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---------------------------------------------------------------------Oproep!!
Zoals u misschien is opgevallen, krijgen we zo nu en dan foto’s
van leden om te plaatsen in ons blad.
We zouden het erg leuk vinden als u ook eens een foto wilt sturen,
of dat nou een foto is van uw boot of van een
ander onderwerp maakt niet uit, hoewel het liefst wel iets met
watersport te maken heeft. Een beetje tekst erbij is natuurlijk ook
mooi, nog mooier zijn nieuwe reisverhalen!! Dus stuur uw
bijdrage, deze is altijd welkom!
Mail naar corine1@kabelfoon.net of bel even 0174 517845

Van de Voorzitter:
LANGZAAM WORDEN DROMEN WAAR”.
Tijdens de druk bezochte gezellige nieuwjaarsreceptie op zaterdag
4 januari, hebben wij gezamenlijk 2014, ons
jubileumjaar, feestelijk ingetoeterd. Een feestjaar met een
programma samengesteld door de feestcommissie met tal van
gezamenlijke activiteiten, overzichtelijk gebundeld in een speciale
jubileumuitgave van ons clubblad.
Wij rekenen uiteraard op een massale deelname aan de
verschillende evenementen.
Dank aan de feestcommissie die over de totstandkoming van dit
programma vele uren heeft gebrainstormd.
De eerste cadeaus komen langzaam binnen, cadeautjes voor de
waterrecreatie in het Westland dus indirect ook voor onze
vereniging.
In het najaar van 2013 werd de nieuwe brug aan het eind van de
Vlotwatering, nabij het themapark “De Westlandse Druif ”
opgeleverd. In de komende weken worden de
oeverlijnen op de nieuwe brug aangesloten zodat er weer een
obstakel om direct tot achter de duinen in Monster te varen is
opgeruimd.
De financiering voor de ophoging van de Oosterleese brug is in
januari rondgekomen zodat in het najaar een
aanvang gemaakt wordt met het ophogen van de brug tot 1,80 m,
een zeer lang gekoesterde wens van onze
vereniging. De feestelijke opening medio 2015.
In de loop van dit jaar worden de twee bruggen in de
provinciale weg N 223 (Den Hoorn-Westerlee)
vernieuwd. Deze bruggen dateren uit 1932.

De 2 middenpijlers zullen worden vervangen door 1
middenpijler waardoor de doorvaart aanmerkelijk
verbeterd wordt, dus ook veiliger.
Tenslotte, dichterbij, de brug in de Laan van Adrichem die in de
komende maanden ook wordt vernieuwd en zal
worden verhoogd tot 1,80 m.
Een aangename verrassing is ook de aandacht die in de
verschillende partijprogramma’s voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen besteed wordt aan de
waterrecreatie in het Westland. In een aantal valt te lezen dat
naast de spoedige aanleg van de Oostelijke Randweg en brug er
gezocht moet worden naar een passende
oplossing voor Watersportvereniging “Westland “, wij dus. De
gewenste doorsteek van Bree Lee naar het
Zwethkanaal staat ook op het lijstje van een aantal
partijen. Lobbyen van onze kant loont dus.
Op 8 februari bracht wethouder Arne Weverling met een deel van
de GBW fractie, in het kader van de
gemeenteraadsverkiezingen een bliksembezoek aan onze
jachthaven. Wij hebben gewezen op de ingrijpende
gevolgen die voor ons ontstaan als gevolg van de
versnelde aanleg van de Oostelijke Randweg met brug. Zij willen
met ons overleggen over het door ons opgestelde
compensatieplan.
Al met al leuke cadeaus in het begin van het jubileumjaar die de
verdere ontwikkeling van het watertoerisme
ongetwijfeld ten goede zullen komen.
Wij zien elkaar op de Algemene Ledenvergadering van woensdag 2
april, een vergadering met een speciaal
programma.

