JUBILEUM ACTIVITEITEN
Aan de vooravond van een nieuw seizoen (weer heerlijk
genieten) De hobby die ons allen bind, gaan we een
grandioos jaar tegemoet. Vanaf april iedere maand een
jubileum activiteit, waarvan wij hopen dat er voor iedereen
wel wat bij is om aan mee te doen. Opvallend en zeer
verzorgd, vinden wij de nieuwe voorkant van ons clubblad,
we hebben dan ook met veel plezier en toewijding aan dit
resultaat gewerkt en verwachten dan ook dat we hiermee
weer een hele lange tijd vooruit kunnen.

30 jaar is niet

niks en zeker een jubileum om trots op te zijn! Zonder een
opsomming van het verleden kijk ik liever naar de toekomst,
juist op dit moment gaat het heel erg goed met onze
vereniging en is mijn overtuiging, dat als we er met ze`n
allen aan blijven werken dit zeker ook op langere termijn zo
zal blijven. De indeling van onze zomerhaven hebben we
zojuist weer afgerond. Het was een hele klus om iedereen
een goede plek te kunnen geven, maar het is ons toch weer
gelukt en hebben de wachtlijst ook weten terug te brengen
naar een aanvaardbaar niveau. In ons volgende uitgave van
het clubblad vind u een oproepstrookje voor als u komend
najaar de kant op wilt, het is van groot belang dat u dit op
tijd inlevert zodat er vroegtijdig een indeling van het
winterterrein gemaakt kan worden, omdat we in de zomer
ook veel aanvragen krijgen voor een plekje op de wal.
Rest mij nog u veel vrije tijd toe te wensen om van u en mijn
hobby te kunnen genieten, en hoop u op veel activiteiten
tegen te komen zodat we er met z`n allen een heel feestelijk
jaar van maken.
Namens het hele bestuur
Richard Busscher.
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Noteer alvast op uw WSVW kalender
Samenvatting agenda voor 2004
April

8 Donderdag
9 Vrijdag
17 Zaterdag

Ledenvergadering
Paaskaarten
Berging

Mei

1 Zaterdag
8 Zaterdag

Juni

15 Zaterdag

Weekend Foppenplas

Juli

10 Zaterdag

Blokhut drive

Blokhut open
Busreisje

Augustus

6 Vrijdag

Gondelvaart

September

4 Zaterdag

Vissen

Oktober

16 Zaterdag
30 Zaterdag

Berging
Jaarfeest

November

19 Vrijdag

Bingo

December

17 Vrijdag

Kerstklaverjassen

U zult begrijpen dat we bij bepaalde activiteiten afhankelijk zijn
van het weer. Dat kunnen we(misschien gelukkig)niet zelf regelen.
Hou dus het informatiebord op de haven dan ook in de gaten.
Daar vindt u het laatste nieuws. Leden die geregeld op internet kijken,
kunnen uiteraard naar onze website van de WSVW voor het laatste nieuws,
waar dit door Koos Langelaan perfect bijgehouden wordt.
Websiteadres is:
http://www.wsv-westland.nl/
Schrijf snel in voor de activiteiten waar aan u wil deelnemen.
Dit werkt voor mij aanzienlijk makkelijker.
Snel inschrijven voor de activiteit van 8 mei i.v.m. plaatsen in bus.
Rest mij u een heerlijke zomer toe te wensen met veel vaarplezier.
Joke Koonen

Activiteiten jubileumjaar 2004

Vrijdagavond 9 april zullen we weer een kaartavond
organiseren in de winterkantine. We beginnen we om 20.00
uur en voor iedereen zijn er dan eieren. Als je goed speelt zou
je wel eens een chocolade-ei kunnen winnen. Schrijf je naam
op de deelnemerlijst in de kantine van de jachthaven, of bel
even naar Joke. En eh, denk erom “vol is vol”
Het inschrijfgeld is zoals altijd € 2,50

Busreisje opening Zomerseizoen.
Nu niet varen, maar een uitje maken met de bus.
Op zaterdag 8 mei zullen we een bezoek brengen, aan buiten
HavenMuseum in Rotterdam.
U krijgt dan de gelegenheid om aan boord te gaan van oude schepen,
zodat u kan zien hoe het schippersleven er vroeger aan toe ging. Het
is echt de moeite waard om aan deze activiteit deel te nemen.
De bus vertrek om 13.00 uur van af onze haven.
Omstreeks 17.00 uur verwachten we terug zijn, waar nog een
versnapering wordt aangeboden door de vereniging.
Tijdig opgeven bij Joke.

