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Diverse records gebroken
Nederland is pontjesland, dat is algemeen bekend. De drukte bij een pont(je) kan heel verschillend zijn.
Grote ponten in een doorgaande route krijgen duizenden passagiers te verwerken. Ga maar eens kijken bij
de pont naar Amsterdam Noord die achter het Centraal Station vertrekt. Vierentwintig uur per dag, zeven
dagen per week kun je daar door vakkundig personeel worden overgezet.
Daarnaast zijn er echter ook vele pontjes, waar men blij is met 10.000 passagiers in een zomerseizoen. Niet
dat deze pontjes minder belangrijk zijn. In tegendeel. Deze kleinschalige pontjes vormen vaak een
welkome verbinding in fiets- en wandelroutes. En het personeel is dan wellicht geen beroepskracht, de
deskundigheid en klantvriendelijkheid bereikt toch vaak hoge waarden.

Pontje Steur (bij Werkendam), waar één van de records werd gebroken.
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Dit jaar kwamen diverse veerponten in het nieuws met de mededeling dat er een record was gebroken.
Zonder uitputtend te zijn noemen we er een paar:
 Vlissingen - Breskens : Op 31 augustus werd de vijfmiljoenste passagier overgezet sinds de opening
van het fiets- voetveer in maart 2003.
 Werkendam - Steur : Op 29 augustus trotseerden twee fietsers het toen slechte weer, en werden
verrast met een gastvrij onthaal als 10.000ste passagier.
 Zaandijk - Zaanse Schans : Het bestuur van de stichting liet weten, dat ze dit jaar al bijna 10.000
passagiers overzetten, een aantal waarop ze best trots zijn.
 Midden Delfland : Eind augustus werd bij het pontje over het Bommeer bij de Kwakelweg de
miljoenste betalende passagier sinds het begin van de veerdienst in 1989 begroet.
 Pontje Ham : Bij dit pontje zijn inmiddels 500.000 betalende passagiers overgezet.
En zo zijn er nog wel meer records te noemen. Aan die records kunt u zelf ook meewerken. Gaat u een
rondje wandelen / fietsen / rijden, maak dan dat rondje eens met een pontje. Wie weet bent u de
volgende passagier die de krant haalt met een gebroken record.

