. Dosir wordt een draacloiitspanner
.
.
ingedrukt waardoor <IC
camera afgaat. Maar ''
zeker cvcn gemakkelijk is ecii radiografische
hcdicning zoals ook voor iiiu(lelvliegtiiigjes'.
wordt gebruikt. Dan heli je die katrollen ook .
nict nodig. Eeii heeije lmntselvaardigheid en
geduld inoet je wel hebben. Mij kosttehet
.':
enkele jaren voordat alles goed werkie.

Vandaar dat liet vliegercn in liei waddcngebicd
mi verboden is l~raclitensde Nhwct, en i k een
vergunning moest aanvragen om het te mogen
blijven docn. 'Toch valt dic vcrstoring van vogels
erg mcc, omdat vliegerfoto's alleen gemaakt
kunncn worden nict een vlieger dic stil staat. Rij
Iict oplaten is er vaak ccn sclirilmactic; er komt
daii 'opcens' een UFO op. Wal dat bctrcit WBS
lict moment van mijn eerste dcnionstratie niet

honderd kilo aardappclmeel in had gczctcn. Hel
was een Delta-niodel dat gacd vloog, net als ecn
hangglider. Soms vloog hij te goed. Dan vloog
hij recht boven je. ovcr je hoofd, tegen dc wind
in tot hij neerstortte. Maar de plastic zak niet
suikcr van niijii vrouw, precies even zwaar als
mijn fototoestel, ging toch keurig mcc omhoog,
dus dat was een inooi bcgiii!
erg giiiistig gekozen.
Natniirlijh moest dc volgende vlicgcr veel beter Als de vlieger cciiinaal siaat is dat schrik-ciicci
zijn, van nylon stof. Mij werd door mijn vrouw voorbij. Het is zclfs mogelijk o111 foto's van fougenaaid, e n de daarop volgende aak. Maar tocn ragerende ganzen te maken, door zelf binnenàijks i c blijven terwijl de vlieger boven de
was ze -terecht- Tilt van mijn aanwijziiigcn,

.

~

~

Alle spiillen ziiten nii i n een Hein rugzakje, 1
iiichisief 3luclitinatraS-vliegers. Die hebben , , ~ .
geen stokken nodig, lioeoen iiicl in elkaar
worden gezet, e n kunnen, iiaoii stukvallen; nén

voor wiildlmciit 3-4, één voor windkracht 4-5
kwelder met gáiizen hangt. Broeùende kokmeeuwen blijven ook gewoon zitlen, als je zelf en één voor wiiidkracht 5-7. Bij windkracht 7
inaar op iiei pad blijft mag de viiegcr wei boven zwiipt aileiwei erg.
de kolonie.kamenl Soins'ls er wel een reactie,
,
,
Zo is hef aardig oni te zien hoe Bonte SieliloHoe wect je water op de foto komt? ?Ieei ~ ~.
'':'
;

bedoeld oin vcrbeteriiigcn aan ie brengen ten
opzichte vali wat in het boek met vliegerpatroncn stoncì. ü e vaigenàe 58 vliegers Iieù zelf
genaaid. Dat is leuk werk. Hei is vooral altijd
weer spannend of zo'n ding daii ook goed
vliegl. Ue mensen nit mijn buurt zullen wel

,

I

~~

~i

pers reageren. Diç
zijn erg mak, en komen op.
.
.
hct
wad
vaak
tot
o$
enkele ticiilalleii metcrs
gedacht Iieùbcii: Loopt die veilt daar nu a l wier
afstand, ook wannecr
te springen met een vlieger?
~. je
. een vlieger in de lucht
licht. Maar Gainieer $e camera na liet makei;
.vtni een foto te siiel weer tiaar hencdcii koiN
De eerste echt gelukic foto was niet van $en
,
,
I
,
nninnrgebied, maar van eeii kaatswedstrijd iii
schrikken ze. Dat lijkt keiinelijk ie veel opccri
Tylsje;k Beetje scheef, maar alles stond e r ap, ' roofvógcl. Langzaam naar bencden laten
I

'

onderste touw hangen, en Iici dan naar bavCn.-,

~

het fototoestel gc.fixe&d i11 eén van'ievor??nen, * ~~'~
,
~Irepaalderichtin;( maar dic isImeesEd niet , ' ;
,

precieigoed. De oplossiiig b,esiaat.uit het

.~.

'

