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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 ze naar corine1@kabelfoon.net of bel even 0174 517845.
-----------------------------------------------------------------------------Van de Voorzitter:
Politiek geladen/Oosterleese brug.
Vrijdagmiddag 8 Juni, een straffe Zuidwestenwind waait over de
Westlandse Wateren, de regen houdt even de adem in, de vlaggen
staan strak op de jachthaven.
Het voltallige bestuur is in afwachting van de uitgenodigde
gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers van div.
belangenorganisaties zoals Groen Goud, Regio Water en het
Hoogheemraadschap van Delfland om met hen de Westlandse
Waterbelevenis 2012 te gaan varen.
De genodigden komen binnen en na een kop koffie en een korte
inleiding door de voorzitter over het doel van deze vaartocht wordt er
ingescheept en uitgevaren met de Westlander van Jan van de Bos.
Tijdens de tocht worden de aanwezigen gewezen op enkele
belangrijke knelpunten in ons vaargebied, zoals de geplande veerpont
in het Zwethkanaal (onderdeel plan Zwethzone ) en de bekende “Brug
der Zuchten“ de Oosterleese brug.
Ter hoogte van de Groeneveldse molen wordt de schuit stilgelegd en
geven spreeksters van Regio Water en Groen Goud hun visie over de
mogelijkheden die de Westlandse Wateren in hun ogen te bieden
hebben voor toerisme en kleine watersport, waaraan zij vanuit hun
organisaties gaarne medewerking willen verlenen. Het bestuur geeft
in combinatie met een documentatiemap ook hun mening over dit
onderwerp, vergezeld uiteraard van een wensenlijstje .
Na ca. 2 uur varen wordt weer afgemeerd aan de haven waar een
kostelijk vis/vleesbuffet staat opgesteld.

Al met al weer een geslaagd stukje promotie voor de waterrecreatie.
Tijdens deze gedachtewisseling werd bekend gemaakt dat de
provincie Zuid-Holland vergevorderde plannen heeft om de
Oosterleese brug te gaan verhogen en dit obstakel in het
vaarwegennet rond De Lier weg te nemen.
Enige dagen later verscheen dit heugelijke nieuws in de pers via een
bericht in het Algemeen Dagblad en Groot Westland.
Voor eind augustus staat er een overleg gepland hoe dit project wordt
aangepakt om deze brug verhoogd te krijgen naar 1,80 m o.a. met de
gemeenten Westland, Midden-Delfland, Den Haag, Provincie ZuidHolland, waarbij wij als vereniging ook weer zijn uitgenodigd.
Als ik met dit stukje bezig ben zit praktisch de helft van het
vaarseizoen 2012 er weer op met een sterk wisselend weerbeeld van
tropisch warm tot herfstachtig. (Hierop aansluitend vindt u alweer
het aanmeldingsformulier voor de komen-de winterperiode.)
Toch heeft een aantal van onze leden weer indrukwekkende
vaartochten gemaakt van Noord-Groningen tot ver in Zuid-Limburg.
Eind juni heeft een bestuursdelegatie een vervolggesprek met Erven
Monna gehad over de verlenging van het huurcontract na april 2013,
dit gesprek zal in september vervolgd worden.
Dat de Westlandse wateren ook buiten het Westland steeds bekender
worden bleek uit het feit dat wij een aantal passanten uit Loosdrecht
en zelfs uit Poppel, België voor enige tijd een passantenplaats in onze
haven konden aanbieden. Bovendien boden wij de Lierse brandweer
en muziekvereniging Excelsior de gelegenheid om voor de Lierse
gondelvaart hun vaartuigen in onze jachthaven op te tuigen.
Ondanks de zomerrust was er dus nog genoeg rondom de
haven te beleven.
Met vriendelijke groet,
Uw voorzitter Kees Kornaat

Uitgelicht
Deze keer Peet van Wamelen.

