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Algemene adressen

1

Water Sport Vereniging Westland
Uitgave: december 2009

Opgericht 26 oktober 1974

Rabo Bank Nr: 13.53.69.835
Voorzitter

Peter Smit
Leeuweriklaan 48
2678 WN De Lier
0174-516686
peetsmit@kabelfoon.nl

Secretaris

Wil van Kester-Zwinkels
Laan v Vijverberg 5
2678 LD De Lier
06-55131918
aadenwil@kabelfoon.nl

Penningmeester

Joke Kroonen
Essenhof 15

2678 SN De Lier
0174-514029
jokekroonen@kabelfoon.nl
Algemeen bestuurslid

Jan Torenstra
Havenzaken
06-28974413
jltorenstra@kabelfoon.nl

Algemeen bestuurslid

Kees Verhoog
0174-241457 06-44100907
cverhoog@kabelfoon.nl
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Beste Watersporters
Als eerste: mijn excuus voor het niet schrijven in het laatste clubblad. Ik was te laat
en had teveel aan mijn hoofd. Nu wil ik graag een aantal zaken met u doornemen.
Inmiddels is het Carnaval en nog steeds hartje winter, een laagje sneeuw in de tuin,
niet echt lekker om positief een watersport stukje te schrijven. Er zijn bijzondere
ontwikkelingen en veranderingen binnen de vereniging en bestuur gaande en wel in
een positieve zin, bestuurlijk gezien wordt u op korte termijn op de hoogte gebracht
en mag u, als u daar zin in heeft, aan deelnemen! Voorst hebben wij als huidig
bestuur vernomen dat de opgelegde pachtverhoging door de vereniging, enigszins
moeizaam, is geaccepteerd! Het blijft moeilijk, met de rug tegen de muur, vandaar
dat wij zo druk met de commissie o.l.v. Kees Kornaat aan de weg timmeren om zo
onze toekomst als Jachthaven, Poort naar het Westland, zeker te stellen! Daar
worden momenteel belangrijke stappen in gezet en contacten onderhouden. Zo
worden wij ook in voorkomende stukken genoemd en proberen wij ook stap voor
stap een partner te worden van Gemeente Westland, want dat is in onze visie het
beste, met onze kennis en know how en voor de gemeente een prima ontsluiting van
De Lier, waar wij weer prima in passen. En kunnen bijdragen aan een uniek stukje
Westland en dagtoerisme. Ik wijs u erop, met de komende gemeenteraad
verkiezingen, op de partijen te letten die hier ook wat mee hebben. Alles kan in het
Westland zo’n beetje tot een nieuw gemeentehuis toe! En voor jong tot oud diverse
sportaccommodaties, dus het wordt ook tijd voor de watersportrecreatie. Hierbij wil
ik het laten. Laten we met z’n allen bouwen aan die toekomst met wie en wat voor
bestuur maak niet uit en met de beste mensen aan het roer, wens ik u een behouden
vaart en toekomst. Voor het komende seizoen veel watersport plezier en doe vooral
mee aan de verenigingsactiviteiten, waar momenteel weer veel nieuwe energie in
wordt gestoken! Veel kosten doet het u niet, misschien alleen wat meer moeite.
Vriendelijke groeten van uw voorzitter,
Peter Smit
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Beste mede watersporters
De afgelopen winter periode hebben we niet veel aan de boten kunnen
werken. Koude temperaturen met veel sneeuw en nattigheid tijdens de lange
wintermaanden. Nu hopen we maar dat iedereen zijn boot weer in orde krijgt
voor het nieuwe seizoen, want voor je het weet is het weer 17 april want dan
gaan we weer het water in.
Hopelijk voor een heel mooie zomer, de afgelopen zomer was natuurlijk heel
goed. Verder willen wij u er op wijzen, dat na de tewaterlating de bokken niet
achter op het terrein moeten worden opgeslagen, maar in de hoek vooraan
tegen de laan. U krijgt twee weken de tijd om uw bokken op te ruimen na de
tewaterlating. Als U dit niet doet en andere uw bokken moeten opruimen
krijgt hiervoor een rekening gepresenteerd.
En waarom de bokken vooraan tegen de laan opslaan?
Wij hebben geen zin meer om met andermans bokken te gaan lopen sjouwen
als de boten dit najaar weer de kant op gaan. Wij willen met een leeg terrein
kunnen beginnen. Afgelopen najaar hebben wij weer veel bokken op hun
plaats moeten zetten, wat eigenlijk niet ons werk is. Met bokken op de
verkeerde plek kunnen wij niet met de berging beginnen. Wie zijn bokken
donderdag voor de berging volgend najaar niet op de plaats heeft staan waar
ze door ons zijn ingepland, komt de volgende winter niet meer op de kant.
Wij doen al genoeg voor de Verenging, en willen niet meer als sjouwers voor
anderen leden door het leven gaan. Het is voor u een kleine moeite om dit
zelf te doen. Een beetje medewerking van uw kant scheelt ons een hoop
werk!
Verder wensen wij U een heel mooie zomer met veel vaar plezier.
m. v. gr Jan Torenstra havenzaken van de W S V W

