Maart 2008
Beste watersporters
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Als eerste de boten
klaarmaken, zodat ze weer spik en span liggen te pronken. Dan de
berging, allemaal weer het water in en met onze super bergingsploeg en
Blansjaar moet dat toch weer lukken. Graag wil ik u wel even
waarschuwen en wijzen op de gevaren en aandachtspunten.
Ten eerste let goed op de steigers en de helling, ze zijn echt enorm glad,
na wat gebruik gaat dat over. PAS DUS OP!!!
Zorg a.u.b. voor goede nette stoot willen en touwen, gooi oude toch
weg!! Als u uw boot wil schuren en lakken en schoon schrappen, denk
dan aan de regels en vraag aan de havenmeester + mensen met de
ervaring hoe te werk te gaan betreft milieu maar ook overlast met buren
voorkomen. Dan is er nog een lid, Peet van Wamelen, die graag iets
voor de vereniging wild oen. Peet gaat met de VUT, maar is geen stil
zitter en een prima vakman, technisch en erg behulpzaam, Peet wil
graag meedraaien/helpen in de havenzaken samen met onze
havenmeester Piet Veldhoven en assistent Jan Torenstra, een geweldige
aanwinst!! U kunt altijd met vragen e.d. bij hen terecht.
Wij als bestuur zijn heel blij en zuinig op zulke mensen.
Dan nog diversen algemene bestuurszaken, zoals onderhoud, daar ga ik
vanaf zien, de rede volgt in de ledenvergadering, dus komt u allen zodat
u op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen.
Tegelijkertijd wijs ik erop dat wij naar mensen zoeken in de vereniging,
Joke met een dubbele taak (penningmeester en secretaris), dat kan
natuurlijk niet.En voorzitter gezocht!!
Beste watersporters, de toekomst is onzeker en moeilijk voor onze
haven, maar gaat met ons de strijd aan en laten wij onze kwaliteiten
benadrukken, zodat er ook voor de WSVW een toekomst is.
Met vriendelijke groet,
Waarnemend voorzitter Peter Smit
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Water Sport Vereniging Westland
Uitgave: maart 2008
Opgericht 26 oktober 1974
Rabo Bank Nr:13.53.69.835
Voorzitter

Richard Busscher
Windmolen 11
2678 DK De Lier

Secretaris/penningmeester

Joke Kroonen
Essenhof 15
2678 SN De Lier
0174-514029
jokekroonen@kabelfoon.nl

Algemeen bestuurslid

Leo van Geest
Willem111 straat 12
2676AM Maasdijk
0174-518460

Algemeen bestuurslid

Peter Smit
Leeuweriklaan 48
2678 WN De Lier
0174-516686

Algemeen bestuurslid

Jan Torenstra
F.v.Valstarplantsoen 1
2671 RC Naaldwijk
06-28974413

Algemeen bestuurslid

Kees Verhoog
Dreeslaan 98
2672 DN Naaldwijk
0174-241457
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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 12 april 2008.
Ik hoef het eigenlijk niet meer te zeggen, maar we beginnen natuurlijk
weer om 08.00 uur. Ik hoop dat ik weer op een volledige bergingsploeg
kan rekenen. Ben je toevallig verhinderd, geef dit dan even aan mij
door. Dan kan ik tijdig voor vervanging zorgen.
Zaterdag 12 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.
Wil ik er nogmaals op wijzen dat het liggeld betaald moet zijn vóór de
tewaterlating, dus voor zaterdag op 12 april.
Ook verzoek ik u op die dag op tijd te komen, zodat de bergingsploeg
vlot door kan werken.
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Er hangt een schema in de kantine, waarop staat aangegeven welke
ligplaats aan u is toegewezen.
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 oudijzerhandelaar en heeft u bij de volgende
berging een probleem.

Let op let op let op let op let op
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.

