Nieuws en info
van en rond
de gondelvaart

bijschrift tag with dummy text.

Over die zwarte boot
Veiligheid boven alles op de Gondelvaart van 18 september
Sleeplijnen? Check. Verbandtrommels? Check. Boeien?
Check. Fietslichtjes? Check. Met
oranje zwaailicht en rode vlag
gaat de zwarte boot vervolgens
het water op. Daar gaat de BHV
van de Gondelvaart.
Fietslampjes? ,,Ja daarmee
worden de boeien op het keerpunt gemarkeerd’’, leggen
Michel Stijnman (33) en Martin de Jong (28) uit. ,,Goedkoop én waterdicht.’’ Het duo
bewaakt al jaren de veiligheid
op het water voor Stichting
Welvarend Alphen aan den
Rijn. Ze zijn ervoor getraind.
,,We geven les bij Windsurfvereniging Zegerplas’’, vertelt
Michel. ,,Niets is kwetsbaarder
dan een mens met een surfplank op het water. Onze ervaring brengen we mee.’’
Veiligheid staat dit jaar bovenaan. De Gondelvaart moet
afscheid nemen van geduwde
of getrokken pontons vol
vrolijke feestende mensen. Het
duo begrijpt dat wel. ,,Het

evenement wordt steeds groter
en daar moet je rekening mee
houden.’’

Programma gondelvaart
19.00 uur De vloot verzamelt op de Oude Rijn, ter hoogte de
Gnephoek en Rijnhavenbrug.
19.45 uur De Gondelvaart vertrekt richting Gouwsluis
21.00 uur Passage Alphense brug.
21.30 uur Keerpunt Gouwsluis
22.30 uur Terug bij Oudshoornseweg.
24.00 uur Einde avondprogramma.
Uiteraard kunnen de tijden door omslandigheden afwijken.

Vanaf 21.00 uur speelt op het podium bij café De Heul de
Alphense coverband LEKKER.

Die vervelende aanvaring op
het water waarbij een medewerkster van de gemeente
ernstig gewond raakte, heeft
de burgemeester gestrekt in
zijn overtuiging dat de veiligheidregels aangescherpt moesten worden. ,,Mensen vergeten
soms dat dit ná het evenement

gebeuren.’’
Dat neemt niet weg dat het
team van ’de zwarte boot’ de
aangescherpte regels kan onderschrijven. Bovendien, zo
geeft Martin aan, is het voor
de mensen aan de kant veel
leuker om naar kleurrijke,
verlichte varende kunstwerken

te kijken, dan naar een hossende, drinkende meute op een
saai verlichte platbodem. ,,Al
hadden wij daar amper werk
aan.’’
Dit jaar doen er zestig schippers mee die het oorspronkelijke vaarfeest weer in ere
willen herstellen. Michel en
Martin hebben er ook zin in.
Met de gedachte aan de komende editie komen de anekdotes vanzelf naar boven. ,,De
politie is ook altijd paraat. Die
steunt en helpt ons ook. Op
een keer moesten we ergens
snel naar toe varen, de politie
kwam achter ons aan. Met ’Pak
ze, pak ze’, werd de waterpolitie aangemoedigd ons te grijpen. Hilarisch.’’
Voor de duidelijkheid: de BHV
van de Gondelvaart veroorzaakt met zijn snelheid soms
golfslag, maar doet dat echt
niet zomaar. ,,Soms moeten we
snel in actie komen. Bijvoorbeeld als iemand onwel is
geworden of om een aanvaring
te voorkomen.’’

Bijeenkomst schippers
Voor het eerst organiseert het bestuur van Stichting Welvarend
Alphen een speciale bijeenkomst
waarop de schippers uitgebreid
worden ingelicht en bijgepraat over
de gang van zaken en de laatste
nieuwtjes rond de gondelvaart. Op
de maandagavond 17 september, één
dag voor de
bootjesparade,
wordt de
’schippersmeeting’ zoals de
bijeenkomst is
gedoopt in de
tent aan de
Oudshoornseweg bij Café
de Heul gehouden. De bijeenkomst
staat vooral in het teken van de
veiligheid op het water. Ook andere
deelnemers aan de gondelvaart zijn
welkom.
Zie ook www.gondelvaartalphenaandenrijn.nl

MUZIEK!

