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Voorzitter:  
 
Aad Harteveld 
Eendenlaan 7 
2566 VZ  Den Haag 
tel. 06-289 03 103 
email: voorzitter@wsvdevlietstreek.nl 
 

Haven- en Werfcommissie: 
 
Thijs Sickens de Wal 
 
 
email:  
haweco-voorzitter@wsvdevlietstreek.nl 

Secretaris: 
 
Ad van Vliet 
Jan van Kanrede 54 
2901 TB Capelle a/d IJssel 
tel. 06-231 13 794 
email: secretaris@wsvdevlietstreek.nl 
 

Havenindeling/ligplaatsen: 
 
Havenmeester: 
Ton Harteveld tel: 06-506 64 560 
email: havenmeester@wsvdevlietstreek.nl  
 
Begeleiding zomerhavenmeesters / werkb.: 
Ton Polet         tel: 06-273 49 932 
email: m.a.polet@casema.nl 
 

Penningmeester: 
 
Cees de Vos 
Beetslaan 62 
2281 TK  Rijswijk 
tel. 070-304 03 91 
email: 
penningmeester@wsvdevlietstreek.nl 
 

Kantinecommissie: 
 
Voorzitter: Iris van Vianen-Persoon 
tel. 070-394 66 14 
Overige commissieleden: 
Mieke v.d. Linde (penningmeester) 
Ton en Vera v.d. Valk 
email: kantine@wsvdevlietstreek.nl 

Ledenadministratie: 
 
Frank van der Maaten 
De Savornin Lohmanlaan 503 
2566 AM  Den Haag 
tel. 06-511 82 353 
email: 
ledenadministratie@wsvdevlietstreek.nl 
Wijzigingen alleen via mail of schriftelijk! 
 

Evenementencommissie: 
 
Voorzitter: Henk Kort 
tel. 070-394 04 86 
Penningmeester: vacature 
Commissielid: Arie van Reest 
email:  
evenementen@wsvdevlietstreek.nl 
 

Algemeen bestuurslid: 
 
Wouter Polet 
 
Automatiseringscommissie: 
 
Wouter Polet 
email: automatisering@wsvdevlietstreek.nl 
 

Redactie: 
 
Henry Terlouw 
Esmoreitplein 25 
2531 EJ  Den Haag 
email: redactie@wsvdevlietstreek.nl  
 

Betaling dient te geschieden op 
rekeningnummer: 
IBAN:NL02INGB0005607263.BIC:INGBNL2A 
t.n.v. WSV De Vlietstreek 
Ledenadministratie 
’s Gravenhage 

Overige redactieleden: 
 
Wilko Thijssen  
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VAN DE REDACTIE 

 
 
Van de redactie 
 
In het najaar en de winter liggen de meeste watersportverenigingen in 
Nederland er maar een beetje verlaten bij. Bij onze vereniging is dit 
precies andersom. In de zomer is het vaak rustig omdat iedereen erop 
uit is getrokken met zijn boot. Maar ’s winters bruist het bij  
WSV De Vlietsreek juist van de bedrijvigheid in en om de Bever.  
 
Dat ze bij onze club van een feestje houden, hebben gezien bij de 
viering van het 45-jarig bestaan. Op andere dagen wordt de stilte 
doorbroken doordat er druk getimmerd en geklust tijdens de 
klusbeurten. Ook ledenvergaderingen van onze vereniging zijn altijd 
drukbezocht. De Bever zit daardoor regelmatig gezellig vol en er is altijd 
wat doen. Hieronder een paar ‘ kiekjes’  die de redactie geschoten 
heeft.  
 
Met vriendelijke groet, 
Wilko Thijssen en Henry Terlouw 
 

 

LUSTRUM 45 JAAR 
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GROTE SCHOONMAAK 

LEDENVERGADERING 
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VAN DE VOORZITTER 
 

 
 
Nieuwjaarstoespraak op zondag 3 januari 2016 
 
Welkom op de 45

e
 nieuwjaarsreceptie van WSV de Vlietstreek. 

 
Onlangs hebben we elkaar nog gezien bij een gezellige borrel om die 
45 jaren met elkaar te vieren! Georganiseerd door onze vrijwilligers van 
de kantine en evenementencommissie, net zoals deze receptie. Mijn 
dank daarvoor. Want je moet er maar aan willen gaan staan om met 
hapjes en drankjes rond te rennen als iedereen lekker staat te borrelen! 
En dan straks ook nog even de rommel opruimen… Daarvoor hebben 
ze op z’n minst een applausje verdiend, toch? 
 
