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VAN DE VOORZITTER

VAN DE REDACTIE
Wie had dat gedacht? Na die, zeg maar, verlengde herfst/winter in het
voorjaar, toch nog zo’n onovertroffen mooie zomer! Wat hebben we ervan
kunnen genieten. En wat is het weer nu ineens weer omgeslagen.
Windstoten kracht 8 en slagregens slaan tegen de ramen. Helaas, de zomer
is nu echt voorbij…
Maar, ondanks het natte begin van de herfst, zijn er toch nog wel leuke
dingen om naar uit te kijken. Zoals de Vlietdagen komend weekend 13, 14
en 15 september. Ik hoop dat ons verenigingsblad nog op tijd bij u aankomt,
zodat u als u dit leest, misschien nog een borreltje kunt komen drinken en de
optocht kunt meemaken.
En misschien een goed idee om de donkere herfst- of winteravonden te
besteden aan de marifoon- of vaarcursus? Goed voor uw eigen veiligheid en
die van anderen, zoals onze voorzitter terecht zegt (pagina 6). Karel Vermij
zal je er alles over kunnen vertellen.
En inmiddels is de puzzel in het kompas uitgegroeid tot een populair
onderdeel onder de Vlietstrekers. Het aantal goede oplossingen van de
zomerpuzzel is weer toegenomen, ten opzichte van de vorige keer. Als je
hebt meegedaan, kijk snel op pagina 13 of je het exclusieve sierraad
gewonnen hebt!

Beste Vlietstrekers,
Vorige keer wenste ik eenieder een goed vaarseizoen. Echter, als je de
berichten in het scheepvaartblad de Schuttevaer en de gewone kranten een
beetje hebt gevolgd, was dat blijkbaar niet voor iedereen weggelegd.
Verschillende aanvaringen tussen recreatievaartuigen en binnenvaart
hebben verscheidene levens gekost. Ook de toenemende populariteit van
sloepen op de binnenwateren hebben afgelopen week weer een leven
gekost in een eenzijdig ongeval met een sloep.
Het aantal ongevallen lijkt toe te nemen. De ongevallen doen in ieder geval
geen goed aan de verhoudingen tussen beroepsvaart en recreatievaart.
In ons vakantiereisje naar Frankrijk hebben we daar voorbeelden van gezien
waar ik mij andere jaren minder bewust van ben geweest.
Binnenvaartschippers die zo dicht langs jachten varen dat ze kunnen kiezen
om over de boeien te varen of over ook voor hen ondiepe gedeelten te
varen, schippers die het schip schuin in de sluis leggen om te verhinderen
dat er recreatievaart mee kan schutten. Bijna standaard lijkt te worden dat
binnenschippers geen antwoord geven over de marifoon aan jachten en ze
ook niet oproepen bij knellende situaties met soms desastreuze gevolgen.

En natuurlijk komt er deze winter weer een winterpuzzel, in het volgende
nummer (Kompas november) kunt u die weer verwachten. Voor nu, veel
leesplezier en een fijne herfst toegewenst!

13, 14 en 15
september
Foto
Ria Steegers

5

6

Maar, ook de pleziervaart treft blaam, met een jacht van 10 meter midden op
de Waal varen is ook niet handig. Zeker als je niet al te vaak achterom kijkt.
Recreatieschippers lijken vaak niet op de hoogte te zijn van regels, of van
mening te zijn dat die voor hen niet gelden. Ook wordt de snelheid van
binnenvaartschepen vaak onderschat. Allemaal zaken die de
verdraagzaamheid naar elkaar niet verbetert. Het project van de overheid
“varen doe je samen” is een heel goed initiatief maar heeft zeker nog niet
voldoende resultaat geboekt.

De zomerhavenmeesters hebben de afgelopen maanden ieder een week,
sommigen meer, de passanten ontvangen en wegwijs gemaakt. Ook hebben
zij er voor gezorgd dat het sanitair, de wc’s en onze douche schoon waren.
Zij zijn deze periode weer het visitekaartje van de vereniging geweest en
hebben dat prima gedaan. Ik ben benieuwd welke suggesties zij dit jaar
hebben om als vereniging nog gastvrijer te kunnen zijn voor deze passanten.

