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Van uitstel komt zeker geen afstel. Na 4 jaar wachten is het 

eindelijk zover; de 38e Gondelvaart is in aantocht. Wat fijn 

dat het eindelijk weer kan. De geplande Gondelvaart van 

2020 kon helaas niet doorgaan en ook een jaar later gooide 

COVID roet in het eten. Wat een feest dat we dit jaar eindelijk 

het water weer op kunnen met prachtige gondels. Het wordt 

vast en zeker extra genieten dit jaar. 

Ik ben benieuwd naar de prachtige creaties die dit jaar op de 

Giessen verschijnen en de versierde tuinen en straten daar 

omheen. Wat zal er weer veel tijd, energie en werk inzitten. 

Mijn dank en bewondering gaat uit naar de organisatie, 

vrijwilligers, ondernemers en sponsoren die zich dit jaar weer 

inzetten om er een geweldig spektakel van te maken. 

Ik wens iedereen veel plezier en hoop op een geweldig mooie 

vaart. Ik heb er zin in!

Dirk Heijkoop

Burgemeester Hardinxveld-Giessendam

Eindelijk; 
we gaan 
weer varen!

Indrukwekkende drijvende creaties, een sprookjesachtig 

gezellige sfeer, de waterkant vol met bezoekers. Iets waar we 

alweer jaren naar uitkijken. En dat is terecht. De Gondelvaart 

was, evenals andere grote evenementen in Molenlanden, 

een aantal jaar van het toneel verdwenen. Gelukkig zagen de 

vooruitzichten er weer positief uit en zijn de voorbereidingen 

voor de 38e editie van de Gondelvaart gestart. Mooi dat het 

weer kan!

Net zo indrukwekkend als de Gondelvaart is de saamhorig-

heid waarmee de bouwgroepen werken aan hun creaties. 

Vol enthousiasme wordt intensief samengewerkt. Zulke 

bouwwerken zijn een enorme operatie en vragen weken, 

maanden aan voorbereiding. De passie en creativiteit 

waarmee dit gedaan wordt, maakt mij trots. Ook heb ik grote 

waardering voor de Oranjevereniging van Giessen-Oudekerk, 

want de organisatie van zo’n groot spektakel vergt veel tijd 

en inspanning.

Het is voor mij de eerste keer dat ik als burgemeester de 

Gondelvaart mee maak. Daar kijk ik erg naar uit. En met mij 

velen, want wat hebben we dit soort prachtige evenementen 

gemist met elkaar. Wat altijd zo vanzelfsprekend was, was er 

even niet. Daarom weet ik zeker dat deze editie een daverend 

succes wordt. Hopelijk met goed weer, zodat alle mensen die 

niet meevaren langs de kant kunnen staan om te genieten 

van dit bijzondere evenement. Dit jaar misschien nog wel 

een beetje meer dan anders. Veel plezier!

Theo Segers

Burgemeester gemeente Molenlanden

Prachtig 
spektakel op 
de Giessen 

Deze Gondelvaartspecial is een uitgave van Oranjevereniging Giessen-Oudekerk en wordt verspreid in een oplage 
van 10.000 exemplaren.
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Het was weer één groot feest! 

Prachtige creaties, goede organisatie, 

welwillende sponsoren en heel veel 

uurtjes vrijwilligerswerk. Ik heb ervan 

genoten. Dank jullie wel allemaal! 

Bezoeker Gondelvaart 2018
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Eindelijk 
weer een 
Gondelvaart!

Dit jaar varen er 16 grote en kleine boten mee die ieder in een 

eigen thema zijn gebouwd en versierd. De deelnemers doen 

hun uiterste best om er voor de bezoekers weer een waar 

spektakel van te maken. Er komt van alles bij kijken om dit 

te organiseren, zoals het regelen van sponsoren, de samen-

stelling en uitgave van deze Gondelkrant, het selecteren 

van juryleden, het ophalen van de bakken, het regelen van 

de vergunningen, enz. Het bestuur van de Oranjevereniging 

Giessen-Oudekerk regelt dit alles en is daarmee de drijvende 

kracht achter de Gondelvaart. Het team steekt graag de 

handen uit de mouwen om de Gondelvaart tot een succes 

te maken. Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 

voorzitter Anke van Garderen, secretaris Jan van der Vlies, 

Penningmeester Eric Boer en de algemene bestuursleden Sjaak 

Oudakker sr, Marco Lock, Matthias  Gorree, Elmar van Mourik, 

Leo de Bruin, Robert Kambeel, Ronald van Rijswijk, Menno van 

Harten, Peter van Someren en Jeroen de Hek.

Het bestuur kan zich enorm inzetten om de Gondelvaart te 

organiseren maar uiteraard is dit alles niet mogelijk zonder 

de inzet van alle vrijwilligers op de posten en langs de route. 

Maar vooral kunnen we niet zonder de bouwers en deelne-

mers aan de Gondelvaart want zonder hen valt er helemaal 

niets te zien! En niet te vergeten alle sponsoren die zichtbaar 

in deze Gondelkrant of onzichtbaar op de achtergrond de 

organisatie en deelnemers helpen met hun financiële of ma-

teriële steun! Mede hierdoor komen we er niet onderuit om 

entreegeld te vragen aan de bezoekers van de Gondelvaart. 