Al met al was 2015 weer een bewogen jaar. De gemeente Den Haag 
heeft ons als bestuur lekker beziggehouden maar ook andere 
overheden en regelgevingen. Zo achterhaalden we dat we toch wat 
vergunningen misten om ons clubhuis te kunnen openen en bleek dat 
onze statuten niet meer geldig waren. Om deze problemen op te 
kunnen lossen, hadden we dus nieuwe statuten nodig maar bleken ook 
onze reglementen aangepast te moeten worden.  Dat hebben we als 
vereniging ongelooflijk snel opgelost. Binnen een week of zes is alles 
vernieuwd en zelfs door de ledenvergadering geaccordeerd.  Daaruit 
blijkt ook wel een groot vertrouwen van de leden in het huidige bestuur 
wat ik zeer waardeer.  
 
Met de nieuwe statuten kunnen we -naast de vergunningen- ook de 
nodige subsidies aanvragen bij de gemeente voor projecten, zoals 
elektriciteitskasten op de steiger en onze watervoorziening. De 
uitvoering van deze projecten moeten wachten totdat we de subsidies 
ook daadwerkelijk hebben gekregen. 
 
Verder heeft de gemeente ons aardig beziggehouden met de 
ontwikkeling van de omgeving van de Maanweg, de Melkweg en de 
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Rotterdamse Baan. Vermoedelijk hebben we voor eind april een 
vierbaansweg naast ons hek wat de omgeving toch drastisch wijzigt.  
Zo wordt gewerkt aan een wandelpad langs de haven aan de kant van 
het restaurant Mama Kelly. Dit pad eindigt dan bij KPN op het 
Maanplein via een brug over de rijbanen van de aan te leggen 
verlengde Melkweg. Ik weet dat dit nog slechts plannen zijn en plannen 
kunnen altijd wijzigen maar het wordt wel steeds concreter en kan voor 
ons grote gevolgen hebben. Het is dus ook zaak dat het Bestuur daar 
veel aandacht aan besteedt en participeert bij het concretiseren van de 
plannen om onze belangen zo goed mogelijk te verdedigen. Wel 
moeten we ons realiseren dat we soms water bij de wijn moeten doen. 
 
Gelukkig gebeurt er ook veel aan onderhoud in onze haven. De 
Haweco -onder enthousiaste aanvoering van Thijs- heeft ook dit jaar 
weer veel werk verzet, mede met de hulp van de werkbeurten. Onder 
andere is er veel aan het steiger gedaan en de Bever ziet er een heel 
stuk beter uit dan een jaar geleden. En … voor het eerst in jaren 
hebben we weer een goede geluidsinstallatie!   
 
Het bezoek aan onze haven was dit jaar bijzonder te noemen en zeker 
in het voorjaar toen de KNMC met een 25-tal grote jachten onze haven 
bezocht. Door Ton en Wouter was alles goed geregeld waardoor deze 
gasten nog met plezier terugdenken aan hun bezoek aan Den Haag.  
Ook heeft de haven de hele zomer van 2015 goed vol gelegen. We 
hebben nu nog steeds een gast aan het steiger en de havenmeester 
Ton heeft reeds 15 aanvragen voor de zomer van 2016 dus ook voor de 
zomer van 2016 verwachten we een hoge bezetting.  
 
Verder hebben we nog allerlei minder zichtbare mensen die belangrijke 
taken voor ons verrichten zoals bijvoorbeeld de kascontrolecommissie, 
de reglementscommissie, de ledenadministratie en vele anderen die 
voor de vereniging iets doen, al dan niet in een officiële functie. Ik kan 
vandaag echter niet iedereen noemen die iets voor onze vereniging 
doet en daarom zou ik iedereen vanaf deze plaats, namens de leden 
willen bedanken voor hun inzet in 2015. Ik hoop dat we ook in 2016 op 
hen mogen rekenen om deze vereniging draaiende te houden. 
 
Dat zeggende zou ik met jullie willen toasten op het nieuwe jaar. Mogen 
we maar weer veel plezier op het water beleven! 
 