Peet heeft veel betekend voor de vereniging voor wat
betreft las- en montagewerkzaamheden.
Zo heeft hij met mij gezorgd dat er voldoende stroom
voor de walkant en de blokhut kwam.
Er is een overspanning over de laan gekomen
waarvoor Peet de constructie heeft gelast om zo de
stroomvoorziening naar de
wal te kunnen leiden.
Daardoor is de
stroomvoorziening ook een
stuk verbeterd, zowel voor
de kant als de blokhut.
In november 2010 heeft
Peet ook de helling
aangepakt onder barre
weersomstandigheden.
Van de oude hellingbaan
heeft hij een fundament
gelast voor de nieuwe helling. Daarna heeft hij een stel
rijplaten aan elkaar gelast en deze op het nieuwe
fundament gelast.
De vereniging heeft daardoor een perfecte
trailerhelling gekregen.
Ook stond hij altijd achter de barbecue op de jaarlijkse
barbecueavond.
Kortom, een man waar je op kan rekenen!
Jan T.

Nog even ……
De zomervakantie zit er weer op. Voor enkelen van
ons betekent dat (helaas) dat de baas wacht op je
terugkomst en dat de boot hooguit in het weekend kan
worden bezocht. Ik hoop dat u allen van een gezellige
vakantie heeft kunnen genieten. Helaas had niet
iedereen “mooi weer” maar ook met wat minder weer
kan het best gezellig zijn. Zelf hebben wij gekozen
voor een vakantie met de caravan aan de Spaanse
kust en in de Franse Pyreneeën maar wie weet gaan
we volgend jaar een weekje met de boot.
Onvermijdelijk na de zomer is de gedachte aan de
winterberging. Iedereen die voornemens is deze winter
zijn boot op de wal te laten plaatsen wordt verzocht
zich hiervoor aan te melden door gebruik te maken
van het in dit nummer gevoegde formulier. Voor het
inleveren van dit formulier heeft Jaco een bus
geplaatst in de zomerkantine. Doe dit tijdig zodat Jaco
vanaf 17 september de indeling kan maken.
Zorg er ook voor dat uw bokken uiterlijk 1 oktober
2012 zijn aangepast, geverfd en voorzien van uw
naam, de naam van uw boot en uw telefoonnummer.
Voorkom dat uw bokken worden afgevoerd omdat wij
het idee hebben dat de eigenaar geen lid meer is. De
extra tijd die nodig is om uw boot te bergen kan bij u
in rekening worden gebracht als dit een gevolg is van
nalatigheid van u.
Parkeren van auto’s met trailer graag zo ver mogelijk
achter de winterkantine op het asfalt. Voorkom
overlast en zet uw auto als u net de boot uit het water
hebt gehaald even op ons terrein en niet op de weg.
Plaats daar de verlichtingsbalk en controleer of uw
boot goed op zijn plaats staat.

Tenslotte nog even een verzoek aan de eigenaren van
een boot in de haven. Kijk regelmatig maar tenminste
eens per maand even naar uw boot. Het is toch een
kostbaar bezit. In augustus zijn maar liefst bij 3 boten
de landvasten gebroken. Schade aan uw en andere
boten is vaak het gevolg. Voorkom schade en zorg
voor goede landvasten. Ik hoop samen met Wim, onze
havenmeester, de boten langs te lopen en de
landvasten te bekijken. Ook zullen wij ons beraden
over een andere indeling van de haven. Op dit
moment is het niet voor iedereen mogelijk zonder hulp
van anderen te gaan varen. Wij willen proberen hier
verandering in te brengen. Boten die niet worden
gebruikt krijgen mogelijk een andere ligplaats. Deze
veranderingen zullen betrekking hebben op de kleinere
boten en er gebeurt niets zonder dat er met u over is
gesproken.
Ik wens u nog een gezellige tijd en hoop met u op een
zonnig en warm najaar.
John Kreeft

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

FEESTCOMMISSIE
Onze vuurdoop in de feestcommissie is een geslaagd feest
geworden (Barbecue). Er is veel (uit)gelachen en we hebben veel
nieuw zangtalent ontdekt. Het feest is tot in de late uurtjes
doorgegaan en gelukkig heeft iedereen zijn huis/boot zonder al
teveel kleerscheuren weten te vinden.

