LENTE- KRIEBELS

Wat is het heerlijk, als ik s`morgens om vier uur wakker wordt de "merels" al weer hoor
zingen.
Het voorjaar is begonnen, m`n korte broek weer boven op de stapel, want je weet maar
nooit.
Een nieuw "vaarseizoen" in het vooruitzicht, waar we met z`n allen naar uit kijken.
Komend seizoen zal weer bol staan van de activiteiten, meer hierover verderop in ons
clubblad.
Onze algemene leden vergadering op 9 april a.s. zal in het teken staan van de "toekomst"
van onze haven, reden genoeg om daar dus bij aanwezig te zijn. Wij als bestuur van WSVW,
rekenen dan ook op een massale opkomst.
De indeling van onze zomer-haven hebben we zo goed als rond, waarbij we een aantal
tijdelijke plaatsen als vast hebben kunnen indelen en een aantal mensen van de wachtlijst een
tijdelijke plaats hebben kunnen geven.
Feit blijft wel dat we nog steeds met een wachtlijst zitten voor zowel kopsteigerplaatsen als
walkantsteigerplaatsen.
De bergingsploeg zal weer door Rinus Klop worden benaderd, Joke Kroonen maakt weer de
planning voor de blokhut en Dick Verbeek deelt de corvee weer in.
Wij rekenen dan ook weer op uw medewerking als er een beroep op U wordt gedaan, zodat
wij met z`n allen optimaal van onze "hobby" kunnen genieten.
Rest mij nog u allen een grandioos vaarseizoen toe te wensen.

P.S. Alleen met behulp van u inzet en enthousiasme blijven we een actieve vereniging, het
fundament voor de toekomst van de "WSVW".
Richard Busscher.
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Onze adverteerders bestaan van hun klanten en dat zouden wij kunnen zijn.

Beste Watersporters ..
•

De uiterste datum van teren en schuren moet nog even onder de aandacht
worden gebracht. I.v.m. het uitharden van de teerlaag, kan worden geteerd tot
uiterlijk 4 weken vóór de tewaterlating. Dit om te voorkomen dat de teerlaag
wordt beschadigd door de banden van de hijskraan, maar ook om te voorkomen
dat de boot van een ander wordt bevuild door de teer die is achtergebleven aan
de hijsbanden.

•

Het schuren kan tot uiterlijk 2 weken voor de tewaterlating. Communiceer met je
medewatersporters als je aan de boot gaat werken, zodat je met elkaar rekening
kan houden en elkaar geen overlast bezorgt.

Verder even over de boten tewaterlating:
•

Deze is gepland op zaterdag 26 april met als uitwijkdatum 3 mei. Ik hoef
het eigenlijk niet meer te zeggen, maar we beginnen natuurlijk weer om 08.00
uur. Ik hoop dat ik weer op de oude bergingsploeg kan rekenen. Ben je toevallig
verhinderd, geef dit dan even aan mij door. Dan kan ik tijdig voor vervanging
zorgen.

•

Zaterdag 26 april is de kantine de hele dag geopend. Echter tijdens de
koffiepauze en de middagpauze is de kantine alleen bestemd voor de
bergingsploeg. Dit in verband met ruimtegebrek. De meeste leden weten dit
echter al en we rekenen dan ook weer op ieders begrip hiervoor.

Χ

Wil ik er nogmaals op wijzen dat het liggeld betaald moet zijn vóór de
tewaterlating, dus voor zaterdag 26 april;

Χ

Ook verzoek ik u op die dag op tijd te komen, zodat de bergingsploeg vlot
door kan werken;

Χ

Er hangt een schema in de kantine, waarop staat aangegeven welke ligplaats
aan u is toegewezen;

Χ

Binnen één week na de tewaterlating dienen de eigenaren zelf de bokken van
hun boot te hebben opgeruimd. Indien dit daarna door de havenmeester moet
gebeuren, worden deze meegegeven aan de oudijzerboer en heeft U bij de
volgende berging een probleem.

Nadrukkelijk wordt u er weer op gewezen dat
er beslist geen kinderen tussen de boten door
mogen lopen en/of om en onder de kranen
en vrachtwagens mogen lopen.
Dit is levensgevaarlijk.
Het bestuur wijst hierbij dan ook elke
aansprakelijkheid af en wijst u nadrukkelijk
op uw eigen verantwoordelijkheid ten
opzicht van de kinderen en uzelf.

Dit was alles voor dit moment. Ik zie jullie op de ledenvergadering
woensdag 9 april en vervolgens dus op zaterdag 26 april als de boten weer
in het water gaan.
Richard Busscher

Het is weer zover !
Wanneer?
Hoe laat?
Waar?