AED-cursus
Er was dit jaar weer een goede opkomst bij de 2 middagen
Herhalingscursus Reanimatie/AED.
Er waren helaas wel enkele afmeldingen, maar ook
3 nieuwe cursisten!
Allemaal weer bedankt voor jullie tijd en enthousiasme!!
Wim van Schaik
Vriendelijk verzoek van de havenmeester:
Onderstaand formulier graag inleveren als u met uw boot voor
langere tijd afwezig bent.
U kunt natuurlijk ook e-mailen.
Mocht u eerder dan verwacht terugkomen, graag even
bellen met de havenmeester.
MELDING VAN AFWEZIGHEID
Naam schip…………………………………………..
Naam eigenaar……………………………………..
Datum vertrek……………………………………...
Datum terugkomst………………………………..
Ligplaats = steigernr.……………………………
Opmerking:
In te leveren bij de havenmeester.
----------------------------------------------------------------------Havenmeester:

Na 16.00 uur (doordeweeks) en in het
weekend Wim van Schaik:
06 18 37 47 95
0174 517845
wim1@kabelfoon.net

Havenzaken:
De zomerberging zal dit jaar plaatsvinden op
12 april a.s.
De laatste dag voor het teren is 15 maart,
droogschuren niet meer na 1 april.
Meer informatie over de tewaterlating volgt te
zijner tijd bij de ingang van de winterkantine en we
proberen dat ook via de mail.
John

Vergeet allemaal niet om je op te
geven voor:
 Die s e lc u r s u s o p 1 5 m a a r t
 Paaskaart– en spelavond op 4 april
 O p e n in g v a a r s e iz o e n o p 1 0 m e i ( g r a a g
opgeven voor de rommelmarkt en de cursus
Manoeuvreren met je boot).

Alle informatie hierover kun je vinden in de
Jubileumuitgave.
Opgeven per mail aan Natasja, of betaling, of
via de intekenlijst die in de winterkantine hangt.
We rekenen op jullie voor een grote opkomst

Algemene Voorjaarsledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de
jaarlijkse Voorjaarsledenvergadering op
Woensdag 2 april 2014
Aanvang 20.00 uur
Lokatie Het Anker
Baron van Gentplein 31
De Lier
1. Opening en vaststelling agenda en ingekomen
stukken
2. Notulen van de ledenvergadering van
woensdag 6 november 2013 (zie clubblad
december 2013)

3. Jaarrekening (de penningmeester geeft
toelichting)
- Verslag van de kascommissie
- Besluit ledenvergadering over de jaarrekening
- Benoeming kascommissie
4. Halfjaarverslag van de secretaris
5. Halfjaarverslag van de voorzitter
6. Havenzaken: hellingdagen, groot onderhoud
en werkdagen
7. Evenementencommissie, Redactiecommissie
- Wie zetten we in het zonnetje?
8. Rondvraag
9. Sluiting.
Pauze
Na de pauze hebben we een boeiende spreker
uitgenodigd, de voor de meeste Lierenaren
bekende badmeester Meester Ron.
Hij komt ons vertellen over het boeiende en zeer
noodzakelijke werk van de KNRM, de Koninklijke
Nederlandse Reddings Maatschappij.
Daarna is er gelegenheid om onder het genot
van een drankje en een hapje nog even na te
praten.

Kerstklaverjassen
De kerst kaart- en spelletjesavond was het
afgelopen jaar een groot succes!
We hadden vier klaverjastafels, een tafel met
jokeren en een spelletjestafel rummikub.
Iedereen deed fanatiek mee en het was erg
gezellig, er werd tussendoor wat gegeten en
gedronken.
Ook waren er weer leuke prijzen te winnen!
Bij het klaverjassen waren er 3 prijzen en deze zijn
gewonnen door:
- Jan Torenstra (5470 punten) een fles heerlijke
likeur.
- Wilfried Bleidorn (5151 punten) een gigantische
rollade.
- Leo Krijger (5068 punten) een mooi decostuk.
*Bij de dames rummikubtafel is de 1ste prijs
gewonnen door Esther Volkering (houten
kerstboom).
*Met jokeren heeft Lenie Torenstra de 1ste
prijs gewonnen (mooie plant).
De volgende kaartavond is vrijdag 4 april 2014.
We hopen natuurlijk weer op zo’n grote opkomst!
Groeten Esther Volkering