,,

,~~
, , ~

,

nialccn
van m+rfato's:Een úcetje nieel'naar
~~~.
,

,

'

simpel, dat weet je nietprecies1 Weliswaar hangt

.

,

liilks, rechts, koven, onder, wat verder Weg,
, , ,
eiwovoorts.
,, ,

.

'

,,'

.
'
~~

,.'

,

'

~.,,

. ..

gers’’, wat als actueel thems veel te maken had
met het thema “Veiligheid” van de Wetenweek.
Het principe van chromatografische scheiding
(dic bij de analyse van deze stoffen wordt

heid”, waarin werd uitgelegd hoe de diverse disciplines bij elkaar komen in een systeem om
gevaarlijke stoffen in de Noordzee te identificeren en als probleemstnf te onderkennen.

gebruikt) werd uitgelegd met behulp van fil-

Na een videofilm over de Waddenzee gezien te
treerpapier en smarties, wat bij de jonge onder- hchhen konden de bezoekers nithlazen bij een
zoekers goed in de smaak viel: Even eraan
kop koffie of thee in de overblijfruimte. De
likken, een stip op papier zetten en vervolgens allerlùeinsten konden hier zelf de handen uit de
onderzoeken welke kleurcomponenten de smar- mouwen steken en een dijk bouwen van zandzakjes in een zandhak. Voor de groten was er
ties hun vrolijke jasje geveii.
De demonstratie “Van monster naar meting”
een informatiemarkt met posters en foldermaliet de~vërschillendevoorbewerkingen zien die teriaal. En voor de jongste onderzoekers was
nodig zijn om mosselen, water of sediment op hier nóg een grote attractie: het zelf maken van
te werken tot een sample geschikt voor analyse. tandpasta, shampoo of liaargel in de “Pretlabs”.
Hierbij viel op dat de meeste onderen met een
Hoewel dit niet zo veel met de activiteiten van
grote boog om het mosselsnijden heen liepen,
het RIKZ te maken had, werd hier wel de
teiwijl veel jonge onderzoekers onverschrokken onderzoekersgeest bij de jeugd tot leven geroede weekdiertjes uit hun huisje haalden.
pen, wat een belangrijk doel is van de WetenDe afdeling OSC had een bijdrage met de titel week. De kleintjes namen hun zelfgemaakte
“Chemie en Biologie waken over onze Veiligtubes en potjes mee naar huis, en de gangen van
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het RIKZ roken aangenaam naar fruitige
shampoo. Ook de quiz werd fanatiek ingevuld
met soms zeer originele antwoorden. Bij de
vraag “Bedenk een oplossing om ervoor te
zorgen dat vogels niet tegen windmolens in zee
aan vliegen” Iiiidde een van de antwoorden
“Dan moeten ze de andere kant op vliegen”.
De Open Dag trok dit jaar ongeveer 125 hezaeIers. Dit is wat minder dan andere jaren, maar
gezien de zeer enthousiaste reacties van de
bezoekers (“helder gepresenieerd”, “toegankelijkvoor alle leeftijden”, “leuke zelf-doe demonstraties”) alsmede de lange gemiddelde verhlijftijd van de hezoekers (2-3 uur), is de Open Dag
zeker een succes te noemen. De medewerkers
aan de Open Dag kijken terug op een geslaagde
dag, met een entlionsiast publiek !

5

Vertellen over de natuur
Natuurlijk gaat er wel eens iets inis. Tol 1111 toe
is er nog iiiaar éCn fototoestel iiaar ùcnedeii
gevallen. Dat zelfùe toestel had ook al twee keer
i n de boiiieii gehaiigen, aan de vlicgcrdraad

Het is vaak verbaziiigwelù<end hoc weinig de

een exaiiieii. Degene die dat cxaincii haalt

beiigeleiid. Het was ook al eens van ongeveer i n
meter hoogle op eeii veiiig weiland gevallen.

meiisen weten van huii eigen oingeviiig. Vooral
de iiiitiiur om ons heen oiitgaai de liieesten

(wat bijna altijd het geval is) krijg1 een officieel
diploma. Zoals u al cil vernioeden h e l i ik dc

Lekker zacht, dat wil IIW fototoestel vast ook
graag! Maar ùe vierde keer viel liet precies op de
spoorlijn die laiigs 'ïytsjerk loopt. Ik Iicb liet
toestel iiog wel, iiiaar alleen als aandenken.
Soms valt de wiiid weg. Daii is liet rcniieii
geblezcn, ofpijlsiiel de touwen naar je ioe
trekkeii. Ze I<uiiiieii dan zo iii de knoop raken
dal hei qren
kost
om alles weer te oiitwarrcn,
.
,
d i e g & > wsggcwaaid, kiionietersver.

totaal. ïerwijl er toch zo veel te zien en te
beleven vali. Door inijn opleiding als 'ccdogiscli aiialist' (een opleiding die al lang gcleilen

gidseiiciirsiis ook gedaan en kan iiiijzclînu d u s

is verdroiigeii door iiicer inodieuze ricliiingeii
als 'inilieu') h e l i ik geleerd iiaar ùe planten en
dicrcn in huii omgeving ie kijken In mijn wcrkzame leven is dal verder ook liet geval gcwecsi.
Onderzoek iii de Ilortiis van Ainstcrtlaiii iiaiir
padrùei>ìneiiiriicn vcrvolgens bij de IJrovincie
Noord-I-íulland iiaar de inacrof~iuiiavaii hct
ïoete waler. Bij Iict RIKZ. is hct tcgcnwoordig
onderzoek naar het ecosysteem van de Noordzee. Zoiets worilt bijna een levensstijl. I<n dat zei

Eéii van de onderdeleii van [Ie gidsencursus is

rlch dan oolivoort i n mijn vrije tijd

Tacli hoort ook [lat bij de'charme van liet v$.
i.V~rd~I~valt.descliade
fot flÚ toe mée. AI 6 jaar
, ,
gebruik ik dezelfde spiegelrcflexcainera dif,z$lf,,;
'doordraait wanneer.er een foto is geinaakt.
Aiitoinatische scherpstelling hoeft ni*t,~de
afstand $ai1 permanent op oneindigyocden
gezet,
Het is in Nederland niet toegptaan om
, .
:een diegn. op te lateii aan ecn touw dat iaiigcr
. . is
'dan Y25 iíietcr, en de vlieger inagni&ho&:,
l<oiii'cn
<.~<.
&ii~1Pû
.~
meter. Dqí,lijkt eeii beperking,:

:~'

~

~~

:m&~dat.is het n,iuwelijlis: \rlie&rfoto's zijn ,
iijuiSr , ,lei,kop&tze
reiaíiefdichtl>ij zijn
,.,. ,
'geiioipen. Menseii,'eii alledei Weiiie.dctaih in :
i
,
,
,
het Ic?nd$chkprijn herkenliaiir. E!i,.w~$:,ool<. "
'is, ii dat&n&fit
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Toeri ik iiidertijd vcrliiiisde van Aiiisierdiiin

11uar Alphen a a n dcii IUjn was liet verkennen

afficheren als 'officieel IVN iiatiiurgids'.

Iiei volgeii van eeii eigen terreintje. Daar moet
ecii vcislag van wordeii gemaakt e i i de andere

cursisieii krijgen er een excursie. Ilicrdoor ontsiaal voor de ciirsistcn ccn bchoorlijk beeld van

de omgeving, want dc tcrmintjes rijn verspreid
ovcr vrijwel alle vnorkoiiiendc laiidscliappcn.
üaariiaasi gceft dc gidscncursus de siclitergroii-

deii van ccn groot aanlal onderwerpen. Naast
de i>iiveriiiijdelijlickennis van plaiii.eii CLI

dieren, liet laii<lscliapen CIC
gcscliicdeiiis
hiervan koiiieri educatie en de techniek u m de
iiiforinatic op een zo goed mogelijke iiiaiiiciovcr tc bicngcii natuurlijk onk aan de ordc. Uc
keus van oiiderwerpeii blijkt i i i de piaktijh
afliaiikelijk te zijn van de heiiiiis di? iii de plaatsclijlie veieniging aaiiwe~igis.

van de omgeving daar eeii van de cerste dingen
u111 te doeii. Alplien ligt in dat beroemde
'groeiie hart van l ~ í o l l a nen
~ ï dat ùeielieiii: vecl
polders, vceiirivierijes die tcgciiwooi-dig Ikmalen
rijn (Oude Rijn, I<roinnic Aar, Gouwe) en boer- Ecii natuuigids kan zich op verschillciide
manieren verdieiisielijli niakeii. Meiisen roiidderijen mei geriefliout in d e buuri. I I e t is eeii
