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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt het eerste nummer van het Kompas van 2015. Mooi om te
zien dat de nieuwjaarsreceptie zo gezellig en druk bezocht was dat de
voorzitter het niet aandurfde zijn terugblik op 2014 zonder microfoon te
geven. Natuurlijk heeft u naar deze terugblik uitgekeken.
In dit Kompas ook een ingezonden brief met daarin de oproep om de
Bever weer vaker te vullen met gezelligheid. Ik hoop dat we allemaal
weer snel eens langs komen in de Bever. De Kantinecommissie heeft
komende maanden nog wel een paar leden nodig om alle bardiensten
te vullen. Iets voor u?
Ook de Evenementencommissie is weer druk bezig om allerlei
activiteiten te organiseren. De eerste activiteit is de gourmet op 14
februari. Heeft u altijd al meer dan één haring schoon willen maken?
Grijp u kans en laat ons dit zien op de Scheveningse dag.
In dit nummer stellen de twee nieuwe bestuursleden zich ook aan u
voor. Zij hebben hun taak vol enthousiasme opgepakt.
Naast twee reisverslagen is er in dit nummer van het Kompas ook weer
een puzzel te vinden.
Ik hoop dat u dit nummer weer met veel plezier zal lezen en ik zie al
weer uit naar jullie bijdragen voor het volgende nummer. Want jullie
bijdragen is het Kompas!
Met vriendelijke groet,
Henry Terlouw
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VAN DE VOORZITTER
Beste Vlietstrekers,
Op de nieuwjaarsreceptie waren er dermate veel leden dat het voor mij
ondoenlijk leek om zonder geluidsversterking een terugblik op 2014 te
geven. Ik heb het toen ook maar beloofd om dat in het Kompas alsnog
te doen. Dus bij deze…..
Ook afgelopen jaar is er weer veel gebeurd bij de Vlietstreek waarvan ik
graag wat zaken naar voren wil halen zonder iemand tekort te willen
doen.
Zo zijn er diverse gezellige evenementen georganiseerd door de
evenementencommissie met ondersteuning van de Kantinecommissie.
De Kantinecommissie heeft er zoals altijd weer voor gezorgd dat iedere
weekeinde de Bever toegankelijk was voor de leden. Ook is de
Kantinecommissie op de nieuwjaarsreceptie weer in touw geweest om
het gezellig te maken.
De Haven en Werf commissie heeft afgelopen jaar weer veel
onderhoudswerk verricht aan de steigers en het clubhuis de Bever. Ook
is er een goede bezetting van de haven geweest door de inspanningen
van de Havenmeesters en zomerhavenmeesters.
Met elkaar hebben we ook gezorgd voor een nieuw Huishoudelijk en
Havenreglement omdat de oude te gedateerd waren. Uiteraard heeft de
tijdelijke Reglementencommissie daar alle voorwerk voor gedaan en is
het in de ledenvergadering afgerond tot een goed en actueel reglement.
Dit najaar hebben we afscheid genomen van twee bestuursleden,
Mieke Polet en Piet Swart. Thijs Sickens de Wal en Wouter Polet
hebben de opengevallen posities in november op zich genomen.
Gezien het feit dat vijfentwintig procent van de watersportverenigingen
ernstige problemen heeft met het invullen van bestuursfuncties, is het
dus best bijzonder te noemen dat we zo snel opvolgers bereid hebben
kunnen vinden in onze kleine vereniging.
In de Kascontrolecommissie hebben met de laatste ledenvergadering
veel nieuwe mensen plaatsgenomen. Ik hoop echter wel dat daarbij de
in jaren opgedane (verenigings)kennis wordt doorgegeven aan de
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nieuwe leden. We hebben immers als vereniging een goede controle
van de financiën nodig.
Onze redactie moeten we zeker niet vergeten. Henry heeft het stokje
met succes overgenomen van de oude redactieleden en als vanouds
het Kompas gemaakt. Hij zit echter wel om hulp verlegen, dus wie gaat
hem helpen?
Ook moet ik de ledenadministratie even noemen. De ledenadministratie
is met E-captain aan de slag gegaan en zeer succesvol mag ik wel
zeggen.
In 2015 staat er weer van alles te gebeuren. Zowel binnen als buiten de
vereniging.
-

Bezoek van de KNMC met een 30-tal schepen. Vermoedelijk
heeft dit ook een uitstraling naar de politiek vanwege de
omgevingsplannen.
Aanleg van twee extra havens in Den Haag
Doorvaart mogelijkheid in Den Haag vergroten
Start aanleg Rotterdamse baan
Binckhorstlaan afsluitingen en veranderingen
Vervanging van de Hoornbrug, of toch (voorlopig)niet?

Uiteraard is het van belang dat het bestuur zorgt voor een
betrokkenheid van de vereniging bij deze plannen. Dat is dan ook een
speerpunt voor 2015.
Intern:
-

Renovatie Bever (intern)
Toiletcontainer naar HTM?
Onderhoud van het steiger (gefaseerd)
Beleidsplan 2015

In ons clubhuis de Bever is een ploeg vrijwilligers al actief aan de gang.
Op het moment dat ik dit schrijf is een groot deel van het plafond alweer
netjes vernieuwd. Het kaarten moest wel een avondje wijken voor de
activiteiten, maar nood breekt wet.
Onze secretaris is in onderhandeling met de HTM om een extra stukje
grond te mogen gebruiken om onze toiletcontainer op te plaatsen. Voor
de Vlietstreek is dat zeer gunstig, omdat we al erg weinig ruimte
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hebben en de aansluiting op het riool eenvoudiger wordt; dus veel
goedkoper. Zodra er een formele goedkeuring op papier is, zullen we
het hek gedeeltelijk weghalen en de container verplaatsen naar het stuk
kade naast de Bever.
De vernieuwing van het steiger loopt gestaag door. Deze winter
vernieuwen we het deel van het hoofdsteiger dat het meest gebruikt
wordt tot aan het eerste drijvende steiger. Met de werkbeurten is hier al
mee aangevangen.
Het bestuur is gestart met de vernieuwing van het beleidsplan. Het plan
van 2012 is voor een deel nog steeds actueel, maar we zullen zeker
met het oog op de ontwikkelingen het beleid bij moeten stellen. Op de
ledenvergadering in april zal het vernieuwde plan aan de leden worden
voorgelegd waarbij aandacht wordt besteed aan onderwerpen als;
-