Bezoekers betalen een bescheiden bijdrage van € 5,00 per 

persoon (geldt ook voor kinderen). Op de diverse toegangs-

wegen naar de Gondelvaart zijn posten ingericht waar u 

zowel contant als met pin kan betalen.

Voorafgaand aan de Gondelvaart zijn er rond de Giessen veel tuinen en straten versiert en verlicht. De verlichting 

brandt van woensdag 7 september tot en met maandag 12 september (met uitzondering van de zondag). Ook is het bij veel 

bouwwerken voor de Gondelvaart op vrijdagavond al mogelijk om van dichtbij een kijkje te nemen. Op zaterdag 10 september 

wordt om 15:00 uur begonnen met het opstellen van de vloot. De start van de Gondelvaart is om 19:00 uur. 

Op vrijdagavond 23 september is vanaf 20:00 uur de prijsuitreiking in Café Olt Ghiessen.

Programma 

De Gondelvaart van Giessen-Oudekerk is de grootste 

in zijn soort, iets wat de ruim 25.000 bezoekers van dit 

tweejaarlijkse evenement kunnen beamen. Na de laatste 

editie in 2018 hebben we de Gondelvaart vanwege de 

Corona pandemie helaas twee keer met een jaar uit moeten 

stellen maar op zaterdag 10 september 2022 is het dan 

eindelijk weer zover! 

Het was weer TOP! 

Petje af voor allemaal. 

Bezoeker Gondelvaart 2018
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Deelnemers Uitbeelding

1 Muziekvereniging Da Capo Da Capo’s Pyjamaparty

2 De Herintreders Mario Bros

3 Nog eentje dan Withby Abbey AKA ‘K Witnie Abbey

4 Pont-On! Wave

5 Familie Van Rijswijk Hollywood op de Giessen

6 Onder Han(d)s Mijn Hansie

7 The Party Republic Concert at Giessen

8 BS Giessen-Oudekerk Hoe tem je deze draakjes?

9 The Keet The Gold Dredge

10 Amstel Boulevard Titanic

11 De jongens van de Noord The black country

12 Kevin & Friends White & Gold Party

13 Gondelbuurt Plastic Soep

14 Bep en Henk Thoutenhoofd We zullen door gaan

15 Familie Rietveld Grieks Vissersbootje

16 Cornelisse Volledig uitgeruste Zalmschouw

Deelnemers 38e Gondelvaart

Steeds meer mensen weten de Gondelvaart te vinden. 

Bij de laatste Gondelvaart in 2018 waren dat er ruim 25.000. 

Ook dit jaar zullen er op 10 september 2022 weer veel 

toeschouwers de Gondelvaart bezoeken.

Het bestuur doet in samenwerking met de politie en het wa-

terschap een dringend beroep op alle bezoekers om zowel 

op de weg als op het water een chaos te voorkomen. 

Daarom worden er in samenwerking met de gemeente en 

politie verkeersmaatregelen getroffen.

Dit jaar zullen er voor het eerst ook maatregelen op de 

vrijdagavond gelden om verkeersopstoppingen te voor-

komen. Op vrijdag vanaf 18:00 uur en zaterdag vanaf 

17:00 uur geldt er eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd 

verkeer tussen Hardinxveld-Giessendam en Giessenburg 

via de Binnendams, Binnendamseweg, Oudkerkseweg en 

Bovenkerkseweg. Op zaterdag is het eennrichtingsverkeer 

ook vanaf Giessenburg richting Hardinxveld-Giessendam via 

de Dorpsstraat en Neerpolderseweg.

Door middel van verkeersborden wordt de juiste route en het 

ingestelde eenrichtingsverkeer aangegeven. 

Hoe kom ik dan bij de Giessen om de Gondelvaart te zien?

Giessen-Oudekerk is via de Molenweg, Damseweg en 

Kooiweg te bereiken. Vanuit Gorinchem is Giessenburg 

te bereiken via de provincialenweg richting Schoonhoven 

door de eerste afslag Giessenburg te nemen en via de Van 

Langeraadweg en Van Houwelingenweg te komen op de 

Olivierweg. Hierna kunt u de auto parkeren in de berm van 

de polderwegen en uw reis verder lopend voortzetten om 

een mooi plekje aan de Giessen te zoeken. Zorg er in ieder 

geval voor dat de weg vrij blijft en tegen foutief parkeren zal 

verbaliserend worden opgetreden. Let op de borden en aan-

wijzingen. Parkeren mag maar in één berm en niet aan twee 

kanten van de weg!

Op het water

Bezitters van vaartuigen worden gevraagd om zoveel 

mogelijk rekening te houden met het aanmeren van 

hun vaartuigen. Doe dit niet bij open plekken aan de 

Giessenoever omdat daar juist toeschouwers mooi zicht 

kunnen hebben op de ongetwijfeld prachtige vloot. Verder 

mogen bij de draaipunten van de vloot geen boten met 

daarin personen aanwezig zijn. Eén en ander zal zowel door 

het waterschap en door de Oranjevereniging zoveel mogelijk 

in goede banen worden geleid.

