
70 JAAR ASV
In de nieuwsbrief van augustus 2015 stond al vermeld dat de Algemeene Schippers Vereeniging 70 jaar bestaat en dat daar de ko-
mende nieuwsbrieven aandacht aan besteed zal worden. Als we de gehele geschiedenis van de ASV willen vertellen zal daar echter 
de gehele nieuwsbrief voor nodig zijn het komende jaar. Dat gaan we dus maar niet doen want, in het heden gebeuren er ook zaken 
waarvan het van belang is dat de binnenvaart ervan op de hoogte wordt gebracht door de ASV.

De ASV is met de nieuwsbrief, zoals we die nu nog kennen, in 1983 begonnen. De komende nieuwsbrieven zullen we vanuit het 
archief een aantal artikelen plaatsen die toen in de nieuwsbrieven hebben gestaan. Voor de een herkenning of herinnering omdat ze 
erbij waren. Voor een ander een leerzaam moment over de geschiedenis van de binnenvaart.

Veel leesplezier!

Deel 3

Spertijden. Nagenoeg iedere schipper weet de betekenis van dit fenomeen. Het ongehinderd doorstromen van het wegverkeer, 

Voorwaar een loffelijk streven, van diverse gemeenten die deze, voor de schipper, discriminerende regeling zal toe passen.
Loffelijk, voor de weggebruiker. Vreemd is het, dat diezelfde gemeenten het geen probleem vinden om in diezelfde spitsuren grote 
vuilniswagens te laten rijden, die stapvoets de ene straat na de andere doorschuifelen tijdens hun nuttige werkzaamheden en daarbij 
het verkeer behoorlijk vertragen. 
Januari 1990

“En mijne heren waarmee kan ik u van dienst zijn?”

“Wij zijn binnenschippers en wij willen een vergunning om een demonstratie te houden, omdat men in een van onze binnenhavens 
een groot aantal ligplaatsen van ons af wil nemen en dat pikken wij niet”

“Wel dat kan geregeld worden. U hebt recht om te protesteren als men u onrecht wil aandoen. Als ambtenaar kan ik verklaren, dat ik 
geheel achter u sta. Ook wij hebben van dit recht – dat gelukkig kan in een democratie- meer dan eens gebruik gemaakt.
En met succes kan ik gerust verklaren. Welke datum had u voor uw demonstratie in gedachten?”

“Wij willen op de 25ste een protestmars langs de bedreigde kade maken. Er doen honderden schippers mee.”
“O..eh..hum.. zou het u ook schikken de 24ste uw demonstratie te houden? De 25ste komen namelijk de werklui om de borden met 
de tekst ‘verboden te meren’ te plaatsen en dan loopt u die mensen zo voor de voeten ziet u…” 
Mei 1990.

De vliegende politieagent uit Helmond. 

Een agent in Helmond met vliegen als dure hobby
Kreeg het voor elkaar, door een goede lobby
Op staatskosten mocht hij van de grond
En vloog lustig in het rond.

Er was één voorwaarde aan verbonden
Boeven moesten boeten voor hun zonden
Dat is geen probleem, elke dag
Minstens één overtreding tegen het gezag.

Maar boven water, is het niet om te huilen?
Geen schipper die het water wou vervuilen.
Hij naar de krant, want dit is geen manier
Hij vliegt juist met zo’n plezier.

Zo gaat dit niet, want de agent uit Helmond
Moet dan weer blijven aan de grond.
Vliegen is dan wel gedaan
En agentje moet de straat op gaan.

Moraal
Nu echter vliegt met elke vlucht
Wel ons belastinggeld in de lucht.
Voor fouten vlieg je naar het VROM
Die legden een goede regeling om 
April 1992

De schippers die bij de EMO op de Maas-
vlakte moeten laden, worden op het uur 
besteld door de EMO.

Dit loopt echter regelmatig uit de hand.
De schippers hebben de volgende afkor-
ting bedacht voor de EMO

E = Eventueel
M = Morgen
O = Overmorgen
December 1994
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De vertegenwoordigers van de ESO uit België, Frankrijk en Nederland hebben in een vergadering van de Europese Kommissie 