Veel faillissementen van jachthavens
Afname watersporters en demografische ontwikkelingen
Aantrekken van betrokken leden blijkt steeds moeilijker
Verandering van verenigingslid naar ligplaatshouder
Balans tussen prijzen en beschikbare baten

Naast al die activiteiten willen we natuurlijk allemaal weer snel gaan
varen, maar voorlopig moet er nog wel wat aan onderhoud gebeuren.
Bij de een blijft het onderhoud beperkt tot het oppoetsen van het
polyester en bij de ander een flinke verbouwing om een nieuwe motor in
te bouwen. Ook zijn er wat schepen waar nauwelijks naar omgekeken
wordt. Daar zullen we de betreffende leden op aan gaan spreken om te
voorkomen dat er grotere problemen ontstaan zoals we eerder hebben
ervaren met het zinken van een jacht in de haven.
Ik wens ieder alvast veel plezier met de voorpret in de aanloop naar het
vaarseizoen.
Aad Harteveld
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NIEUWE VOORZITTER HAWECO
Hallo Vaarvrienden,
Ik ben Thijs Sickens de Wal, ik ben getrouwd met Paulien we hebben
twee dochters Rosa en Celine. We zijn in oktober 2013 lid van WSV de
Vlietsreek geworden. Na een jaar kwam de vraag of ik wat voor de
haven kan betekenen.
Omdat ik toch al jaren lid ben geweest van een scouting, sprak mij het
verenigingsleven wel aan. Ik vind zelf ook dat je ook iets kan doen voor
de club, als je zo goedkoop een ligplaats hebt. Sinds november 2014
ben ik voorzitter van de HaWeCo. Zo zal je me vaak bij werkbeurten
zien om zo de mensen te leren kennen.
Groet, Thijs

Dit is onze boot de GUUST
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VAN KAJUITBOOTJE TOT BESTUUR
Zondagmorgen, een ochtend waarop ik veel te vroeg wakker werd
gemaakt. Mijn vrouw dacht dat het al heel laat was en besloot iedereen
heel snel beneden aan tafel te zetten om te eten. Een beetje vaag kijk
ik langs mijn kopje koffie naar de klok. 9 uur? Waarom dat gehaast? Al
snel bleekt dat zij zich vergist had in de tijd en dat we rustig wakker
hadden kunnen worden….
Ineens besef ik dat het de 25e is. Ik moet nog kopij aan leveren voor
het krantje. Een stukje schrijven voor de leden en wat meer over mijzelf
schrijven. En wat vertellen over mijn keuze om het bestuur in te gaan.
Best lastig. Ik ben nl. helemaal geen schrijver.
Mijn lieve vrouw geeft een opzetje: “Je kunt toch gewoon schrijven dat
je moeder gestopt is en dat jij met een mes op de keel gedwongen werd
om de familienaam hoog te houden door in het bestuur te stappen”
Glimlachend kruip ik toch maar achter mijn laptop. Niets is natuurlijk
minder waar. Mijn moeder heeft vele jaren haar uiterste best gedaan
om de vereniging te ondersteunen. Op haar eigenwijze en
gecombineerd met haar scherpe geheugen kon zij het bestuur
adviseren. Doordat mijn ouders al vele jaren lid zijn, wist (en weet nog
steeds) mijn moeder hoe regels tot stand zijn gekomen en hoe
bepaalde zaken geïnterpreteerd moeten worden. Heel handig bij het
schrijven van bijvoorbeeld een herzien reglement. Waar anderen
vooruit kijken wist zij het verleden toch vast te houden en op die manier
conflicterende regels te voorkomen. Inmiddels werd het voor mijn
moeder tijd om dingen los te laten. Tijd om andere mensen de ruimte te
geven om als team de vereniging de toekomst in te leiden.
Als kind groeide ik op binnen onze vereniging. Altijd zag ik de
samenhorigheid van de leden. Er was natuurlijk veel steigerpraat en
vele evenementen volgden elkaar op. Als er iets gedaan moest worden,
waren er altijd mensen bereid om de draad op te pakken en de nodige
dingen te doen. Naarmate ik ouder werd, verloor ik de diepe interesse
in watersport. De tijd van dienstplicht kwam en uiteindelijk besloot ik als
beroeps bij de marine te gaan. Al vrij snel ging ik samen wonen en voor
je het weet rijd je met een sleurhut richting het zuiden om als
“modelgezin” in de zon te gaan zitten.
Toch bleef het water trekken en uiteindelijk kreeg ik de sleutels van een
klein polyester kajuitbootje (6 meter). Ik was weer op het water! Al snel
11