landschap inct veel geschicdenis, waarvan iiog leiden als gids IS iiaiuurlijk de meest bekende
ccn hoop is ierug te vinden als je er oog voor

manier. Omdat niet iedereen dit leuk vindt, zijn

hebt.

er aiidcie mmieren om iets te doen rond de

natuur. De afdeling Alpheii aan deii Rijn en
onistrekcn kent nog ach1 andere wrrkgroepcii.
aangeiiield hij hct IVN. D e ~ aflcortiiig
e
staat
Voorbeeldeii zijn de natuurtuin Kouderkerk, de
voor Instiiiiiit Vaar Natuurbesclieriiiings~~~icateiitooiistelliiigswerkgroep, de jeiigGlwerkgroep
tic. 'Typisch zo'n iiaaiii iiit de tijd tlai nioeilijke eii het vrijwillig landschapsùeheer. Als n zelf
en lange woordeii nog niochten. Tegenwoordig kennis wilt maken niet liet IVN dan kan dat ook
Oin dat oog verder i e oiitwikkelcn Iicb ik iiiij

'~

is Iict ondetsclirifi Vereniging voor naiuiir- eii

via het internel via hitp://www.ivn.iil voor hei
milieueducatie. Niet "cel heter maar de bedoe- landelijk IVN en
liiig is duidclijk. Aai1 de basis van liet IVN siaan hitp:llriienibers.lycos.iiliv~ialylienvoor de
de natuui-gidseii, Deze wordeii door de plaatse- Alphense afdeling.
lijlie verciiigiiig zclîopgeleid eii geven liet educatieve liarakter vorm. Een opleiding tol gids
<luiirt anderhalf jaar en wordt afgesloten met

Rik Duijts, OS11
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Sol Iicitatie
Ook ik zoek een zinvolle dagbesteding. Vaiidaar klussen binnen. Bij problemen knnncn ze hij de rend oor, mijn warme oogopslag en mijn
deze sollicitatie. Publicatie in Tijdingen scheelt chef op scliooi gaan Eicten die, inar keuze, een begripvolle uitstraling zullen in de rol van
pleister of een kusje geeft. Werknemcrs weten
mentor een waardevolle hijdrage leveren aan
mij ecn postzegel en het bereik is grooi.
Laai ik mij nader verklaren. Inmiddels hebben
we bij RIKZ een nieuwe HID. Een vrouw. Dat

ook prccics wat er aan schort en wat er verbe-

het hehouà van onze nieuwe HID. Bedenk de

terd moet worden. Het prohleem ontstaat
doordat er hoven de chefjes een heel circus aan

oud Hollandse wijsheid ‘Een mooie meid hen
jc zomaar kwijt.”

zal voor ons allcmaal even wennen zijn. Rinneii- bovenbaasjes met directeuren ( c.q. -1rices) is
ontstaan. Historisch gezien valt hei te verklaren,
kort komt CX met uitgebreide instructies, Ik
kan al vast verklappen dat in de eerste instructie I n dc Middclceuwen had een land wat hoeren
zal staan dat de brieven voortaan voluit onder- en daar moest een koning boven, anders vertekend iiioeteii worden met ‘Hoofd Ingcnieuzc telde niemand ze dat zc in de lenie moesten
zaaien en in de herfst oogsten. Ook hielp de
Directrice’.
koning de bocren van hun, in zijn eigen ogen,
Bij Ilijkswaterstaat is (Ie laatste jarcn ecn grote overbodige knolrapen af. Deze hiërarchische
jonge instroom te zien geweest die gevolgd werd kimsigreep is vervolgens ook op moderne
door een even grote, eveneens jonge uitstroom. instellingcn toegepast. Historische misser.
Het blijkt moeilijk ie zijn om jongeren,
Ik maak mij dus zorgen over onïe nieuwe HID.
vrouwen en minderheden vast te houden.
Grijze, saaie, stoffige oude mannen hij ùe vlcet Ze komt binnen als jonge, enthousiaste vrouw
die in een recent verleden nog hard gewerkt
maar de groeiie hlaadjes ontbreken. Om de
jonge instroom vast te houden worden er meii- heeft aan nuttige laken. Ze is door het glaz,en
toren ingeschakeld. Gewone, doch hardnekkige plafond gebroken en treft zich nu aan in een
directieteani en
valt in een diep zwart gat.
werknemers, waarvan ik er eentje ben, zijn
Er valt niks te doen en dat valt niet mee na een
opgeleid tot mentor en kregen vervolgens een
niciitar-kindje. Dat is heerlijk, kan ik je vertel- leven van flink carrière maken Ik hou mijn liart
vast dat ze binnen de kortste keren weer weg is,
len. Ik lieh er inmiddels eentje. Hij kan al
lachen, de tandjes zijn een beetje een probleem mee met de jonge uitstroom. Vorige HID’s
doodden de tijd niet reorganisaties, Iiocwel er
en hij draait op drie voedingen per dag. In de
kantine snijd ik zijn boterhammetje tot dohhel- niet veel te reorganiseren viel, met verhuizingeii
steentjes en prak het in zijn ùckjc. En hij lieefi
hoewel we er jaren lang ]<nappiesbij ziiten, niet
beloofd nog minstens tien jaar te blijven. l-let
strategische plannen hoewel we als adviesdienst
gaat zo goed met hem omdat hij overdag zinvol gewoon doen wat de klant vraagt en het hoofdkantoor Opdraagt. Er is nu echt niks meer te
werk heeft. Dat scheelt een slok op een borrel.
Een zinvolle dagbesteding, daar draait hei
verzinuen. Behalve op de thee gaan hij andere
meestal om. Oni die reden maak me zorgen
DT’s, onder de codenaam DT2, ofDT3, athanover oiue nieuwe HID.
kelijkvan het aantal aangeschoven DT’s. Maar
dii reduceer1 DT’s tot op zichzelf overbodige
maar van elkaar afhankclijke instituties.
Wat moet een HID nou doen? Eigenlijk niks.

Om hei aarzelende DT over de streep te trekken

om mij als mentor aan te stellen, geef ik hier het
eerste praktische advies.
Bij RIKZ draait liet om de wcrknemers, zij
weten siuk voor stuk wal er aan de hand is en
wat er moet veranderen. Maar ze hebben geen
geld en geen macht om iets aan te pakken. De
HIV en liet DT weten niet wat er speelt maar
hebben wel geld en macht. Laten we dit nu een
beetje goochem aan elkaar koppelen. Iedere dag
praat elk DT-lid niet een werknemer en tikt dit
gesprek uit. Het mag met een vinger en in Word
zit een spelliiigscontrole. Na tachtig werkdagen
(=400 werknemers i 5 DT-leden) ligt er een
forse stapel velletjes en zijn alle problemen in
beeld gebracht. In heisessies of breinstormen of
workshops of kickoff-ineetings ofbruis-ateliers
of hoe al die hezigheidsiherapieën ook niogen
heten, mag de top de rest van het jaar de leukste
knelpunten ernii vissen en oplossen. Zo zijn de
HID en DT een jaartje onder de pannen.
Daarna zien we wel verder. In geval van nood
kan advies-1 elk jaar herhaald worden.
Eesi verzoek (in iweevoud) om als mentor de
kakclverse HID te komen bij staan kunt n
binnen veertien dagen na liet verschijnen van
dit blad sturen aan
Caudeh

[P.S Zo kom ik zelf ook weer aan een zinvolle
Na jarenlange werknemerschap kan ik uit cigen
waarneniiiig vertellen dat iedereen boven liet
Als wijze oude grijze sloffige man, die een
dagbesteding.)
mentor-cursns achter de kiezen heeft, zie ik
niveau van afdelingshoofd eigenlijk overbodig
is. Werknemers weten wai ze inoefen doen, ze voor mezelleen glansrol weggelegd. Ik bied mij
kennen de opdrachtgevers en halen nieuwe
aai1 als mentor voor de prille HID. Mijn luiste-
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S,eniorendag2002

Eén punt hadden ze niet moeten doen, afwijken
van de vaste woensdag want dan krijg je regen,
véél regen .......,..
Ondanks die regen en ondanks die wespeiisieel<,

