
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kampen, 3 augustus 2022. 
 
Beste vrijwilliger[s], 
 
De zomervakantie is al begonnen, toch nog aanleiding voor een nieuwsbrief met nieuws rondom de Kogge en 
aandacht voor wat andere zaken. 
 

|Keuring Tuigage| 
De Mast, ra en tuigage van de Kogge zijn op 11 juli gekeurd door bureau BSC uit Lelystad, geholpen door Kees 
Sars. De mast was in het voorjaar ook al gekeurd, echter kon door die keurmeester geen officieel certificaat 
worden verstrekt. BSC was tevreden, wees ons wel op slijtage van divers touwwerk in de mast en de diepe 
beschadigingen in de mast door de harpsluitingen aan de ra. Deze onvolkomenheden konden snel worden 
hersteld, waardoor we een goedkeuring hebben voor de komende 2,5 jaar. Begin 2025 zal de keuring via het 
bootsmanstoeltje worden gedaan en in medio 2027 dan weer op de kant. Het is goed om van Kees Sars en zijn 
keurmeesters te horen dat we als stichting ons onderhoud prima voor elkaar hebben. 
 

|Schade Kogge | 
Na een erg sfeervol en geslaagd evenement in Maasbommel, zat het op de terugweg op het Amsterdam-
Rijnkanaal bij Nieuwersluis fors tegen. Door een niet zo duidelijke oorzaak voer de Kogge op 19 juli tegen de wal, 
die -hoogst ongelukkig – uit damwandprofiel bestond. Hierdoor ontstond zo’n 60 cm boven de waterlijn een 
aantal gaten in drie gangen. Na een noodreparatie met zeildoek, vervolgde de kogge de volgende dag haar tocht 
naar Kampen. Op de Koggewerf werd in twee dagen door Kees Sars, Gijs Janssen en Gerrit Boer (en nog diverse 
anderen), een mooie noodreparatie uitgevoerd, waarmee we van onze verzekeraar weer het water op mogen. 
Echter wel beperkt tot windkracht 3 Bft en maximaal 60 cm golfhoogte. In het najaar zal een grondige reparatie 
op de werf in Urk moeten plaatsvinden, waarbij een deel van een drietal gangen zal worden vervangen en ook de 
schade aan weegringen en eventuele schade aan spanten zal worden hersteld.  De mastbeugel die bij de 
aanvaring met de wal beschadigd raakte, is inmiddels vervangen door een fraaie RVS-beugel die Botter-vrijwilliger 
John Bastiaan voor ons heeft gemaakt. Fijn dat zoveel mensen dan de schouders zetten onder het herstel. 
Woensdag 3 augustus is de mast weer teruggeplaatst en donderdag 4 augustus wordt de ra weer gehesen. 
 
De schade wordt gedekt door de verzekeraar en gelukkig zijn de meeste meerdaagse tochten al gemaakt, 
waardoor de financiële impact meevalt. De nog geplande tochten zijn nu onzeker geworden, zowel de Individuele 
vaartochten, dagtochten als de tochten naar Medemblik en Terschelling. De betreffende schippers zullen telkens 
een afweging maken op basis van de weersomstandigheden. Misschien zullen tochten kort tevoren worden 
geannuleerd of zal de vertrekdatum in overleg met onze klanten verschuiven.  
 

|Open Monumentendag | 
De werf zal zaterdag 10 september van 10.00 tot 17.00 uur en zondag 11 september van 13.00 tot 17.00 uur open 
zijn voor publiek in het kader van Open Monumentendag.  
Er zijn diverse taken, zoals het rondleiden van het publiek over de werf en op de Kogge, de Expositie bemannen of 
helpen bij de Taveerne. Er komen ook houtdraaiers uit de omgeving van Nunspeet, die middeleeuwse spullen 
maken, zoals houten nappen.  
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Graag zien we dat dit weekend de middeleeuwse kleiding wordt gedragen voor een mooie sfeer op de Koggewerf. 
Heb je nog geen kleding? Meld je dan even op donderdag in het naaiatelier bij Cisca Baer, Hermien Kroneman, of 
Gerda van ’t Hul. Wil je meedoen tijdens Open Monumentendag, meld je dan bij aan bij Mark van Rossum, 
mark.van.rossum@tele2.nl 
 

|Nieuwe sloten | 
De grote renovatie van het terrein en de gebouwen nadert zijn einde. Eén van de laatste onderdelen is het 
vervangen van de sloten voor nieuwe, elektronische sloten. Deze hebben als voordeel dat zoekgeraakte of niet 
teruggegeven ‘sleutels’ via de computer kunnen worden geblokkeerd, maar ook dat bijvoorbeeld huurders of 
monteurs gedurende een aantal uren toegang verleend kan worden. Door het elektronische systeem, kan de 
stichting de toegang van de gebouwen beter beheren. In principe krijgen alle buiten- en binnendeuren (ook van 
inbouwkasten) een elektronisch slot. Uitgezonderd zijn het houthok, de zeilenzolder en de Kogge-bergingen op de 
zolder van Expo. Deze houden ouderwetse sloten. De sleutelklos van de Kogge zal beschikbaar blijven op de 
bekende plek in de Expo. 

 

Het vervangen van de sloten gebeurt naar verwachting in september. Vrijwilligers van wie wij weten dat ze nu 

een sleutel hebben, zullen dan worden uitgenodigd om een elektronische sleutel te ruilen tegen hun huidige 

sleutel. Ook een aantal andere vrijwilligers zal worden gevraagd sleutelhouder te worden. 

Mocht je rond september geen bericht ontvangen, maar denk je wel een sleutel te moeten krijgen: stuur dan 

even een bericht naar penningmeester@kamperkogge.nl 

 

|Andere werkzaamheden | 
Samen zetten we deze weken de schouders onder het groenbeheer en de klussen aan de gebouwen (schoonmaak 

en schilderwerk). Hartstikke fijn! 

Bij de Roeisloep zal de trap binnenkort worden vervangen voor een stalen exemplaar. De huidige trap is onveilig 

geworden. De nieuwe trap is inmiddels besteld. De Roeisloep denkt en helpt hierin actief mee. 

Bij de smederij zal na de vakantie de schoorsteen worden verhoogd, zodat de rook niet langer neerslaat in de 

smederij. 

Voor de vervanging van de deuren en ramen van het Oppertje moet na de vakantie een datum worden geprikt. 

De Botters hebben bij deze klus hulp aangeboden van drie vrijwilligers. 

 

|Tot slot| 

Geniet van het mooie weer en succes bij onze gezamenlijke werkzaamheden op de Kogge of de werf. 

 

Hartelijke groet, 

Bestuur Stichting Kamper Kogge 
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