kwamen mijn vrouw en ik tot de conclusie dat het bootje geen succes
was. De 9.9 Yamaha startte op zich vrij makkelijk. Vanuit de kleine
haven aan de Meerlaan in Leidschendam ging het goed. Het motortje
had alleen de slechte eigenschap om te stoppen zodra ik het water van
de Vlietlanden op ging. Altijd op die plek moest ik roeien. En roeien met
een kajuitbootje van 6 meter is echt geen succes. Net als het slapen
trouwens. De details zal ik jullie besparen, maar het bootje werd al snel
verkocht.
Mijn toenmalige vrouw had ook niets met water. Van water werd je nat
en nat was niet goed. Dit resulteerde weer in een vouwwagen en lange
ritjes naar het zuiden.
Een paar jaar later zat ik met mijn huidige vrouw op de bank te
bedenken wat we met de vakantie gingen doen. Mijn vader liet vallen
dat mijn oom zijn boot, een westlander, wilde verkopen en vroeg zich
hardop af of het niet mogelijk was om deze boot te lenen om eens te
kijken wat mijn vrouw en kinderen van het waterleven vonden. Een
telefoontje was zo gepleegd en voor ik er erg in had was ik weer aan
het varen. De liefde voor de watersport ging gelijk weer door mijn
aderen en niet alleen bij mij. Het hele gezin was verkocht. Een nieuwe
uitdaging ontstond. Wij wilden heel graag varen, maar geld voor een
boot was er nog niet. Mijn oom zag deze liefde en bood mij een unieke
kans om zijn boot te kopen met een zeer gunstige regeling. Ik heb
staan dansen in de woonkamer, toen deze regeling werkelijkheid werd.
Wij hadden een boot! En dan ook nog eens de boot waar ik als kind
vele keren mee heb mogen varen.
De kinderen waren al net zo blij. Gaan we dan een nieuwe naam
verzinnen pap? Uiteraard stemde ik toe. Immers dit was echt een
“gezinsding”. Laten we dan maar gezamenlijk zoeken naar een nieuwe
naam. Al snel werd de nieuwe naam gevonden: “Blijvertje”.
Zij, die mij goed kennen, weten wat die naam inhoudt. Maar veel
belangrijker: de kinderen, mijn vrouw en ik weten het heel erg goed.
Een boot bracht natuurlijk ook gelijk verantwoordelijkheden mee. De
boot moest een vaste ligplaats hebben en ik wist dat er nog het een en
ander moest gaan gebeuren aan onderhoud. De connectie met de
Vlietstreek was weer geboren. De verenigingshaven die deel uitmaakte
van mijn jeugd, was ineens weer in beeld en een onderdeel van de
toekomst. Bekende en onbekende gezichten zorgde er voor dat wij ons
snel “thuisvoelden” in de vereniging. Mijn vrouw besloot al snel om af
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en toe achter de bar te gaan staan en ik ging naar aanleiding van een
vraag vanuit het bestuur mijzelf bezig houden met automatisering. Want
ook in onze vereniging ontstond er ongemerkt vraag naar bijvoorbeeld
WiFi.
Terwijl ik langzaam de ouderdomsproblemen van onze boot ontdekte,
werd het mij steeds duidelijker: het “Blijvertje” had een grondige aanpak
nodig. De boot was volledig geïsoleerd met spijkerwol. De nare
eigenschap hiervan is dat dit vocht opneemt en ook niet meer los laat.
De wanden bleken vochtig en er ontstond schimmel op diverse plekken
in de boot. Het laminaat ging ook steeds boller staan. Ik besloot om de
boot tot op het metaal te strippen. Gewoon alles er uit breken en dan
weer rustig op bouwen. Een project waarvan ik totaal geen besef had
wat dit zou brengen. In grove lijnen ben ik best handig. Ik hoef echt niet
te klagen over 2 linkerhanden. Maar nooit had ik het besef gehad dat je
eigenlijk plaatwerker, timmerman, elektricien, dieselmonteur en schilder
moest zijn. Diverse malen liep ik tegen vraagstukken aan waarvan ik
niet wist wat ik er mee moest. De ijverigheid was binnen de vereniging
niet onopgemerkt gebleven. Regelmatig kwamen er mensen kijken wat
er allemaal gebeurde aan boord. Het grote voordeel hiervan was dat er
altijd wel advies gegeven werd. Gevraagd en ongevraagd, maar altijd
met de beste bedoelingen. Ook hier blijkt weer dat er toch een grote
samenhorigheid is binnen onze vereniging.
Steeds vaker werden er vragen gesteld, waardoor ik ongemerkt meer
betrokken raakte bij vernieuwingen. Neem bijvoorbeeld de website, die
was er wel maar stond stil. Dus toch maar de nodige wijzigingen
aangebracht. Of bijvoorbeeld de emailadressen. Zou het niet handig
zijn als daar ongeacht de persoon een algemeen mailadres voor bleef
bestaan. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bestuur@wsvdevlietstreek.nl .
Uiteindelijk kwam de vraag om eens mee te kijken naar een financieel
pakket. Doordat ik van oudsher al eens betrokken was bij de
ledenadministratie- mijn moeder deed de ledenadministratie en ik
beantwoordde vragen omtrent mogelijkheden met Excel- wist ik hoe
complex onze ledenadministratie was. Door de nauwe betrokkenheid
van het bestuur samen met de mensen die het project E-captain
(financieel leden pakket) deden, merkte ik weer hoe leuk het is om
samen binnen de vereniging nieuwe mogelijkheden te realiseren.
Door een open plek in de haweco nam ik op verzoek tijdelijk plaats in
de haweco. Tijdens de diverse vergaderingen merkte ik hoe lastig het
kan zijn om bepaalde vraagstukken uit te laten voeren. Diverse
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onderhoudsvraagstukken leken simpel maar brachten weer andere
vragen met zich mee. Iedereen heeft een bepaald idee over hoe iets
opgelost dient te worden. En als dan de juiste oplossing was gevonden
dan moest er nog een team samengesteld worden om deze oplossing
uit te voeren. Soms moesten projecten eerst binnen het bestuur
besproken worden. Niet vanwege de volledige uitvoering, nee gewoon
omdat er geld voor vrijgemaakt moest worden. En die uitgave moet dan
ook nog eens passen binnen de begroting en dan ook het liefst zonder
dat het iets anders in de weg staat.
Eigenlijk realiseerde ik mij iets dat velen van u zullen verafschuwen:
soms neigt de vereniging naar een bedrijf. Heel veel punten binnen de
vereniging hebben raakvlakken met het bedrijfsleven. Zelf ben ik in het
dagelijkse leven medeverantwoordelijk voor de operationele kant van
een middelgroot bedrijf. Dagelijks word ik geconfronteerd met
vraagstukken die vaak meer gevolgen met zich meebrengen dan dat je
standaard zou verwachten. Een goed voorbeeld hiervan is de vraag
naar een internetverbinding over glasvezel. Je zou verwachten dat het
een formulier invullen is om een abonnement af te sluiten. Niemand die
er bij stilstond dat het bedrijf waar ik werk zich achter een dijk bevind
met boven op die dijk een spoorweg voor goederenvervoer. En dat het
aansluiten van internet eigenlijk betekende dat er 400 meter straat open
gegraven moest worden om een buis te plaatsen voor het blazen van
een glasverbinding. Om na 400 meter graven er achter te komen dat je
in de periode oktober tot mei helemaal niets mag doen aan een dijk. En
dat het plaatsen van een pvc pijp door de dijk en onder het spoor door
betekend dat het goederentransport in Dordrecht tijdelijk stil komt te
liggen. U leest het al, een klein vraagstuk met enorme consequenties.
Ook behoort personeelszaken tot mijn takenpakket. Regelmatig heb ik
dus gesprekken met personeel omtrent het reilen en zeilen binnen het
bedrijf. En door dat het bedrijf waar ik werk een sociaal ingesteld bedrijf
is, proberen wij zoveel mogelijk met de ideeën van het personeel te
doen. Ideeën die voor de een veel positieve gevolgen kan hebben maar
voor de ander toch ook minder positieve gevolgen. En als bedrijf kijk je
dan naar het grote geheel. De oplossing moet dus meer goed doen dan
kwaad. Maar soms moet er een keuze gemaakt worden die niet
iedereen zal waarderen.
Dit brengt mij weer terug bij de vereniging. Want gelukkig zijn wij wel
een vereniging en geen bedrijf. Toch zijn er duidelijk raakvlakken.
Immers we werken met mensen, met spullen en met geld. De mensen
zijn allemaal lid en werken vrijwillig mee aan hun vereniging. Hetzij door
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werkbeurten dan wel door een andere vorm van vrijwillig werk. Vrijwillig
werk betekent niet altijd vrijblijvend. Als vereniging zijn wij immers
afhankelijk van de werkbeurten en als de verantwoordelijke
“werkbeurtplanner”
geen
mensen
uitnodigt
dan
staat
er
zaterdagmorgen niemand klaar om de steigers te vernieuwen.
Doordat er een plek beschikbaar kwam in het bestuur, besloot ik mijzelf
kandidaat te stellen. Ik zelf ben zeer blij met het bestaan van de
vereniging en ben dan ook van mening dat ik mijn steentje kan
bijdragen door de ervaringen uit het dagelijkse leven. Omdat ik er zelf
naar streef om de vereniging een vereniging te laten blijven. Ook al
zitten er soms bedrijfskanten aan het dagelijks bestuur van de
vereniging. Niet omdat we dat graag willen, maar omdat dat bij deze tijd
hoort. En als ik daar mijn steentje aan bij kan dragen, dan zal ik dat
zeker doen. En nu maar hopen dat ik het net zo goed mag doen als
mijn moeder deed…
Wouter Polet