Inschrijven 5 euro p.p.

Weekendje uit Zaterdag 12 juni:

Het is de bedoeling dat u met u eigen boot vaart naar Scouting eiland
aan de Foppenplas.
Daar zullen we dan gezamenlijk een weekend doorbrengen.
Tijdens de middag gaan de barbecues branden en aan de bar vindt u
uw u natje.
Iedereen heeft wel zijn eigen tafeltje en stoel op zijn of haar boot om
te gebruiken.
Heeft u geen gelegenheid om te slapen op u schip, dan kan u voor dat
het donker wordt weer terugvaren, naar onze thuishaven in De Lier.
Zorg wel voor u eigen ontbijtje met een eitje voor de zondag morgen.
(een Toilet is aanwezig)
Tijdig opgeven bij Joke

Inschrijven 10 euro p.p.

**************************************************
Blokhut drive:
Op zaterdag middag 10 juli zullen we voor de thuisblijvers een
kaartmiddag organiseren bij de blokhut.
Wilt u Jokeren- Bridgen of Klaverjassen, het kan allemaal bij genoeg
deelname starten we om 14.00 uur.
Opgeven bij Joke

Inschrijven 2,50 euro p.p.

Vissen zatermorgen 4 sept
Natuurlijk mag onze viswedstrijd niet ontbreken, want als we
terugblikken op al die kindergezichtjes bij de prijsuitreiking van
vorig jaar, gaan we er natuurlijk weer voor.
Schrijf u in Groot en Klein.
Startsein 9.00 uur Stopsein is om 12.00 uur.
Opgeven bij Joke

Inschrijven 2,50 p.p.

**********************************************
Jubileum Feestavond zaterdagavond 30 oktober
Om 20.00 uur wordt u verwacht in gebouw De Ark in De Lier.
Waar we een gezellige avond zullen doorbrengen. 26 oktober is de
officiële datum van ons dertig jaar bestaan. Een betere reden kan je
niet bedenken, dus gaan we dat groots vieren.
De muzikale medewerking zal verzorgd worden door de
professionele Band: “For Ever” terug in de tijd van toen u nog
jong was.
Deze avond alleen geschikt voor onze volwassen leden (dus geen
kinderen).
Opgeven bij Joke
Inschrijven 5.00 p.p.

Beste Watersport vrienden.
Ik zit alweer zo’n 4 jaar in het bestuur en ik moet zeggen, ik mag
zeer tevreden terug kijken.
Het kan natuurlijk altijd beter en daar zullen wij als bestuur dan ook
altijd aan blijven werken.
Toch wil ik even speciaal de aandacht richten op de dames, want als
je kijkt wat die toch allemaal doen. Vrijwilligsters voor in de kantine
en natuurlijk Joke Kroonen, die dat allemaal organiseert, coördineert
en met al haar activiteiten er ontzettend veel tijd in steekt. Gerda
Orie onze nieuwe penningmeester die na een moeilijke start, er op
haar eigen manier een geheel nieuwe invulling aan heeft gegeven
en het ontzettend goed voor elkaar heeft gekregen. Proficiat Gerda,
namens het hele bestuur mag ik dit toch wel even zeggen.
Zo zie je maar weer beste watersporters, hoe belangrijk onze
watersportvrouwen zijn, onderschat dat niet.

Laten we er met z’n allen er een fantastisch jubileum jaar van
maken.We zijn allen goed op
weg en dat motiveert het
bestuur!! Tot slot nog even dit:
we bestaan dit jaar dus 30 jaar
en komende zomer is er weer
de Lierse gondelvaart, daar
moeten we natuurlijk bij zijn.
Wij zelf hadden gedacht een
feestelijke boot mee te laten
varen met veel dames erop,
dan hoeft het toch ook niet zo
moeilijk te worden. Wie geeft
zich op om te helpen en mee te
varen met deze happening.
Datum gondelvaart is vrijdag 6
augustus. Laat het ons weten.
Bestuurslid Peter Smit

