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Beste vrijwilligers,

Terugblik
Evaluaties
De in Mare V aangekondigde evaluatiebijeenkomsten hebben in oktober plaatsgevonden. Tevredenheid over het behaalde
resultaat overheerste, maar er zijn toch wat
punten aangedragen die anders of beter zouden
kunnen.
Daarbij kreeg vooral de aandrijving van de
PMAL de nodige aandacht. Na verder overleg
ziet het ernaar uit dat wij de motoren laten
staan, maar dat er wel een paar aanpassingen
worden doorgevoerd om een hoger rendement
te kunnen halen en het sturen iets te
vereenvoudigen.
Bij de gidsen werd vooral aandacht gevraagd
voor de herhaalde problemen met de geluidsinstallatie.
Resultaat 2009
Begin 2010 schrijven wij ons eerste jaarverslag,
vooral voor de eigenaar van de PMAL, stichting
Het Utrechts Landschap, en de gemeente
Woerden, die ons steun verleent. Daarin zal
uiteraard inzage gegeven worden in onze
successen, ook in financiële zin. Een paar
kengetallen geven wij jullie nu alvast.
Wij hebben 26 Singelvaarten uitgevoerd (met
gemiddeld 18,5 gasten aan boord) en 29
maatwerkvaarten (met gemiddeld 24 gasten).
Daarnaast de lange vaarten naar Voorburg (312
opstappers) en Amsterdam (dik 750 gasten). In
Woerden hebben wij iets meer dan 1.000 gasten
mogen ontvangen.
Al die vaarten bij elkaar hebben bijna € 18.000
in het laatje gebracht, nog los van bijna € 300 in
de fooienpot. Daarmee hebben wij de begrote
omzet gehaald. Hoeveel wij uiteindelijk aan
kosten hebben gemaakt, wordt mede bepaald
door de reserves voor onderhoud die we in de
boeken opnemen. Maar het ziet ernaar uit dat
ook financieel gezien ons eerste jaar gezond is
afgesloten.
Afsluiting seizoen 2009 in het Wokpaleis
Op 27 oktober troffen ruim 25 RSW vrijwilligers
elkaar in de informele sfeer van het Wokpaleis.
Het werd een gezellige en ontspannen avond,
waarbij het overigens wel lastig was het juiste
moment voor een kort woord van de voorzitter

te kiezen; immers, bij het wokken is lopen van
tafel naar opschep- en kookplaats een integraal
onderdeel van de lol en is er dus altijd wel
iemand niet aan tafel. Het is gelukt, en iedereen
heeft mogen horen dat we kunnen terugkijken
op een bijzonder succesvol eerste jaar. Uiteraard
bleef daarbij dank aan alle vrijwilligers, zonder
wie het echt niet gelukt was, niet uit. Voor de
actieve vrijwilligers die het wokken niet hebben
kunnen bijwonen, is rond Sinterklaas een andere
blijk van dank afgeleverd.