Als watersporters kunnen we daar zelf ook iets aan doen. Haal bijvoorbeeld
je vaarbewijs, ook al ben je dat vanuit het vaartuig dat je bestuurt misschien
niet verplicht. Voor sommige watersporters gaat er dan toch een wereld open
waar je de veiligheid voor jezelf, je familie en anderen enorm mee vergroot.
Koop een marifoon zodat je beter op de hoogte bent van de voornemens van
grote schepen in je nabijheid op het water. Cursussen voor het vaarbewijs en
het marifooncertificaat worden eigenlijk ieder jaar wel georganiseerd binnen
de vereniging.
Iets anders is natuurlijk ons gedrag op het water. Met elkaar rekening
houden bijvoorbeeld is misschien een dooddoener maar nog regelmatig zijn
daar voorbeelden dat dit beter kan. Je kunt wel voorrang hebben, maar is de
andere partij zich daar ook bewust van? Bij het passeren van sommige
bruggen, bijvoorbeeld de Spanjaardbrug in Leiden, kun je er vergif op
innemen dat een open bootje vermoedelijk op het laatste moment over de
verkeerde wal de hoek om komt, zeker op een mooie zondagmiddag. Pas
dus je snelheid aan. Dat scheelt weer in de schade en persoonlijke
ongelukken. Kortom, er is nog een hoop te verbeteren.
In onze haven kun je al merken dat het einde van het seizoen een beetje in
zicht komt. De geluksvogels die maanden aaneengesloten reizen (Kees en
Ria bijvoorbeeld) liggen alweer in de haven en langzaam druppelen al de
eerste winterstallers binnen.
We hebben nog geen beeld van het aantal passanten wat we hebben gehad,
maar het wat slechtere weer van het voorseizoen heeft daar wel invloed op
gehad. Niettemin lag de haven in de zomer aardig vol met zomerstallers die
de havenmeesters actief binnen hebben gehaald. We vergeten weleens dat
daar aardig wat werk aan vast zit op een moment dat veel mensen reeds
met vakantie zijn. Mijn dank voor jullie inspanningen Ton Harteveld, Mieke
en Ton Polet.
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Met name de vraag hoe we meer passanten kunnen aantrekken is
belangrijk. We hebben daar ruimte voor gedurende de zomer, het is
financieel belangrijk voor ons en daarmee vervullen we een belangrijke
toeristische functie voor de omliggende gemeentes.
De Vlietstreek moet meer op de kaart komen te staan bij de watersporters
als een leuke vereniging waar je prima een paar dagen veilig je boot kan
stallen tijdens een bezoek aan de omliggende steden. Ook moeten we als
Vlietstreek beter bekend zijn bij de bestuurders van deze gemeentes. Voor
het bestuur van de vereniging zijn dit belangrijke doelen om de komende
periode aan te werken. Ik heb dat vooral gemerkt bij de laatste
bijeenkomsten over de Rotterdamse baan. Men is zich niet altijd bewust van
ons bestaan en houden daar dan ook niet altijd voldoende rekening mee.
Vanuit het bestuur hebben we dan ook een zogenoemde zienswijze
ingediend ten aanzien van de overlast en vermindering van parkeerplaatsen
gedurende en na de aanleg van de Rotterdamse baan.
Zoals het er nu naar uitziet gaat de aanleg in 2014 starten. Uiteindelijk zal
ook de Maanweg aangepakt worden waar we zeker nog wat overlast van
verwachten. Het is nog onvoldoende bekend of de aanleg van de tunnel zelf
overlast zal geven maar dat zal vooralsnog niet leiden tot een langdurige
blokkering van de vaarweg. Het bestuur houdt de vinger aan de pols en zal
communiceren wat dat voor ons betekent.
Natuurlijk moet er ook weer veel intern gebeuren zoals een vernieuwing van
het beleidsplan en de invoering van een nieuw ledenadministratiepakket.
Onze nieuwe secretaris Ad van Vliet moet nog formeel geïnstalleerd worden
(ledenvergadering), maar is al voor een deel op stoom. Het valt natuurlijk niet
mee om Karel Vermij na vijftien jaar secretaris op te volgen maar dat komt
vast goed.
We gaan er weer een mooi winterseizoen van maken!
Groet
Aad Harteveld
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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
retourneren.
Daarom worden per 1 oktober het slot van het hek en het slot van de deur
ste
van de 1 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 neem dan contact op met Roel
Siliakus via het onderstaande mailadres.
roelsiliakus@ziggo.nl
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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CURSUS VAARBEWIJS OF MARIFOON
Wellicht heeft u de berichten gezien in de media. Enkele schokkende
berichten over recreanten, die overvaren zijn of op andere wijze in botsing
kwamen met de beroepsvaart. Daarbij vielen ook doden te betreuren.
Of de discussie over het verplichtstellen van marifoon voor recreanten. Dit in
navolging van België.
Heeft u het gevoel dat het wijs is uw theoretische kennis te vergroten of te
verbreden? Stuur mij dan even een e-mail. Bij voldoende belangstelling zal
weer cursus worden gegeven voor leden en donateurs van de vereniging.
Afhankelijk van de belangstelling moet u denken aan de herfst van dit jaar
en/of het voorjaar van volgend jaar.
Stuur de e-mail naar: karel.vermij@ziggo.nl.
Geef aan waar uw belangstelling naar uit gaat.
Wellicht tot ziens.
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NST EN VERLIESREKENING

DE ZOMERPUZZEL
De redactie is zeer tevreden met het aantal
inzendingen. Jammer genoeg waren niet alle
inzendingen foutloos, maar we hadden toch
twee leden met een goede oplossing van alle
drie de puzzels. Dit gaf ze drie kansen in de
loting op de prijs. Helaas voor hen en de
andere inzenders met een goede oplossing
gaat deze keer de prijs naar Piet Kelder.
(twee goede oplossingen).
De redactie feliciteert hem hierbij.