Zoals de meeste ‘Tijdingen’ lezers wel weten, wordt er ieder jaar een ’seniorenexcursie‘ georgani- maar dankzij de goedc sfeer en de uitstekende
seerd voor de gepensioneerde medewerkers van RIKZ. Dit jaar gingen we met de hele groep naar
de Floriade. Normaal gesproken vragen wij 1 persoon om een verslag te maken van de senloren-

moederlijke vemorging van JtJ
werd het opnieuw
een grandioze dag, zeker toen die echte Haagse

dag maar het leek ons wel leuk om het dit jaar eens anders te doen en diverse reacties te plaatsen. chauffeur nog vertelde dat ik op de stoel zat vaii

Juleke en Jolanda

,,ijzeren Rinus Israël” want wij hadden namelijk

Een kort verslag van onze senioren exciirsie.

de eer in de spelershlis te zitten van Ad0 Den
H&ig.....

enkelen reeds klaar inct ctcii!

Na onze Iiiiich hebben we de grote Iial met veel
Op 20 augustus 2002 konden de senioren van
RIKZ, cx DGW, ex Deltadienst en Wat. en Wat. planten en bloemen, o.a. orchideeën bekeken.
een excursie naar de Floriade maken. Voor (IC
We hadden nog tijd over voor we wccr aan dc
eerste maal lieb ik mij ook opgcgcveii.

Na eerst koffie met gebak (eindelijk!) te Iieùben

RIKZ maar zckcr Julelie eii Jolanda: blijf a.u.b.
nog jaren voor de groep e n nog lang iiiei erin.
Ueciankt voor alles en graag koriicii wij volgend
andere zijde vaii Iiet Floriade terrein moesten
jaar opnieuw uit Zcclaiid naar hct Haagse ,,Uitje”.
zijn waar onze ùusscn stonden. I>us lopen inaar Jaop en Marrha de Lìra6ander

genuttigd en de welkomsttoespraak van de HID weer, ware het niet dat hct ùuiten weer eens pijaangehoord ie heùùen, vertrokken we wat later penstelen goot! Jammer, er viel verder nog veel
dan gepland. Jammer dat de dag inct hevige
op hei groie complex te zien. Uit arieii moede
zijn we maar naar de uitgang gegaan om niet <IC
regenbuien begon, maar gelukkig was liet bij
aankomst v d l i ons reisdoel droog! Hicrvan
Connexion bus naar de andcre iii- e n uiigaiig te
heùùen we een paar uurtjes mogen profiteren.
rijden, waar we enige iiioeilijkliedeii oiidervnnden om wecr op liet Floriade terrein ie komen.
ik hen meteen naar hct Azic paviljoen gegaan

Het uitje was zoals voorgaande jaren weer top

en prinia verzorgd, waarvoor wij jullie nog-

maals hartelijk danken. Wij kijken iedcr jaar
niet verlangen weer uit naar de seniorenexcursie
en die dag is voor ons één van de mooiste dagen
van hct jaar. Tot riem!

samen met Hein Carels en rijn partner Ineke.

Nadat wc toch binnen mochten, Iiebbcii wc ons Lopke en Piet Spaarman

Want ons - geboren i i i het voormalig Nederlands-Indië - trok dat deel van hei park, gewijd

weer bij dc andere husgeiioteii aangesloten. Op
de afgesproken lijd reden we weer richting
RIK2 waar de borrel(s) en andere drankjes cn
hapjes wachtten. Wc kunnen op een geslaagde
dag terugkijken.
Hans Graskamp

aan o.a. Indonesië aan.

Bij RIKZ één dag terug.
,
In deze heel erg snelle V U T o f Peiisioeiiiijd is

Floriade
20 Augustus was voor ons een diihbele feestdag,
55 jaar getrouwd en de seniorendag. Het was

het geweldig zoals wij ,.ons jaarlijks uitje” voor
alweer de 7e maal mochten iiieeùeleven. Een

weer leuk en mooi en liéél gezellig. Veel dank
aan Juleke en Jolanda, ook namens mijn bruid.

..... ..

Het Azië paviljoen

IIei dagje uit vonden wij erg leuk. Ook leuk om
oude collega’s ie oiiiiiioeten. Het is ieder jaar
weer fijn om een dagje eruit te zijn.
Kees Cramer

hoogtepunt i n je thuiszijnde periode, een dag
Zij hoopt op volgend jaar naar Gietlioorn, misperrect georganiscer<i,RIKZ waardig, oude vrien- schien? Dan kan ze ook mee met de schuit.
Guur Verkude
den en nog wcrkeiide collega’s te ontmoeten.
20 ook weer dit jaar, 20 augustus, en de J(ay)

Na hier een poos vertoeft te Iicùben, was het de
hoogste tijd om naar o w e luncliplaais te gaan
waar we om 13.00 uur verwacht werden. Dit
was nog wel een heel eind van liet Azië paviljoen
vandaan, helemaal hij de andere Floriade
in-/uitgang! Diis snel kris kras cel1 half uurtje
lopen, dachten we. Toen we na ruim drie kwartier eindelijk lioiigcrig aan tafel schoven, waren

Tij-dingen november 2002

J(ay’s) Jiileke en Jolanda zorgden weer voor een Omdat Juleke en Jolanda ons ook in 2002 weer
uitstekende ontvangst en een interessant dageen onvergetelijke dag met veel verrassingen
programma: naar de tuin van Nederland, de
Floriade.
Natuurlijk met de achterliggeiide gedachte: “die
ouwetjes zitten al lang genoeg in d e geraniums

hebhen bezorgd, voldoen wij gaarne aan hun
verz,oek oni een ‘stukje’ over de Ploriade te
leveren ter opluistering van het personeelsblad
‘Tijdingen’.

te rommelen, nu zullen wij ze eens een ,,echte
tuin” laten zien.”

Vervolgoppagina 14
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Wereldhavendagen 2
Rijkswaterstaat, vertegenwoordigddoor directle Zuid-Holland, de dlrectie Noordzee en het

ten van een windmolenp8r4op zee.

evenement voor de 25ste keer plaats met dit-

RIKZ. heeft zich gepresenteerd met tal van pro-

getrokken. Daarvan

maal als thema 'Innovatie: toen en nu'. Mede

jecten en objecten met onder andere verkeers-

stands van Rljkswat

dankzlj de inbreng van Rijkswaterstaat heeit

management, ruimte voor de rivieren, oliebe-

veel belangstelllngvo

De Wereldhavendagen zijn al jaren een begrip.
Van 6 tot en met 8 september2002 vond dit

Het evenement heeft~Ir&idO~QÖO
bezoekers

een breed publiek kennls kunnen maken met tal strljdlng, een luchthaven In zee en zelfs
van organisaties die horen bij een wereldhaven drijvende wegen. Ookde bijdragen van het

op van serleuze ka

als Rotterdam en de waterige omgeving, dle

RIKZ lieten een breed scala aan actlviteiten zien: functies. Kortom d

daar weer bij hoort.

van de voor ons overbekende Stormvloedwaar- zijn een groot succes geweest.
schuwingsdlensttot en met relatief nieuwe

:,
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Nieuws

Windmolens op Zee
Tijdens de Wereld Haven Dagen in Rotterdam ( 67.8september jl.) is er door het RiKZ aandacht

Zeprijs :Nettyvan Rooijcn

besteed aan het project Windmolens op Zee. In onze stand waar informatie werd gegeven over de Idee: “Voor overdag: een blirikerid zon-weerkaatmogelijke plannen m.b.t. het plaatsen van de molens konden bezoekers een kaart invullen met een senrl streepje op de wieken. Voor’s naclr1s:fluorcsgoed idee hoe we kunnen voorkomen dat vogels zich kapot vliegen tegen de windmolens op lee.

Alk iiizciidingcn niocstcn voor 21 oktober
binnçii zijn. Op de dagen zelf zijn veel kaarten
meteen ingevuld maar ook dc wekcn crns is er

rerende streepjes. Deze streepjes vornlen een cirkel
die de vogels op afitaizd houdt.

hun genomen moeite kregen ze onlangs 1W<Z
kleiirpotioodjes en een pen tliuis gestuurd.

behoprlijl<wat post binnengel<oiiien.
De origineelste idcecn zijn inmiddels beloond
met een bock van twee ceuwcn Rijkswaterstaat

en een gratis eniree kaart voor Sea-lifc.
