Voorwoord voorzitter WSVW P. Smit
Beste watersporters,
De zomer is alweer voorbij en zachtjes uitgedrukt een zeer matige!!!
Zeker voor diegene die graag op het water vertoeven. Het begint
erop te lijken, dat je beter in het voorjaar je vakantie kan opnemen,
als je naar de laatste jaren kijkt. Maar goed, we zullen het er mee
moeten doen. Nog even en dan gaan we weer de kant op, voor wie
dat wil natuurlijk. Ik hoop van harte, dat u de weg naar de
winterkantine nog weet te vinden, want dat is wel hard nodig, anders
wordt het voor de vrijwilligers en bestuur wel erg saai! Een praatje
en wat ideeën uitwisselen en elkaar wat beter leren kennen kan toch
geen kwaad? Bovendien het is in het belang van de vereniging. Ik
reken op u!!
Door Peet van Wamelen en Jan Torenstra wordt de
gereedschapcontainer uitgemest en wordt er in nieuw gereedschap
geïnvesteerd en alle rommel en afval weer afgevoerd. De
winterkantine heeft een schilderbeurt gehad en wordt weer klaar
gemaakt, zodat er ook weer leuke activiteiten kunnen plaats vinden.
Zo ook de viswedstrijd van 13 september, ieder jaar weer druk was
bezocht en met mooie prijzen, ook voor de kids. De organisatie was
weer in handen van Kees en Klazien Dekker, dat kun je wel aan hen
overlaten, dat zagen we wel weer met de barbecue aan de haven,
toevallig was het nu wel prachtig weer. Zo’n 50 personen werden
weer goed verzorgd. Voorts wil ik nog even naar de komende
berging verwijzen, zorg dat u er op tijd bent en AUB dat uw spullen,
zoals bokken etc, in orde zijn.
Heeft u nog vragen, er zijn genoeg bestuursleden aan de haven die ze
kunnen beantwoorden.
Dan wil ik afsluiten met u nog een, hopelijk, hele mooie nazomer te
wensen en een gezellige en veilige berging.
Hopelijk tot ziens in de winterkantine!!
Peter Smit
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Uw boot weer op de kant??
Doe dan het volgende!
Willen de leden die op de kant gaan met hun
boot, of in het water aan de haven blijven liggen,
mij zo spoedig mogelijk bellen in zover zij dat
nog niet hebben gedaan.
Dit in verband met de indeling van het
winterterrein
Mijn telefoonnummer is: 06-28974413
Met vriendelijke groet Jan Torenstra
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Op de laatste bestuursvergadering is onderstaande besloten:
De boten mogen door u zelf worden afgespoten.
Op de dag van de berging, tijdens de berging, dus op 11 oktober mag
niet worden afgespoten.
Op de dag van de berging mag er alleen worden afgeschrapt, mits er
een deugdelijk zeil onder uw boot ligt.
Peet Smit, Piet v Velthoven en Peet van Wamelen gaan deze zaak
controleren. Dit is om problemen op milieu gebied te voorkomen.
De weken na de berging mag men dan afspuiten, maar meld dit bij
Peet van Wamelen, Jan Torenstra of Piet van Velthoven.
Er zal door de verenging een waterdoorlatenddoek worden
aangeschaft dat op een deugdelijke manier onder de boot moet
liggen. Als u klaar ben met afspuiten dient u de omgeving van uw
boot weer netjes op te ruimen.
Wij denken jullie hier mee van dienst te zijn, maar gaan er vanuit,
dat dit van jullie kant uit ook goed zal verlopen.
Met vriendelijke groeten van het bestuur:
Jan Torenstra
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Techniek: Electro met omvormer
Met behulp van een omvormer kan je het 12/24 volt boordnet
omzetten naar 230V wisselstroom. Het voordeel is dat je dan gebruik
kan maken van gewone huishoudelijke apparaten. Omvormers zijn
uitgesproken duur in aanschaf en vragen een hoge ingangsstroom