Wij rekenen weer
op uw medewerking
Het bestuur
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Uitnodiging voor bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering
Locatie De Ark Rijnstraat 2 De Lier

woensdag 2 april 2008
Tijd aanvang 20.00 uur
Bestuursverkiezing;
Richard Busscher treedt af als voorzitter ,en stelt zich niet herkiesbaar.
Peter Smit treedt af als algemeen bestuurslid en stelt zich kiesbaar voor
de functie als Voorzitter.
Hierbij een oproep om u, als tegenkandidaat voor de functie voorzitter
voor te stellen, u kunt dat aan geven bij het bestuur of schriftelijk tot 31
maart 2008.
Ook is de plaats van Secretaris nog open, bij dezen een dringende
oproep !! Wie wil deze plek invullen, samen is halve werk en naast u
staat een geweldige commissie die u ondersteunt.
Wilt u er eerst meer van weten? Vragen staat vrij.

Het bestuur;

en tot 2 april

5

Van de leden administratie Maart 2008
Gestopt
Lange de
vd Winden

Hellingdonateurs
Wateringen
De Lier

TOERVAREN
Zoals u wellicht weet wordt de Vaaratlas uitgegeven door
Eurocartografie en hebben vele vrijwilligers van het Watersportverbond
met enthousiasme en met veel zorg de kaarten gecontroleerd en
aangevuld.
Voor u en uw leden is er daarom door het Watersportverbond een fikse
korting geregeld met de uitgever van tien euro per deel en leden kunnen
alle drie de delen van de Vaaratlas met korting online bestellen via
www.vaaratlas.nl.
Eurocartografie luistert goed naar verbeteringen die wij vanuit het veld
horen en doorspelen. Een van de opmerkingen vanuit het veld is dat
digitaal betalen niet de voorkeur verdient. Mensen zijn huiverig om via
internet te betalen. Om deze drempel weg te halen heeft Eurocartografie
het mogelijk gemaakt om per antwoordkaart te bestellen en dan krijgen
watersporters een factuur thuis.
Klik op www.watersportverbond.nl en dan vindt u rechtsonder de
informatie over de Vaaratlas. Op deze plaats kunt u de antwoordkaart
downloaden.
OPROEPJE
Wie van onze leden is in bezit van een E.H.B.O. diploma.
En kunnen we een beroep op u doen, tijdens grote activiteiten.
Bel Kees Verhoog 06-44100907

6

Beste watersporters,
Aan alle vrienden, kennissen, leden en relaties van watersport
vereniging westland.
Met pijn in het hart moet ik mijn functie als voorzitter van onze
vereniging na acht jaar naast mij neerleggen.
Gedwongen door gezondheid problemen, treed ik als voorzitter af op
onze alg.leden vergadering 2 april a.s.
Dankbaar voor het feit dat zowel Peter als Joke mijn taken het
afgelopen jaar hebben waargenomen.
Zeer content ben ik met de toezegging van peter, dat hij zolang dit
nodig is de functie van waarnemend voorzitter op zich wilde nemen.
Dit neemt uiteraard niet weg dat wij als vereniging noch steeds
dringend op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter en een secretaris. Dan
kan ook joke haar taak als penningmeester weer solo vervullen. Ik hoop
dan ook dat mijn wens gehoor vindt bij U als leden, en dat het bestuur
zeer binnenkort weer volledig zal zijn.
Optimistisch en positief over de toekomst van onze haven, zal ik dan
ook lid blijven van onze vereniging en ook mijn steentje bijdragen als
vrijwilliger.
Gaarne wil ik U bedanken voor het vertrouwen wat u mij hebt gegeven
tijdens de afgelopen acht jaar.
In het bijzonder wil ik Peter en Joke bedanken voor de superfijne
samenwerking, en de vriendschappelijke band die er tussen ons
ontstond. Zonder hen zou de vereniging niet zo gegroeid zijn zoals hij
nu is. Uiteraard wil ik ook Piet, Jan, Leo en Cees bedanken voor de
prettige samenwerking, net zoals de andere bestuursleden van de
afgelopen acht jaar.
Graag kom ik u tegen op terras of in de kantine voor een praatje en een
dolletje.
Verder wens ik u allen een grandioos seizoen met veel zon en veel
vaaruren. (dan heb ik het ook).
Richard Busscher.
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TECHNIEK:
Anodes: Op zout water: zink. Op zoet water met af en toe een tripje
naar zout: aluminium. Op alleen zoet water: magnesium. Het
aantal/gewicht van anodes is afhankelijk van de grootte van het
natoppervlak onderwaterschip: [lengte waterlijn x (breedte +
diepgang)]. Voor zinkanodes geldt: tot 30m²: 2 x 4kg; tot 60m²: 4 x
4kg; tot 90m²: 6 x 4kg enz, met voor een roerblad van staal aan
weerszijde 1kg. In ieder geval 2 anodes vlak bij de schroefas aan
weerszijde van het achterlager plaatsen. Bij gebruik van aluminium of
magnesium dezelfde aantallen aanhouden, maar ongeveer de helft in
gewicht.
Roerbladgrootte/roerwerking: Roerbladgrootte 2½ % van het
oppervlak onderwaterschip. [lengte waterlijn x (breedte + diepgang)].
Afstand schroef - roer: 12 tot 15% van de schroefdiameter. Een grotere
afstand vermindert de roerwerking aanmerkelijk. Verder dient de aspect
ratio (hoogte/breedte verhouding) van het roer het liefst een waarde
groter dan 1 te hebben. Bij een recht roer is de aspect ratio te berekenen
door: hoogte / breedte. Bij een niet rechthoekige vorm: hoogte /
gemiddelde breedte, of hoogte² / oppervlakte van het roerblad. (de slash
lezen als: gedeeld door)