Vooral kinderen hebben veel geschreven; van
heel simpele oplossingen tot moeilijk bedachte

Hoofdprijs: AdriënnedeVries
Idee: “Geef de windmolens een leuk kleirrtjr of
laat ZE beschilderen door kunstenaars. Vogels
vliegen er omheen en het verplicht te Iicsleedde

vangnetten en afschrikmogelijkheden. Voor

bedrag voor kunst is gelijk ingevuld”.

Myrthe Erkens, 10 jaar
“J.ichfpunfjcseti niuziek draaien waar de vofels

niet van houden, voorbeeld Jody Uernal en K3”.
Mandy Wesscliiig, (pas iicn geworden)
“Kussentjes op de rnndjes plakken. Zodat als er
vofels tegenaan konren ze niet zo’n pijn hebben”.
Ze tlm úe prijs:
Eline Kasiiis, 10 jaar
“Jemoet de windmolenr degeur of de kleuren van

een poes geven want daar zijn ze bang voor”.
AnoukMabraken, 1I jaar
“Een soorl van geluid op de windmolens dat de
vogels weten: oei, driur nirig ik niet komen”.
Niek Heijkoop, 11 jaar
“Allemriul inonsten van Frankensteiri aan de
niolens hangen, daar schrikken de vogels de van”.

JelleBerk, 12 jaar
“Bouw een toren met in de toren een windmolen
met een opening (kleine opening) dan is hei probleem opgelost”.
Lianiie Timmer, i 2 jaar
“De vogels een brilletje geven, ik heb zelf cc11 bril”.
MarnWRhijnsburger, 10 jaar
“i) liclii op de wiekeiis zetten,
2 ) of een bel erop zetten,
3) een net er omheen van touw of ijzerdraad,
4 ) qfje boiit ze niet”.
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Collega in beeld

Een huis vol reptielen
Toen mijn man en ik in 1986 gingen samenwonen, wilden we graag huisdieren, maar omdat ik

onderkant van hun tenen bestaat uit lamellen,

nogal allergisch ben moesten het eigenlijk dieren zijn zonder haar.

met microscopisch kleine haartjes. Als ze een
poot tegen het glas drukken, ontstaat een soort
vacuüm, waardoor ze “vasiplakken”.

Een naakt-kat zagen we allebei niet zitten. Dus viel de keus op iets exotisch. Een hagedis of ZO.
Onze eerste dieren waren vuurbuiksaiamanders, die we kochten via een advertentie in de krant.

Maar zoals bij velen begonnen wij zonder er Iets vanaf te weten. Daarom zijn we Infotmatie gaan
verzamelen over reptielen en amfibieën.

Al gauw kwamen we terecht bij een dierenwinkel Phelsuina’s, of daggekko’s zoals ze in het Nederin Tilburg, genaamd “Re Kameleon”, die
gespecialiseerd is in reptielen, amfibieën en

lands heten.
Deze soort hagedis is tropisch en vraagt enorm

insecten. Raar kochten we een volledig ingericht veel verzorging: levend voer (zoals ook de
terrarium met twee smaragdhagedissen (Lacerta
Viridis). Een mannetje en een vrouwtje. Binnen
een half jaar lieten we een veel groter terrarium
bouwen, zodat er meerdere dieren iegelijk in
’
konden. Zaak was natuurlijk om dieren te
nemen, die elkaar niet in de weg zitten.

anderen overigens), tweemaal per dag sproeien
Dit is een Phelsumn Mndngascariencis Madngmet water aangelengd met vitaminen,
flscariencis.De naam zegt het al.
speciale kalkpreparaien, en beplanting met
Hij komt van Madagaskar. Bijna alle phelsuma’s
bromelia’s. 111de oksels van bromelia’s blijft
komen van Madagaskar en de Comoren, incliinamelijk altijd water staan, zodat ze daarvan
sief de omringende eilanden. Allen zijn eieren
kunnen drinken. Verder leggen sommige
leggend en altijd twee eieren tegelijk. Sommigen
leggen ze los, maar er zijn ook soorten die hun
eieren ergens aan vast plakken.
Na verloop van enkele jaren waren we lid van
verschillende verenigingen zoals Lacerta, de
overkoepelende landelijke organisatie voor
reptielen en amfibieën liefhebbers, en een
phelsnma vereniging.
Ik heb een boek over phelsnma oit het Duits

De smaragdhagedissen verhuisden naar hun
nieuwe onderkomen, en kregen gezelschap van
roodkeelanolissen (Aflolis Carolinensis).
Iiimiddels werd~éénvande extra slaapkamers
ingericht voor hei honden van andere soorten.
Houten stellages langs de muur met 5 grote
terrariums erop werden de onderkomens van
11

vertaald, en ook ontelbare Engelse artikelen.
Die werden verspreid onder de liefhehbers.
Alle terraria werden inmiddels door echtgenoot Ook schreven Jan en ik samen regelmatig
Jan zelf gehouwd. Deze terraria zijn volglas ter- artikelen voor terrariumhladen van andere verraria, met glazen ingehouwde plantenbakken,
luchtroosters, licht en verwarming.
Inmiddels hadden we ons gespecialiseerd in
phelsuiiia’s. We hadden z o h 20 verschillende
soorten.. Omdat phelsuma’s tegen glas kunnen
lopen, zijn glazen terraria uitermate geschikt

enigingen.
Naast Phelsiima’s hadden we ook nog twee
grote kameleons. Furcifer Pardalis.
Deze liepen los. Uiteraard hadden ze plaatsen om
te zitten, klimmen en drinken. Voeren deden

voor hen. Ze hehhen geen zuignappen, maar de we met de hand. Ze aten grote sprinkhanen.
Tij-dingen november 2002

Dit resiiltecrt ineeslal in rachitis, wat zo'n bcetje Verder hebben we goudvissen, een poes (toch
eeii poes), wandelende talùaii en een parkiet.
doodsoorzaak nummer CCn is bij phelsuma's.
Het hebben van levende voedseldieren geelt nog
Ik kan nog wel 40 pagina's volschrijven, maar

een probleem. Ze ontsnappen.

Niemand die ze houdt ontkomt eraan. Er ont- dat was geloof ik niet de bedoeling. Een laatste
snapt wel eens eeii krekel, en aaiigcïicn die van punt waar ik het nag over wil Iiehhen is de diehuisstof leven, voelen ze zich uitstclmid ihuis in renbcsclierniiiig.
Er zijn ccn aantal fanaticl<elingen die tcn koste
woaiilinizen, waar ze gewoon door kwclmi.
De buurvouw was dan ook niet ùlij toe ze nit bad van alles liei houden van exoten wil vcrbieden.
(vocht) stapte boven op een grote Iiuiskrcl~cl.

Niet alleen worden riicksiclitslos alle exoten

Furcifer Pardalis man,

Om dit probleem te ondervangen z.ijii veischillende dingen mogelijk, Gif natuurlijk, maar dat

over CCn kain geschoren, maar er kleven nog
andere nadelen aan. Ik bcn cr voor dat dc

We hebben nog verscheidene andere dieren
gehad, zoals Salomon skinken en Koleiilxan-

impori van wilùwngdiereii ZCCT streng geICgLiis net zo dodelijk voor de krckels als voor de
iecrd en gecontroleerd wordi. Zoveel mogelijk
reptielen.
Een meer natuurlijkc methode is bv. een 'ïokeli. moetcn nakweekdieren worden verkocht.
Dit is een nachtdier dat alles eet wat ùeweegt en Als je echter de Iiandel heleinaal verbiedt, druk
je de Iiandcl terug in de illegaliteit.
insect is. Deze lieten we los ronù lopen.

derschildpadden.
Het is overigens niet zo dat ze allemaal dood
gingen en dat we dan nieuwe kochten.
Op de schildpadden na, hebben we van alle
dieren jongen gehad. Dcïe werden doorverkocht aan anderen of gewoon weggegeven.
Sommige dieren stierven van oiiderdoiii,
anderen werden geruild.
Natuurlijk kochten we wel eens iets nieuws.
Ooù om de blocdlijn ie vernieuwen. Want al
komt inteelt nict zo snel voor, na verloop van
generaties zwakken de wildl<eninerkeii zoals

Ecn andere m e t l i d e is op verschillende plaat-

I l i t heelt veel grotere iiudeligc gevolgen voor de