Voor diegene die in het najaar op de kant gaan, moeten dit uiterlijk 1 mei
doorgeven aan Jan Torenstra. Mail jantorenstra@telfort.nl
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Algemene Ledenvergadering
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Ledenvergadering.
Locatie De Ark Van Rijnstraat 2 De Lier
Woensdag 7 april 2010
Aanvang 20.00 uur
Bestuursverkiezingen
Jan Torenstra is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
Peet van Wamelen is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.
Cees Verhoog is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.
Peter Smit treed af als voorzitter en stelt zich niet herkiesbaar.
Door het bestuur is voorgedragen Kees Kornaat tot voorzitter te benoemen.
Wim Verbeek stelt zich kandidaat.
Als u zich kandidaat wil stellen kunt u dit schriftelijk doen bij het bestuur tot
31 maart 2010, voorzien van 5 handtekeningen.
Noteer dit alvast in uw agenda, want wij rekenen op een grote opkomst want
op die manier draagt u de vereniging een warm hart toe.
Het Bestuur en tot woensdag 7 april 2010.
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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 kunt houden en elkaar geen overlast
bezorgt.

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.



Wil ik er nogmaals op wijzen dat het liggeld betaald moet zijn
vóór de tewaterlating, dus voor zaterdag 17 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 oud ijzerhandelaar 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. Wij zien jullie op de ledenvergadering
woensdag 7 april en vervolgens dus op zaterdag 17 april als de boten
weer in het water gaan.
Bestuur WSVW
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Het clubblad komt 4 x per jaar uit, dit is voor het volgende boekje op de
volgende data, zodat een ieder rekening kan houden met het inleveren van
de kopie. Dit kan ook via E-mail.
Boekje 2010/2 verschijnt half juni.
Uiterste inleverdatum kopie is dan dus 1 juni.
Jan Grootscholten
E-mail: (lejandro@kpnmail.nl)

Van de leden administratie
Nieuw Jaarlid
B v d Valk

Maart 2010
Delft

Uitgeschreven Donateur
H.Hofstede

De Lier

Uitgeschreven Hellingdonateur
P Hordijk
P vd Houwen
Bola Watersport
R.Boon
G.Wel

Maasdijk
De Lier
Den Hoorn
Maasdijk
De Lier
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Voorziet Delfland in plaatsen waar ik mijn boot te water kan
laten?
Delfland voorziet niet in plaatsen om bootjes te water te laten.
Dit is geen taak van Delfland.
Mensen zullen hiervoor gebruik moeten maken van andere te-waterlaatplaatsen, zoals openbare te-waterlaatplaatsen van (jacht)havens of
van particulieren die hiermee in stemmen.
Een voorbeeld van een haven in het Westland met een te-waterlaatplaats, die u tegen kosten kunt gebruiken, is de haven in de Lier aan
de Laan van Adrichem(www.wsv-westland.nl)
Voor nadere informatie kunt u bellen met havenmeester;
P van Veldhoven op tel.nr 0174-4516724 of 06-18374795.
Het tel.nr van de haven is 0174-4517702
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De ledenpas Watersportverbond
De ledenpas van het Watersportverbond ligt in de derde week van februari
bij u op de deurmat. De ledenpas is in ieder geval twee jaar geldig. Alleen
startlicentiehouders krijgen volgend jaar een nieuwe pas toegestuurd. Per
adres kunnen meerdere brieven met een pas op de mat vallen. Dit is gedaan
uit kostenbesparende overwegingen.
Met de pas ontvangt u niet alleen kortingen bij veel bedrijven maar ook
voordelen bij onze verenigingen en kortingen op producten en diensten van
het Watersportverbond. Uw voordelen:







Korting op de entree bij de HISWA:
o € 1,- korting bij het online bestellen van kaarten (€ 15,- ipv € 16,-);
o Bij online aankoop van een toegangsbewijs voor maar € 4,- extra
een 2e klas NS-dagretour
o Kijk voor meer informatie op Watersportverbond.nl/hiswa2010
Tot ruim 50% korting op opleidingen en cursussen van het
Watersportverbond
Tot 20% korting op af te sluiten verzekeringen bij onze Official
Partner Delta Lloyd
Vele voordelen bij verenigingen die meedoen aan de
gastvrijheidregeling
Uw pas is tevens een Nationale Sportpas waarmee een korting
ontvangt bij grote winkels zoals: Expert, Perry Sport en Aktie Sport
(kijk voor gebruiksaanwijzing op de achterzijde).