Verkeersmaatregelen
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Geschiedenis

De eerste gondelvaart was op vrijdag 31 augustus 1945. Als 

eerste boot was er een motorboot met daarop de muziek-

vereniging ‘de Bazuin’. Verder bestond de vloot met name uit 

schouwen die verlicht werden met lampions. Het moet een 

indrukwekkend gezicht geweest zijn. De eerste gondelvaart 

was onderdeel van het twee dagen durende Oranjefeest. 

Hierna bleef het een tijdje rustig op de Giessen.

Pas in 1959 vond er weer een gondelvaart plaats. Deze was 

groter van opzet. Er deden 35 vaartuigen mee, variërend van 

kleine kano’s tot flinke binnenvaartschepen. Eind jaren ’70 

dreigde de gondelvaart verloren te gaan door gebrek aan 

geld. Het huren en verslepen van de zolderbakken voor de 

deelnemers werd steeds duurder en de deelnemers moesten 

zelf aan vaartuigen zien te komen.

In 1980 werd er weer gevaren. In 1982 was het dubbel feest. 

toen bestond Oudkerk 600 jaar. Aansluitend aan de gon-

delvaart hield Giessen-Oudekerk een week lang feest. De 

Oranjevereniging had de deelnemers van de vloot gevraagd 

de optocht een historisch karakter te geven. Deze opzet 

slaagde want de vloot zag er sprookjesachtig uit. Blikvanger 

was de mobiele beiaard die meevoer op een platbodem. 

Het reizende carillon omvatte 37 bronzen klokken en woog 

1900 kilo. In de volgende jaren werd de gondelvaart eens per 

twee jaar gehouden. Het andere jaar was er een feest in de 

‘Tegen de 
  Oranjevereniging 
 zeg je geen ‘nee’!

De Oudkerkse gondelvaart wordt beschouwd als één van 

de grootste en meest spectaculaire van Nederland. Iets 

wat de ruim 25.000 bezoekers die we elke editie mogen 

verwelkomen zullen beamen.
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tent in Giessen-Oudekerk. In 1992 stond de optocht in het 

teken van de dreigende Betuwelijn. De aanleg van een brug 

over de Giessen zou namelijk het einde van de gondelvaart 

betekenen.

De dreiging bleef, maar in 1994 kon dan toch de 25e gondel-

vaart gehouden worden. De vloot was bijzonder groot en de 

bouwwerken waren schitterend. 

De 27e vaart werd gehouden in 1998 en was wederom een 

prachtig schouwspel. Wat opviel is dat de bouwwerken 

steeds groter worden en beter worden uitgelicht. Ook het 

geluid wordt steeds beter afgestemd op de uitbeelding. Voor 

de derde keer op rij werd de eerste prijs gewonnen door ‘de 

oudere jeugd’ waardoor ze de wisselbeker mochten houden. 

Een wisselbeker die ze overigens, enigszins aangepast, weer 

beschikbaar stelden. 

Ook de daaropvolgende vaarten waren weer van ongekende 

klasse, waar bij de groep ‘de Heeren van de Noord’ een aantal 

spraakmakende en sprookjesachtige creaties regelmatig 

de eerste prijs in de wacht wist te slepen. Uitbeeldingen 

die ongetwijfeld nog bij veel toeschouwers (en zeker bij het 

bestuur) in het geheugen gegrift staan zijn de ‘Notre Dame’, 

‘de Swarte Weduwe’ en ‘Thunder Mountain’

De laatste editie in 2018  werd gewonnen door de groep ‘nog 

eentje dan’ met hun prachtige uitbeelding ‘Horigen achter 

de Poort’. Maar ook herinneren we ons nog groep ‘Salute’ 

en hun nagebouwde Apres-ski hut ‘Cin Cin’ met een heuse 

springschans met 15.000 kilo echte sneeuw waar snow-

boarders vanaf sprongen.

Iedere twee jaar waren de boten fraaier en met steeds meer 

spektakel. De deelnemers maken elkaar iedere keer weer 

fanatieker om de mooiste boot te maken. En toen was daar 

Corona en moest de vaart in zowel 2020 en 2021 worden 

geannuleerd. Eindelijk, na vier jaar, is het weer zover. Op 10 

september zal de 38e gondelvaart plaats vinden. Wij hebben 

er enorm veel zin in.
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Met Anke is het bestuur van de Oranjevereniging een bezige 

bij rijker. “Van beroep ben ik verpleegkundige op de poli chi-

rurgie in het Beatrixziekenhuis”, vertelt zij. “Daarnaast houd 

ik de  dagelijkse administratie bij van ons transportbedrijf.” 

Naast deze taken is Anke ook Buitengewoon Ambtenaar van 

de Burgerlijke Stand (BABS) in Hardinxveld-Giessendam. 

Inmiddels heeft zij meer dan honderd huwelijken gesloten. 