Voor de diagonale sudoku was de goede oplossing
de vier cijfers in
de hoeken
2 7 4 3 9 8 5
gezien in de
leesrichting, dus
1 3 8 6 2 5 7
2-1-8-7

De uitreiking vindt plaats tijdens de
Algemene Leden Vergadering in november.

De letter sudoku
had als oplossing
in de leesrichting,
L-S-T-K.
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Waren de meeste gevraagde
woorden zo in te vullen, het
woord GLAND, algemeen in
Nederland uitgesproken als
GLAN, maar in oorsprong
afkomstig uit de Engelse taal
en daarom ook nog als
zodanig geschreven.
Google de woorden
“pakkingbus en schroefas” en
u ziet het woord gland met
een D aan het einde. De
oplossing was dus, G-D-R
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De kruiswoordpuzzel kende
een addertje onder het gras.
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MISBRUIK VUILCONTAINER
Gezien op het publicatiebord.

De container is bedoeld voor klein afval en bovenal als service voor
passanten!
Helaas hebben we leden die het teveel moeite vinden hun vuil van het
weekend mee naar huis te nemen. Echter, samen met de bagage ligt
het vuil zo in de auto, om het vuil (niet de bagage) thuis in de
vuilcontainer te werpen.
Ook lijkt het noodzakelijk om koelkasten, matrassen
verpakkingsmateriaal als dozen, niet in elkaar gevouwen, kapotte
surfplanken en andere zaken in de container achter te laten.
Een hele berg isolatiedekens, niet meer nodig, dus bij de
werkcontainer neergeflikkerd.
Misschien moet er in de komende vergadering een voorstel komen
om het pad naar de haven wat breder te maken. Kunnen we af en toe
ook een autowrakkie of oude keuken kwijt.
Kortom mensen, denk nou eens na. Denk eens aan een ander
(moeilijk?)
We streven naar een keurige jachthaven in plaats van een vuilnisbelt,
gebruik de container waar hij voor is.
Zien we misbruik, spreek daar de dader op aan.
De container is bedoeld voor klein afval en bovenal als service voor
passanten!
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VAN DE VOORZITTER EVENEMENTENCOMMISSIE
De start van het vaarseizoen was voor veel watersporters niet echt geweldig
door de lage temperatuur, maar dat is zeker goedgemaakt in de maanden
juli en augustus.
Als deze Kompas verschijnt dan zitten we al weer bijna aan het einde van de
zomer. Dat betekent dat er voor de komende herfst en wintermaanden weer
evenementen georganiseerd gaan worden. In de maand september komt de
evenementencommissie bij elkaar en wordt een planning gemaakt met data
en activiteiten.
Deze planning zal in Kompas en op posters in de Bever bekend gemaakt
worden. In oktober komt er geen Kompas uit, dus let voor de komende
activiteiten goed op de posters in de Bever.
Tot ziens op een van de evenementen!
Met vriendelijke groet,
Henk Kort
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VERJAARDAGSKALENDER

MUTATIEFORMULIER

Naam
Buurman, J.H.F.
Loos, N.F.H. van der
Sens, A.C.
Valk, J.A. van der
Persoon, A.J.T.
Brule, J.A.P. van de
Winden, M.A. v.d.
Toet, S.
Kelder, A.C.
Krijgh, C.A.
Burk, J. van
Franssen, M.
Ansems, R.G.
Koelman v Doornik, H.W.

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.

GebDatum
25 sept. 1934
11 sept. 1936

Ter vereenvoudiging kunt u dit formulier gebruiken.

15 sept. 1943
23 sept. 1946
30 sept. 1946
01 sept. 1947
09 sept. 1947
01 sept. 1950

Ondergetekende (naam)

:

Adres

:

Postcode/Woonplaats

:

Geeft hiermede de volgende veranderingen aan
WSV “De Vlietstreek” op:

12 sept. 1952
07 sept. 1954
29 sept. 1962
12 sept. 1973
03 sept. 1976
14 sept. 1977
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Naam
Paulusse-Gregoire, MDA
Blok, C.
Buijtelaar, J.
Duijne, R.D.v.
Polet, A.R.
Vliet, A.N. van
Vos C. de
Valk, A.G.M. van der
Batenburg, A.G.
Harteveld, A.M. (Adri)
Hakkaart, R.
Hogervorst, P.A.M.
Siliakus Jr, R.
Hoogenes, H.
Dijk, A. (Macdonald)
Harteveld, N.

GebDatum
11 okt. 1930

Nieuw adres

:

Postcode/Woonplaats

:

Telefoonnummer

:

Emailadres

:

Opzegging lidmaatschap per

:

26 okt. 1939
09 okt. 1941
15 okt. 1943
11 okt. 1948
26 okt. 1950

Wijziging lidmaatschap in donatie :

03 okt. 1955
09 okt. 1957
07 okt. 1959
20 okt. 1961
17 okt. 1963
28 okt. 1966

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

30 okt. 1967
05 okt. 1971
08 okt. 1974
26 okt. 1993
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