In de envelop van de sportpas vindt u daarnaast nog een aantal
aantrekkelijke aanbiedingen van HISWA Amsterdam Boat Show en de
magazines Zeilen en Motorboot. Het Fonds Gehandicaptensport vraagt
daarnaast in een flyer uw aandacht voor de gehandicaptenwatersport.
Bron Watersportverbond
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Lobbyen Loont.
Is u iets opgevallen bij het bestuderen van de verschillende politieke
partijprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen?
Van links tot rechts had elke partij wel iets opgenomen in hun programma
wat betrekking had op de mogelijkheden die de Westlandse Wateren te
bieden hebben, om te recreëren en te varen met sloepen of fluisterboten.
Ook werd er gekeken naar de mogelijkheden om ons vaargebied nog
aantrekkelijker te maken, o.a. door het creëren van aanlegplaatsen in de
kernen, voldoende havenruimte (lees jachthaven) en boothellingen.
Bij een aantal partijen kwamen wij zelfs tegen dat er een passende oplossing
gevonden moet worden voor de jachthaven van wsv “Westland” (wij dus), dit
in verband met de versnelde aanleg, gepland in 2015, van de Oostelijke
randweg en Oosterbrug.
Zelfs was er een mooie foto van onze jachthaven te zien op een van de
partijprogramma's.
Al met al een duidelijk teken dat er politiekbreed met ons wordt
“meegedacht” als het gaat om de toekomstige situatie van de jachthaven.
Reden te meer om de contacten met de politieke partijen in de komende
jaren te continueren en te intensiveren, zeker nu er na 3 maart een aantal
nieuwe gezichten de politieke arena heeft betreden.
Het bestuur neemt zich daarom voor om snel na de
gemeenteraadsverkiezingen uitnodigingen te verzenden naar de politieke
fracties om de nieuwkomers voor de eerste maal, en de blijvers hernieuwt
met wsv “Westland” en de Westlandse Wateren kennis te laten maken.
Kees Kornaat
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ACTIVITEITEN 2010.
TIP: Schrijf alvast de datums in uw agenda of op de kalender zodat u het niet
kunt vergeten. U kunt zich aanmelden via de mail of via de intekenlijst in de
kantine.

Activiteiten 2010
Vrijdag 26 maart 20.00 paaskaarten (klaverjassen en jokeren) €2,50 p.p.
Zaterdag 17 april boten te water
Zaterdag 24 april 13.00 opening vaarseizoen
Vrijdag 6 augustus 18.00 gondelvaart
Zaterdag 21 augustus 16.00 jaarfeest (BBQ) €7,50
Zaterdag 4 september 9.00 viswedstrijd €2,50 p.p.
Kinderen zonder diploma zwemvest verplicht!
Zaterdag 16 oktober winterberging
Vrijdag 19 november 20.00 BINGO €10,00 p.p.
Vrijdag 17 december 20.00 kerstkaarten (klaverjassen en jokeren) €2.50 p.p.
Onze e-mail adressen zijn:

leenenhennie@caiway.nl
duindam5@caiway.nl

Banknummer is:
1487.54.287 t.n.v. Watersportver. Westland te De Lier met vermelding van
uw naam en welke activiteit.
Wij hebben er zin in om het voor u te gaan verzorgen, maar zonder uw
medewerking kunnen wij niets doen, we rekenen op u!

Groetjes van uw activiteiten team:
Hennie v d Stok
Heidi Duindam

Tel 06-14023084
Tel 06-14044495
12

Even een dieseloliepraatje;