“Ik interview de bruid en bruidegom in hun eigen omgeving 

en verwerk de verkregen informatie in een mooi verhaal”, legt 

Anke uit. “Het is leuk werk dat me veel voldoening geeft.”

Anke vertelt over de werkwijze van het bestuur: “Voor de 

verschillende evenementen zoals Koningsdag, de Feesttent 

en de Gondelvaart zijn er draaiboeken. Ieder bestuurslid 

kiest daaruit de taken die hem/haar het meeste aanspreken. 

Wat overblijft wordt verdeeld onder de bestuursleden. Zij 

weten waar ze over praten, want ze hebben allemaal zelf 

meegevaren of zijn betrokken (geweest) bij de bouw van een 

creatie van hun familie, vriendengroep of de school van hun 

kinderen.”

Koppelpontons

“De Oranjevereniging Giessen-Oudekerk heeft een duidelijke 

maatschappelijke functie”, weet Anke. “Het is na corona heel 

belangrijk om de mensen weer met elkaar te verbinden. De 

Gondelvaart speelt daar zeker een rol in. We zijn blij met de 

deelnemers die, ondanks de kortere voorbereidingstijd en 

de hogere bouwkosten, toch mee willen varen. Het besluit 

om de Gondelvaart door te laten gaan is namelijk pas op 

Koningsdag genomen. Er gaan dit jaar wel wat zaken veran-

deren. De bakken worden niet meer in Zaandam opgehaald. 

Zij komen nu uit de regio en daarnaast worden er koppel-

pontons gehuurd die worden samengevoegd tot bakken. Het 

entreegeld voor de Gondelvaart is iets omhoog gegaan en 

bedraagt dit jaar vijf euro.”

Anke is al vele jaren bestuurslid van buurtvereniging De 

Gondelbuurt die ook met veel plezier aan  het evenement 

meedoet. “Thema’s waarmee we hebben deelgenomen zijn 

Pippi Langkous, Batman, de Gouden Koets en de Griekse 

‘Heel belangrijk 
om de mensen 
weer met elkaar 
te verbinden’

Anke van Garderen: 

GIESSEN-OUDEKERK - Voorzitter van de plaatselijke 

Oranjevereniging is Anke van Garderen. Zij heeft in 

deze functie Aukje van Dijk opgevolgd. “Nadat Aukje 

vorig jaar is gestopt heb ik haar taken onofficieel alvast 

overgenomen”, vertelt Anke. “Tijdens de jaarvergadering 

van 18 maart jl. hebben de leden ingestemd met 

mijn benoeming tot voorzitter.” Anke voelt zich in het 

dertienkoppige bestuur al helemaal op haar plaats. 

“We vormen met elkaar een leuk team.” 
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Tempel. Dit jaar wordt het een kleinere boot. We zijn nog 

aan het nadenken over het thema”, vertelt ze. “Het wordt 

dit jaar een editie met minder deelnemers. Door corona is 

het ritme van elke twee jaar een Gondelvaart verstoord. Het 

wordt steeds lastiger om mensen te vinden die op de boot 

willen varen. Dit komt onder andere doordat het op de wal zo 

gezellig is. Aan de mensen die aan de Giessen wonen wil ik 

een beroep doen op hun gastvrijheid. Langs het water is er 

weinig openbaar groen waar mensen kunnen staan. Het zou 

mooi zijn als zij hun tuin willen openstellen voor de bezoe-

kers van de Gondelvaart, zodat zij er met elkaar een feestje 

van kunnen maken. Er is heel veel werk verzet om de boten 

te bouwen. Laten we zoveel mogelijk mensen in de gelegen-

heid stellen om ervan te genieten.”

Anke laat tot besluit weten: 

We hopen op een prachtige Gondelvaart met veel bezoekers en 

mooi weer. Laat dit een stimulans zijn om het evenement ook de komende 

jaren te organiseren. We zijn heel blij met de vele trouwe én nieuwe 

sponsoren die dit mede mogelijk maken. 
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In 2004 ontstond vanuit de Speel-In het idee om met een 

eigen bak aan de Gondelvaart mee te doen De Speel-In is het 

kindervakantiespektakel dat al vanaf 1979 in Hardinxveld-

Giessendam wordt gehouden. “Hoe het idee om mee te doen 

precies ontstaan is weet ik eigenlijk niet”, vertelt Kevin. “We 

waren met een man of tien en ik kan me nog goed herinne-

ren dat ik het leuk vond om te helpen met het opbouwen. 

De Speel-In had ieder jaar een nieuw logo. In 2004 was het 

een olifant. We kwamen op het idee om een jungle te maken 

met daarin een enorme olifant. Hij was zo groot dat hij op 

een dieplader langs een speciale route naar de bouwplaats 

moest worden gebracht. Het was een enorme klus, maar 

onze moeite werd beloond met een keurige vierde plaats.” 

“De realisatie van het ontwerp kun je zien als een proces”, 

legt Kevin uit. “We begonnen met één avond in de week en 

dat werd gaandeweg meer. Tegen de tijd dat de Gondelvaart 

ging plaatsvinden waren we zes dagen per week op de 

bouwplaats te vinden. De Speel-In groep bouwde altijd in 

slooppanden, die we mochten ontdoen van de materialen 

die we konden gebruiken. Onze ambitie was om zo kosten-

neutraal te bouwen. De enige kosten waren de barbecue aan 

boord en de bijbehorende drankjes.” 