“Blijvertje”
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INGEZONDEN BRIEF
Deze brief is tijdens de ledenvergadering van 27 november 2014
voorgelezen door Truus de Klein.
In de jaren zeventig lagen wij met onze boot in Loosduinen. Daar kwam
op een gegeven moment de heer Zwager langs, die later onze
geweldige voorzitter werd. Hij vroeg of wij lid wilden worden van een
watersportvereniging. Dat wilden wij wel. Wij vroegen waar de haven
was, maar die was er toen nog niet, maar er werd hard naar gezocht.
Enkele jaren later kregen wij een stuk water aan de Laak. De mannen
hebben dag en nacht gewerkt met nieuw en gekregen materiaal om er
een mooie haven van te maken.
Later konden we onze kantine kopen. Het was een schip dat van
Rijkswaterstaat was geweest en daar hadden twee gezinnen op
gewoond. Toen kwamen ook de dames in beeld en hebben met elkaar
de kantine gezellig aangekleed. In 1979 zijn we officieel geopend, dit
was een geweldige dag! In september 1979 is Roel Siliakus de
kaartclub begonnen met zeven tafels klaverjassers en drie tafels
jokeraars.
Iedere zaterdag en zondag zat de kantine gezellig vol. De een hield van
een kaartje leggen en de ander zat gezellig te breien of gezellig te
babbelen. De kinderen vermaakten zich ook met een spelletje.
Ik ben altijd in de kantine werkzaam geweest waarvan 19 jaar
voorzitster. Nog steeds sta ik van september tot Pasen iedere
dinsdagavond achter de bar om de kaarters van een drankje en een
hapje te voorzien.
Waar ik me grote zorgen om maak is het matige animo van sommige
leden. Het Sinterklaas is over, daar kan ik inkomen, omdat we weinig
kinderen hebben. De vaartocht met gehandicapten: weg, het Santikoor:
weg, de hemelvaarttocht: weg, en ik vrees voor de kaartclub. Op dit
moment hebben we vier tafels klaverjassers en twee dames die jokeren
en tot mijn verbazing lees ik in het clubblad dat we in november en
december op zondagmiddag om 14.00 uur sluiten.
De Evenementen Commissie probeert steeds wat evenementen te
organiseren, hopend dat meer leden de weg naar de kantine weten te
vinden.
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Lieve Vlietstrekers, laten we er met z’n allen weer een gezellige en
drukke vereniging van maken. Laat de mensen die wel veel doen niet in
de steek. Kom weer eens gezellig langs, voor de prijs hoeft u het niet te
laten. Wij rekenen op u, zullen we zeggen, tot ziens in de Bever!
Bedankt, Truus de Klein
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EVENEMENTENCOMMISSIE
Vlietstrekers, wat ons als Evenementencommissie opvalt, is dat er zo
weinig nieuwe leden meedoen aan een evenement. Hoe komt dat? Wij
willen het iedereen naar de zin maken, dus maak kenbaar wat u graag
zou willen doen met z’n allen.
We hebben boven in de Bever een brievenbus hangen die graag wat
ideeën zou willen ontvangen (dit mag ook anoniem).
Hierbij de nieuwe evenementen die staan te gebeuren.
14 februari:
28 februari:
14 maart:
22 maart:
29 maart:
11 april:

Gourmetten (eigen gourmetstel meenemen)
Bingo
Quizavond
Darten
Paasklaverjas en Jokeren
Scheveningse dag

Oproep voor de Scheveningse dag: Wie kan ons helpen haring schoon
te maken?
Tot ziens.
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PUZZEL
Sudoko “HET KOMPAS”, gebruik de letters van “HET KOMPAS” en vul
de Sudoko.
.