De dieselbacterie is een vervelend organisme dat in dieseltanks kan
voorkomen. Een bekende oorzaak en voedingsbodem is water in dieselolie.
De afvalstoffen c.q. uitwerpselen van de bacterie zorgen voor een slijmerige
smurrie die leidingen en filters kan verstoppen. Het is dus zaak om de tank
vrij van (condens) water te houden. De kans dat dit gebeurt, is het grootst bij
een tank die contact maakt met de stalen romp. Zeker niet overwinteren met
een niet afgevulde tank. Ook een brandstofaanzuigpijpje dat goed bedoeld
niet tot de bodem reikt kan mede oorzaak zijn. De gedachte daarachter is dat
vuil en water onderin de tank blijven en zo niet bij de motor kunnen komen.
Dat is waar, maar de dieselbacterie vindt het heerlijk. Je loopt de kans dat bij
zware golfslag dit residu van vuil en water in één keer vermengd wordt met
de schone brandstof en juist op dat ongelukkige moment voor motorstoring
kan zorgen. Hetzelfde kan gebeuren bij direct wegvaren na het tanken. Ook
dan is de brandstof lekker door elkaar gehusseld. Een betere constructie is
een aanzuigpunt in de bodem gecombineerd met een professioneel
brandstoffilter/waterafscheider van b.v. Separ. Alle beetjes water en vuil
worden direct uit de tank afgevoerd en in het filter afgevangen. Het water
kan daar gemakkelijk worden afgetapt en bij regelmatige vervanging van het
filterelement is er geen enkel probleem.Verder kan ook nog gedacht worden
aan het product Grotamar 71, een toevoeging die bacteriën bestrijdt of
voorkomt en de smurrie oplost.
Dieselgeur De geur van gemorste of gelekte dieselolie blijft ook na
verwijdering heel lang hangen. Een redelijk werkende remedie is
gemalen koffie. Strooi in een open bak een flink portie gemalen
koffie. Na een aantal dagen zal de koffie de geur hebben
opgenomen. Zonodig herhalen. Bron: Vaartips.nl
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Overleg binnen WWMD.
Zoals u weet nemen wij als wsv “Westland” deel aan het regionaal overleg in het
Midden – Delfland in de Watersportfederatie Westland en Midden – Delfland
(WWMD). Hierin zijn vertegenwoordigd watersportverenigingen uit Vlaardingen,
Maassluis, Schipluiden, Delft en het Westland. Onze vertegenwoordigers hierbij zijn
Kees Kornaat en Wim Verbeek. Uit het recent verschenen jaarverslag 2009 van
WWMD de volgende highlights.
Spoortunnel Delft:
De bouw van de spoortunnel in Delft zal, zoals verwacht, een langdurige afsluiting
van tenminste 1 vaarweg tengevolge hebben. De doorgang van de Buitenwatersloot
zal worden afgedamd. De Vereniging Water Land te Delft heeft zich als eerste op dit
onderwerp gestort, daarbij gesteund door de WWMD. Het bestuur is van mening, dat
de overblijvende route via de Zijde, Zweth en de Kerstanjewetering, verbeterd zal
moeten worden om nog zoveel mogelijk schepen in staat te stellen om vanuit
Midden – Delfland de Schie te bereiken. De gehele vaarweg is geïnspecteerd,
bruggen gemeten en gefotografeerd, obstakels en belemmeringen in kaart gebracht.
De WWMD wil een plaats aan tafel voor inhoudelijk overleg.
Vuilwaterafgifte stations:
In ons vaargebied zijn inmiddels drie afzuigpompen geplaatst, bij de havens van
Vlietland in Maassluis, De Bommeer in Vlaardingen en bij de commerciële jachthaven
in Schipluiden.
Steigerpraat:
In de jarenlang slepende voorbereiding van de bouw van aanmeersteigers rondom
de wateren van de Foppenplas lijkt een einde te komen. De operatie Ecoscan,
waarbij de invloed wordt nagegaan op de eventuele verstoring door de te bouwen
aanmeersteigers op het watermilieu, bleek achteraf onnodig te zijn.Verwacht wordt,
dat nu snel wordt begonnen aan dit project.
Economische waarde watersport:
Het bestuur van WWMD heeft het voornemen om in 2010, in navolging van het door
wsv”Westland” uitgevoerde onderzoek naar de economische waarde van de
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watersport eenzelfde onderzoek uit te laten voeren voor het gehele WWMD gebied.
Het bestuur.
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Havenmeester

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

Jachthavenlocatie

Laan van Adrichem
Kantine/blokhut
De Lier
0174-517702

Postadres

Postbus 125 2678 ZJ De Lier

Kantinebeheer

Leen & Henny vd Stok 06-14023084

Redactie

Jan Grootscholten
Dukaat 101
8253 BN Dronten
lejandro@kpnmail.nl

Activiteiten

Hennie v. d. Stok 06-14023084
Heidi Duindam 06-14044495
leenenhennie@caiway.nl
duindam5@caiway.nl

Communicatie
Internetadres

wsvwestland@wsv-westland.nl
http://www.wsv-westland.nl
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