Tot slot willen wij alle mensen die op wat voor manier ook
geholpen hebben deze barbecue tot een succes te maken hartelijk
danken, zonder jullie was het ons niet gelukt!
Helaas hebben we voor de viswedstrijd, die gepland stond voor 8
september, geen aanmeldingen gekregen en deze is dus niet
doorgegaan.

In november zal er weer een gezellige Bingoavond plaatsvinden.
De kosten hiervoor zijn € 10,- p.p. inclusief koffie/thee en hapjes.
In december is de Klaverjasavond.
Hiervoor zijn de kosten € 5,- p.p.
Om je in te schrijven kun je het geld overmaken naar de WSV
o.v.v. de activiteit of een e-mail sturen. Meldt je snel aan, dan
doen wij weer ons best om er een geslaagd feest van te maken.
Groetjes,
Natasja & Anne
Contactinformatie:
Natasja
Telefonisch (’s avonds na 19.30 uur):
06-24 64 34 45
E-mail: natasja457@hotmail.com

—————————————————————————-

Buiswater.
Na een wisselvallige zomer, met eigenlijk alleen de
maand augustus als echte zomermaand, heb ik toch
het gevoel dat deze zomer wel erg kort was. Nooit
eerder zag ik zoveel boten in onze haven waar weinig,
of soms helemaal niet mee gevaren werd. Gevolg van
het slechte weer? De crisis? Of de hoge
brandstofprijzen? Wij voeren dit jaar weer eens op de
bekende "turfroute" en hier waren tot dusver
honderden schepen minder geteld dan het jaar ervoor,
wat overigens ook al een slecht jaar was. Op het
plaatje hieronder bijvoorbeeld de mooie
aanlegplaatsen in Donkerbroek, was het hier voorheen
dikwijls vol en had je geluk als je hier af kon meren,
nu lagen we hier met slechts 1 andere boot. Ook op

andere plaatsen langs onze route deze zomer was het,
ondanks het stralende weer, opvallend stil.

Wat verder opviel was dat op veel plaatsen de
voorzieningen enigszins in verval zijn, slechte of niet
gerepareerde steigers, kapotte waterslangen,
afgebroken meerpaaltjes enz. Maar ja, als de
watersporters wegblijven neemt ook de belangstelling
van lokale overheden voor de watersport af. Is de
watersport in Nederland op z'n retour? Of is er hier
sprake van een tijdelijke inzinking? Laten we hopen
van niet want als het zo doorgaat zullen ook de
voorzieningen aan en langs de Nederlandse vaarwegen
daaronder te lijden hebben.
Bent 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 e-mailadres:
buiswater@wsv-westland.nl
Koos Langelaan

ZZK?
U bent ze gedurende dit seizoen zeker tegengekomen, de grote gele
vierkante zwartomrande borden met de letters Z Z K .
Zij staan bij de brug over
de Zijde in Schipluiden en
op de T-splitsing
Groeneveldse Watering met
de Zweth.
De borden zijn geplaatst in
combinatie met een
peilschaal.
Aangegeven wordt de
alternatieve vaarroute om
vanaf de Vlaardingse Vaart
naar de Delftse Schie te
varen in verband met de
afsluiting van de Buitenwatersloot in Delft.
Z Z K staat voor: Zijde-Zweth-Kerstanjewetering (Haantje).
De naast geplaatste peilschalen geven, afhankelijk van de
waterstand, de maximale doorvaarthoogten van de vaste bruggen op
deze route aan.
Voor het bevorderen van de veiligheid zijn in de haakse bocht bij de
Dulder/Noordhoornsevaart een tweetal hoekspiegels geplaatst.
Deze omvaarroute zal zeker tot
2016 in gebruik blijven totdat de
werkzaamheden aan de
spoorwegtunnel in Delft voltooid
zijn.
Kees Kornaat