T

O A H
M
M H
P K
T
K M
E
T
M H
K
A E
O
A E
P
H
S K
M
P
K
T
H S
P H M A O K
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KANTINECOMMISSIE
Beste mensen,
Alhoewel we een leuke club mensen hebben die de bardiensten op zich
wil nemen, is het ons toch niet gelukt om elke dag de bar de bedienen.
Zoals u kunt zien in de planning staan er nog een aantal zondagen
open. Mocht er niemand zijn die dit op zich wil nemen, dan zijn wij
genoodzaakt de kantine op deze dagen te sluiten. Wie vind het leuk
om dit op zich te nemen? We zijn al blij met een of twee dagen.
Je kunt je melden bij Iris van Vianen.
We hopen dat we velen van jullie de komende tijd weer kunnen
voorzien van een lekker bakkie of een broodje hamburger.
Met vriendelijke groet,
Iris van Vianen
kantine@wsvdevlietstreek.nl
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BARINDELING
Openingstijden: Zaterdag 10.00-17.30u Zondag 11.00-17.30u
Datum

Bediening

Evenement

Zondag 1 februari

Pauline

Zaterdag 7 februari

Ab Brule

Zondag 8 februari

Vera vd Valk

Zaterdag 14 februari

Marleen en Riet Persoon

Zondag 15 februari

?

Zaterdag 21 februari

Cindy Ju en Diana Polet

Zondag 22 februari

Henk Kort

Zaterdag 28 februari

Mario Bootsman

Zondag 1 maart

Iris van Vianen

Zaterdag 7 maart

Ab Brule

Zondag 8 maart

Mieke vd Linde

Zaterdag 14 maart

Marleen en Riet Persoon

Zondag 15 maart

Henk Kort

Zaterdag 21 maart

Riet en Eliane

Zondag 22 maart

?

Zaterdag 28 maart

Iris van Vianen

Zondag 29 maart

Mario en Stefanie

Zaterdag 4 april

Diana/ Mario

Zondag 5 april

Gesloten eerste paasdag

Zaterdag 11 april

Marleen en Riet

Zondag 12 april

Pauline

Zaterdag 18 april

Ab Brule

Zondag 19 april

Mario Bootsman

Zaterdag 25 april

Silvia Hoekstijn

Zondag 26 april

?

Zaterdag 2 mei

Ab Brule
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Gourmet

Bingo Ineke Kort

Quizavond Mario Bootsman

Paasklaverjas

Scheveningsedag

VERJAARDAGSKALENDER
Jarig in Februari
Dhr. Willem Busscher
Mevr. I.E.M. van Schie-Wellhuner
Dhr. Gino Langer
Dhr. Roel Siliakus Sr.
Dhr. Gerard Hagebeek
Dhr. Jaap van der Kolk
Dhr. Albert Persoon
Dhr. Dan Persoon
Dhr. Joop Kamphuis
Dhr. Cor Westerduin
Dhr. Rob van Hemert
Mevr. Gemma Nijssen-Castenmiller

04-02-1963
04-02-1970
09-02-1962
09-02-1938
14-02-1942
15-02-1940
17-02-1977
18-02-1974
22-02-1940
23-02-1935
28-02-1959
29-02-1944

Jarig in Maart
Dhr. Ben van Oosten
Dhr. Aad Groen
Dhr. Frank Arons
Mevr. Mieke Polet-Krijgh
Dhr. Arthur van Bukel
Dhr. Rob Westdorp
Dhr. Dirk Silvius
Dhr. Leen Keus
Dhr. Jaap Triep

08-03-1941
11-03-1937
13-03-1946
13-03-1950
14-03-1979
26-03-1956
29-03-1950
30-03-1947
30-03-1960
PRIKBORD

SCHEVENINGSE DAG
Oproep voor de Scheveningse dag: Wie kan ons helpen haring schoon te maken? U
kunt zich melden bij de Evenementencommissie.

VAARBEWIJS 2
Er komt dit jaar een cursus Vaarbewijs 2 cursus. Een datum is nog niet bekend, maar
de cursus vindt in elk geval in 2015 plaats.
De cursus zal bestaan uit het opfrissen van Vaarbewijs 1 en uiteraard de aanvulling
tot het Vaarbewijs 2 examen.
De Residentie stelt haar clubhuis en voorzieningen ter beschikking. Aanmelden kan
via de heer G. (Gijs) Folsche: g.folsche@gmail.com
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VAARTOCHT NAAR IEPER EN OMSTREKEN
Het is lang geleden dat ik bij mijn ouders thuis het boek “Van het
westelijk front geen nieuws” aantrof. Een boek met een harde kaft en
ingescheurde band. Het boek zal toen al enkele tientallen jaren oud zijn
geweest. Het verhaalt het leven van een Duitse soldaat ergens aan het
front, die voor volk, vaderland en de keizer wil strijden totdat hij bemerkt
hoe waanzinnig die oorlog is. De films heb ik overigens nooit gezien.
Die oorlog van 1914-1918, in veel landen “Grote oorlog” genoemd, is in
ons land betrekkelijk ongemerkt voorbij gegaan. Buiten onze grenzen
zijn naar schattingen 9 miljoen mensen gestorven. Bij ons zijn hier en
daar vluchtelingen opgevangen, hier en daar zijn krijgsgevangenen
geïnterneerd en de fabrieken maakten overuren. De pijp moet wel
blijven roken.
Al eerder wilde ik het front van toen aan de oevers van de Somme in
Noord-Frankrijk bezoeken. Maar dat liep anders. Uiteindelijk valt de
keuze op Zuid-West-Vlaanderen. Het is dan vervolgens even plannen;
een mooie dag in september, de stroom mee op de grote rivieren en
overnachten in Bergen op Zoom. Bij het aandraaien van de vetpot merk
ik dat de roerkoning lekt. Na het aandraaien van de moeren is dat snel
verholpen. In Bergen op Zoom is feest, met veel bier en lekker ijs.
De volgende ochtend tijdig door de Bergsediepsluis naar de
Oosterschelde. Het sluisje is maar klein, voor twee schepen en 1 schip
ligt al te wachten. Tot mijn verbazing duwt een “hanige” schipper zijn
schip tussen mij en de wachtsteiger. Ik wijs naar mijn voorhoofd en laat
het verder zo. Een uur later, via het kanaal door Zuid-Beveland bij
Hansweert de Westerschelde op. Dat is dan even opletten vanwege de
stroming en de drukke scheepvaart op dit water. Als alles mee zit, en
dat was gelukkig zo, is het een kwestie van op Terneuzen aanvliegen in
nauwelijks een uur. Bij de Oostsluis moet ik wachten, maar een uur
later vaar ik het kanaal Gent-Terneuzen op. Dan is het even volhouden.
Als je de haven van Gent in beeld hebt dan moet je nog twee uur verder
voordat je echt in de stad bent. Omdat ik niet over die vreselijk saaie
Ringvaart rondom Gent wil varen volg ik de borden Haven Gent. Dat
voert naar de oostelijke kant van de stad waar inmiddels de
brugbediening al gestopt is. Voor de Bataviabrug, niet het meest
bekoorlijke deel van de stad. Maar veel gebouwen en oude pakhuizen
worden opgeknapt.
23