sen twee schoteltjes te zetten.

dieren dan gereguleerde handel. Het wordt voor

1211 met

zeifiij-

zendbakmecl, en eén met water. De krekels zijn
dol op meel, zc kiijgen er dorst van, en als ze
ùrinken zet het zelírijzeiid balmieel uit, en
barsten hun ingewanden.

zwartliaiidelaren dan zeer lucratieíom dieren te
smokkelen, en dat gaai ondcr de slechist denICbare omstaiidigtieden.
Vcrdcr wordt vergcten dat reptieleii- en amBbicdnliefliebbers vaak heel veel van hun dieren
weten.
Natuidijli hcb je er ook idioten tussen zittcn

Ideur af.

die bijvoorhcclù een ùijtscliildpad los laten, oí
die hroku<liileii in Iiun kelder Iioudeii, inaar kijk

Ik had al gezegd dat ze allemaal alleen levend

1111 eens goed om je Iieeii.
Hoevcel mensen inishandelen hun lionil of kat.
En dan licb ik het nog nict gcliad over de goerlùcùoeleiide oma die haar kanarie de hele dag
calw voeri, hem in de brandende zon voor liet
raam laai staan en dan iedere 3 maanden een
nieuwe moelen kopen omdat hij van vctzuchi

voer eten Vooral krekels en sprinkliaiien, maai
ook wasmattcn, wasmotlarven, nieelwormcii en
Acheta Doniestica.
briffalowarmen.
Heel belangrijk is dat je zorgt dal de voedseìdieNa verloop vali lijd wei-d liet aantal dieren dal
ren van goede kwaliteit zijn, Dat houdt ook je
we liadden ie tijdrovend, zekcr toen we een
reptieleii in goede conditie.
baby
kregeii. De repticlenkamer is nu de kamer
Wasmotlarven kweekten wij zelfap een zelfge-

iiiaal<tevoedingsbodem waarvaii liet hoofdbe-

van mijn zoon. Nee, bij zit niet in cen terra-

standdecl bijenwas is, met allerlei toevoegingen
zoals glycerine, vitaminen, kalk en foslor.
Wat vooral beginiielingcn niet weten, is clai je
een reptiel kalk kunt voeren tot liet hun ileus uit

riuni.
We hcbbeii ùiiitcn nog een terrarium met
schildpadden die we in opvang liebben voor dc

kaint, inaar als ze geen fosfor binnenkrijgen,
kuiiiien ze het niet omzetten, en poepen liet zo
weer uit.
Tij-dingen 110vcm10er2002

en oververhitting dood is gegaan.

Voordat ze Iiiluaak gaan verbieden, moet er
eerst eens goed gepraat worden inct de mensen
waar dc kennis ligt.

Nou, dat was het wel. Vragen zijn altijd
repticleiizoo IGUANA.
welkom.
Binnen staat nog één groot terrarium met
luipaardgcld<o's, prclskingen en een Slii~lIag<~skink.
Jeaniiet Dooms
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Collega in beeld

De meeste korte vorm om mij zelf voorstellen
zou kunnen zijn: ik ben van huls uit hoog.
gebergte hydroloog. ben na 12 jaar inmiddels
een ‘“echteRWSer“ (iet op de afkorting), en
mljn vrouw Els (die ik meestal ”mijn vriendin”
noem) en ik hebben een huisje in Coiijnspiaat
(vlak bij het veldstation in Jacobahaven) en een
hond (“zij heet Henk”). Een paar toelichtende
woorden Is wellicht op z’n plaats.

Dat ik gepromoveerd hooggebergte hydroloog
hen is op zich niet zo heel zinvol voor mijn
werk bij het RIKZ. Ik zon het zelf ook niet meer
precies kunnen navertellen wat ik ruim i 2 jaar
terug heb opgeschreven. Eén ding uit die tijd
heeft mij echter enorm gevormd. Het besef dat
om een (water)systeem echt te begrijpen, men
eeo combinatie nodig heeft van veldkennis en metingen, een modelmatige onderbouwing, en
wat remote sensing heelden en een GIS voor de
ruimtelijke analyses. Ook voor het RIK2 zijn dit
volgens mij de onmisbare elementen om het
zoute systeem te begrijpen.

je je eerder hiervoor moet schamen. Ik zeg
echter nog steeds op feesten en partijen dat ik

bij een deskundige, integere, maatschappelijk
hewnste en open collegiale organisatie werk en
dat deze de Rijkswaterstaat heet. In deze 12 jaar
hen ik ondertussen toe aan mijn vierde baan. Ik
ben hegonnen bij de Meetkundige Dienst als
hoofd van de afdeling Remote Sensing, waar het
vooral om de inhoud ging, In mijn tweede haan,
als hoofd Verkeer en Vervoerbeleid bij de directie Z-Holland heb ik de wat meer irrationele
bestuurlijke aspecten van het werk van RWS
leren kennen. In mijn laatste baan bij het
Hoofdkantoor, heb ik een beetje een beeld
gekregen van het Haagse circuit en de macht
van het ministerie van Financiën en FEZ. In de
Nu ik 12 jaar bij de Rijkswaterstaat rond loop
ogen van de diensten lijkt het soms of die
mensen
hij het Hoofdkantoor alleen maar tegen
durf ik mij bijna “een echte RWSer” te noemen.
De vraag is iiatuurlijk of dit een eretitel is, af dat werken. Wat ze echter doen is op een zo goed
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mogelijke manier de grillen van de hogere
financiële machten in goede banen leiden.
Els en ik hennen elkaar al meer dan ZO jaar.

Hoewel we ooit een heer getrouwd zijn, is dit
min of meer toevallig geweest en blijf ik haar
maar “mijnvriendin” noemen. Dat we elkaar al
zolang kennen is ook te merken aan onze kat
die we al bijna 19 jaar hehhen. Verder hebben
we een Golden Retriever. Zij heet dus Henk,
omdat we al jaren daarvoor alle honden zo
noemden. Sinds vorige zomer hebben we naast
ons huis in Rotterdam een huisje in Zeeland.
We komen hier ook allebei vandaan en als je wat
onder word heb je een grote stad zoals Amsterdam, waar we 16 jaar gewoond hebben, wel een
beetje gezien. Nu nog een klein leuk huisje in de
buurt van Haren en de noodzakelijke basis voor
een baan als hoofd OS is echt gelegd.

Tij-dingen juli 2002
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Collega in beeld

Wie is Terry
Lommerse?

* Een vroiiw, ofschoon de voornaam vaak mij
heeft doen associfreii mei inanncii cnlof honden.
Sanienwoncnd met een man dic vaak in het
buitenland zit, waardoor ik soms te lang
doorga op mijn werk. Het gevolg is dat mijn
Felix Domestica (uit liet asiel gehaald en ze had
al de naam Minocs vnordaí de film uitkwam)
zwaar veroiitwaar<ligd is dat mevrouw zo laat
pas haar eieii krijgt en naar huiten lan.
Eeii facilitair dier. Dat wil zeggen dat ik het

gewerkt hij een Amerikaanse hio farmaceut als
Pacility Manager en waar ik een substantiële
bijdrage heb mogen Icveren aan het opbouwen
van liet Paciliiair Redrijfvan de Rijks Viiivcrsiteit Leiden. De jaren aan de RUI. voorafgaand,
ben ik steeds gedetacheerd gcwcest i n diverse
bedrijven, van Iiaiiken tot Scliiphol en van
productie tot dienstverleners.

+

I n eerste instantie hcn ik druk aan de slag
gegaan niet de raken wclke voorgesteld waren
i n Niciiw‘DP. Denk hierbij aan het opzetten
van een servicedesk, priiducten- dieiistengids
en iiiakcii van helilere akprakeii met gebruikers.

.

Veel reizen om een gocd gevoel te krijgen van

boeiend vind o m een afdeling te mogen leiden
die ervoor zorgt dat de hewoners van de
Waar liggen haar passies?
panden in Haren, Middelburg en Den Haag
* Wanneer je me ziet, dan kan je haast raden dal
koken een passie van mij is. Ik Iieh ook lang
hun werk kunnen doen.
kookles gegeven aan jongens in buurten waar
Waar komt ze vandaan?