Onderhoud
Op dezelfde dag dat wij in het Wokpaleis
waren, werd een enthousiaste ploeg vrijwilligers
bij de PMAL gespot. Ze bleken zich bezig te
houden met het zo hoognodige onderhoud,
waaronder het droog maken van het schip, het
verwijderen van de verstoppingen waardoor het
hemelwater niet goed naar het laagste punt
stroomde en het lakken van vooral de
vurenhouten onderdelen (bankjes, beundeksel
enz.). Maar ook de hele bodem is grondig schoon
gemaakt, iets dat eigenlijk voor de oplevering
had moeten gebeuren en tijdens het vaarseizoen
door de vastzittende luiken niet is gelukt.
Daarom zijn ook alle luiken, drie per segment,
beter op maat gemaakt. Voor de objectieve
buitenstaander een genot om naar te kijken, al
die activiteit langs de Korte Linschoten. Mannen,
reusachtig bedankt! In het voorjaar maken we
het met z'n allen af, mogelijk ondersteund door
leerlingen van de Praktijkschool Woerden.
Allard Pierson Museum Amsterdam
Ook achter de rug is de uitgebreide reis naar
Amsterdam en het 75-jarige Allard Pierson
museum. Uit reacties van diverse deelnemers
valt op te maken dat dit een zeer succesvol
evenement is geworden, waarbij bijna elke keer
met een vol schip is gevaren. Kleine verstoringen,
zoals de Dienst Binnenwaterbeheer die zich
afvroeg wat wij daar deden (hetgeen ze
overigens absoluut hadden moeten weten) en de
voor de hand liggende november-stormen en
-buien, mochten de pret niet drukken. Van de
kant van het museum was er zoveel aanvraag,
dat we zelfs op zondag nog een viertal vaarten
hebben uitgevoerd.
Waarschijnlijk gaan we er in 2010 nog een keer
naartoe, dan ter ondersteuning van een
tentoonstelling over Romeinse schepen die het
museum in voorbereiding heeft onder de naam
“Sail Rome”.
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Film RTV Utrecht
Op 29 augustus was een ploeg van RTV Utrecht
aan boord om te filmen voor de door deze
zender uitgezonden documentaire “Verleden
van Utrecht”. Uiteraard waren daarbij
Romeinen onontbeerlijk; Pax Romana zorgde
daarvoor. Het resultaat, aflevering 2 over de
Romeinen, is in oktober uitgezonden. De
volledige film komt begin volgend jaar op DVD
naar ons toe. Maar geïnteresseerden kunnen het
nu al zien op de RTV Utrecht website “Verleden
van Utrecht” (www.verledenvanutrecht.nl). De
aflevering waarin de PMAL mocht figureren, is
Aflevering 2: De Romeinse weg (100 na Chr.) en
het stukje met de PMAL begint rond de 10 e
minuut. Kort, maar leuk om te zien!

jullie allemaal met volle teugen en op eigen
wijze zult kunnen genieten van deze altijd
bijzondere tijd. En mag 2010 brengen wat jullie
ervan verwachten, uiteraard graag met een
plaatsje en wat vrije tijd voor ons prachtige schip
en de daarmee aan te bieden arrangementen.

Plannen 2010

Namens het bestuur,
Henk Vlot

In 2010 varen we, jullie weten het vast al, van 17
april tot 2 oktober. We laten alleen de vaste
vaarten op zaterdagmiddag staan. Daarnaast
overwegen we 1 à 2 zomeravondvaarten en een
klein aantal vaarten op basis van inschrijving
naar de Wierickerschans en de Grecht op. Voor
deze vaarten is overleg met de betreffende
partners nog nodig alvorens we iets definitiefs
kunnen zeggen.
Maar ook voor 2010 geldt dat wij het vooral
zullen moeten hebben van aanvragen voor
groepsvaarten. Op dit moment staan er al ruim
10 aanvragen in de boeken en we verwachten
dat aantal op z'n minst te vervijfvoudigen. Het
zal dus wel behoorlijk druk kunnen worden.

En verder ...
Nieuwe vrijwilligers
Het aantal schippers Groot Vaarbewijs blijft aan
de krappe kant. Met een beetje geluk krijgen wij
er in 2010 twee bij, beiden, net als veel van de
huidige schippers, beperkt inzetbaar. Maar de
vraag blijft of jullie ogen en oren open willen
houden voor mensen met de juiste kwalificaties.
Daarnaast werkt Martien nog aan het opzetten
van een wat meer formele onderhoudsploeg en
denkt Inge na over het opzetten van een klein
promotieteam.
Beste wensen
Inmiddels is het medio december en staat de
sfeervolle kerstperiode weer voor de deur.
Namens het bestuur spreek ik de wens uit dat

Wij blijven ‘in de lucht’
Gedurende de wintermaanden proberen wij één
of twee keer 'iets' voor jullie te organiseren; daar
werken wij inmiddels ook aan. En de Romeinse
Mare blijft komen, alleen minder frequent dan in
de vaarperiode. Zo ergens medio tot eind
februari mogen jullie de eerste Mare van de 2e
jaargang verwachten.

Reacties n.a.v. De Romeinse Mare graag per email naar

henk.vlot@xs4all.nl

“De replica van het Romeinse vrachtschip dat van het Allard
Pierson Museum naar de Amstel vaart.” (Nieuwsblad Amsterdam
van 13 november).

Even een beeld van die prachtige onderhoudsdag