De Bataviabrug gaat de volgende ochtend hydraulisch omhoog, terwijl
door de slimme constructie fietsers en voetgangers gewoon van deze
brug gebruik kunnen blijven maken. Het voelt dan wat ongemakkelijk,
steeds dieper de stad in, een enkele hengelaar op de kade begroeten
en niet weten waar het toe zal leiden. Dat valt mee. Via enkele
grachten, en na enig zoeken, naar een kleine sluis, Brusselsepoortsluis,
met een telefoonnummer van de Zeehavendienst. Een kleine sluis,
maar de waterverplaatsing was heftig zodat meerdere lijnen nodig zijn
om vast te leggen. Na nog een klein stukje door de stad en over de
Ringvaart komt het kanaal Gent-Brugge-Oostende in het zicht. Er is
weinig scheepvaart maar het is niet saai; af en toe wat beroepsvaart,
enkele grote toeristenboten elders uit de EU en wat recreatievaart. In
de namiddag maak ik vast in Beernem in een prima jachthaven.

Het is rond half negen in de ochtend tijd voor vertrek, eigenlijk toch te
vroeg want de codesleutel is op tafel blijven liggen. Dan maar weer
terug. De eerste grote stad die volgt is Brugge. Een mooie plek om te
overnachten in de Coupurehaven, vrijwel in het centrum. Ook geschikt
om nog een dag te blijven “lanterfanten”.
Het vertrek, een paar dagen later, is strak geregisseerd. Om 10 uur
gaat de oprolbrug omhoog en op het kanaal vormt zich een konvooi van
grote en kleinere pleziervaartuigen. Na een tiental bruggen en een sluis
gaat de tocht verder richting Oostende. Het varen in konvooi, bijna de
gehele dag, is niet de meest plezierige manier van varen. Na enige tijd
was het ik het geneuzel zat. Niet iedereen heeft marifoon dus moet
gewacht worden tot een camera de schepen opmerkt, maar ook dat het
laatste schip dichtbij genoeg is. Ik ben aan kop gaan varen. Het gaat
niet sneller maar het is wel een stuk relaxter.
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Na enkele uren splits zich de stoet in een deel dat door gaat naar
Oostende en een deel dat door de sluis bij Plassendale gaat, het kanaal
Plassendale-Nieuwpoort op. Daar wil een toeristenboot, beroepsvaart,
aan kop varen. Wel erg storend als de snelheid beperkt blijft tot 6 km
per uur. Nog steeds in konvooi, de brugbediening voor een handvol
bruggen rijdt mee met de auto, verder naar Nieuwpoort. Gelukkig heb ik
snel door wanneer de laatste brug gepasseerd is zodat ik de stoet
achter me laat. In Nieuwpoort zijn meerdere jachthavens en is ook een
groot sluizencomplex. Einde 1914 zijn van deze sluis enkele deuren
opengezet waardoor het gebied rondom onderwater liep en de oorlog
tot stilstand kwam. Hoewel nog vier jaar een vreselijke strijd volgt
voordat eindelijk een wapenstilstand wordt afgesloten.
In Nieuwpoort liggen enkele havens op zout water nabij de Noordzee. Ik
kies voor de Sint-Jorissluis de toegang tot de IJzer, met nabij de
jachthaven Westhoek. De jachthaven is ruim en van alle gemakken
voorzien. Ik ontvang wat folders en het Haven- en Werfreglement dat
nog geen 6 kantjes A5 beslaat. Opmerkelijk is het verbod om lid te zijn
van het “andere” Vlaamse watersport verbond. Je steunt ook de club
van de tegenpartij niet bij het voetballen, zo valt te lezen.
De volgende dag verder op de IJzer richting Diksmuiden. Langs het
museum, de Dodengang, dat een beeld geeft van die verschrikkelijke
loopgraafoorlog die daar langs de IJzer, in dat natte land, jarenlang
heeft plaatsgevonden. Op een paar plaatsen zijn de loopgraven
gerestaureerd, met cement en houten vlonders. Toch iets anders dan
de modder waar die soldaten 100 jaar terug in lagen. Weer wat verder
volgt Diksmuiden. Ook daar staan enkele herinneringen, een monument
en museum. Waar toch vooral ook het Nederlandstalig zijn, tegen de
Franstalige overheersing, heel nadrukkelijk in beeld wordt gebracht.
Weer wat verder splitst de IJzer zich en vaar richting Ieper. Dan wordt
het varen pas echt spannend. Op dit deel is (vrijwel) geen beroepsvaart
meer waardoor ook het onderhoud is komen te vervallen.
Verzakkingen, overhangende bomen en ondieptes, ik heb ze allemaal
langs zien komen en soms gevoeld. Maar de 2 sluizen, met een verval
van bijna 3,5 meter, worden nog wel bediend. Bij voorkeur op afspraak,
de ‘sassenier’ komt met de auto.
In Ieper is een jachthaven Ieperlee, vrijwel in het centrum, en na wat te