de gezondsie maaltijd een loempia was, daar
* Dagelijks kom ik uit Alphen aan den Rijn. Met zit groenten in!!!
mijn komst naar een ministerie welke als een * Ik pleeg mij regelmatig uit te leven met theatervan de kerntaken vervoer heeft, voelde ik mij
geroepen om het reizen met het openbaar
vervoer een kans te geven.
Mijn wortels liggen in Amsterdam. Geboren,
tot mijn zesde gewoond en daarna steeds terug
gekomen. Pas anderhalfjaar geleden heb ik
deze stad de rug ioegeleerd o m mijn hart te
volgen en bij mijn lief te gaan wonen, in., ,
grootstad Alplien.
Qua werk is mijn weg terug over de A44 naar

Wat wil ze bereiken binnen
het RIKZ?

de twee locaties die iets vrrder van mijn w i i m plaals liggen. In mijn ùeeld is RIKZeen Orgdiiisatie inei ineer<lcre panden toevallig verdeeld
over 3 provincien.
Hei hereikcii van een professionele maar o<ik
menselijke werkrelatic niet mijn collegae, of ze
nou van liet RIKZ zijn, of bij BVS, UNEP of
Postbus 51 horeii.

sport. Een vorin van improvisatie theater waarhij je vooringenomen ideeën juist moet iosiaien Verder nog iets?
en het moment alles bepaalt. Eeii goede tegeii- * Een gewetensvraag, maar ik wil het toch even
vermelden. Ik had in mijn vorige baan de
hanger voor iemand die zaken graag regelt.
Verdrietig word ik van “onecrlijk spel” of zoals bijnaam Wervelwind en daarvoor Tlierrie de
de Engelsen liet zeggen “No fair play”. En dat
Slingeraar, serie uit de jaren 60170. Waarom ik
uit zich in dat ik roddel en achterklap haat,
dit vermcld is, dat wanneer ik misschien iets
graag zeg waar het op Staat en achter mijn
doe of zeg wat je niet begrijpt, vraag ofvertel
afspraken sta. Naiiiurlijk ben ik ook een mens
het mij even. Ook ik ben een onderdeel van de
en slipt er wel eens wat doorheen en dan

...

lerende organisatie.

i;

omgeving, echte poelgrond', aldus een nieuwsgierige tuinman) betekent dat dus: draineren,
draineren. Vandaar 30 cm puin. In de weken
daarna volgden evenzoveel Izuiibs grond, een
mengsel met veel steenslag, over het puin heen.
Waarom rotsplanten? Iedereen die wel eens
wandelingen hoog in de bergen heeft gemaakt
zal gezien hebben dai de daar voorkomende
planteti relatief klein zijn, maar daargaaiis veel
en grote bloemen hebùen. De bekende blauwe
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I

óostelijke middellandse zeegebied en Midden, ;

'

oosten en moeten voorbloenivorming of om
,
,
dberhaupt te ovorleven een droge en hete Lomer

,

~

1

~

.

hebben. Het is bekend& hebben wij niet.
Daardtn graaf ik de holle^ na de bioei uit en sla
,,
,
i k i e draag op totde herfst, of kweek ik de

,"

Sinterklaasfeest bij het RIKZ

,soorten in een zo&enaamde'bollenbak:een
, ,
koude bak zoals,iii volkstuinen gebryikt wordt,

,

'waariii je deylaiiteii droog kunt houden.
De~sleutelbloernen'~ijIi.leuk
oindat er veel

,

'

De verlanglijstjes zijn af, cadeaus worden inge- Gcdiireiide de oclitend is er kolfie, thee, liiiioiiade, iets lekkers te snoepen, kunnen kindcrpakt, kleurplaten gedrukt, 23 november a.s.

soorten i.j zijn medopvalietide bloemen, en

op zaterdagochtend komt de Sint naar het RIKZ

omdat ze moeilijk zijn: veel jQorten, met name

te Den Haag.

uit deiHimalaya (zomermaessoiilj hebben een
kseie,,vochtige zomer qodig,,en een droge
..
wintef. Ja, hoe zeg je dat op zijn RIKzets: hier

~

ligt een mopie uitdaging, een kans!
Hoe kom je aan die planten? Op een aantal
.,,mani6pén:via beiirzen, ruilen, ziiadlijsten van
rotspi~nteiiciuhs~cn
via gespecidiseerde
:$yvel(ers. Met namevia een aantal buitenlandse
&IS:
(dgengelse i s iiatuur1ijk:de oudstb en
i ,
,
I , , ,
~-,,groot&ej
is, zaad vqn speciale soorteii te krijgen.
Zelf Zaai ik veel. Zo krijg je dporgaans een flink

~'

aantal:exemplaren en kan je eens wat uitprobereli, Gien overbodige luxe met deze kritisclie
. , .
!&ten.
Een paar weken terug nog een veelbeioyed'ie Gyciamen cilicium-hoi iangeiroffen

als eeq rest snot, gevolg van de natte zomer.
, ,
Maar wat is nou leuker dan na een paar jaar
beloonä te wordei1,niet een ùloeiende narcis,

quiuiiizaal dic spcciaal opcii is voor deze gelegeiiIieid. Om e.e.a. overzichielijk te houden stelt
in Den Haag. Na een half uurtje sintcrl<laaslied- onze beveiliging hei zeer op prijs als de w e r k
[es oefenen met de Pietenùand zal de S i n t rond pickkcn op de overige etages niet worden bezoclit.

Om 10.00 uur worden de kinderen verwacht in
de colloquiiinizaal aan de Kortenaerkade 1

10.45 uur zijn entree nmkeii. Anders dan vorigc

jaren deeli de goedheilig man geen pakjes uit
maar maakt hij de winnaars van de kleurwed-

Voor meer informatie over het feest van Siiitcr-

strijd Iiekend.
De Idenrwcdstrijd is voor alle kiiidereii van het

aat OS, doorkiesnummers 42541425514319.
Evehen Muijeii, Bq&kPlat en Geeta Moella

bekeken door een Pietenjury. Ben je aanweïig
op het feest van Sint dan krijg je meteen je prijs,

10.00 uur Kinderen en ouders komen binnen

bij liet RIK%
10.45 uur Sint arriveert en deelt prijzen uit.
11.15 uur Uitzwaaien Sint

is een mannenwereld, de 'gewone'siertuinwereld
bestaaf voornamelijk uit vrouwen. Hef ligt niet
clan dizware keien, maar waaraan dan wel?
Oplosdngen voor dit raadrel worden met belangstelling tegemoetgezien.

Tij-dingen tiovemlicr 200%

, .

11.30 uur Uitdelen van de pahjes door de

Pietei,, de naam van hei kind wordt
omgeroepen en iiijisij oíouùer kan
'i pakje komen halen.

12.00 uur eindc programma

.

. ,'

.,

ningen of ergens anders in Nederland en kom je
inkt naar het feest in Den Haag.. Iedereen heelt
inmiddcls de kleur/kiiutsclplaat oiitvaiigcn en
waarschijnlijk ook al ingestuurd. De platen
worden na ontvangst naar leeftijd ingcilceld cn

http://www.tbealpinegarden.coin

p.s, Voer voor psychologen: de rotsplantenwereld

klaas knn je contact opnemen met het secrctari-

RIKZ bedoeld, zelfs al woon je in Zcclanil, Gro-

zo niet dan Iuijgcn de I<inderciiloudcrsdc week
tien c& hoog, en een bloem van net twee c m
daarop hericht.
(Narcimis assoanus, een beauty uit liet AtlasgeDe wcck na de 23c kunnen de winnende platen
bergie)?En risicospreiding helpt: naast de rotsop de Ie etage van het gebouw aan de Korteiiaplanten heli ik me toegelegd op bosplanten. Die
crkade bewonderd worden, waarna ze met de
kunnen juist heel goed tegen nat weer. Maar
Sint mee naar Spanje gaan.
aaarover misscliien een andere keer. Mocht je
entholisiast zijn geraakt, neem even contact ap.
Een paar sites helpen je ook op weg:
http:ll~.alpinegardensocie~.or~inde~.html,Programmazaterdag23 november 2002
SinterklaasfeestDen Haag
http:/iwww.rQtspianteilvereniging.ni,

Jaap Cjraveland

gezichten worden gcscliiiiiiikt cn zijn er clowus
die dieren maken van ùalloiineii. Het is de
ùcdacliiig dat het fersi wordt gevierd in de collo-
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Collega in beeld

De eer van de

