Nieuwsbrief
Hierbij de laatste nieuwsbrief van dit memorabele
vaarseizoen.
Vaartochten
Vaartochten verzorgen in tijden van Corona is lastig.
Toch hebben we in het afgelopen vaarseizoen nog
aardig wat mensen kunnen laten genieten van de fraaie
Goudse grachten en de vaarwegen in de omgeving.
Uiteraard met kleinere groepen en conform de
richtlijnen van het RIVM.

Tijdens het hoogseizoen hebben we de historische
grachtentochten met de Jan Salie vier keer per dag
gevaren in plaats van de gebruikelijke twee keer.
Kortom, ondanks alle beperkingen zijn we behoorlijk
druk geweest. Hopelijk kunnen we volgend seizoen
weer ouderwets het water dun varen. Maar de
komende maanden gaan we eerst weer aan de slag met
het onderhoud aan de schepen.

Oktober 2020
Trekvaarten
Ook de unieke trekvaarten op de Hollandsche IJssel
tussen Oudewater en Hekendorp met ijsselaak Den
Onthaestingh gingen gewoon door. Nou ja, gewoon,
met minder passagiers aan boord uiteraard. Maar het
enthousiasme was er niet minder om. In totaal joegen
de stoere werkpaarden en Ron en Frank, de jagers van
Paard aan het Werk, de monumentale platbodem op 8
zaterdagen langs het historische jaagpad heen en terug
naar de Goejanverwellesluis. Het leverde weer
onvergetelijke ervaringen op.

De jagende paarden, de kabbelende golven tegen de
boeg en de weidse uitzichten over de boomgaarden en
landerijen.
En onderweg veel bekijks van wandelaars en de gasten
van camping De Boogaard.
De jagers en de paarden stellen zich aan u voor:
De jagers (de mannen die de paarden mennen) zijn Ron
Le Poole en Frank van Vliet, beiden van het bedrijf Paard
aan het Werk.

En: Ivor (rechts op de foto), een 10 jarige ruin.
Ivor is een Nederlands trekpaard, bij velen beter bekend
als ‘nen Bels’. Ivor weegt ongeveer 800 kg. Hij is de
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oudste en meest ervaren medewerker van Paard aan
het Werk, steun en toeverlaat bij zware klussen.
En Vilma , een 5 jarige merrie van het Noriker ras.
Dat is een oud paardenras, met een historie van ruim
400 jaar. Het ras stamt oorspronkelijk uit Oostenrijk,
maar Vilma is gekocht in een stoeterij in Slowakije.
Norikers werden speciaal gefokt voor hun hardheid en
soberheid, waarmee ze hoog in de bergen kunnen
overleven. Paard aan het Werk heeft voor haar gekozen
vanwege haar vriendelijk karakter en enorme
trekkracht, waarmee zij nooit teleurstelt. Vilma mag dan
met haar 750 kg iets lichter zijn dan Ivor, in trekkracht
doet ze absoluut niet voor hem onder!

Oktober 2020
Plassentochten
Nog meer positief nieuws! Dit seizoen verzorgde de
rederij voor het eerst ook vaartochten op de Reeuwijkse
Plassen! Gasten van vakantiepark Landal De Reeuwijkse
Plassen konden op zondagen aanmonsteren op de
westlander Jan Compagnie voor een recreatieve tocht
door het uitgestrekte plassengebied. De deelnemers
waren enthousiast, over de fraaie flora en fauna en,
vooral de kinderen, over de onverwachte tussenstop bij
de bekende ijscokar onderweg.

De tuigen.
Let u ook eens op de tuigen die gebruikt worden. Om de
hals van het paard zit het lederen gareel, met daarom
heen het (metalen) haam. Een gareeltuig rust op de
schouders van het paard en maakt het voor het paard
mogelijk om het hele gewicht in te zetten om de
maximale trekkracht te leveren.
Als de omstandigheden het toelaten, zal de Jan
Compagnie vanaf volgend jaar ook worden ingezet voor
de Kaasvaarten vanaf Landal naar de wekelijkse
Kaasmarkt (donderdag) op de Markt in Gouda.
Houd de website in de gaten: www.reederijdeijsel.nl
En dan is er natuurlijk nog Lotje, de Jack Russel.
Lotje is de trouwe metgezel die altijd meegaat als Ron
en Frank met de paarden op stap gaan. Met haar
vriendelijke karakter zorgt zij voor een charmeoffensief
dat niemand kan weerstaan.
Als u meer wilt weten over het werk met de paarden,
kijk dan eens op de website
www.paardaanhetwerk.nl

Foto: De westlander, omgetoverd tot historische
trekschuit voor NTR opnames van nieuwe serie:
Het Binnenhof (afl. Gebroeders De Witt)
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