hebben gegeten is het tijd voor een herdenking. Elke avond wordt om
acht uur de “Last post” geblazen, onder de Menenpoort, ter herdenking
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aan de meer dan tweehonderdduizend Engelse militairen die daar in
het gebied gestorven zijn. Blazen, stilte, kransen en volksliederen, een
dagelijks plechtig en emotioneel gebeuren dat door veel Engelsen
wordt bijgewoond.
Overigens zijn in Ieper veel plaatsen die herinneren aan de Grote
oorlog. In de lakenhallen is een multimediale tentoonstelling … geschikt
voor een kort verblijf. Technisch is de ellende heel mooi in beeld
gebracht, maar het is allemaal zo deprimerend. In de nabije omgeving
zijn ook nog enkele enorme begraafplaatsen, voor Duitse, Franse en
Amerikaanse soldaten. Met een paar uur “fun shoppen” krijgt de dag
toch een andere wending.
Via Nieuwpoort, in een konvooi van wel twee schepen, de volgende dag
vlot weer terug, eerst naar Brugge en vervolgens Gent. Na een verblijf
van een paar dagen in Gent op het juiste moment, vroeg in de ochtend,
via sluis Merelbeke de Boven- Zeeschelde op. De afstand is te groot
om het binnen een getijde, de ebstroom, te kunnen doen. Slimmer is
het om ergens halverwege, bij Dendermonde, te overnachten.
Doorvaren wil zeggen dat de laatste drie uur de stroom tegen is. Met 6
of 7 km per uur op de Beneden-Zeeschelde dat schiet niet op. Dat de
bediening bij de Kattendijksluis en de Londenbrug in Antwerpen ook
rampzalig is, ze draaien ongeveer elk uur, kan er nog wel bij. Afmeren
is overal verboden en er ligt veel beroepsvaart afgemeerd, rest alleen
een klein uur rondjes varen. Maar 10 uur na het vertrek volgen dan de
verrukkelijkheden van jachthaven het Willemsdok en het centrum van
Antwerpen.
Haast om naar huis te gaan is er niet en je in Antwerpen vervelen is
haast onmogelijk. Maar toch, twee dagen later, om 10 uur gaat de
Londenbrug weer open en vangt de terugtocht aan. Bij de
Kreekraksluis, aan de kant van het Hollandsdiep wordt overnacht. Vaak
zijn alle wachtplaatsen aan deze kant bezet, maar zo einde seizoen
gaat het goed. Het wachten is even op het goede tij zodat de stroom
mee is. Op het Hollandsdiep is dat nauwelijks merkbaar maar op de
Dortsekil, de Noord en Nieuwe Maas zeker wel. Na de Parksluis en de
bruggen in Delft is het einde van de tocht in zicht. Na ongeveer 560 km
afgelegd in circa 75 motoruren.
Karel Vermij
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REISVERSLAG SEAWOLF 2011 (DEEL 1)
Verslag van onze reis naar Belgie en Frankrijk.
Week 1: 4/8-13/8 Haven-Luik
We zijn voor ons doen laat,dit komt door een schouder-operatie van Ria
en de lange revalidatie.
Donderdag: Na toestemming van de chirurg en een bezoek aan de
Dierenarts (Dasha had erge diarree) heeft Kees de laatste spullen naar
de boot gebracht. Peter heeft ons ‘s avonds weggebracht. Geslapen in
haven, de vakantie is begonnen.
Vrijdag: Lekker vroeg gaan varen ,de bruggen in Delft werden vlot
bediend en de Parksluis stond open konden er gelijk in. Op de
Nw.Maas weinig oplopers en op de Lek helemaal niet. Overnacht in
Jachthaven Liesveld in Streefkerk. Omdat het lekker warm was hebben
we toch maar de lichte tent erop gezet.
Zaterdag: We hadden de stroming lekker mee en waren dus snel bij de
sluis van Vianen. Die stond open en de bruggen gingen ook weer lekker
vlot. We waren dus ook snel bij Gorinchem, maar daar lagen de
steigers vol, dus door de Jachtensluis en overgestoken naar
Woudrichem. Daar mochten we in de jachthaven aan de meldsteiger
blijven liggen. Kees is met Dasha gaan lopen en verder hebben we
geluierd. Dasha is bijna van haar diaree af.
Zondag: We waren iets te vroeg bij de Wilhelminasluis, door de sluis
verder naar ‘s Hertogenbosch en geprobeerd in de stad een plek te
vinden, alles lag vol. Dus door sluis 0 en verder naar Veghel.
Afgemeerd in de haven, de auto’s van JUMBO rijden niet meer door de
stad, maar hebben een eigen toegangsweg gekregen. Heerlijk rustig.
Gaan betalen en een nieuwe kaart van Brabant gekocht en in de kuip
een glaasje gedronken. Tot nu toe ging alles lekker vlot en was het
lekker weer.

Jachthaven Streefkerk

Woudrichem
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Embleem Woudichem

