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VAN DE REDACTIE 

 
Kijk naar de foto op de eerste bladzijde en u ziet het grote verschil met 
het weer tijdens de april editie van Kompas. 
 
Op de haven is het een en al bedrijvigheid. Verschillende leden zijn als 
een speer aan het werk om toch maar snel te kunnen varen.  
 
Zelf had ik op het laatste moment even tegenslag omdat er ineens een 
straaltje water uit mijn boegschroef naar binnen kwam. Als dat dan ook 
nog op zondagmiddag gebeurd moet je toch even nadenken wat op dat 
moment belangrijk is. Een korte berekening wees uit dat het hoogstens 
500 liter per etmaal zou zijn. Dat is niet niks als je het ziet, maar nog 
geen paniek. De volgende dag toch benieuwd hoe hoog het water 
binnen zou staan. Circa een halve meter is toch een paar uur pompen.  
Snel een afspraak maken met de werf, daar werd alles in gereedheid 
gebracht om direct te hijsen als ik aankwam.  
 
Toen mijn boot op een bok stond kwam het volgende probleem, hoe 
haal je een boegschroef van 30 kilo eruit, die altijd onder de vloer zit, 
zonder de hele vloer eruit te hoeven breken.  
Het begon met een klein luikje dat in de vloer zat. Al gauw bleek dat 
een flink stuk uit de vloer zagen onontkoombaar was. Na een half uur 
sleutelen lag de boegschroef aan mijn voeten.  
De anode die de boegschroef moest beschermen was weg en putroest 
had een klein gaatje veroorzaakt.  
 
Bij nader inzien realiseerde ik me dat ik alle ‘geluk’ van de wereld heb 
gehad. Stel dat het drie maanden eerder gebeurd dan lig je in het ijs en 
moet je iedere dag pompen tot je kan varen. Of twee maanden later 
dan zit je midden in je vakantie ergens ver weg van je thuishaven. 
 
Gelukkig allemaal niet gebeurd en ik hoop voor u dat er in uw vakantie 
geen gekke dingen gebeuren. 
 
Frank Arons  
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VAN DE VOORZITTER 

 
Beste Vlietstrekers, 
 
Het zomerseizoen is weer begonnen. De 
haven is eventjes een stuk leger omdat 
diverse leden naar de zomerligplaats zijn 
verkast. In de plaats daarvan hebben we 
zomerliggers en passanten. De laatste 
groep lijkt zelfs wat aan te trekken wat 
natuurlijk goed is voor de vereniging 
maar ook voor de stad Den Haag.  
 
De afgelopen winter gerealiseerde 
douche is al enthousiast in gebruik genomen door onze passanten. Ook 
het draadloos internet werkt inmiddels goed en wordt zowel door leden 
als passanten op prijs gesteld.  
 
Eind april hebben we natuurlijk nog een ledenvergadering gehad. In de 
vergadering werden onder meer de jaarcijfers 2012 doorgenomen door 
de penningmeester Cees de Vos en goedgekeurd met een aantal 
adviezen van de kascontrolecommissie ten aanzien van reserveringen 
en het gebruik van de kassa in het clubhuis de Bever.  
 
In de vergadering werd nog gesproken over het eerder geconstateerde 
tekort bij de Kantinecommissie en het royement van het betrokken lid 
dat werd bekrachtigd.  
 
Verder hebben we afscheid genomen van twee bestuursleden, Karel 
Vermij en Roel Siliakus. De vergadering verleende op voorstel van het 
bestuur aan hen het lidmaatschap van verdienste, respectievelijk het 
erelidmaatschap.  
 
De vergadering stemde in met de implementatie van een nieuw 
ledenadministratiepakket wat wel een (lichte) verzwaring van de kosten 
betekent maar er wel voor zorgt dat we een betere en eenvoudiger te 
hanteren administratie kunnen realiseren. Het is de wens om deze 
software per 1 januari in gebruik te nemen in verband met de koppeling 
met de financiële administratie. 
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In de vergadering is tevens het besluit genomen om de overkapping de 
eerste week gratis te laten gebruiken. Na de eerste week blijft een 
financiële vergoeding van toepassing. Hiermee wordt het gebruik ervan 
gestimuleerd en toch gezorgd voor doorstroming zodat iedereen er 
gebruik van kan maken. 
 