Jeroen is gitarist van LEKKER.

is gebeurd. Iedereen was al op
weg naar huis. Het had net zo
goed de volgende dag kunnen

Wees voorbereid
Een boze dame meldde vorig jaar
boos dat ze
haar wekelijkse clubavond
had gemist
omdat ze
’uren’ moest
wachten voor
de brug die
open stond.
Reden voor
voorzitter Kees
Haverkamp
om in deze
’Alphenementen’ een oproep te
doen om rekening te houden met
een evenement dat duizenden mensen een leuke avond bezorgt. Het is
nu eenmaal zo. Op de avond van de
gondelvaart staan de bruggen in
Alphen langdurig open. ,,Zeker in
het stadshart’’, waarschuwt Kees
maar vast. ,,Want er passeren zo’n
zestig boten.’’ Ook het openbaar
vervoer kan daardoor enige vertraging oplopen. Wanneer de Albert
Schweitzerbrug openstaat, kun je
wel gebruikmaken van de Julianabrug en andersom.

Lekker: pure emotie

PR foto

De bekendste onbekende Alphense coverband. Zo omschrijft Jeroen
Bakker ’zijn’ LEKKER. De vijfkoppige formatie gaat dit jaar voor
het supertrio. LEKKER speelt én
op de Oldtimerdag én op de
avond van de gondelvaart én op
de jaarmarkt.
,,Van de Sneekweek tot aan een
Hollands zomerfeest in Frankrijk.
In de twaalf jaar dat we nu bestaan hebben we zoveel bijzondere dingen gedaan en meegemaakt.
In Alphen kent bijna niemand
ons, buiten de gemeentegrenzen
neemt onze bekendheid toe.’’
Jeroen en zijn muziekvrienden
hebben vooral veel ervaring opgedaan bij tent- en schuurfeesten.
,,Je zou ons kunnen beschrijven
als een Rock en Lol Band.’’ Ondertussen hebben ze in het voorpro-

gramma van vele ’groten’ gestaan.
,,Onder meer bij Golden Earring,
De Dijk, Kane, Jovink en Di-Rect.’’
Het is de gedeelde passie voor
muziek die de leden van de groep
bindt. ,,We zijn stuk voor stuk
heel gedreven. Muziek is een pure
emotie. Als we lekker aan het
spelen zijn en het publiek laat
zich helemaal meeslepen, dan
krijg ik kippenvel van geluk.’’
De muziek die LEKKER brengt is
een mix van covers uit de Top 100
allertijden. ,,En wij omlijsten dat
met een rockrandje. Ook omdat
onze zangeres Gonny een stem
heeft die net zo knettert als die
van Anouk. Het vuurwerk van
drie snaarinstrumenten zorgt er
helemaal voor dat het publiek uit
zijn stekker gaat.
Lekker speelt om 21.00 uur bij De Heul.

Constructieprijs
Voor de derde keer wordt een constructieprijs uitgereikt. Die is vernoemd naar Joost de Bruin, die in
februari 2010 plots overleed. Hij was
de man van het eerste uur van de
Alphense gondelvaart. Joost bedacht altijd prachtigste constructies. Zoals de
Eiffeltoren,
een molen, het
paard van
Troje en het
Vrijheidsbeeld.
Joost heeft er
zeker toe bijgedragen dat
het niveau van
de deelnemers
op een hoger
niveau is gekomen. Vorig jaar ging de prijs naar
Floris Akerboom en Jeroen Rozestraten uit Nieuwkoop. Zij gleden
over de Oude Rijn met hun Gouden
Koets. Eerder hadden zij een bus en
trein. Het duo gaat vooral voor het
’avondeffect’. ,,De verlichting is het
geheim van het succes.’’