GEINTJE
Lenie en ik waren tijdens onze vakantie afgelopen zomer onderweg
van de Kagerplassen naar Gouda via de Braassemermeer.
Maar in Woubrugge kwamen er twee politieboten aan, de agenten
sommeerden ons om naar de kant te gaan.
Later bleek dat we ruimte moesten maken voor onze
nieuwe boot in aanbouw.
Zonder dat ik ingelicht was, werd hij versleept naar de
afbouwwerf.
Hieronder een fotootje van het bootje.
Gr Jan Torenstra

Dit kan alleen in het Westland !!
Toen wij vrijdag 31 augustus met onze "Noorderzon" terugkeerden
van vakantie, wachtte ons een merkwaardige verrassing. Op de
brug over de Zweth nabij de "Bonte Haas" stond dit voertuig op de
brug. Op zich geen probleem, maar als onaangename
bijkomstigheid was er in het midden van de brug een gat geboord
en stak er een buis door in de bodem van het water. Een
grondboring dus. Op zich misschien een nuttige activiteit, maar bij
mij rezen de volgende vragen: Aangenomen dat de Zweth een
openbaar vaarwater is, vind ik het vreemd dat er geen enkele
aankondiging van deze activiteit was, niet aan het begin van het
vaarwater en ook niet vlak ervoor. Als je niet goed kijkt vaar je er
zo tegenaan. Ten tweede, waarom precies in het midden van de
brug? Op deze manier blijft er aan weerszijden van de buis te
weinig ruimte over voor een doorvaart. Weer een teken dat de
watersport in onze regio niet serieus genomen wordt.

Uitnodiging en agenda voor de vergadering van de
W.S.V.W. op woensdag 7 november 2012 om 20.00
uur in de winterkantine.
1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen ALV dd. 4 april jl. (zie Roerblad juni 2012)
3. Financiele zaken
4. Verslag van de voorzitter
5. Overleg verlenging huurcontract met Erven Monna
13 april 2013
6. Havenzaken
7. Evenementencommissie
8. Redactiecommissie
9. Veiligheid
10. Rondvraag en sluiting

Van de ledenadministratie september 2012
Nieuwe hellingdonateurs:
Eberhardt
Maarten Klomp
J.L. Landman
Watzema
A. de Waard
Zuydgeest

Honselersdijk
’s-Gravenzande
Maassluis
Naaldwijk
Maassluis
De Lier

Heeft u nog vragen omtrent liggelden, dan kunt
u mij altijd bellen.
Joke Kroonen Tel. 0174-501429
Wilt u als u een nieuw e-mailadres heeft dat aan
mij doorgeven!
————————————————————————
—
Ter kennisgeving:
Helaas is Kees Dijkhuizen overleden.
Wij willen zijn vrouw en kinderen condoleren en veel sterkte
wensen.
De vereniging heeft hier geen bericht van gekregen, bij toeval
hoorden wij ervan, dus we konden de leden hiervan helaas niet
eerder op de hoogte brengen.
Het bestuur

Activiteitenkalender 2012:
Zaterdag 20 oktober Boten uit het water
Woensdag 7 november Ledenvergadering
Winterkantine
Vrijdag 16 november Bingo €10,00 p.p. 20.00 uur
Vrijdag 14 december Kerstkaarten €5,00 p.p. 20.00
uur
Zaterdag 5 jan. 2013 Nieuwjaarsreceptie
E-mail: natasja457@hotmail.com
Bankrekeningnr. is 1487.54.287 t.n.v. Watersportvereniging
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 activiteitenteam!
Natasja en Anne
06 24 64 34 45 (na 19.30 uur)
1