Wie – Wat – Waar – Hoe – en Waarom.
Nu een stukje van een nieuw algemeen bestuurslid.
Wie:
Harry van Leeuwen.
Dit jaar 35 jaar getrouwd met Ciska.
2 dochters en mijn trots 4 kleinkinderen.
Momenteel ben ik busdriver bij Connexxion.
Ik ben bijna tien jaar lid van deze vereniging met veel plezier.
Samen met mijn vrouw zijn we vanaf het begin fan van de Rolling Stones.
Vandaar de naam van onze boot ,,Jagger,,.
Wat:
Omdat er bij de laatste ledenvergadering een nieuw bestuurslid werd gevraagd.
Er was geen reactie in de zaal en ik zelf er was al mee bezig, en als er niemand
komt dan ga ik ze helpen.
Zo’n bestuur moet toch compleet zijn nietwaar?
Waar:
Aan de W.S.V.W. WaterSport Vereniging Westland
Hoe:
Mijn taak is Milieu zorg.
Hier valt te denken aan het voorkomen van bijvoorbeeld bodemverontreiniging.
Preventieve maatregelen nemen op het gebied van veiligheid en het beperken van
kosten voor afvoer van afvalstoffen.
Milieuzorg werkt zeker kostenbesparend.
Vaak kunnen door eenvoudige verbeteringen en duidelijke afspraken, binnen de
jachthaven risico’s worden beperkt.
Samen met de havenmeester hoop ik dit waar te kunnen maken.
Waarom:
Omdat het meebesturen en meebeslissen een goede zaak is.
Het fijn is te weten dat het Bestuur het echt goed doet, want er komt toch heel wat
voor kijken.
Denken!!! Passen!!! en Meten!!!
Zo valt alles in elkaar voor een gezonde vereniging met een goede haven en dit
gaat niet in je eentje.
Daar moeten we allemaal aan meewerken, want dan blijft het gezellig en ook
betaalbaar.
Nou de groetjes, en verder tot op de ledenvergadering van 8 April.
Harry van Leeuwen.

Kerstklaverjassen 2003
Vrijdag 19 December was het weer zover, de klaverjasavond.
Hier hadden we een paar weken naar uit gekeken. Om vooral niet te laat te
komen, stonden we dan ook bijtijds op het station in Den Haag. Maar zoals
dat iedere keer gaat, waren we ook nu weer te vroeg. Dus in het halletje een
sigaretje gerookt. Langzamerhand druppelde het vol met de andere
deelnemers. Zelfs Peter Smit die naar ons weten nog niet eerder bij het
klaverjassen is gesignaleerd kwam binnen. Om 20.00 uur gingen we van
start. De sfeer was uitstekend, er werd volop geklets, gelachen, en steken
onder water gegeven. Ook de hapjes en drankjes, verzorgd door Mevrouw v
d Noll lieten we ons welgevallen. Tussen de boompjes door haasten de
rokers zich naar de hal om even gauw van een sigaret te genieten. Er was
ons namelijk vooraf verzocht niet in de kantine zelf te roken. We speelde in
totaal drie boompjes. Terwijl Joke aan het eind aan de slag ging met het
uitrekenen van de totaal punten, wierp Leen van der Noll steelse blikken
naar de prijzen. Tussen die prijzen had hij namelijk een mooi afgewerkt
kistje met daarin een fles Ketel 1 ontdekt. Maar ja, om in de prijzen te
vallen moet je natuurlijk wel een beetje kunnen kaarten! En dat ging Leen
in ieder geval deze avond niet best af. Wel was opmerkelijk dat Peter Smit
met de eerste prijs aan de haal ging. Opmerkingen over steekpenningen en
dergelijke waren dan ook niet gering. Rond middernacht gingen de meeste
naar huis, een klein gezelschap bleef nog naborrelen en kletsen. Ook wij
begonnen aan onze wandeling naar huis. We wisten dat we pas om halfzes
in ons bed zouden liggen, maar we hadden een hele leuke avond gehad. We
kijken nu al weer reikhalzend uit naar de paasklaverjasavond !!!

Hans en Debbie
Uitslag
1 Peter Smit
5405
2 Debbie
5372
3 Joke Krijger 5209
4 Aad Visser
5130
5 Joke Kroonen 5034
Poedelprijs ging
naar: Maart vd Berg
met >>>>>>>>>>>3585
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De Lier

Adreswijziging
J.N.v.Geest

Gr.v.Prinsterenstr.12

2672 CA Naaldwijk

Uitnodiging:
voor de algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering wordt gehouden op;
Donderdag 8 april 2004
In gebouw: De Ark aanvang 20.00 uur.
Adres is:
Van Rijnstraat 2 De Lier

