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Water Sport Vereniging Westland
Uitgave: juni 2009

Opgericht 26 oktober 1974
Rabo Bank Nr:13.53.69.835

Voorzitter

Peter Smit Leeuweriklaan 48
2678 WN De Lier 0174-516686

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

Algemeen bestuurslid

Kees Verhoog
0174-241457

Algemeen bestuurslid

Kees Kornaat
Externe zaken

Algemeen bestuurslid

Peet van Wamelen
Havenonderhoud
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Van de ledenadministratie juni 2009
Nieuwe jaarleden
K. Kornaat
J. Grootscholten

De Lier
Dronten

Nieuwe winterleden
C. Bijl
T.Oudheusden

De Lier
De Lier

Nieuwe hellingdonateurs
R.C. Bouwer
Peeters
Peppel

Den Hoorn
Maasdijk
De Lier

Uitgeschreven zomerlid
J. v.d. Berg

De Lier

Uitgeschreven hellingdonateurs
T. Moret
H. Vermeer
F.van Ruijven
F. van Elswijk
E. Bakker
Heuvel
Vijverberg

Monster
De Lier
Maasdijk
De Lier
De Lier
Delft
De Lier

Uitgeschreven donateurs
H. Dijkshoorn
L. Schuiling

Naaldwijk
Alphen a/d Rijn

Uitgeschreven adverteerder
Delftse Polyether Shop

Delft
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Beste medewatersporters,
Het nieuwe vaarseizoen is weer gestart, laten we hope, dat het een betere
zomer wordt als afgelopen jaar. De berging afgelopen April is gelukkig weer
goed verlopen. Het is toch altijd weer een spannende dag! Alleen Joop Taal
had pech, zijn boot was lek en die is weer terug de kant opgegaan. Gelukkig
hebben we met Peet van Wamelen een goede lasser en die heeft de boot
weer gerepareerd. Het afgelopen Winterseizoen is er aan de havenkant veel
gebeurd. Samen met Leo Krijger (die altijd klaar staat als er getimmerd moet
worden) hebben we een nieuwe steiger gemaakt.
Het ziet er perfect uit. Volgende winter willen wij het steigertje voor het
terras gaan veranderen. Dan hoop ik, dat Leo weer van de partij is. Verder is
er met de nodige medewerking van Leen v.d.Stok, Teun van Oudheusden,
Rinus Klop, Arie Westdijk,
Peet van Wamelen, Jaco van Beusichem en Leo van Geest, 10 kuub grond
over het het nieuwe stuk gekruid. Koos v. d. Kaay heeft alles geëgaliseerd en
er gras opgezaaid wat inmiddels al aardig begint te groeien. De
stroomvoorziening is ook verbeterd er is een nieuwe kabel naar het
zomerverblijf gelegd. De waterkant is nu losgekoppeld van het zomerverblijf.
Dus de problemen met de stroomvoorziening zijn wat de Portocabin betreft
opgelost. De storingen die steeds weer optraden zijn nu verleden tijd. Ook
heeft Teun van Oudheusden het hele zomerverblijf en houtwerk geverfd en
dat ziet er weer verzorgd uit. Geweldig Teun.
Rest mij nog u allen te bedanken voor de medewerking, zonder jullie zou het
allemaal niet gelukt zijn!!