Aad Harteveld 
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VAN DE KANTINECOMMISSIE 
 
Beste mensen,  
 
De nieuwe bar-indeling is gemaakt. We zijn deze maanden tot aan het 
vaarseizoen zaterdag en zondag open!! We zijn blij met onze nieuwe 
vrijwilligers, Arie van Reest en Nicolien Busscher. We willen hen 
hartelijk welkom heten bij de groep.  Arie van Reest zorgt ervoor dat we 
alle zondagen open zijn. Dus kom gerust langs voor een bakkie of een 
borrel en wellicht is er zelfs genoeg animo om een kaartje te leggen.  
 
In overleg met Diana en Wouter komt er weer een 
pannenkoekenbakfestijn op zaterdag 27 februari vanaf 17.00 uur! 
Inschrijving is 5 euro voor jong en oud. Onbeperkt pannenkoeken eten 
dus kom gezellig langs met je kinderen en kleinkinderen, neefjes en 
nichtjes. Inschrijven kan bij iris.vianen@live.nl of 06-83 38 33 22. 
 
Met vriendelijke groeten,  
Iris van Vianen 

   

mailto:iris.vianen@live.nl
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BAR-INDELING 

 
Openingstijden: 

Zaterdag 10:00-17:30 
Zondag  11:00-17:30  

 
Datum Bediening Evenement 

Zaterdag 6 februari Ab Brule  

Zondag 7 februari Arie van Reest  

Zaterdag 13 februari Silvia  

Zondag 14 februari Arie van Reest  

Zaterdag 20 februari Riet Persoon/Marleen Gourmet 

Zondag 21 februari Arie van Reest  

Zaterdag 27 februari Iris Pannenkoeken bakken 

Zondag 28 februari Mario   

Zaterdag 5 maart Ab Brule  

Zondag 6 maart Arie van Reest  

Zaterdag 12 maart Henk en Ineke Kort  

Zondag 13 maart Arie van Reest  

Zaterdag 19 maart Riet Persoon/ Marleen  

Zondag 20 maart Nicolien Busscher Darten 

Zaterdag 26 maart Silvia  

Zondag 27 maart Eerste paasdag gesloten  

Zaterdag 2 april Mario  

Zondag 3 april Arie van Reest  

Zaterdag 9 april Riet Persoon/Marleen Scheveningsedag 

Zondag 10 april Arie van Reest  

Zaterdag 16 april Ab Brule  

Zondag 17 april Arie van Reest  

Zaterdag 23 april Diana  

Zondag 24 april Mario  

Zaterdag 30 april Iris   

Zondag 1 mei Arie van Reest  
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EVENEMENTEN COMMISSIE 
 

20 februari - Gourmetavond 
27 februari - Pannenkoekenfestijn 

20 maart -  Dart middag 
9 april - Scheveningse dag 

  
 
Op 20 maart organiseren wij een dartmiddag!. We starten op 12:00 
uur. De kosten zijn € 3,50 per persoon. U kunt zich inschrijven door een 
mail te sturen naar: jhmkamphuis@ziggo.nl. Er wordt koppel tac tic 
gespeeld, u moet wel zelf een koppel samenstellen. 
 
Met vriendelijke groet, 
De evenementen commissie. 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:jhmkamphuis@ziggo.nl
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AED EN REANIMATIECURSUS 
 

Regelmatig krijgen we als bestuur het voorstel om een AED 
(defribrillatieapparaat) ergens in de haven op te hangen. Behalve dat 
daar wat praktische haken en ogen bij komen kijken geven we op dit 
moment meer prioriteit aan nu de kennis om te kunnen reanimeren. 
Ieder jaar trachten we een cursus van de grond te krijgen waar leden of 
partners daarvan aan deel kunnen nemen om op dat gebied wat bij te 
leren. Dat de leden deze kennis ook graag opdoen bleek wel aan de 
aanmeldingen, liefst 20 mensen wilden meedoen. Op zaterdag 23 en 
zondag 24 januari heeft Diana Storm (de partner van Peter Keijzer) een 
drietal uitgebreide trainingen verzorgd.  Tweemaal een cursus voor 
beginners en een cursus herhaling voor degenen die reeds eerder een 
dergelijke training hebben gekregen. Diana geeft deze cursussen ook 
professioneel dus alle materiaal zoals reanimatiepoppen en zo waren 
daarom ook beschikbaar. De cursisten krijgen zelfs een officieel 
certificaat. Dit jaar konden we dankzij Diana deze cursus kosteloos 
aanbieden wat het mogelijk maakte om veel mensen mee te laten doen. 
Op de foto’s kun je zien dat alle leeftijden van onze vereniging 
vertegenwoordigd waren.  De cursisten hebben geleerd hoe ze een 
AED apparaat moeten gebruiken maar ook hoe ze moeten reanimeren. 
Een noodzakelijke vaardigheid in mijn ogen als iemand in je nabijheid 
iets overkomt. 
 