(accucapaciteit), waarbij de geleverde wisselspanning nog niet
voldoet aan hetgeen thuis uit het stopcontact komt. Gevoelige
apparatuur en elektromotoren zoals in een compressorkoelkast willen
het nogal eens af laten weten omdat de benodigde wisselfrequentie
exact op 50Hz met een zuivere sinusvorm moet liggen. Natuurlijk
zijn er omvormers die daaraan voldoen, maar denk dan aan een
investering die het dubbele tot vijfvoudige is van een eenvoudig niet
gestabiliseerd exemplaar. N.B. Sommige leveranciers spreken over
een "gemodificeerde sinus" of "quasi sinus". Let op: dit is geen
zuivere sinus, dus geen zuivere koffie, want ze zijn ongeschikt voor
een Senseo, welke een echte sinus nodig heeft. Hetzelfde geldt voor
sommige notebooks (laptops). Er zijn zelfs apparaten die defect
kunnen raken door een gemodificeerde omvormer. Denk aan
snelladers die accu’s voor diverse handige doe het zelf apparatuur in
zeer korte tijd vol laden en laders van invalidewagens, medische
apparatuur en de meeste electrische tandenborstels.
Vertel bij twijfel aan je leverancier wat je wilt aansluiten, zodat hij
kan adviseren welke graad van stabilisatie noodzakelijk is en/of
download het e-book van VDP, een bedrijf dat betaalbare
sinusomvormers levert.
Dan het verbruiksrekensommetje. De accucapaciteit dient 20 % van
het vermogen van de omvormer te bedragen. Dus een omvormer van
850 VA (Watt) - en dat is echt een kleintje - vraagt een
accucapaciteit van 20 % x 850 = 170Ah., waarbij de omvormer stopt
als de accuspanning onder de 10 Volt komt. De 850 Watt zal dus niet
veel meer dan een uurtje geleverd worden bij een volle accu. Verder
dien je er rekening mee te houden dat de aangesloten omvormer
zonder verbruiksapparatuur toch stroom verbruikt en dat de
stroomdraden van accu naar omvormer zeer dik moeten
zijn.Vuistregel is: opgenomen stroomsterkte in ampère gedeeld door
drie is draaddoorsnede in mm.
Bron: site vaartips.nl
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30 augustus BBQen op jachthaven in De Lier
Het was een schitterende dag met veel zon en warmte. Opgetogen gingen wij
op de fiets richting De Lier. Aangekomen bij de jachthaven zaten al heel wat
watersportleden aan een drankje in een heerlijk zonnetje. Onder
verschillende feesttenten stond het een en ander opgesteld, zoals
vanzelfsprekend de BBQ met onze koks Peet en Joop in een schitterend
werkschort. Op de tafels stonden een aantal perfect smakende salades die
opgeschept werden door wat lieftallige dames. Achter de tap stond een heuse
cowboy Cees de lekkerste biertjes te tappen. Met zo hier en daar een praatje
met een biertje in de hand aan de staantafels, werd je weer eens op de hoogte
gesteld van het gaan en staan van de vereniging. Het is en blijft een heerlijke
vereniging, want de sfeer was zeer goed tijdens het jaarfeest, wat deze
middag op de jachthaven gehouden werd met een BBQ. Wij willen de
organisatoren dan ook hartelijk bedanken voor hun voortreffelijk inzet, wij
vonden het heel gezellig.
Jan en Leni Grootscholten
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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 1-2009 verschijnt begin maart;
Uiterste inleverdatum kopie is dan 15 februari.
Boekje 2-2009 verschijnt begin juni;
Uiterste inleverdatum kopie is dan 15 mei.
Boekje 3-2009 verschijnt half september;
Uiterste inleverdatum kopie is dan 1 september.
Boekje 4-2008 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