We zijn weer toe aan de jaarlijkse ledenvergadering.
Hiervoor wordt u natuurlijk weer uitgenodigd
op woensdag 9 april 2003
zoals altijd, om 20.00 uur
De Ark
Van Rijnstraat 2
De Lier
Tel- 0174-513348

Bestuursverkiezing:
Verkiezing Penningmeester, in ons voorgaand clubblad hebben wij u gevraagd nieuwe
kandidaat aan te dragen.
Dat heeft geleid tot de kandidatuur van Gerda Orie.
Wij als bestuur stellen u voor, ‘’Gerda Orie’’ te benoemen tot Penningmeester van de
vereniging.
Na een periode van 3 jaar zijn aftredend;
Peter Smit algemeen bestuurslid
Joke Kroonen secretaris
Beiden stellen zich herkiesbaar.
U kunt u stem uitbrengen tijdens de ledenvergadering.
Of voor de datum van 9 april schriftelijk bij het bestuur.

DE K.N.W.V. KOMT NAAR ONZE HAVEN.
Deze zomer en wel op zaterdag 28 juni komt het demonstratie team
M.O.M.(Manoeuvreren Op Motor) naar onze vereniging.
Er komen 3 trainers en een veiligheidscontroleur. Een van de trainers
komt bij u op de boot en geeft u vaarles.
Wij als bestuur denken hierbij vooral aan de dames, maar natuurlijk
mogen de mannelijke schippers ook een test afleggen.
Wat is de bedoeling?
Na wat vaareigenschappen van uw boot te leren kennen, gaat u stap
voor stap ervaren wat het inhoud om met uw boot vlak bij een steiger of
bij andere schepen aan te komen varen.
Dan komt aanleggen en afvaren aan de beurt, waarbij o.a. het gebruik
en de knopen met de lijnen wordt beoefend.
Met deze korte oefeningen onder leiding van een ervaren trainer, moet
de deelnemer meer vertrouwen krijgen op hun eigen schip.
Dit geheel gaat zich afspelen rond de haven.
Een vereiste is dat de eigenaar van het schip mee vaart.
Een M.O.M. sessie duurt ongeveer twee uur.
De trainers zijn RUUD, PAUL en JACOB.
Er zal ook een VEILIGHEIDSCONTROLEUR aanwezig zijn.
Een gasveiligheidscontrole neemt ongeveer 1 uur in beslag.
De bevindingen worden tijdens de controle met de eigenaar besproken
aan de hand van een checklist. De gasinstallatie kan aan de hand
hiervan worden verbeterd. Dit wordt gedaan door gascontroleur, BERT is
zijn naam.
Dit evenement is voor u geheel gratis;
U kunt zich opgeven bij Joke Kroonen via Tel- 0174-514029
Bij teveel aanmeldingen kunnen 2 of 3 passagiers mee op ieder schip. 9
schepen groot en klein kunnen deelnemen.
Ook vanaf de kant in de haven kunt u alles volgen.
Voor de gascontrole is er ruimte voor 6 schepen
Bel snel want vol is vol.
Joke Kroonen

Bericht van de administratie
Maart 2003
Van tijdelijk naar zomerligger:
Fr.van Holsteijn

Pr.Julianastraat 62

Naam schip : ?
Van tijdelijk naar jaarligger :
J.Jansen

Nassauplein 31

Naam schip : Moony
H.Hofstede

v.Nijenrodestr. 59

Naam schip: Rowbi
G.Weerdenburg

Lage Woerd 43

Naam schip : Iris
Van tijdelijk winter naar tijdelijk zomer :
W.Smit

Oudlaan 42

Naam schip : Maiky
Nieuw lid Zomerligger
F.Steenks

Oostbuurtseweg 12

Naam schip : Sloep
Jaarligger :
N.A.G.Arkesteijn

Kon.Julianalaan 2

Naam schip : PIRANJA
Opgezegd als jaarligger
P.Reijgersberg

Dr.Schaepmanstr.61

Naam schip : Torntoe 2
Opgezegd:
D.Moret
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KerstKLAVERJASSEN
Het is al even geleden MAAR:
Vrijdagavond 20 december 2002 was het weer zover voor de jaarlijkse
kerstklaverjasavond.
Deze keer hadden maar liefs voor 7 tafels deelnemers ingeschreven.
Joke, onze wedstrijdleider en organiseerder bood iedereen een kop koffie aan
en dat werd weer met veel enthousiasme ontvangen.
Tussen de bedrijven door werden iedereen door de barmensen voorzien van
hapjes en drankjes.
De finaleboom was aangebroken, dus de messen werden nog eens flink geslepen
voor de laatste ronde. Nadat de laatste “boom” gespeeld te hebben en alle
uitslagen bij elkaar opgeteld volgden de prijsuitreiking.
De uitslag van 20 december 2002
1 Huib Dijkshoorn
2 Harry Kroonen
3 Aad Visser
4 An vd Kaay
5Janny Vlielander
6 Tom Schipper
7 Richard Busscher

5523 punten
5325 punten
5263 punten
4943 punten
4885 punten
4841 punten
4785 punten

De poedel was voor Koos vd Kaay 3531 punten
Zeer gezellige avond met 7 tafels en tot de volgende keer.