De commissies zorgden in de vergadering voor een kort mondeling 
verslag over hun activiteiten in de afgelopen periode. 
 
In de ledenvergadering is een oproep gedaan voor een opvolger van 
Karel Vermij, onze verenigingssecretaris van de afgelopen vijftien jaar.  
Inmiddels kan ik met veel plezier melden dat Ad van Vliet zich bereid 
heeft getoond om deze belangrijke functie te gaan vervullen, ondanks 
een drukke persoonlijke agenda. 
 
Hoewel het zomer is, betekent dat niet dat het bestuur op zijn lauweren 
mag rusten. Activiteiten als het ledenadministratiepakket, het opfrissen 
van ons beleidsplan het invoeren ervan via de commissies en het 
gedateerde huishoudelijk reglement vereisen veel aandacht.  
 
In het najaar zullen we starten met een nieuwe versie van het 
huishoudelijk reglement. Dat zal met een werkgroep worden 
gerealiseerd waar we nog liefhebbers voor zoeken. Enige affiniteit met 
dit soort documenten is wel handig omdat de werkgroep leden zelf 
daadwerkelijk bijdragen geacht worden te leveren. Mocht u 
belangstelling hebben dan verneem ik dat graag. 
 
Ook de Havenmeesters zijn actief met de havenindeling en de parttime 
zomerhavenmeesters zijn actief met het ontvangen van passsanten. De 
Haweco springt in als er gebreken zijn met belangrijke voorzieningen al 
ligt het groot onderhoud even stil. Je moet toch een keer gaan varen 
nietwaar. 
 
Ik wens een ieder een hele goede zomer, gezien het weer van de 
afgelopen tijd kan het alleen maar beter worden! 
 
Aad Harteveld  
Vz WSV De Vlietstreek 
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NIEUWE SLEUTELS VOOR TOEGANG TOT DE HAVEN  
 
Van Piet Swart 
Vz Haweco 

 
In het verleden werd aan de passanten een sleutel verstrekt, die bij 
vertrek in de brievenbus moest worden achtergelaten. 
 
Het gebeurde echter regelmatig dat een passant vergat om de sleutel te 
retouneren.  
 
Daarom worden per 1 oktober het slot van het hek en het slot van de 
deur van de 1

ste
 etage van de Bever vervangen door nieuwe sloten en 

tevens kunnen de deuren worden geopend met een codeslot. 
 
Per lid kan een (1) nieuwe heksleutel afgehaald worden tegen 
inlevering van een oude heksleutel.  
 

Op de zaterdagen in september vanaf 10 uur  
in de Bever 

 
Wilt u meer sleutels dan kunt u een sleutel bijkopen zolang de voorraad 
strekt voor € 2,50 per stuk. 
 
Kunt u niet op een van de zaterdagen dan geven we in het Kompas van 
september een mogelijkheid om toch een sleutel om te ruilen. 
 
Om te voorkomen dat leden tijdens de overgang naar nieuwe sleutels 
geen toegang hebben, kan gebruik gemaakt worden van de volgende 
code; 
 

2.2.3.3 daarna  # (knopje rechtsonder) 
 

Indien een verkeerde code wordt ingetoetst wordt het slot 1 minuut 
geblokkeerd. 
 
Na 1 oktober gaan we er van uit dat iedereen een nieuwe sleutel heeft 
en wordt de code veranderd. 
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WIFI OP DE HAVEN  

 
Van Wouter Polet 

 
Er werd aan mij gevraagd een stukje te schrijven over het draadloze 
internet. Allereerst dacht ik “wat valt daar nou over te vertellen?” Al snel 
besefte ik dat niet alles voor lief moet worden aangenomen en dat een 
stukje uitleg over het gebruik en over de aanleg van ons draadloze 
netwerk best handig kan zijn. 
  