  

DIANA GEEFT CURSUS 
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Hopelijk kunnen we deze nieuwe traditie (dit was de tweede keer) 
volhouden om ieder jaar een aantal mensen in de gelegenheid te 
stellen deze vaardigheden op te doen. Ik wil Diana in ieder geval 
hartelijk bedanken voor alle moeite die ze geheel belangeloos als nieuw 
lid heeft genomen om mensen iets bij te brengen. De cursisten wil ik 
een compliment geven voor hun betrokkenheid en de wil om iets 
nieuws te leren of bij te houden om iemand anders te kunnen helpen in 
geval van nood. 
 
Hopelijk lukt het volgend jaar weer! 
 
Groet, 
 
Aad Harteveld 
 
 
 

 
  

ER WORDT FLINK GEWERKT 
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EN DAN ZELF… 

…VOORDOEN 
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CURSUSSEN 
 
U kunt zich weer opgeven voor de volgende cursussen: 
- Vaarbewijs I 
- Vaarbewijs II  
-  Marifonie.  
 
Voor Vaarbewijs II moeten de volgende materialen zelf worden 
aangeschaft en mee worden genomen: 
1. Het cursusboek uitgegeven door de ANWB 
2.   Een plotter, dit is een soort doorzichtige liniaal met een draaiknop  
3. Een passer. Dit is een soort steekpasser om afstanden op de 

kaartrand te meten. Veelal in mooi glimmend nieuw staal. Alles is 
bij de ANWB te koop. 

 
De data: 
 
Vaarbewijs II:  8,11,15 februari 
 
Vaarbewijs I:   7,10,14,17 maart 
 
Marifonie:   omstreeks einde april.  
 
Alle cursussen worden op de Residentie gegeven. Meer informatie of 
inschrijven, dat kan bij Ingrid en Gijs van de Residentie, 
ingridengijs@gmail.com of telefonisch: 0652044544 
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Kom onbeperkt pannenkoeken eten 

met je kinderen, kleinkinderen, 

neefjes en nichtjes. 

 

 

Aanmelden in de Bever of bij Iris van Vianen 

06-83383322 of per mail: iris.vianen@live.nl  
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Zaterdag 20 Februari 
Gourmet avond 

Aanvang 19.00 uur 

Gezellig met z’n allen gourmetten! 

U kunt zich inschrijven in de Bever. 

Graag vooraf afrekenen bij de gastvrouw Iris van 
Vianen of overmaken op de rekening van de 
penningmeester (NL02 INGB 0005 6072 63). 

Deze smulpartij kost slechts € 15.00 inclusief wijn. 

De inschrijving sluit op 14 febr. i.v.m. de inkoop. 

Wel zelf uw bakpannetje meenemen. 
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VERJAARDAGSKALENDER 
 
Jarig in februari 

 
Willem Busscher    04-02-1963 
Gino Langer     09-02-1962 
Roel Siliakus Sr.    09-02-1938 
Gerard Hagebeek    14-02-1942 
Jaap van der Kolk    15-02-1940 
Albert Persoon     17-02-1977 
Dan Persoon     18-02-1974 
Joop Kamphuis     22-02-1940 
Cor Westerduin     23-02-1935 
Rob van Hemert    28-02-1959 
Gemma Nijssen-Castenmiller   29-02-1944 
 
Jarig in maart 
Ben van Oosten    08-03-1941 
Peter Keijzer     08-03-1977 
Aad Groen     11-03-1937 
Frank Arons     13-03-1946 
Mieke Polet-Krijgh    13-03-1950 
Arthur van Bukel    14-03-1979 
Ron Westdorp     26-03-1956 
Dirk Silvius     29-03-1950 
Leen Keus     30-03-1947 
Jaap Triep     30-03-1960 
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LEDENADMINISTRATIE 

 
In 2015 zijn drie van onze leden en een partner van een oud-lid 
overleden. 
 