Buiswater.
Op speciaal verzoek wil ik het deze keer eens hebben over het afofwel aanmeren van onze schepen. Er zijn in de afgelopen jaren heel
wat "incidenten" geweest die, al dan
niet met schade, het gevolg waren van
het slecht of onzorgvuldig vastmaken
van de boten. We laten voor het
gemak de kwaliteit van de lijnen maar
even buiten beschouwing, hoewel veel
boten in onze haven afgemeerd liggen
aan tomatentouwtjes. Vanzelfsprekend
dienen de lijnen van voldoende dikte te
zijn en geen bijzondere slijtage te
vertonen. Minstens vier lijnen
gebruiken we. Voldoende lang, dit heeft als voordeel dat lange lijnen meer
veerkracht hebben en dus sterker zijn. Het beste is de lijnen dubbel te
nemen en niet op de steiger, maar op de boot
vast te knopen. Wat heeft dit als voordeel? Wel,
dubbele lijnen zijn dubbel sterk en bovendien als
je de lijnen dubbel en op het schip belegd hoef
je er niet af om ze los te maken als je vertrekt.
Lig je op getijdenwater dan kan het handig zijn
voortros en achterspring hoog vast te maken en
achtertros en voorspring laag. Dan kan de boot
met het rijzend en zakkend water een heel stuk
meegaan. Vooral ook hier lange lijnen
gebruiken. Ook het vastknopen is van groot
belang. Dit kunt u bijvoorbeeld doen zoals
op de tekening hiernaast. Gebruik je gladde
lijnen die gemakkelijk "rijgen" leg dan een
extra knoop om dit te voorkomen. Kijk ook
eens naar de steiger waar je vastmaakt,
lijntje onder de veelal verrotte of
loszittende planken door is geen goed idee.
Voor de slechtste steigers heeft onze WSV
nog wat solide kunststof steigerdelen liggen waarmee een handige
knutselaar zijn steiger behoorlijk op kan knappen. Ook het bevestigen van

steigerringen kan een goede investering zijn. Deze zijn voor een gering
bedrag verkrijgbaar bij de lokale bouwmarkt.
Voor het komend seizoen wens ik een ieder een prettig, veilig en schadevrij
vaarseizoen.

B

ent u het met deze mening volledig eens of oneens, of wilt u een heel
ander onderwerp aan de orde in onze rubriek "buiswater" ? Mail dan uw
reactie naar het volgende emailadres:
buiswater@wsv-westland.nl
Koos Langelaan

Bootvakantie 2 juni 2013 richting Drenthe,
Harrie en Ciska van Leeuwen en Teun en Adri van
Oudheusden (deel 1).
Hehe, eindelijk weg met de Jagger en de Windkracht, de zon was
eindelijk met ons! We werden uitgezwaaid door enkele mannen.
Op naar Katwijk aan Zee! Mooie vaartocht en natuurlijk ook een
metgezel, je raadt het al, de wind en nog eens de wind!
Genoten van Katwijk met z’n mooie oude pandjes. 2 leuke dagen
met strand en duin.
4 juni:
Op naar het volgende rustpunt. We varen nu op de Oude Drecht
met z’n prachtige natuur en leggen aan in
Bilderdam, ook zo’n mooi plaatsje. De zon doet ook
vandaag z’n best en we blijven daar genieten en
overnachten aan een grote picknickplaats met eigen
tafelbank. Dus nu de korte broek aan en het topje, snap je hem?
We worden vast gewekt als we wakker worden door de vele
koetjes, rood/wit en ja hoor, boe boe boe!
Geweldig zo mooi vanuit de weilanden. We hebben het nu al zo
gaaf met z’n viertjes!
5 juni:
We vertrokken bijtijds, op naar Vrouwenpolder en een sluisje,
weer goed om te zien en te handelen, het lukt ons weer om aan te
komen. Jaja, de kleine matroosjes doen het best aardig zo zeiden
de 2 schippers. Nu al een pluim dacht ik??