Op het moment dat de vraag naar draadloos internet bij mij terecht 
kwam ben ik eens gaan nadenken over hoe ik hier mee om moest 
gaan. Het opzetten van een draadloos netwerk lijkt in eerste instantie 
vrij eenvoudig. Volgens de internet providers (leverancier van het 
internet) is draadloos internet voor thuis een kwestie van plug & play.  
  
Maar wat nou als er ineens meerdere mensen tegelijk gebruik willen 
maken van Internet? En de ontvangst beschikbaar moet zijn over een 
gebied van ongeveer 3000 vierkante meter waarbij een vaste kabel niet 
snel een optie is? Dan blijkt het ineens niet zo heel erg simpel te zijn. 
Gelukkig heb ik vanuit mijn functie bij mijn werkgever (Waarin ik o.a. 
verantwoordelijk ben voor de automatisering) redelijk wat kennis ter 
beschikking. Wat het nadenken een stuk makkelijker maakt. Als snel 
kwam ik tot de conclusie dat een standaard huis tuin en keuken 
oplossing niet echt een optie zou zijn. Allereerst is het bereik dan niet 
voldoende en vervolgens moet het draadloos internet ook nog eens 
toegankelijk worden voor “passanten”.  
  
Door af te kijken bij leveranciers die ook campings voorzien van 
draadloos internet wist ik waar ik naar moest kijken. Het moest alleen 
betaalbaar blijven. Om de beschikbaarheid over de hele haven te 
krijgen moest ik gebruik gaan maken van meerdere 
ontvangers/zenders. Een ontvanger die ook kan zenden word ook wel 
een toegangspunt genoemd. Deze toegangspunten moesten voldoen 
aan een aantal punten: Makkelijk in onderhoud, waterdicht, slagvast en 
een groot zendbereik. Na goed zoeken op het internet vond ik eindelijk 
betaalbare toegangspunten. Nu kon ik een draadloos netwerk gaan 
opzetten.  
Tijdens het opzetten van een test omgeving op mijn werk besefte ik dat 
het gebruik van toegangscodes en wachtwoorden niet gewenst is. 
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Immers dit vraagt om veel onderhoud. Het gevaar echter van een vrij 
toegankelijk draadloos netwerk is dat iedereen hier gebruik van kan 
maken en dat misbruik via het netwerk van de Vlietstreek dan mogelijk 
kan zijn. Er moest dus toch een bepaalde vorm van beveiliging komen. 
Deze beveiliging noemen we ook wel een “Firewall”. U kunt een firewall 
zien als een metaaldetector poortje bij een vliegveld. Alle mensen die 
aan boord willen stappen moeten door dit poortje. Mocht iemand dan 
ongewenste metalen objecten bij zich hebben dan zal dit poortje een 
alarm laten klinken en zal een beveiliger ingrijpen. Een firewall is het 
poortje en beveiliger tegelijk. Om op het internet te komen moet u door 
dit poortje. En dit poortje controleert op bedreigingen. Zodra er iets 
gebeurd dat gezien word als een bedreiging dan zal dit poortje 
ingrijpen.  
  
Na veel zoeken op het internet besefte ik al snel dat een firewall toch 
best een prijzige grap was. Zeker met de mogelijkheden die onze 
“beveiliger” moest bieden. Ik zat hiermee in mijn maag totdat ik van mijn 
meisje de opdracht kreeg om alle computerspulletjes die ik her en der 
verzameld had in huis eens op te ruimen. Ik heb nog wel eens de 
neiging om spullen te verzamelen en het snel ergens te dumpen onder 
het mom van “daar ligt het voorlopig wel even goed”. Onze voorraad 
kast was daar een mooi voorbeeld van. Zuchtend (zonder dat ze dat 
hoorde natuurlijk) begon ik te ruimen in de kast. En tot mijn volle 
prettige verbazing zag ik in de hoek tussen alle kabels, harde schijven 
en laptopjes een wit doosje staan. Ik had gewoon al die tijd een 
“firewall” tussen de rommel liggen. Vrouw blij omdat de rotzooi weg was 
en ik blij omdat ik mijn firewall had.  
  