Huisje, boompje, beestje

Kevin vertelt verder: “Daarna hebben we tot en met 2010 

aan alle edities meegedaan. De Gondelvaartgroep van de 

‘Er wordt op 
onze boot flink gefeest’

Kevin Faro: 

HARDINXVELD-GIESSENDAM - Kevin Faro was al op 

jonge leeftijd fan van de Gondelvaart. “Ik genoot van het 

schouwspel vanaf een stukje grond tussen de huizen”, 

vertelt hij. “Toen ik een jaar of tien was, werd ik samen met 

mijn moeder bij mensen in de tuin uitgenodigd. ‘Zo kunnen 

jullie toch niets zien’, zei de vrouw des huizes. ‘Kom maar 

gezellig bij ons zitten’. De échte beleving kwam echter pas 

toen ik voor de eerste keer meevoer.”

Speel-In is toen uit elkaar gevallen. Gelukkig niet vanwege 

onderlinge conflicten, maar we kregen het te druk met huisje, 

boompje, beestje. Ik was vanaf 2006 een van de kartrek-

kers van de groep. In 2012 werd ik benaderd door Goof van 

Rijswijk met vraag of we toch mee wilden doen, maar dan 

wat kleinschaliger. Een oplossing lag al snel voor de hand. 

Vanaf jonge leeftijd ben ik al bezig met muziek en feestjes. Dit 

heeft geresulteerd in een eigen bedrijf dat feesten en partijen 

realiseert. Als vriendengroep hebben we er toen voor gekozen 

om onder de teamnaam Speel-In met een feestboot mee te 

doen. Dit onder het motto ‘We nemen één editie vakantie van 

de Gondelvaart, maar we komen in 2014 weer terug.’”

“Toen dit niet meer lukte is het team Kevin & Friends gaan 

heten. Voor iedere editie kiezen we een nieuwe naam, die 

gebaseerd is op het gekozen thema. In 2018 deden we 

mee onder de naam Proud to be fout. Er wordt op onze 

boot flink gefeest. We draaien eigentijdse muziek van de 

Snollebollekes tot Grease. Van onze passagiers wordt wel 

verwacht dat ze hun dansschoenen aantrekken en de inter-

actie met het publiek op de wal zoeken. De groep die dit jaar 

mee wil varen is bijna compleet. Over het thema wordt nog 

nagedacht. De Gondelvaart is een fenomeen dat hopelijk nog 

lang blijft bestaan. Heel veel mensen op de wal én de deelne-

mers genieten er immers met volle teugen van. Uit ervaring 

kan ik zeggen dat de Gondelvaart het allermooist is als je op 

het water de deelnemers langs ziet varen.”
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Verlichte tuinen/straten
In de dagen rondom de Gondelvaart zijn ook traditiegetrouw 

vele straten en tuinen verlicht. Iets wat onlosmakelijk met de 

gondelvaart is verbonden en de sfeer rond en tijdens de gon-

delvaart extra feestelijk maakt. Ook worden door bewoners 

de prachtigste werkstukken in hun tuinen gemaakt. 

Dit jaar zal de verlichting branden van woensdag 

7 t/m maandag 12 september (met uitzondering van 

zondag 11 september)

Kom de dagen voor de gondelvaart eens een kijken nemen 

bij de prachtige buurten, tuinen en werkstukken en voel hoe 

de gondelkoorts bezit heeft genomen van Giessen-Oudekerk.

Kom bij voorkeur op de fi ets of te voet. 

Mocht u toch met de auto komen hou dan rekening met 

ernstige verkeershinder en dat, voor gemotoriseerd verkeer, 

er op vrijdag vanaf 18.00 uur en zaterdag vanaf 17.00 uur 

eennrichtingsverkeer zal worden ingesteld vanaf Hardinxveld 

via Binnendams, Binnendamseweg, Oudkerkseweg en 

Bovenkerkseweg richting Giessenburg en op zaterdag ook 

vanaf Giessenburg via de Dorpsstraat en Neerpolderseweg 

richting Hardinxveld.

Hoe zwaar de taak ook is, uiteindelijk zal de jury de prijzen 

moeten verdelen. Over het algemeen komt de jurybeoorde-

ling vaak overeen met de algemene mening van het publiek 

maar heel af en toe horen we wel eens wat kritiek. Had die 

deelnemer niet wat hoger moeten eindigen? Of waarom 

heeft die geen prijs? 

Die geluiden hebben we ons ter harte genomen en bij de 

editie van 2016 hebben we naast de juryprijs de publieksprijs 

in het leven geroepen. Direct na de Gondelvaart kunt u via 

onze site: www.gondelvaart.nl of via de QR-code stemmen 

op uw favoriete deelnemer. Zowel bij de grote als bij de 

kleine boten kunt u een stem uitbrengen. De stemming sluit 

donderdag 22 september om 23:59 uur. De uitslag zal vrijdag 

23 september tijdens de prijsuitreiking in “Olt Ghiessen” 

bekend worden gemaakt.