Tussen de middag even wat gegeten bij de Pondskoeker-sluis. Het
is nu zelfs al héél warm, hebben wij dat? Wel verdiend toch, of
niet? Dacht het wel! Op naar de
Vinkeveense Plassen en aangemeerd, een “helemaal goud”-plek,
aan een eilandje, super! Trouwens, “helemaal goud” stond op het
shirt van Harrie, we genieten alle 4!
6 juni:
We gaan verder met weer zo’n mooie vaartocht en hard werken
die dag voor de matrozen, allemaal ophaalbrugge-tjes met rode
knopbediening, geweldig! Mooie natuur met de waterlissen aan de
slootkanten. We gaan naar
Baambrugge, een schattig, piepklein dorpje met een
ouderwets grutterswinkeltje, super! Dan naar Abcoude en daar
aangelegd voor een nachtje slapen, het is toppie met mooi weer
en voor straks, slaap lekker in de scheepshut!
7 juni:
We varen naar Weesp en hebben hier ook een nachtje
geslapen, lang in de heerlijke avondzon gezeten met
natuurlijk een rood neutje en de mannen kregen “bruine Spa”,
lekker vonden ze dat. Toen toch maar de slaaphut ingedoken. Tot
morgen!
8 juni: We gaan de oversteek maken en verder door de Nauwe
Gein gevaren, dat is heel smal, gaaf hoor. Verder op de Angstel
gevaren door Gods natuur, we hebben ook zulk mooi vaarweer,
niet te geloven toch? Dit is echt
genieten! Het gaat prima zo met z’n viertjes, houwe zo!
9 juni:
Bewolkt vanmorgen, geeft niets, we kunnen uitslapen want het is
zondag. De radio aan en maar luilakken (althans ik), heerlijk is
dat! De zon heeft het moeilijk, maar komt heus nog wel. Strakjes
gaan we vertrekken en wel de Vecht op, ook zo bijzonder mooi!
Langs Nigtevecht gevaren, op zoek naar een aanlegplaats voor
straks. Het ligt aardig vol met schepen, je zou zeggen het is echt
zondag. Aangekomen in Vreeland, we mogen aanleggen bij een
kaasboerderij. Een particuliere aanlegplaats. Het mag van de boer
mits we wel even in het winkeltje gaan kijken. Nu, dat was niet
tegen dovemansoren gezegd. Schattig winkeltje, met allemaal

eigen producten: jam, kaas en rode wijn, sla je slag! Nou, dat
hebben Ciska en ik wel gedaan, zo gaaf joh!

10 juni:
Vertrokken na een
avondwandeling en een slapie
in de kajuit, op naar Hilversum,
weer een mooi vaargebied.
Prachtig weertje en
aangemeerd bij een
“sporthaven”, we krijgen een
heel mooi plekje aangeboden, top! Het ziet er heel verzorgd uit en
een aardige havenmeester, daar zit nog weleens verschil in, toch?
We kunnen gelukkig ook weer eens onder de douche, heerlijk
hoor. Daarna wandelend naar Hilversum, even kaarten kopen voor
het thuisfront.
Teun wilde wel op de lieve Bonnie passen, superdik! Een hele
mooie wandeling gemaakt in en door Hilversum. Winkelen en een
bakkie gedaan, althans de biertjes waren wat prijzig op het terras,
dus Harrie zei: Dat doen we wel op of bij de boot, goed jongen,
dus gingen we een biertje drinken in de jachthaven, leuke mensen
daar, we hebben het goed gehad met hen.
Oet Moan en tot morgen!
11 juni:
Vertrokken om 12.30 uur uit Hilversum naar Muiden en de zon
ging met ons mee! Er is in Muiden geen aanlegsteiger te vinden,
maar het is lekker warm vaarweertje dus we zien wel. Het is
inmiddels 3 uur, onder de Vechtbrug bij Muiden een leuk klein,
weer zo’n apart plekkie gevonden.
Aan een picknickbank gezeten een lekker neutje genomen, het
was een zwoele avond. We werden uitgenodigd bij een “wereld”
woonark aan het water. We mochten in zijn ark een kijkje
nemen, wat een bijzondere Amsterdammer was dat, in hart en
nieren!

Hij was ook in het
bezit van enkele
volkstuintjes rondom
z’n woonark. Wat een
heel bijzondere man
was dat, dit was wel ff
boffen zeg! Hartelijk
zijn is maar alles! Tot
morgen en slaap
lekker.
12 juni:
De Randmeren op vanuit Muiden. Op naar Zwartsluis. We zullen
wel zien waar het schip vandaag strandt, een goede vaart en
genieten.