Bestuursverkiezing:
Het is alweer 4 jaar dat Richard Busscher als voorzitter binnen
ons bestuur is gekomen en nu dus aftreed maar is tegelijkertijd
herkiesbaar.
Aan de vergadering is het weer de taak om uw stem hierover uit
te brengen.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij
secretariaat uiterlijk voor 25 Maart.
Een bestuursfunctie is eigenlijk altijd voor 3 jaar, maar omdat
we in verleden met 3 bestuursleden tegelijk aantraden kan je
niet met drie bestuursleden tegelijk aftreden. Dat is trouwens
ook tegen de regels.
In de toekomst willen we vermijden dat er meer dan een
bestuurslid van het dagelijks bestuur aftreed.
Het bestuur
Let op, dit is voor trailerhellingleden;
U heeft de mogelijkheid, om in de zomer een week in water te
blijven, op de ligplaatsen van leden die met vakantie zijn.
De trailer kunt u achterin op terrein plaatsen, dit alles voor 10,00
euro per week.
Geef het tijdig door aan de havenmeester als u hiervan gebruik wil
maken.

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 geteerd en geschuurd worden tot 26
maart. 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 dus tot 26 maart, zodat een ieder met een
gerust hart kan aflakken. Communiceer met je mede
watersporters als je aan de boot gaat werken, zodat je met
elkaar rekening kan houden en elkaar geen overlast
bezorgt.
Uw havenmeester P van Velthoven.

Verder even over de boten tewaterlating:
•
•

Deze is gepland op zaterdag 17 april
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 17 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.
Rinus Klop

Χ

Wil ik er nogmaals op wijzen dat het liggeld betaald
moet zijn vóór de tewaterlating, dus voor zaterdag 17
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.

Het bestuur
Dit was alles voor dit moment. Ik zie jullie op de ledenvergadering
donderdag 8 april en vervolgens dus op zaterdag 17 april als de boten
weer in het water gaan.
Richard Busscher

O
weebbssiittee
Onnzzee w
De website van W.S.V.W. is nu zo’n 10 maanden in de lucht. Op het
moment dat ik dit schrijf, hebben we 2451 bezoekers op onze site gehad,
waarvan 8 uit Canada, 7 uit de VS, 5 uit België, 5 uit Duitsland, 3 uit
Portugal en Frankrijk, Denemarken en Brazilië ieder met een bezoeker.
Verder nog een paar uit landen die door onze “teller” niet getraceerd
konden worden. Binnenkort krijg ik van het bestuur weer de nieuwe
indeling van de haven, zodat er weer een nieuwe, actuele plattegrond
gemaakt kan worden. Bij deze wil ik nogmaals verzoeken om wat gegevens
van uw boot, zodat ik deze bij uw foto van de boot kan zetten. Verder is er
voor alle leden de mogelijkheid om gratis te adverteren op onze website,
zowel gevraagd als aangeboden. De enige voorwaarde is dat het boten of
watersportartikelen betreft. Ook op onze site: links naar advertentiesites
waar u, al dan niet gratis uw boot te koop kunt zetten. Wilt u daarbij liever
niet uw emailadres gebruiken (spam-problemen), kunt u hiervoor een
tijdelijk emailadres bij mij aan laten maken, als dan het artikel verkocht is
wordt het emailadres weer opgeheven.
Omdat ik zelf niet in het Westland woon, lees ik niet altijd alle actuele
nieuws betreffende het watersportgebeuren in het Westland. Weet of hoort
u iets wat voor ons als watersporters van belang is? Laat het even weten
(mail of bel), dan blijft onze site actueel.
Verder zijn altijd welkom: Reisverhalen, al dan niet met foto’s. Laat
anderen delen in uw vakantieplezier en laat uw vaarvakantie op internet
zetten !
Koos Langelaan (Noorderzon)
Website: www.wsv-westland.nl

Email:

info@wsv-westland.nl

Geachte watersporters
Ik wil iedereen bedanken die de moeite heeft genomen
het formulier betreffende de ledenadministratie in te leveren.
Er zijn nog ca. 20 leden die niet hebben gereageerd, maar
die kunnen alsnog het formulier inleveren.
Heeft u het formulier niet meer dan kunt u me bellen
of e-mailen.
Gerda Orie
Tel.010-5913875
e-mail adres: wsvwestland@zonnet.nl