De redactie van de
WSVW wenst u allen
een zeer goed en
gezond vaarseizoen toe
Jan Grootscholten
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Kerstklaverjassen 14 December 2007.
16 aanmeldingen voor klaverjassen en 4 dames voor jokeren.
Helaas 3 personen kwamen zomaar niet dus dat werd even puzzelen.
Peet Smit had een fikse griep maar was er wel, hij was eigenlijk blij dat
hij niet hoefde te kaarten. Probleem opgelost. Cees Dekker stond
reserve en kon deze avond rustig de kantine beheren.

Met 3 klaverjas tafels en 1 joker
tafel werd het een spannende
avond en zeker heel gezellig.
De Uitslag:
Klaverjas
Deelnemer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Frank Stolze
Erna Boekestein
Jan Torenstra
Wilfried Bleidorn
Nol Veenman
Piet Velthoven
Harry
Trees Veenmman
Joke Krijger
Leo Krijger
Henk Hofstede
Kees Verhoog

Jokeren
Punten

5841
5609
5513
5413
4940
4472
4283
4252
4013
3896
3553
3291

Deelnemer

Cisca.
Marianne
Lenie
Gerda

Punten

359
604
637
671
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TECHNIEK: Een vetgesmeerde gland, wordt afgesloten door een
schroefaspakking van één of meerdere vetkoorden. De gland mag geen water
lekken. Als dat na wat aandraaien van beide moeren toch gebeurt dient een
nieuw vetkoord toegevoegd te worden. Dit kan gedaan worden terwijl het
schip in het water ligt. Gebruik een koord dat iets dikker is dan de beschikbare
opening (de wanddikte van de sluitbus). Tik het met een hamer enigszins plat
tot de juiste diameter. Wikkel het overlappend om de schroefas en breng het
bij de overlap met een schuine snede op lengte. Duw het in de gland en draai
de sluitbus zover aan dat de schroefas met de hand nog net draaibaar is. (De
raakvlakken van een tweede of derde koord mogen niet tegenover elkaar
zitten). Na een uurtje varen nog een keer op dezelfde wijze aandraaien. De
gland mag inmiddels handwarm zijn, maar niet echt heet. Zorg dat beide
moeren een gelijk aantal slagen krijgen zodat de sluitbus zuiver recht zit. Bij
twijfel (slagen niet bijgehouden) de flensruimte links en rechts controleren
met een schuifmaat. Na een aantal jaren zal het nodig zijn oude hard geworden
restanten te verwijderen alvorens nieuw koord aan te brengen. Met een
haaknaald kunnen die verwijderd worden. Dit klusje kan het best op de wal
gedaan worden, maar is in het water ook mogelijk. Draai dan van tevoren wat
extra vet in de schroefaskoker en houd emmer en dweil bij de hand.
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Nieuwjaarreceptie Zaterdag 6 Januari 2008.
Een geweldige leuke en spontane middag.
Er kwamen 43 leden om elkaar al het goeds te wensen voor het nieuwe
jaar.
Peter onze vice-voorzitter hete een ieder welkom.
Een mededeling vanuit het bestuur dat helaas onze voorzitter Richard
zijn taak als voorzitter om gezondheidsredenen moet beëindigen.
We wensen Richard heel veel sterkte met zijn herstel en bedanken hem
hartelijk voor alles wat hij voor de vereniging heeft gedaan. (met de
jaarvergadering zal hier meer over gezegd worden)