Publieksprijs Winnaars publiekprijs 2016

Winnaars publieksprijs 2018

De uitbeeldingen tijdens de Gondelvaart zijn altijd enorm 

divers. Of het nou om een kasteel gaat, een skischans, een 

sprookjesachtig tafereel of een spectaculaire act. Hoe ga 

je dat jureren? Dat is de zware taak die de jury elke editie 

weer te wachten staat. Een taak die wij als organisatie 

maar al te graag uit handen geven aan een onpartijdig 

trio, weliswaar met een band met de regio, maar zo veel 

mogelijk objectief en zonder banden met de deelnemers.

Splash
 “Herrie in de keuken”

Zijderveld en Kwakernaak 
“Watersnood 1953”

Nog ééntje dan
”Horigen achter de Poort”

Familie Versteeg 
“De Groene Draeck”

Breng hier direct je stem uit:
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“Mijn moeder komt uit Oudekerk”, vertelt Marcel. “In mijn 

jonge jaren sleepten mijn ouders al met hun eerste jachtje 

waarop een geïmproviseerde beting was bevestigd d.m.v. 

een pijp die met klemmen op reling was vastgezet en 

als bolder dient. Na een aantal malen met een geleende 

opduwer en open vlet van scheepswerf Damen te hebben 

gesleept ben ik in 2000 met de Adriaantje gaan varen. Zij 

is genoemd naar mijn oma van mijn vaders kant. Ook mijn 

oma van mijn moeders kant was onlosmakelijk met de 

Gondelvaart verbonden. Zij was vroeger onze pleisterplaats 

voordat we aan boord gingen zorgde zij altijd voor een 

lekker, hartig hapje zoals een kroketje. Helaas is zij enkele 

maanden geleden overleden.”

Marcel vertelt verder:  “Adriaantje is een minisleepbootje en 

biedt normaal plaats aan maximaal drie passagiers. Mijn 

dochter behoort sinds de laatste edities tot de vaste beman-

ning. Dit jaar sleep ik waarschijnlijk de bak van De Jeugd 

van Giessen-Oudekerk. Deze bak wordt opgebouwd aan 

hetzelfde terrein waar vroeger de Heeren van de Noord, die 

in 2018 voor het laatst hebben meegedaan, hun schitteren-

de creaties maakten. Ik heb de bakken van de Heeren altijd 

gesleept totdat hun bak werd vervangen door een grote, 

vierkante bak, die achteraf te groot en te zwaar bleek voor 

mijn bootje.”

Echte feestboten

Marcel: “De bak van TXP Events van Gerben van Dijk en 

Jeroen van Aken heb ik tweemaal gesleept. Dit waren echte 

feestboten en tijdens de aanleg van de tunnel was dat best 

spannend. De vernauwing in de vaarweg door de tunnel van 

de Betuwelijn in aanbouw was een uitdaging om tussendoor 

te varen vanwege de uitstekende steigerpijpen. Twee jaar 

later was de tunnelbuis gereed. Niks aan de hand zou je 

zeggen, maar… de melkbus die achter de bak over de bodem 

sleept, bleef achter de tunnelbuis steken waardoor we geen 

meter vooruitkwamen. Of het sleepwerk moeilijk is? De 

eerste keer dat ik zelf sleepte was best spannend. Het wordt 

in de loop van de tijd gaandeweg gemakkelijker. Bij het 

keerpunt is het zaak om je even goed te concentreren, je wilt 

schade aan anderen te allen tijde voorkomen. Qua moeilijk-

heidsgraad is de hoogte van de bak het minst belangrijk. 

Het gaat meer om de lengte en het gewicht en uitstekende 

delen zoals verlichting” 

“Uit mijn jeugd herinner ik me de bakken van de brandweer, 

‘De eerste keer 
 dat ik zelf sleepte was 
best spannend’

Marcel Bruins: 

WERKENDAM – “Ik heb de liefde voor de Gondelvaart van huis uit meegekregen.” Aan het woord is 

Marcel Bruins. Hij woont al jaren in Werkendam, maar draagt de Gondelvaart nog steeds een warm 

hart toe. Niet alleen gevoelsmatig, maar ook in praktische zin. Zijn opduwertje met de nostalgische 

naam Adriaantje is gebouwd met deelname aan de Gondelvaart als doel. In de aanloop naar de 

Gondelvaart wordt Adriaantje nog even voorzien van een fris laagje verf. 
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die qua opbouw en ontwerp echt grensverleggend waren”, 

vertelt Marcel enthousiast. “Vooral de walvis die echt water 

spoot, heeft veel indruk op me gemaakt, evenals de raket die 

echt gelanceerd kon worden. De Gondelvaart is voor mij nog 

steeds een van de hoogtepunten in het jaar. De organisatie 

van het evenement is een hele toer. Zeker omdat een aantal 

van de kartrekkers wat ouder wordt. Ik hoop dat de reeds in-

gezette verjonging doorzet, zodat dit evenement kan blijven 

voortbestaan. Het is niet alleen een avondje gezellig varen. De 

voorbereiding neemt heel veel tijd in beslag evenals de afron-

ding. Betrokken zijn bij zo’n mooi evenement is een feestje. 