De oversteek is goed te doen, met een zwoele wind om 10 uur
vertrokken. De zwoele wind wordt al snel een harde
stormachtige wind met natuurlijk mooie stevige golven, dat
hebben wij weer!Om 1 uur aangekomen in het kleine plaatsje
Eemdijk, daarna volgt Spakenburg. De mannen, oftewel de
schippers, deden het maar weer! Aangemeerd naast een
veerpont die steeds een kleine oversteek maakte richting
Houten en het bleef maar stormen!
Wij (Ciska en Adrie) gingen een biertje drinken in een schattig
eetcafé met de mooie naam Ootje en Eppie. Knotsgezellig was
het met de cafébezoekers en veel oude verhalen gehoord van
vroegere tijden, altijd leuk om te horen. ‘s Avonds lekker
gegeten daar en morgen gaan we met de Buurtbus naar
Spakenburg. Het was me het dagje
wel, het lijkt hier wel herfst, wind, wind en nog eens wind met
harde windstoten tussendoor.
13 juni:
We gaan niet weg, dat zou onverantwoord zijn, de
veerpont heeft zelfs moeite om de oversteek te maken, dat zegt
genoeg. Dus fijn luieren in je kajuitje toch?
‘s Middags bleef het stormen met windkracht 8 á 9. We hebben
het leuk gehad zo samen in Spakenburg.
Het kostte maar 2 euro heen en weer. Je zult het maar
meemaken. Morgen nieuwe kansen!
Het plaatsje Eemdijk telt weinig inwoners en heeft 1 kerk, een
klein gezondheidscentrum en natuurlijk een Eetcafé voor
feesten en partijen. Superleuk is dat wel zo’n klein plaatsje, ons
kent daar ons! Dat is duidelijk. Tot morgen luitjes.
Adri van Oudheusden

Leer alles over jouw dieselmotor!
In het 40-jarig jubileumjaar organiseert W.S.V.W. De
Lier een instructieochtend over de
dieselmotor in uw boot.
Behandeld worden:
- de techniek en werking
- de meest voorkomende storingen
- uitleg wat we zelf kunnen verhelpen.
Dit alles wordt door Service Centre Van Wansem
d.m.v. een demonstratiemotor en een
Powerpointpresentatie vakkundig uiteengezet.
Op zaterdagochtend 15 maart 2014 van 9.00 tot
12.00 uur wordt een ieder verwacht op de jachthaven.
Na afloop wordt er een
certificaat op naam
uitgereikt.
Kortom een leerzame
ochtend die u zeker niet
mag missen!

Van de ledenadministratie maart 2014
Uitgeschreven Donateurs
Van Geest Naaldwijk
Kortekaas De Lier
Uitgeschreven Hellingdonateurs
Haaring
‘s-Gravenzande
Nieuwe Hellingdonateur
J vd Vliet
Delft
Penningmeester Joke Tel 0174-514029
of mail jokekroonen@kabelfoon.nl.
Wilt u als u een nieuw e-mailadres heeft dat aan mij door geven,
zodat u via de mail op de hoogte wordt gehouden. Nog steeds krijg
ik veel mails terug waarvan het e-mailadres niet meer klopt.
Ook is er dit jaar weer een Rabobank Clubkas Campagne. De
stemperiode is van 3 t/m 16 maart 2014.
Ieder lid van de Rabobank heeft 5 stemmen (je mag zelf 2 x
stemmen op je favoriet). Op deze manier kunnen wij een extra
geldbedrag verdienen voor ons 40-jarig jubileum-feest!
Maak dus je familieleden, vrienden en buren,
welke lid zijn van Rabobank Westland attent op
deze actie en vraag of ze willen stemmen op
Watersport Vereniging Westland via
www.rabobank.nl/westland tijdens de
stemperiode van 3 t/m 16 maart a.s.
Groetjes, Joke Kroonen

Activiteitenkalender 2014:
15 maart
2 april
4 april
12 april
10 mei
6 september
18 oktober
24 oktober
5 november
12 december
19 december
3 januari 2015

Dieselcursus 9.00 uur
Ledenvergadering 20.00 uur in ‘t Anker
Paaskaart– en spellenavond 20.00 uur
Berging
Opening vaarseizoen vanaf 13.00 uur
Jaarfeest in De Tuinderij
Berging
Bingoavond
Najaarsledenvergadering
Kerststuk maken
Kerstkaart– en spellenavond
Nieuwjaarsreceptie 2015

Alle nadere informatie vindt u in de speciale
Jubileumuitgave die u in januari heeft gekregen.
We hopen dat u in grote getale naar de activiteiten zult
komen!
Voor alle activiteiten kunt u zich opgeven bij Natasja.
De kleine bijdragen die u betaalt, kunt u overmaken op IBANnummer NL93RABO 13.53.69.835 t.n.v. WSVW.
Groetjes van uw activiteitenteam!
Natasja en Esther
06 24 64 34 45 (na 19.30 uur)
E-mail: natasja457@hotmail.com