Schilderen van uw boot tijdens het winteronderhoud.
De invloed van de omgevingstemperatuur op schilderwerk. Schilder
nooit beneden 10°C.
Hoe lager de temperatuur, hoe taaier de verf. In dat geval moet meer
verdunning worden toegevoegd. Je moet echter beseffen dat daardoor
de droogtijd aanzienlijk langer wordt en de laagdikte dun kan
uitvallen. Het is beter om de verf thuis op temperatuur te laten komen
en dan zo snel mogelijk te verwerken. Of je zet het blik verf in een
bak lauw water.
Als het schip kouder is dan de omgeving, kan de vochtigheid in de
lucht condenseren op het te schilderen oppervlak, waardoor de verf
niet goed zal hechten en/of mat kan slaan. Vooral 's morgens bij fraai
weer en lage temperatuur kan dit bij buiten schilderen een probleem
geven. Op grote vlakken krijg je de beste afwerking door met twee
personen te werken. Eén brengt de verf met een grote kwast of roller
kruislings diagonaal aan, de ander werkt het verticaal af met een
verfkussentje of grote ronde kwast. Om een goede hechting te krijgen
kan je oude verflagen na ontvetten (b.v. thinner, of water met
ammoniak) het best schuren met niet te grof schuurpapier. Korrel
220, of bij handmatig schuren 240, is een goede keuze. Daarna
wassen met ruim water en uit zichzelf laten opdrogen. Gebruik altijd
een zo groot mogelijke kwast van een goede kwaliteit met
afgeschuinde fijne haren. Verkeerde zuinigheid geeft slecht
schilderwerk. Gebruik verder ter voorkoming van de gevreesde
sinaasappelhuid geen lamsvachtroller, maar een mohair- of
schuimroller. Denk eraan dat tweecomponenten verf een
schuimroller aantast. Het kan wel, maar dan regelmatig de roller
vervangen. Een tweecomponenten verf kan NIET over een ééncomponenten verf.
Owatrol als toevoeging:
Veel mensen zweren bij Owatrol als toevoegmiddel aan verven die
met terpentine of olie kunnen worden verdund. Dit roestwerende
middel wordt dan tot zo'n 5% aan de aflaklaag toegevoegd, waardoor
de verf "soepeler" wordt en een gladder resultaat geeft. Nadeel is dat
de droogtijd langer wordt en het risico van stofopname dus vergroot.

Owatrol wordt in pure vorm als antiroestmiddel gebruikt. Die
toepassing voldoet redelijk, is overigens bepaald geen wondermiddel
en niet geschikt voor het onderwaterschip.
Lijnolie als toevoeging:
Ouderwetse middel uit de "pre-owatrol" periode. Werd m.n. gebruikt
als toevoeging aan loodmenie en als conserveringsmiddel voor hout.
De uit lijnzaad geperste olie bestaat in een rauwe- en een gekookte
versie. De rauwe droogt praktisch niet en de zuren veroorzaken
roestvorming. De gekookte is een aantal malen verhit tot 120°,
droogt wel en is prima te gebruiken als verftoevoeging. Kwasten
gaan een mensenleven mee als je ze in gekookte lijnolie bewaart.
Bovenstaande gegevens komen van vaartips.nl
Voor nog meer tips kunt u naar
Vaartips.nl via de link op onze WSVW website
Hieronder het artistieke jubileumwerk van Harry van Leeuwen
Dit prachtige werk is te zien in onze winterkantine

Gevraagd:
Een stevige terras tafel voor op het terras om bij de blokhut
een spelletje kaart te spelen. Wie heeft er nog eentje over
staan.
Ook kunnen wij nog wel wat kuip of klapstoelen gebruiken bij
de blokhut.
Melding informatienummer
Een regelmatig terugkerend telefoonnummer is dat van het
Hoog Heemraadschap van Delfland betreffende meldingen
over obstakels in de vaar wateren.
Het volgende nummer is dan te bellen 015-2701888 en dat is
ook voor de avond en in het weekend bereikbaar.

Uitgave van het clubblad;
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 2004/1 verschijnt half maart;

Uiterste inleverdatum kopie is dan 1 maart.
Boekje 2004/2 verschijnt half juni;

Uiterste inleverdatum kopie is dan 1 juni.
Boekje 2004/3 verschijnt eind september;

Uiterste inleverdatum kopie is dan 15 september.

Boekje 2004/4 verschijnt half december;

Uiterste inleverdatum kopie is dan 1 december
Schroom niet om ook eens een stukje te schrijven, de redactie zal het
vanzelfsprekend van harte toejuichen.

E-mail adres is: lejamo@kabelfoon.nl
Jan Grootscholten