Er was voldoende
te eten en te drinken,
en omdat het op
zaterdag was bleef
iedereen lekker hangen.
Gelukkig was er hulp in de keuken ,BEDANKT.
Als alle wensen uitkomen wat er is toegewenst, zal het zeker een
prachtig gezond en vaarrijk jaar worden.
Wij zijn al weer volop bezig voor de activiteiten van 2008, helaas geen
ideeën gehad van de leden, maar dat scheelt, kunnen we lekker ons
eigen gang gaan.
Bedankt voor het deelnemen aan de activiteiten,
zo hebben wij er ook lol in.
Cees en Klazien Dekker
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ACTIVITEITEN 2008.
TIP: Schrijf alvast de datums in uw agenda of op de kalender zo kunt U
het niet vergeten.
Berging weer in het water
Jaarvergadering:
Opening zomerseizoen
Zomer bingo
Jaarfeest
Viswedstrijd
Winterberging
Bingo
Kerst kaarten
Nieuwjaarsreceptie 2009

12 april
2 april
24 mei
27 juni€ 10,00 pp.
20.00 uur
30 augustus
13 september € 2,50 pp. 9.00 uur
11 oktober
21 november€ 10,00 pp. 20.00 uur
19 december€ 2,50 pp. 20.00 uur
10 januari 2009

15.

Voor deelname aan een activiteit kunt U inschrijven op de lijsten bij de
kantine of blokhut.
Dit jaar gaan we streng worden, alle betalingen moeten van tevoren
gedaan worden!!!
Natuurlijk heeft dit een reden, wij kopen in en bestellen naar het aantal
aanmeldingen.
Komt er die avond 1 of meerdere personen niet opdagen dan hebben wij
wel al voor hen betaald.
We proberen precies uit te komen met het te besteden bedrag voor
die activiteit, vallen er af dan komen we tekort.
Ook dit jaar is het voor U en ons heel makkelijk om via de mail aan te
melden en via de bank te betalen.
Mail adres van ons is: kdekker@kabelfoon.nl
Bank nummer is: 512352925 t.n.v. K.Dekker te Monster met
vermelding van uw naam en welke activiteit
Wij hebben er zin in! U ook?
Zonder Uw medewerking kunnen wij niets doen, we rekenen op U.!!
Groetjes Uw activiteiten team:
Cees en Klazien Dekker
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Havenmeester

Piet van Veldhoven
Telefonisch bereikbaar;
06-18374795
0174-516724

Jachthavenlocatie

Laan v Adrichem
Kantine/blokhut
De Lier
0174-517702

Postadres

Postbus 125
2678 ZJ De Lier

Kantinebeheer

Kees Verhoog
06-44100907

Redactie

Jan Grootscholten
Slangenburch 20
2681 NL Monster
lejamo@kabelfoon.nl

Activiteiten

Cees en Klazien Dekker
Parelduiker 36
2681 VH Monster
tel: 0621942211
kdekker@kabelfoon.nl

Communicatie

info@wsv-westland.nl

Internetadres

http://www.wsv-westland.nl
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