Nu snel naar de haven om “ff” (effe) snel draadloos internet te maken. 
Uiteraard was dat een illusie. De hele term “ff snel” is eigenlijk al een 
illusie. De meeste mensen zullen wel gezien of gehoord hebben dat ik 
onze boot volledig aan het renoveren ben. Regelmatig roep ik thuis 
“vanavond sluit ik ff snel de elektra aan” of “ff snel een kast maken”. Het 
enige dat uiteindelijk snel gaat is de tijd. Wat voor mijn gevoel een 
uurtje “programmeren” moest zijn bleek al snel 4 uur werk te zijn. En 
dan had ik alleen nog maar de “firewall” geïnstalleerd en 
geprogrammeerd. Dan moest ik ook nog eens de toegangspunten 
ophangen. Inmiddels hangen er 3 toegangspunten en is veilig 
draadloos internet in de haven een feit. Het aantal toegangspunten zal 
nog met 2 stuks worden uitgebreid. Echter moeten er eerst nog een 
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aantal waterdichte/slagvaste kasten opgehangen worden met daarin 
een stopcontact voor de zender.  
Omdat het systeem nieuw is werkt het natuurlijk niet altijd vlekkeloos. 
Langzaam probeer ik de kinderziektes er uit te halen. De grootste 
boosdoener is het echter ontvangst. Op de steigers gaat het ontvangen 
/ zenden goed. Echter regelmatig hoor ik de opmerking dat in de boot 
het draadloze internet soms niet werkt. Mensen zien het draadloze 
netwerk wel op hun laptop of telefoon maar kunnen geen verbinding 
maken. Ik zal proberen om uit te leggen hoe dit kan. 
  
Alles wat draadloos communiceert, maakt gebruik van zend vermogen 
(De kracht waarmee uitgezonden word). De meeste leden kennen het 
gebruik wel van een 27 mc “bakkie” aan boord wel. Die  “bakkies” 
hebben een zendvermogen van 4 watt  Dit betekend dat je vanaf de 
haven enkele kilometers bereik hebt. Sommige mensen hebben hier 
ook een versterker ( linieer ) bij waardoor zij ineens kunnen zenden met 
25 Watt. Hierdoor wordt het zend bereik met vele kilometers vergroot. 
Die mensen zijn dan hoorbaar in de haven terwijl zij op de kaag aan het 
varen zijn. Alleen doordat een standaard bakkie maar 4 Watt 
zendvermogen heeft ontvangen zij ons niet. Immers het 4 watt signaal 
redt het niet naar de Kaag. 
 

 
 
Dit gebeurd ook met ons draadloze netwerk. De toeganspunten zenden 
met een hoog vermogen ( hoogst gemeten bereik is 5 km! ). Echter de 
gebruikers (laptops, telefoons etc.) zenden met een veel lager 
vermogen. Iedere muur of wand waar het signaal door heen moet levert 
een groot verlies op. Zeker als deze wand van staal is. Doordat de 
toegangspunten een hoog vermogen hebben blijft er genoeg signaal 
over om het netwerk in de boot te zien. Echter het signaal dat terug 
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moet van de gebruiker is dermate zwakker in vermogen dat deze het 
door de wanden niet red. hierdoor ontstaat er een haperende 
verbinding. Vaak kan het kiezen van een andere plek binnen de boot al 
een oplossing zijn. Helaas is het voor de vereniging onbetaalbaar om 
toegangspunten op te hangen die ook de zwakste signalen oppakken. 
En teveel toegangspunten plaatsten geeft weer teveel storing. U leest 
het al, een echte oplossing is hier niet voor. Tenzij de vereniging heel 
diep in de buidel tast. 
  
Om u te helpen bij het maken van een verbinding met ons draadloze 
netwerk heb ik een gebruiksaanwijzing gemaakt. Deze kunt u vinden bij 
het informatiebord en kan ik op verzoek aan u mailen. Ik hoop in ieder 
geval dat ons gratis toegankelijke draadloze netwerk ook helpt bij het 
tevreden houden van passanten en natuurlijk onze leden. 
  