Maandag: Eerst naar de AH voor verse spullen en verder gevaren naar
Aarle Rixtel, de sluizen hebben we met een vrachtschip gedaan. Bij
Aarle Rixtel waren nog een paar plekken vrij. Ook weer lekker rustig
liggen.
Dinsdag: Rustdag ,we zijn lekker blijven liggen. In de middag door het
stadje gewandeld en een paar boodschappen gedaan. Tot nu toe gaat
het best goed met m’n schouder als ik maar goed op let! Verder lekker
geluierd, daar is vakantie uiteindelijk voor.
Woensdag: Vandaag weer een volle vaardag. Na 6 sluizen waren we
bij Panheel, deze ook nog genomen en naar Maasbracht gevaren. Daar
in de Jachthaven tegenover Linssen afgemeerd in een box. Liggeld
betaald en naar de Lidl gelopen en bij de Bruna een krant gekocht en
een Binnenvaartkrant en Scheepvaartkrant meegenomen. We zijn ook
nog even door de Dump gelopen die is vlak bij de haven. Veel gezien,
niets gekocht.
Donderdag: Met een vrachtschip de volgende sluizen gedaan. Tussen
de bruggen van Maastricht was nog 1 klein plekje, maar de schipper
van Heike deed alsof hij ons niet hoorde dus doorgevaren naar de
Eijsdenplas en daar aan een graskant afgemeerd, is ook lekker voor
Dasha. Na 19.00 kwamen er nog 2 boten aan en die vertelde dat het
erg druk was bij de Belgische sluizen. We zien het morgen wel.
Vrijdag: In sluis Ternaye hoefde we niet naar boven voor de papieren.
In de Jachtensluis lag een passagiersschip deze sluis is vandaag
officieel geopend. Afgemeerd in de haven van Luik, daar is nu een hek
met een code, dus je kan niet meer zomaar de haven in lopen. Gelijk
boodschappen gaan doen en daarna heeft Kees gestofzuigd. Gaan
betalen en ook een code voor de slagbomen gekregen. Peter komt met
Marina en kan dan zijn auto in de haven parkeren. Lekker een
Husselpotje gekookt en toen ze er waren gelijk gaan eten. Ze hadden
de post bij zich, zat niets bijzonders bij. Bed opgemaakt in de stuurhut
en na een glaasje naar bed.
Zaterdag: Na het ontbijt met z’n vieren Luik gaan verkennen. Daarna
boven in het restaurant koffie gedronken en zijn we naar het Curtius
museum gegaan. Daar hebben ze een grote wapenverzameling en
veel porselein en kristal. Lekker met z’n vieren gaan eten bij Le Regina
was heerlijk. Peter en Marina zijn naar een oud klooster gegaan om te
slapen en wij naar de boot.
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Zondag: Met z’n vieren naar de BATTE en daar een grote zak Vlaamse
frieten gegeten. Peter en Marina zijn terug gegaan naar Holland en wij
zijn gaan varen naar Huy. We kwamen alleen boten tegen o.a.de
Elixier een Roeier maar er ging niemand naar Huy. We hebben de
sluizen alleen gedaan. Afgemeerd in Port de Statte hier was ook maar
1 passant.

Heerlijk gegeten

Elixier een Roeier

Jachthaven Huy

Week 2 :14/8-20/8 Huy-Sedan
Maandag: Gaan douchen en de watertank gevuld. Met Dasha gaan
lopen. Sluis Andenne Seilles ging net dicht, dus wachten. Verder liepen
de sluizen vlot. We hebben bij de Jachthaven in Namen eerst diesel
getankt en gelijk liggeld voor de kade betaald. Afgemeerd aan de kade
en daar lekker in de kuip geluierd. Bij het café met de treinbaan aan de
muur hangt nu een Kabelbaanhuisje aan de pui (Dit voor de mensen
die er wel eens binnen zijn geweest).
Dinsdag: Vandaag de 1e Croissants en Baguette van deze vakantie, we
doen 6 sluizen vandaag tot aan Dinant en we hebben ze allemaal
alleen gedaan. Afgemeerd in Dinant bij het Ibis hotel aan de steiger.
Boodschappen gedaan bij de Match .Van de havenmeester kregen we
2 munten extra voor water of om mee te douchen. Later door de stad
gelopen en mooie laarsjes gezien.
Woensdag: We hoorde via de marifoon dat er een vrachtschip onze
kant op werd geschut dus gaan varen en konden gelijk de sluis in. In
Hastierre hebben we een Telecommande ontvangen om de volgende
sluizen zelf te bedienen en ons vignet werd gecontroleerd. Voorbij Givet
gevaren. Hier lagen 3 boten in de haven en de kade was leeg.
Afgemeerd aan de kade van Vireux en ook hier waren we de enige. Met
Dasha gewandeld en foto’s gemaakt.
Donderdag: Boot drooggemaakt en naar de boulangerie. Bij 1 van de
sluizen stond een krat met zakjes pruimen, €.1,50 voor 2 kg en ze
waren heerlijk. Bij Revin door de sluis en het tunneltje dan SB uit naar
de Jachthaven en er was nog plek voor ons. Boodschappen gaan doen
en verder geluierd.
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Vrijdag: Weer een rustdag. We hebben eerst Dasha geknipt, want het is
warm, daarna gestofzuigd, Kees heeft de boot gewassen en lekker
onder de douche.
Een baguette gehaald en gegeten. Na het eten zijn we naar het
Espagnoles museum gelopen. Daar staan heel veel spullen van de
bewoners die gebruikt werden tijdens de oorlog. Het is gratis, maar een
bijdrage is altijd welkom. Ik heb heel veel foto’s gemaakt. Op de
terugweg nog even langs boulangerie.

1e Baguette Kratje met pruimen

Het Espagnoles museum

Zaterdag: Eerst croissants en een baguette gehaald en toen gaan
varen, we doen 7 sluizen. De laatste 2 samen met een Belg, de rest
hebben we alleen gedaan. Bij Charleville afgemeerd aan de
buitensteiger, we lagen voor een Gantel kruiser. Kees heeft met de
eigenaar staan praten. Onze 1e boot was ook een Gantel van 8.20 m.
Na het eten over de camping gelopen en liggeld betaald.
Zondag: Het regende hard, dus hebben we gewacht tot het minder
werd. In de buurt van Lumes zaten karpervissers met de lijnen aan de
overkant, ze hielden de lijn omhoog zodat we er onderdoor konden
varen. Afgemeerd in de haven van Sedan, ook hier lagen maar 3 boten.
Gaan betalen en bij de minibibliotheek wat boeken voor Kees geruild.
De sluismuren zijn vrij hoog, dus moest ik op het dak staan om de lijn
om de bolders te krijgen en dat ging niet zo makkelijk met mijn
linkerarm. Maar we zijn er toch gekomen.
Kees en Ria Seegers
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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:
Frank van der Maaten
De Savornin Lohmanlaan 503
2566 AM Den Haag
tel. 06 5118 2353
email: ledenadministratie@wsvdevlietstreek.nl
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