Je kunt alles vanaf de wal bekijken, maar op het water is de 

beleving het meest intens. Ik sleep meestal bakken die aan de 

Noord gebouwd zijn. Deze locatie ligt midden in het dorp. Als 

we ’s avonds terugkomen wordt er daar onder het genot van 

een biertje nog lang gezellig nagepraat.”

‘De eerste keer 
 dat ik zelf sleepte was 
best spannend’

      Uit mijn jeugd herinner ik me de bakken 
van de brandweer, die qua opbouw en ontwerp 

echt grensverleggend waren.
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“De eerste keer dat we werden ingezet hadden we nog geen 

eigen boot”, vertelt Suzanne. “Er werd  gebruik gemaakt van 

een open boot met aanhangmotor die eigendom was van 

de heer en mevrouw Meerkerk. Zij zijn de ouders van vier 

fanatieke leden. Er is toen door leden een bord op gezet met 

de tekst Reddingsbrigade. Onze vereniging houdt zich sinds 

1965 al bezig met ‘zwemmend redden’, dit houdt in dat kin-

deren vanaf een a-diploma kunnen leren hoe ze zichzelf en 

anderen kunnen redden. We wilden  de vereniging uitbreiden 

met ‘varend redden’ en dit was een mooie opstap.” Maartje: 

“In hetzelfde jaar werd de tuin van deze familie versierd met 

reddingsbrigadeattributen. Er werden versnaperingen ver-

kocht zoals snoepzakjes, broodjes frikadel/kroket en drinken. 

Van de opbrengst is een deel van het nieuwe clubgebouw 

betaald.”

Suzanne vertelt verder: “In 2003/2004 is een aantal leden de 

opleiding Varend Redden gaan volgen bij Reddingsbrigade 

Alblasserdam. Met de daar opgedane ervaring zijn onze 

leden in Hardinxveld een eigen vaarafdeling gestart. In 2004 

konden we voor de Gondelvaart een vlet van die brigade 

huren, samen met een vlet van Reddingsbrigade Nederland.” 

“Ook in 2006 hebben we tijdens de Gondelvaart nog ge-

bruik gemaakt van geleend materiaal”, blikt Maartje terug. 

“Een jaar later is bij onze vereniging een vlet gestationeerd 

die toebehoorde aan de huidige Nationale Reddingsvloot 

(NRV). Inmiddels is dit vaartuig vervangen door een snelle 

werkboot. Door heel Nederland zijn er rond de 90 boten 

gestationeerd bij lokale reddingsbrigades en brandweer-

posten. De NRV is bij rampen landelijk inzetbaar, zoals ook 

in Limburg vorig jaar, maar kan ook voor andere doeleinden 

gebruikt worden. Hierbij kun je denken aan opleidingen en 

het beveiligen van evenementen.”

Gekapseisde bak

“Juni 2007 kregen we onze eerste eigen boot, een geschenk 

van Rotary Sliedrecht”, vertellen de dames. “Drie maanden 

later kregen we een Rigid Inflatable Boat (RIB) in bruikleen 

van Bouwmeester Watersport. (Zij is begin dit jaar retour 

gegaan en wordt voor de Gondelvaart vervangen door een 

vaartuig van een collega-brigade). Dit alles hield in dat we 

in 2008 op volle sterkte waren voor de beveiliging van de 

Gondelvaart. We zijn sindsdien altijd met drie boten aanwe-

zig. Eén naast de schoolboot die traditiegetrouw rond het 

midden van de vloot vaart. De tweede boot ligt bij de drukste 

feestboten en de derde is voorin te vinden. Soms is onze 

inzet noodzakelijk. Zo hebben we in 2016 een gekapseisde 

bak geholpen. Hij lag in het donker en de verlichting deed het 

‘In juni 2007 kregen 
  we onze eerste 
 eigen boot’

Reddingsbrigade H-G:

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam is sinds 

de 29e editie (2000) bij de Gondelvaart betrokken. Bestuurslid Suzanne Heikoop en 

Hoofd van de PR-Commissie Maartje Rietveld vertellen over inzet van de brigade en 

over de manier waarop zij de Gondelvaart zelf beleven.”
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niet meer omdat het aggregaat was nat geslagen. Een van 

onze boten is ernaast gaan liggen om te voorkomen dat hij 

door andere deelnemers werd overvaren. Er is ook gecheckt 

of de complete bemanning veilig de wal had bereikt. We 

hebben een aantal keren door heimwee overmande school-

kindjes naar hun ouders op de wal gebracht.”

Maartje is opgegroeid met de Gondelvaart. “Onze reddings-

brigade bemant alle vele jaren vier kaartverkoopposten”, 

vertelt ze. “Ik vind dit ontzettend leuk om te doen. Je krijgt 

heel veel smoesjes te horen, maar ook leuke reacties. 