Veel vaar en internetplezier! 
Wouter Polet 
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NIEUWS VAN HET WATERSPORTVERBOND  
 

 
Blauwe Golf 
Zowel in Noord-Holland als in Zuid-Holland wordt gewerkt aan het 
project Blauwe Golf. Net als de groene golf op de weg, kan een blauwe 
golf op het water de doorstroming van het verkeer bevorderen. 
 
Noordzeekanaal-Kagerplassen 
In Noord-Holland wordt gezocht naar de mogelijkheden om de 
doorstroming voor het scheepvaartverkeer te optimaliseren op 
Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder tussen Noordzeekanaal en 
Kagerplassen. Alle stakeholders zitten aan tafel. Deze zijn ingedeeld in 
de groepen recreatievaart, beroepsvaart, wegbeheerders en 
vaarwegbeheerders. 
 
Top 10 
Er is een top 10 gemaakt van de wensen, welke vervolgens verder zijn 
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uitgewerkt. Het Watersportverbond heeft zich sterk gemaakt voor een 
zondagmiddagopening voor de brug over Rijksweg A9 over Zijkanaal C. 
Een ander knelpunt voor de recreatievaart is de spoorbrug over het 
Spaarne in Haarlem. 
 
Oplossingen 
In een volgende workshop is gezocht naar oplossingen. Deze lagen in 
de sfeer van meer en kortere openingstijden; zondagmiddagbediening 
voor het gehele traject, gebruik van een tijdklok bij de bruggen tot het 
creëren van een tweede route om Haarlem heen over de Mooie Nel. 
Arcadis gaat aan de slag met alle gegevens en komt na de zomer met 
haar bevindingen. Vervolgens is de politiek aan zet. 

Zuid-Holland 
In Zuid-Holland wordt niet naar één bepaald traject gekeken. Eerst 
worden de knelpunten  bepaald en vervolgens naar mogelijke 
oplossingen. Uit de discussie blijkt dat er geen generieke oplossingen 
zijn, maar dat er maatwerk geldt voor ieder knelpunt. Een van de 
belangrijkste oplossingen lijkt communicatie en informatie. Ook voor dit 
gebied gaat Arcadis aan het werk.  
 
Zie hier voor een uitgebreid achtergrond artikel over dit onderwerp op 
de site van Verkeerskunde. 
 
Containerterminal 
Bij Alphen aan den Rijn is een containerterminal gebouwd. Het 
Watersportverbond is betrokken geweest bij besprekingen over de 
veiligheid rond de terminal. Er is nu een brochure uit over de nieuwe 
situatie. De provincie Zuid-Holland heeft ook een folder uitgebracht 
over veilig varen op de Gouwe. 
 
Aquaduct A4 
In de A4 wordt onder de Oude Rijn een aquaduct gebouwd. Hierdoor 
zal de Oude Rijn de komende jaren verschillende keren gestremd 
worden. De A4 wordt zowel verdiept als verbreed voor het wegverkeer. 
Check voor de meest actuele stand van zaken altijd 
de scheepvaartberichten  
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NST EN VERLIESREKENING 

 
DE ZOMERPUZZEL  

 
Ondanks dat velen de winterpuzzel te moeilijk vonden is de redactie 
toch tevreden met het aantal goede inzendingen. Voor de komende 
zomer hebben we zelfs drie puzzels geselecteerd.  
 
En uiteraard belooft de redactie weer een 
sieraad voor de winnaar. Deze keer een 
geslepen agaat gevat in een zilveren kast. 
Inzenden voor 1 september a.s. per email 
aan de redactie. (zie pagina 1) 
 
Als u twee puzzels oplost, dingt u twee 
keer mee voor de prijs. Bij drie goede 
puzzels, drie kansen op de prijs. Als 
meerdere deelnemers een goede 
oplossingen insturen wordt er geloot.  
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Voor de diagonale sudoku mailt u de cijfers in de 
vier hoeken naar de redactie, volgorde met de klok 
mee. 
 