Laten we hopen op een prettig vaarseizoen
groet Jan Torenstra
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Beste watersportvrienden.
Ik ben net thuis van de openingstocht. Wij vertrokken om 13.00 uur met de
Westlander van Cees Verhoog. Onze dank hiervoor. We hadden lekker zonnig
weer, alleen een beetje winderig. De tocht ging via Schipluiden, Vlaardingse
Vaart, Foppenplas, Maassluis en weer terug naar de haven.
Misschien was de planning, het Pinksterweekend, niet zo gunstig maar met
zo’n 17 personen aan boord was de sfeer heel gezellig en we werden rijkelijk
verwend met hapjes en drankjes. Er kwamen weer goede ideeën en
afspraken tot stand!
Na het gesprek met onze havenmeester, Piet van Veldhoven, over een betere
invulling van de aanwezigheid in de weekenden, kwam het idee om andere
mensen te benaderen voor de invulling hiervan. Ik kwam in gesprek met Joop
en Joan Taal, die bijzonder positief waren om het te gaan proberen, om
zaterdag en zondag van ± 10.00 uur tot 17.00 uur de kantine te openen,
zolang het vaarseizoen hierom vraagt. Dus deze mensen doen dit voor de
vereniging!!! Geweldig mensen die dit belangeloos doen, dus echte
vrijwilligers. Ik hoop, dat u dan ook eens gezellig een bakkie komt doen en
een praatje komt maken. Bevordert toch de sociale betrokkenheid en het
verenigingsgevoel.
Dan nog meer nieuws; Cees Verhoog wil zijn Westlander volledig aan de
vereniging schenken voor gebruik en activiteiten, mits gewaarborgd voor
vrijwaring van liggeld en onderhoud. Dit is zeer positief ontvangen door het
bestuur. Dit wordt nog verder uitgewerkt. Zo ziet u maar waar zo´n
openingstocht toe kan leiden. Hopelijk bij de openingstocht van volgend jaar,
wat meer leden, hoe meer zielen hoe meer vreugd. Dan is er nog een jaarlijks
gesprek geweest met de woordvoerder van de Fam. Monna, Piet Vellekoop,
door wie wij, Joke en ik, waren uitgenodigd bij zijn kunstgalerie aan de
Kerklaan. Geweldig om al de kunst te zien, werkelijk verrassend. Maar even
terug naar de realiteit, ons contract moet dit jaar herzien worden en ik heb
Piet nadrukkelijk gewezen op de huidige crisis en het onderhoud en het
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bijhouden van de haven door ons, om daar rekening mee te houden. Piet
stelde voor, om na beraad met de Fam. Monna met een voorstel te komen.
Dit moeten we even afwachten. Maar het bestuur en ik, als voorzitter zijn van
mening dat als de Fam. Monna, met een behoorlijke pacht verhoging komt,
dit eerst middels een eventuele ledenvergadering aan de leden voorgelegd
wordt. Ik persoonlijk, zou het daar niet mee eens zijn, omdat wij nu zo´n
beetje alles al bijhouden en/ of vernieuwen aan de haven. Maar laten we niet
op de zaken voor uit lopen en afwachten. U wordt op de hoogte gehouden.
I.v.m. het 35 jarig bestaan van de WSVW zijn vrijdag 5 juni de
gemeenteraadsleden en de politieke partijen, uitgenodigd bij onze
vereniging. Er zal worden gezorgd voor hapjes en drankjes en een rondvaart
van ongeveer 2 uur. De bedoeling is, de partijen een indruk van onze
vereniging te geven en daarop volgt een presentatie van onze toekomstvisie,
Nieuwe Haven Westland.
Dit zal worden gepresenteerd door Cees Kornaat, bestuurslid en commissie
lid.
Dit rapport en enkele attenties zullen de afgevaardigden mee krijgen ter
bestudering en hopend hen zo een goede en vooral positieve indruk te geven
wat onze vooruitzichten naar de toekomst zijn.
Dan wil ik de wens uitbrengen dat het corvee van de leden goed mag gaan
verlopen! Anders beraden we ons op andere vormen.
Natuurlijk wens ik en het hele bestuur met mij, u een geweldig vaarseizoen
en een hele mooie zomer. Nog heel even dit: Jan Torenstra en Peet van
Wamelen hebben echt heel veel werk verricht. Een nieuwe steiger en
stroomvoorziening + verfwerk.. Zij en al de vrijwilligers die geholpen hebben.
Enorm bedankt mensen!!

Uw voorzitter, Peet Smit
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De Lier 1 juni 2009

Even voorstellen.
Ik ben Wil van Kester-Zwinkels.
Ik ben de nieuwe secretaris van de W.S.V.W.In het boekje van juni deed de
voorzitter nog een oproep voor een secretaris, omdat Joke het zo druk heeft
met alles, wat erbij komt kijken om een vereniging goed te laten draaien.
Joke had het al eerder aan mij gevraagd maar toen zat ik nog in het Bestuur
van het Hoogheemraadschap van Delfland.Ik heb toen tegen Joke gezegd als
ik in oktober niet in het nieuwe bestuur gekozen wordt kom ik je helpen.
En zo is het gegaan. Ik ben niet in het nieuwe bestuur gekozen en ben ik nu
de secretaris van W.S.V.W.
Ik ben getrouwd met Aad van Kester en we hebben altijd een tomatenbedrijf
gehad. Dit heeft onze zoon overgenomen en nu kunnen wij van onze vrije tijd
genieten. Wij hebben vier kinderen en twaalf kleinkinderen. Dus varen met
Opa en Oma vinden ze maar wat leuk. Wij hebben een sloepje en de naam is
ARRA dat was vroeger de naam die Aad kreeg van zijn vrienden.
Ik hoop, dat ik een goede bijdrage kan leveren aan de vereniging maar ik vind
wel, dat de leden dit ook moeten doen en als er een beroep op u wordt
gedaan, om twee middagen in het jaar op zaterdag in de kantine te staan, dit
dan toch moet kunnen, zodat wij er een bloeiende en gezellige vereniging
van kunnen maken.Het moet niet zo zijn, dat alles op een kleine groep
mensen neerkomt. Heeft u vragen en op- of aanmerkingen dan kunt u mij
vinden op:
aadenwil@kabelfoon.nl
tel.0655131918
Laan van Vijverberg 5
2678 LD De Lier
Vriendelijke groeten
Wil van Kester-Zwinkels
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Klaverjassen alle uitslagen:

punten

1 Erna boekestein

5577

2 Richard Buscher

5394

3 Hans Spring in ’t veld

5008

4 Rick Duindam

4951

5 Debby Terheyen
6 Jan Torenstra

4616
4570

7 Frank Stolze
8 Leen v.d. Stok

4522
4462

9 Leo Krijger

4310

10 Wilfried Bleydorn

4270

11 Ria v.d. Berg

4234

12 Piet v. Veldhoven
13 Joke Krijger

4231
4045

14 Maart v.d. Berg
15 Kees Verhoog
16 Harry v. Leeuwen

4015
3783
3310

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 2009/3 verschijnt half september;
Uiterste inleverdatum kopie is dan 1 september.
Jan Grootscholten E-mail: lejandro@kpnmail.nl
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Op 26 oktober 2009 bestaat onze
vereniging 35 jaar.
Het onderstaande verhaal verslaat in grote lijnen de status van onze
vereniging en is ook te lezen op de website van de WSVW De Lier.
Op 26 oktober 1974 is de Water Sport Vereniging Westland
(W.S.V.W.) opgericht.
W.S.V.W. is aangesloten bij het Watersportverbond KNWV en doet
mee aan de gastvrijheidregeling. Leden van het Watersportverbond
KNWV kunnen bij W.S.V.W. 2 nachten gratis aanleggen. Het
verdient aanbeveling dit van tevoren te informeren bij onze
havenmeester. Hij weet meestal wel een plaatsje te regelen voor
een passant.
De haven van W.S.V."Westland" is gelegen aan de Laan van
Adrichem in De Lier. Vanuit Rotterdam bereikbaar via de A 20, bij
verkeersplein Westerlee rechtsaf de N223 volgen richting Delft. De
laatste afslag "De Lier", (rotonde) driekwart links en eerste straat
weer rechts. Direct na de brug is onze haven.
Vanaf Delft, de nieuwe A-4, afrit N223 richting De Lier. Vanaf deze
kant is het de eerste afslag naar De Lier ( rotonde) rechts, eerste
straatje weer rechts en over de brug ziet u rechts onze haven.
Er zijn 67 zomerligplaatsen, in het zomerseizoen is de blokhut aan
het eind van het terrein (meestal)A geopend voor een bakje koffie,
een pilsje, soep, een ijsje of een snack. Voor het winterseizoen
hebben we de beschikking over een terrein waar onze schepen op
de kant kunnen voor onderhoud en andere werkzaamheden. Op het
winterterrein staat de kantine, waar de knutselaars terechtkunnen
voor een warme of koude hap, of iets kunnen drinken. Regelmatig
zijn er kaartavonden en soms bingo.
Na de tewaterlating van onze schepen in het voorjaar vinden er in
het zomerseizoen ook allerlei activiteiten plaats, zoals de
openingstocht, viswedstrijd en tijdens de jaarlijkse "Bradelier" in
augustus is ook onze vereniging vertegenwoordigd met een fraai
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opgetuigd schip bij de gondelvaart. Zie hiervoor de Agenda. Verder
is er een trailerhelling. Hiervan kunnen de zgn. hellingleden gebruik
maken. Deze beschikken over een sleutel van de slagboom voor de
helling. Info bij de havenmeester.
Onze jachthaven is helaas alleen te bereiken voor schepen met een
max. kruiphoogte van 160 cm. Daarom zijn ook de meeste van onze
schepen voorzien van een cabrio kap en neerklapbare ramen. Ook
de max. diepgang laat te wensen over, de vaarwegen in het
Westland zijn in deplorabele staat, er is al vele jaren niet meer
gebaggerd en op veel plaatsen mag op niet meer diepte dan 1,10
meter gerekend worden.
Gelukkig heeft het Westland als vaargebied ook veel positieve
kanten en voor niet al te grote schepen zijn er aantrekkelijke
mogelijkheden. De leden van W.S.V.W. trekken er op zomerse
weekenden massaal op uit naar bijvoorbeeld de Foppenplas en in de
vakanties door heel Nederland en soms zelfs naar buitenlandse
bestemmingen.