De omwonenden zijn hartelijk en gastvrij en je ziet soms 

mensen terug die je jaren niet gezien hebt. Als dank hiervoor 

krijgen we een deel van de opbrengst. Zodra de verkooppost 

gesloten is, rijd ik met een enorme vaart met de fi ets naar 

vrienden aan de Neerpolderseweg om van de Gondelvaart 

te genieten.” Suzanne: “Soms roepen mensen onze namen, 

maar zien wij door het felle licht op de boot niet wie het 

zijn. Verder heb ik goede herinneringen aan de McDrijf 

(Gondelvaart 2018). We mochten er met onze boot doorheen 

varen. We kregen via een emmer aan een katrol wat frietjes 

en een hamburger in een authentiek bakje en het was nog 

lekker ook.”

‘In juni 2007 kregen 
  we onze eerste 
 eigen boot’
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In de loods achter het woonhuis aan de Torenweg 12 gonst 

van het van bedrijvigheid. De avondrust wordt verstoord door 

het snerpende geluid van de zaagmachine. De eerste indruk 

als je binnenstapt is dan ook: hout, heel veel hout! “Het 

was aanvankelijk de bedoeling om het dit jaar wat simpeler 

te houden, maar dat is niet gelukt”, vertelt André met een 

brede lach. “We hebben gekozen voor Whitby Abbey (op z’n 

Hardinxvelds ‘K Witnie Abbey), een benedictijner abdij aan 

de noordoostkust van Engeland, waarvan nu alleen de ruïne 

nog over is. We bouwen hem redelijk nauwkeurig na. Een van 

de groepsleden heeft een 3D animatie gemaakt, die als basis 

dient voor het ontwerp.”

GIESSENBURG – Ze waren in 2018 met hun ‘Horigen achter de poort’ de overtuigende winnaars bij 

de grote boten. De leden van bouwgroep ‘Nog eentje dan’ willen ook dit jaar weer serieus meedoen 

met een mooi onderwerp en daarom wordt er hard gewerkt aan een mogelijk nog indrukwekkender 

schouwspel. Een prijs is echter niet het hoofddoel. “We vinden het nog belangrijker dat het publiek 

ervan kan genieten”, vinden Sylvia de Ruijter en André Kooij. “Onze groep telt twaalf leden. Op de dag 

van de Gondelvaart sluiten vrienden en bekenden zich aan.”

De winnaars van de vorige 
editie leggen de lat hoog

Nog eentje dan…
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“Een frame van houten latten wordt bekleed met triplex”, vult 

Sylvia aan. “Het meest imposant zijn de torens, die uit een 

twaalftal elementen bestaan en iets minder hoog zijn dan 

de toegestane elf meter. We gaan ze op een vrachtwagen 

vervoeren. Als ze er eenmaal opstaan zie je pas hoe groot 

ze zijn. Ook dit jaar besteden we weer veel aandacht aan de 

details.” Dat dit geen loze kreet is wordt duidelijk als je het 

bouwwerk bekijkt. Alleen de muren zijn al ware kunstwerkjes. 

Echt mos en klimop maken het plaatje compleet.” 

Veel applaus

André: “Qua kleurstelling gaan we heel zorgvuldig te werk. 

Alle kleuren zijn eerst uitgetest om zo tot het perfecte plaatje 

te komen. De zijkanten van de bak worden bekleed met wil-

gentakken en we zijn nog op zoek naar een (kunst)grasveld. 

Voor de bemanning is een belangrijke taak weggelegd. Zij 

krijgen de rol van toerist en nemen in die hoedanigheid een 

kijkje in het verleden, waarin monniken een belangrijke rol 

hadden. We hebben vorig jaar heel veel applaus gekregen en 

dat motiveert ons om ook het afgesproken rollenspel tot in 

de puntjes uit te voeren.”

In de realisatie van het bouwwerk gaan heel veel 

(vrijwillige) uren zitten. “We komen nu twee avonden per 

week plus de zaterdag bij elkaar”, vertelt het tweetal. “Als 

de bak er eenmaal is dan wordt dit elke avond. We varen 

dan met een bootje rond de bak om te kijken of alles klopt. 

Ook de barbecue is vaste prik en als het mooi weer is 

nemen we een duik in de Giessen. Uiteraard gaan we ook 

een kijkje nemen bij onze concullega’s.” Zonder sponsoren 

geen Gondelvaart. Sylvia en André beamen dit volmondig. 

“Gelukkig hebben we meerdere sponsoren gevonden die een 

bijdrage willen leveren in de vorm van materialen of een gift. 

Zonder hen gaat het echt niet lukken.”

Ook de naam ‘Nog eentje dan’ komt nog even ter sprake.

“We houden van gezelligheid en een biertje en hebben al 

eens gezegd ‘nog eentje dan, maar dit is echt de laatste’”, 

vertelt André. “We leggen de lat erg hoog en dat houdt in dat 

we heel veel tijd aan het bouwen besteden. Het wordt steeds 

lastiger om dit te combineren met onze (jonge) gezinnen. 

Of het echt de laatste wordt? We zullen het zien.”

We leggen de lat erg hoog en dat houdt 
in dat we heel veel tijd aan het bouwen besteden.