Leo Dommanschet  19-08-2015 
Willem Donker   01-08-2015 
Adri Hogervorst-Swarts  31-10-2015 
Bert Withaar de Jong  11-11-2015 
 
 
In 2015 werd door negen leden hun lidmaatschap opgezegd. Dit waren 
Roman Ansems, Marco Bulsing, Wally Frankena, Johanna van der 
Lans, Jan Nordlund, Cees Rutgers, I.E.M. van Schie-Wellhuner, Jeroen 
Simons en Ben van Zwol. 
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SLEPEN 
 

Mag het slepen door kleine schepen nog wel? 

In diverse publicaties is aandacht geweest voor de discussie over het 
slepen of duwen door kleine schepen. Dit spitst zich toe op kleine 
schepen, dat wil zeggen schepen tot 20 meter, die andere kleine 
schepen slepen of duwen. Of u dat nu doet als vriendendienst of 
beroepsmatig, volgens de huidige wetgeving mag dat niet. 

Immers, “uw schip is bestemd of wordt gebruikt voor …. sleep of duw 
activiteiten”. Zo valt te lezen in het Binnenvaartbesluit artikel 1. Onder 
andere in het blad “INFO 20M”, het informatieblad voor de grote 
pleziervaart, is een degelijk artikel over dit onderwerp verschenen. Dit 
inclusief de geldende wetsteksten en diverse praktijkvoorbeelden. 

 
 
Inmiddels is bij velen wel het beeld ontstaan dat de huidige wetgeving, 
en de toepassing daarvan, in de praktijk wringt. Dat de wetgeving 
aangepast zal worden, is zeker maar onduidelijk is nog waar en hoe. 
Gezien de discussies wordt door belanghebbenden gehoopt op een 
milde uitleg en handhaving. 
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U blijft buiten deze discussie als u het hulpbehoevende schip naar de 
dichtstbijzijnde veilige plaats sleept. Teneinde het daar over te dragen 
aan professionele hulp. Dat is dus, in de regel, NIET de gebruikelijke 
thuishaven. U blijft ook buiten de discussie als u een schip langszij 
neemt en het zo naar een veilige plaats of de thuishaven brengt. 
  
Later volgt meer informatie voor eigenaren van een sleepboot welke 
voor pleziervaart worden gebruikt. Ik verwijs u hiervoor door naar de 
vakbladen van deze groep. 
  
Karel Vermij 
 

 

 
 
 
 

  

GEZELLIG DRUK IN DE BEVER 
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PAPIEREN VAARBEWIJS 

Als u uw vaarbewijs hebt behaald voor 2001, dan is dat afgegeven als 
een papieren exemplaar. Zonder pasfoto en met kenmerken die wellicht 
deels vervaagd zijn. Om fraude te voorkomen is in latere jaren een 
kunststoffen model, creditcard formaat, verstrekt. Als u deze heeft, 
hoeft u niets te doen. Maar de papieren exemplaren hebben inmiddels 
hun geldigheid verloren en u loopt daarmee kans op een boete. Tot het 
einde van dit jaar kunt u bij de Vamex een nieuw exemplaar aanvragen. 

Ga naar www.vamex.nl voor de gratis omruil.  

Karel Vermij 

 

  

http://www.vamex.nl/
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LEKKER ETEN… 

…EN NOG MEER LEKKER ETEN 
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MUTATIEFORMULIER 

 
Om de administratieve verwerking goed te laten verlopen, 
moeten alle mutaties van de gegevens van een lid, aspirant-lid of 
donateur van WSV “De Vlietstreek” schriftelijk opgegeven 
worden.  
 
Daarvoor kan dit formulier gebruikt worden.  
 
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 moet uiterlijk één maand voor het einde van het 
verenigingsjaar, 31 december, doorgegeven worden aan: 
 
Frank van der Maaten 
De Savornin Lohmanlaan 503 
2566 AM Den Haag 
tel. 06 5118 2353 
mail: ledenadministratie@wsvdevlietstreek.nl 

mailto:ledenadministratie@wsvdevlietstreek.nl