Van de leden administratie September 2008
Uitgeschreven Donateur
Op den Brouw
Kwintsheul

7

ACTIVITEITEN 2008.
TIP: Schrijf de datums in uw agenda of op de kalender zodat u het
niet vergeet.
Paas klaverjassen.
14 maart
succes geweest, veel aanmeldingen
Berging weer in het water
was zeer koud

12 april

Jaarvergadering

2 april
goede opkomst

Opening zomerseizoen
24 mei
mooi weer, was gezellig 19 personen
Zomer bingo

28 juni
jammer maar 6 personen maar reuzengezellig

Jaarfeest BBQ blokhut
30 augustus
geweldig 60 personen en veel zon en eten
Viswedstrijd
Veel aanmeldingen

13 september
9.00 uur start

Winterberging

11 oktober
Zie boekje.

Bingo (opgeven tot14 november)
€ 10,00 pp. vanaf 20.00 uur

21 november

Kerst kaarten (opgeven tot 12december)
€ 2,50 pp. vanaf 20.00 uur

19 december

Nieuwjaarsreceptie 2009
15.00 tot 18.00 uur

10 januari 09
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BBQ 30 augustus 2008
Wat een opkomst, geweldig 54 ouderen en 4 kinderen kwamen
die middag,
we hadden het motto "niets moet alles mag".
Het weer was perfect droog en lekker de zon,
iedereen die heel veel eten kon.
Natuurlijk het vlees en salades en patat,
de patat hebben we van Jan van Geest gehad.
Dank zij Nico en Patricia kon de frituurpan bakken,
we mochten aan de tafels van alles pakken.
Het duo Peet en Joop "SUPER GAAR" zorgden voor het
vlees,
bij SUPER KOEL werd drinken getapt door Cees.
De dames zorgden dat ieder een portie van alles op zijn bord
kreeg,
aan het einde waren dan ook alle schalen leeg.
Wel was er wat vlees over gebleven "oeps we hadden iets
teveel",
dat ging dus de volgende dag bij de liefhebbers door de keel.
Al met al een gezellig Jaarfeest voor 2008,
wat ons zon, gezelligheid en veel eten en drinken bracht.
Alle vrijwilligers en sponsoren hartelijk dank voor het helpen
erbij.
Wij zijn met jullie echt heel blij.
Wij hopen u allemaal op de volgende activiteiten ook te zien,
dus tot de volgende keer dan "misschien?".
Het activiteitenteam Cees en Klazien.
Opgeven activiteiten op de lijst of via de mail
kdekker@kabelfoon.nl of telefonisch 0621942211
Let a.u.b. op de inschrijf datum!
Betalingen kunnen via de bank met vermelding van naam
activiteit en aantal personen.
Banknummer is 512352925 t.n.v. K.Dekker te Monster
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Winterberging 2008/2009
We gaan op 11 oktober weer uit het water. De organisatie van
de berging is in handen van Peet Smit, Jan Torenstra, Leo v
Geest, Peet van Wamelen en Piet van Veldhoven. (dus voor
vragen uitsluitend bij deze mensen) Dit voorkomt problemen
met het indelen van de plaatsen op de kant.
De bergingsregels weer even opfrissen:
Zorg dat u op tijd bent.
Zorg dat uw liggeld betaald is.
Zorg dat uw vervoersmiddel niet in de weg staat.
Zorg dat er 2 lange touwen (6 meter) aan uw boot zitten.
Zorg dat u niet op uw boot bent als hij in de kraan hangt.
Zorg dat uw bokken duidelijk gemerkt zijn.
Zorg dat uw bokken op de juiste plaats staan.
Zorg dat u de aanwijzingen van de bovengenoemde personen
en de bergers opvolgt.
Zorg dat u op tijd informeert naar de ligplaats en de richttijd
van uw schip aangaande de berging, bij bovengenoemde
mensen.
Zorg dat de bergingsploeg voorrang krijgt met het eten en
koffie drinken, dit vanwege de ruimte in de kantine.
Zorg dat u niet onder de boten door gaat lopen terwijl deze in
de kraan hangen, dit vanwege de veiligheid.
Zorg dat uw kinderen tijdens de berging niet op het
bergingsterrein lopen.
Zorg ervoor dat iedereen een fijne dag heeft tijdens het hellen
en het verblijf op de kant.
Kijk in het voorportaal van de kantine waar uw boot komt te
liggen en hoe laat u aanwezig moet zijn.
De bergingsorganisatie
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Info vaarbewijs
Een goede investering in u zelf!
Met het volgen van een vaarbewijscursus verhoogt u uw
kennis omtrent het varen en het vaarwater aanmerkelijk!
We durven zelfs te beweren, dat u de investering in een
cursus gauw terugverdient, doordat u minder schades of
problemen zult ervaren: een uitstekende investering in u
zelf, uw bemanning en uw boot!
Voor veel watersporters verplicht!
Als bestuurder/eigenaar van een motorboot die harder
dan 20 km p/u kan varen of van een schip met een lengte
van meer dan 15m is een vaarbewijs verplicht. Ook al is
het vaarbewijs voor sommige watersporters niet altijd
verplicht, dan nog is het daarom verstandig om uw
kennis en vaardigheden met behulp van deze cursus uit te
breiden. Want op grond van een vaarbewijs kunt u een
ICC (International Certificate of Competence) aanvragen
wat vaak nodig is voor het huren van een (zeil) jacht in
het buitenland. In Frankrijk wordt sowieso een ICC
verplicht gesteld voor iedere watersporter.
Soms is het handig om tegelijkertijd VB-1 en VBA
(samen VB2) te behalen, want u bespaart zich dan een
slordige € 70,- examengeld.
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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

wsvwestland@caiway.nl

Internetadres

http://www.wsv-westland.nl
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