 
Horizontaal, verticaal en diagonaal .mogen de 
cijfers 
 1 t/m 9 maar een keer voorkomen. 
 
  

7 4 8 6

5

6 9 7 1 4 3

5

7 1 3 5 9

5 4 8

1 6 2

9

2 6 4 5 9
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Voor de ‘letter sudoku’, mailt u de letters in de vier 
hoeken naar de redactie, volgorde met de klok 
mee.. 
 
 
Gebruikte letters zijn; 
 
A, E, I, K, L, O, P, S, T. 
 
  

T A K

P E K O

O K

O T I P E

T S L P

T A

L I S T P

P I O
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De oplossing van de kruiswoordpuzzel zijn de letters in de 
donkere vakjes, van boven naar beneden., mailen naar de 
redactie  
 
Horizontaal 
2. landvast 
3. kleur navigatielicht 
4. pakkingbus op de schroefas 
6. daardoor stimuleert biodiesel bacteriegroei in de tank 
 
Verticaal 
1. stootkussen 
2. rechterkant van een schip  
5. licht boven in de mast 
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1

2

5

3

4

6
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Oomen, J.P.C.M. 28 juli  1928

Voorhei jen, A.C.M. 3 jul i 1948

Sleeuwaegen-v.Hooy 17 juli  1964

Mahieu-Arons, S. 26 juli  1976

Naam GebDatum

Buys, A. 19 aug. 1930

Hoenstok, C.H.M. 15 aug. 1937

Persoon, N.C. 20 aug. 1937

Muller, M.J.B. 17 aug. 1942

Plas, K.W. van der 29 aug. 1942

Heer, A.M.C. de 5 aug. 1946

Dijk-Keus, J.I. 8 aug. 1947

Laar, J.F.G.E. v.d. 28 aug. 1951

Overeinder, S. 20 aug. 1958

Lans, A.J. v.d. 17 aug. 1964

Lans, J.W.C.H. v.d. 20 aug. 1970

Somaidien, M.K. 22 aug. 1970

Raupp, C.J.H. 14 aug. 1971

Roos, J.K. 11 aug. 1979

Osendarp, H. 28 aug. 1979

Naam GebDatum

Heyer, G. den 26 juni 1929

Wellhüner, C.A. 30 juni 1935

Delft, G.C. van 2 juni 1941

Tims, G.H. 11 juni 1944

Steegers, C.C. 12 juni 1946

Nordlund, J.O. 3 juni 1953

Zwan, S.J. v.d. 30 juni 1955

Tetteroo, D.P. 28 juni 1956

Harteveld, A.M.(Ton) 23 juni 1959

Persoon, J.C. 5 juni 1963

Bruijn, R.J.P.R. de 10 juni 1966

Mathijsen, J. 29 juni 1966

Kortekaas, M. 4 juni 1967

Jansen, M. 24 juni 1970

Vreedenburgh, R. 9 juni 1971
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MUTATIEFORMULIER 
 
Teneinde de administratieve verwerking correct te laten verlopen, 
dienen alle mutaties met gegevens van een lid, aspirant-lid of donateur 
van WSV “De Vlietstreek” schriftelijk opgegeven te worden.  
 
Ter vereenvoudiging kunt u dit formulier gebruiken.  
 
Ondergetekende (naam) : 
 
Adres : 
 
Postcode/Woonplaats : 
 
Geeft hiermede de volgende veranderingen aan 
WSV “De Vlietstreek” op: 
 
Nieuw adres : 
 
Postcode/Woonplaats : 
 
Telefoonnummer : 
 
Emailadres : 
 
Opzegging lidmaatschap per : 
 
Wijziging lidmaatschap in donatie : 
 
Opzegging dient te geschieden uiterlijk één maand voor het einde van 
het verenigingsjaar, 31 december, aan; 
 
Mieke Polet 
Du Meelaan 500 
2722 ZL Zoetermeer 
E-mail: m.a.polet@casema.nl 
 