Wij schrijven vrildag 13 september 2002, deeerste V&W zeildagnall-09-2001.
400 jaar na de oprichting van de VOC, wordt de eervan de RiJKSCH INSTELLING

DER KAEPVAERT ENDE ZEEROVERIJ door 9 uitverkorenenverdedlgd.
Na jarenlange trouwe dienst besloot Piet Beukeiszoon, verre nazaat van de uitvinder van het haringkaken, beter bekend als de schrikvan de rondevenen, het ronselen van de bemanningsledenover t e laten aan 2 van zijn leerlingen. Vanaf nu zouden Barthoio.
meus Wlllemszoon (van de Edamse kaartenmaker Sijmon Willemszoon) en Raymond Nijssen,
voormalig scheepsarts en nu in dlenst als landmeter te Haren, de honneurs waarnemen.

Geen gemakkelijke taak, aldus Piet, daar het
ophoesten van de benodigde dukaten altijd
weer de nodige moeilijkheden oplevert. Niet
gehinderd door enige kennis, begonnen de twee
vol goede moed aan de monsterldus. En niet
zonder gevolg, gezien de vele inschrijvingen van
het vrouwelijke geslacht. Nog voordat de uitschrijving aan de deur was gespijkerd, liepen de

betere stuurlui diezelfde deur al plat. Niet in de
laatste plaats aangetro!&en door de kans om
eeuwige roem te veroveren.
Een strenge selectie bleek noodzakelijk. Achter
de namen werden alle belangrijke selectiecriteria
genoteerd in volgorde van belangrijkheid snelheid (van inschrijven),ervaring, geldelijke draagkracht (steekpenningen) en inzicht (humor). Br

werden harde noten gekraakt eer de trotse
negen bekend werden gemaakt: Schippers: Piet
Beukelszoon, Chiel Simonszoon (mogelijke
nazaat van Meiino Siinonszoon http://emenno.org/simonz.htm) en Raymond Nijssen
Scheepsmaten: Marye de Haan (nazaat van
Mattheus de Haan, Gouverneur-generaal van
Oost-Indie), Luitenant Maarten Scheffers en
Bartholomeus Willemszoon Dekzwabbers:
Jeanine Rosier Sauvage (raakte onder Franse
vlag bekend met het vak en regeert nu met
harde hand), Jan Hendricksen (gevierd Hoogaars-schipper in de Delta) &Hans Balfour.
Over die laatste dekzwabber was er nog sprake
van een rel. Op het moment van afvaart, zag hij
afvan deelname. In een poging om onder zijn
,straf uit te komen, heeft hij getracht zijn afwezigheid te camoufleren met de aanwezigheid
van Darwin collega, Bartholomew Korf. Bartholomew zou onderweg alle nog niet bekende
flora en fauna beschrijven en.meenemen voor
het thuisfront. Het laatste wat wij van Hans vernomen hebben is dat hij de Nederlandse kustwateren (onheilig maakt.
Met dc negen uitverkórenen werd de te vqren 1
taktiek uitvoerig besproken,,waarbij vooral
'Chiel zijn admiraals=ambitieniet onder kooien
of banken stak.,
Doel: niet als laatste of op-penGna laatste worden.
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Helaas bleek de wrcdc werkelijkheid aiiders.
Icdcreeii verscheen tot dc taiideii gcwapeiid aan
de startlijn. N a het davereiide startschot stevciiden de schepen op de eersie boci af. Schichtige

einde van hei laatste voor de wiiidse rak. R
raiikc schepen naast elkaar. Er moest ieis g e l m -

ren. Ecii scliippcr van ccii zuidelijke compagnie
kon rijn zciniwcn niet meer bedwingen cri

blil<ken tuurden over de golven, o p zoeh tiaar
vcrliior siielheid. Wii er tocn allciiiaal geùeurde
vermetele overtredingen. Oiigelultl<ciibleven uil is iiiet na tc vcrtelleii. Op dat inoniciit was
hij het rondeii van de boci. Maar iijdeiis liet
Jcaiiiiic aaii liel roer. Zc sloot dc ogcn en ver-

, ,

laiigc voor de wiiidse rak steeg de sieinniiiig tot
~.' , ~ i een hoogtepunt. Piei Beukelszooii, paste de

trouwde op haar instinct. Haar schip ging de
gevarcnzuiic tils Be in eii kwain er als 3c uit. Een

door Iiciii oiiiwikkelde iiicihode vaii wiiidvaiimast gaan staan) cn nict
geii inc (voor <IC
zonder resiiltaat. Rij de tweede boci oiitlaaùde
de stemiiiiiig iii ecn warc zeeslag. In vollc vaart

iiiooi siaalije van stiiurkuiist. In Intiele seconden 5 plaatscii verovci-d zimrler a1 te vecl waicr
te iiiaken. Ecn fantastische iiianociivrc. ücze
plaats zoiidcii we niet niccr prijsgeven. N a dc
íiiiisli zat Rariholomcus nog zo geconcentrecrù

stevenden de sclicpeii op de boei ai. Uc terin
boci' schalde ovcr <IC
wateren.
'Ruimte voor <IC

aan het iocr dat bij proinpi een aiidrr schip

iiiceiidc te iiioeteii eiitcreii. Gcliild~igverliep dit
zonder persooiilijke ongclukl<eii eii koiidcii de

Deschikbare middelen: kiclhalcn, enteren,

Gieken klaptcii, roiiipen ùenktcii, waier sloeg
ovcr de gaiigboordcii. Een eiikele dekzwabùcr

rainiiicii en wal verder nodig lijki voor liet
1)ereikcn van lict eerder veriiocnidc doel.
Maar Iioc gocd de stuiirinanslunst aaii de wal

verloor rijn evenwicht cii kon ier iiauwcrnood zeilen gestrckcii worden De iiiiiistrclcii Iiaddcn
door ccn opleiielide sclicepsmacii gered wordcii liini plaatsen al verovcrd cii vulden de zwoelc
van ccn gewisse ondergang (nat Iiansopjc). I>c
avoiidliiclit mei hun ininiiclijke klanken. Mct

lijkt, op hei waier inoct liet gebeuren. in ons
geval zorgdc liet iiiscliepcii voor prol>leinen.

perikelen bij lici ronden van dezen Iiixi bleken
nog inaar een ldciiic voorbode voor dic bij de

Niet dal de iuigage van de schepen ons vuur liet
blok zelte, ncc Jcaninc en Rayniond kondeii de
Ottciihilvcn niet vinden. N a hct intekenen van
de te varen route wcrdeii de sclieepsiiidcliiigen

iiog te ronden boeien. Er werd sclicrp, zeer
sclicrp gevaren. Aan de wind verspreidde lict
vcld zich weer ovcr het ruime waicr, om bij de

boei wccr samen te scliolcii. Die siiuaties lijkcti

eieii streelde de tongen eii de I<clciiwerden
gesiiicerd. Stoere zeeiiiaiisverlialcii dcdeti de
roiiùe e n een eiikcliiig inijiiicrde over de volgende ediiie. Het wcrd nog cven apaiiiicnd toen
Iiekend wcrd geinaakt wie de volgcnde keer de
orgaiiisaiie iiiag verzorgen: Rl%A(Rijkscli

zodanig Iierzicn, dat we de eerste roiiíle mei een lict beste te halen uit dc schippers van de

iiilwop van Zecvrugtcii

volle beiiiaiini iig konden begiiiiieii.
Zoals aliijd hield de wind rekening niet liet

doel was Iiercikt. Moe iiiaar voldaan kcerdcii wij
daarna dc stcvcii huiswaaris.

vroege tijdstip van vertrek eii niucsteii alle
zeilen bijgezet wordcii o m nog ciiigsïiiis te
kuiiiieii spreken vaii vooruitgang. De deeliiciners hebben kunneii gciiieien van de dimeiisie
iraaglicid van liet begrip tijd. Om uw tijd te
sparen: klokslag 12 arrivccrùen de iiegcii geheel

volgens plan in de iniddciimoot van lict grote
gezelschap.
De Ottcnliaven werd aaiigcdaan voor liet
hevoorraden van de schepen en het iiiittigen
van eiikclc heerlijke versnaperingen in ccii
poging de loerende scheurbuik voor te blijven.
Voorzien vaii de nodige vcrse ranisoenen
werden de nieuwe scliepeii gezocht en voeren
wij onùer heerlijk zonnetje de liaveii uit. Veclbelovend voor eeii heerlijk middagje toeren.
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ENDE ZEEIIOVEKIJ. Zoals bij de 5c boei, liet
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