Sluiting Winterkantine

De kantine op het winterterrein
wordt dit jaar gesloten op 3 mei.
Na die datum kunt u uw koffie weer
drinken op ons terras bij de blokhut.
Dan wil ik hier meteen van de
gelegenheid gebruik maken, om de
dames van vorig jaar te vragen om
weer een zaterdag bij de blokhut te
willen helpen met bedienen van onze
medewatersporters.
Ook dames van nieuwe leden zijn
natuurlijk van harte welkom in ons
team.
Wilt u mij bellen, zodat we het
rooster van het gehele zomerseizoen
weer vast kunnen zetten.
Misschien wilt u als nieuweling wat
meer informatie hier over, bel mij
dan even op.
Ik reken weer op jullie steun.
U weet zonder vrijwilligers lukt er
niets..!!!!
Groetjes Joke Kroonen
Tel- 0174-514029

Hallo watersport vrienden, zoals jullie al weten is het 2e helft april Pasen
en dan moet er zoals elk jaar weer worden geklaverjast
Nou, dit gaat ook weer gebeuren en wel op; Vrijdag 18 april en we
beginnen we om 8 uur. Schrijf je naam op de deelnemerlijst in de
kantine van de jachthaven, of bel even naar Joke.
tel- 0174-514029
Het inschrijfgeld is € 2,5

Weet u het nog! de gondelvaart op 23 augustus over de Lee.
Vanwege het overstelpend succes vorig jaar, gaan wij ons dit jaar natuurlijk ook
weer inzetten als watersportvereniging.
Wij zoeken voor deze happening natuurlijk weer leden die een handje kunnen en
willen toesteken. Een drietal leden hebben hun hulp al weer toegezegd, maar we
rekenen op meer man/vrouwschappen. Denk er maar eens over na wat het thema
zou moeten zijn en stuur ons uw idee.
Geef of stuur uw ideeën, (misschien al uitgewerkt) af bij Peet Smit.

Op zaterdag 24 mei wordt weer onze openingstocht gehouden, met
aansluitend een gezellig samenzijn bij de blokhut.
Kijk tezijnertijd in de informatiekast bij de blokhut voor de
vertrektijd.
Na terugkomst is het nog gezellig wat nakletsen bij de blokhut, met
een drankje en een versnapering waarna het vaarseizoen is geopend.

Hallo visvrienden, onze jaarlijkse viswedstrijd zal plaatsvinden op
zaterdag 14 juni.
Het startsein is om 9.00 uur.
Het stopsein is om 12.00 uur.
Het inschrijfgeld is 2.50 euro.
Kinderen en kleinkinderen altijd een prijsje.
Inschrijven bij Joke Kroonen of bij de blokhut.

TECHNIEK ‘’de Dynamo’’
Een moderne wisselstroomdynamo (alternateur) levert bij een stationair
toerental al 2/3 van de maximale stroom. Het maximum vermogen wordt bereikt
bij 3500 - 4000 omwentelingen, dat is meestal zo'n 1500 toeren van de motor.
Gebruikelijke typen leveren 45 -55 ampère laadstroom, maar bij een boordnet
met een accucapaciteit (batterij) van meer dan 200 ampère verdient het
aanbeveling een zwaardere dynamo te installeren. De volgende
aansluitcontacten zijn beschikbaar:
B+ batterij plus (laadstroom)
B- batterij min
D+ dynamo plus (laadstroomlampje en/of urenteller)
DF dynamo velduitsturing
D- dynamo min
W tacoaansluiting voor toerenteller, ook wel aangegeven als R, N, STA of
TACH.
De aansluitingen D+, DF en D- worden gebruikt voor een externe
spanningsregelaar.
Het clubblad komt 4 x per jaar uit, dit is op de volgende data, zodat een ieder rekening kan houden met
het inleveren van de kopie. Dit kan ook via E-mail.
Boekje 2003/1 verschijnt half maart;
Uiterste inleverdatum kopie is dan 1 maart.
Boekje 2003/2 verschijnt half juni;
Uiterste inleverdatum kopie is dan 1 juni.

Boekje 2003/3 verschijnt eind september;
Uiterste inleverdatum kopie is dan 15 september.
Boekje 2003/4 verschijnt half december;
Uiterste inleverdatum kopie is dan 1 december

Jan Grootscholten
E-mail: (lejamo@kabelfoon.nl)