Zie elders in dit verenigingsboekje naar de datum en de
locatie van het 35 jarig jubileumfeest.
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Let op!
Extra informatie over de activiteiten.
Gondelvaart
Wij zoeken nog hulp voor het optuigen van de schuit voor de
deelname aan de gondelvaart en natuurlijk enthousiaste meevaarders.
Uiteraard zijn ideeën voor de aankleding van de boot welkom.
Voor de mensen die er zin in hebben om mee te helpen 14 augustus is
de gondelvaart dus dan kunnen we de boot die dag optuigen of
misschien de dag ervoor (ligt aan de ideeën.)
Meld je aan voor hulp en/of meevaren bij Heidi Duindam.
Tel.06-14044495 of Duindam5@caiway.nl
Het grote W.S.V.W. jubileum jaarfeest.
Het 35 jarig bestaan van de vereniging moet gevierd worden en wel
op 12 september in de Rank aanvang 16.00 uur, kosten p.p.€ 7,50.
Inschrijven wederom in de kantine of via de mail. Doe dit op tijd want
5 september sluit de inschrijving.
Inschrijven viswedstrijd op 19 september.
Inschrijven voor de viswedstrijd kan weer via de mail of de lijst die in
de kantine hangt.
Deelname is € 2,50 p.p. kinderen altijd prijs.
Schrijf u in voor deze gezellige viswedstrijd waar plek is voor jong en
oud, aanvang 9.00 uur.
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Sinterklaas
Het duurt nog even maar wij hebben gehoord, dat Sinterklaas dit jaar
wat schoentjes wil komen vullen maar, dat hij alleen zijn Americo
richting de haven stuurt als er veel schoentjes staan. Wij denken, dat
er (klein) kinderen bij zijn die het wel spannend zouden vinden om hun
schoen te zetten in de kantine. Denkt u dit ook? Misschien kunt u het
ons laten weten?
Wij hopen jullie te zien bij één of meerdere activiteiten!
Nog even dit:
Alle activiteiten moeten vooraf betaald zijn. Dit kan op
rekeningnummer: 1487.54.287 ten name van W.S.V.W te De Lier o.v.v.
uw naam en de activiteit.
Mail adressen: Leenenhennie@caiway.nl of Duindam5@caiway.nl
Tel. Hennie 06-14023084 of Heidi 06-14044495.
Deze mail adressen en tel. nummers zijn natuurlijk ook te gebruiken
voor vragen of ideeën.

Oproep Oproep Oproep
Wie heeft nog oude foto's van de haven.
Of een leuk verhaal van vroegere tijden.
Dit i.v.m. het 35 jarig bestaan van de vereniging.
Uiteraard krijgt u de foto’s weer terug.
Heeft u wat, neem dan contact op met Joke tel. 514029.
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“Even voorstellen”
Ik ben Kees Kornaat in de algemene ledenvergadering van 4 maart j.l. ben ik
voorgedragen door het bestuur en door u allen “goedgekeurd” om als nieuw
bestuurslid de externe belangen en contacten voor onze vereniging te
behartigen.
Leeftijd 69 jaar, gepensioneerd. Scheepsbouwkundige/jachtarchitect en ruim
47 jaar in de maritieme wereld werkzaam geweest.
De watersport is mij vanaf kind bijgebracht door mijn beide ouders die in
1946 met een houten zelfgebouwde kajuitzeilboot de weekeinden en
vakanties doorbrachten op de Vlaardingse Vaart en de Vlieten naar Maasland
en Maassluis.
Mijn vrouw Annie en ik zijn doorgegroeid vanaf een lekkende kleine BM, via
een zelfgebouwde kleine Valk, naar ons huidige schip een klassieke
9m.Trintella.
Dit is een polyester S-spant zeiljacht van 40 jaar oud met ligplaats in
Hellevoetsluis van waaruit wij de Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen
bevaren.
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De kleine binnenwateren bleven ons echter ook trekken vandaar de aankoop
van een eigen ontworpen Hanzesloep 580 waarmee wij 2003 als passant bij
WSV Westland afmeerden.
Deze sloep was echter snel verkocht waarop wij vorig jaar een stalen casco
van hetzelfde type hebben laten bouwen dat momenteel in de achtertuin
door mijzelf afgebouwd wordt.
Het behartigen van de externe belangen voor onze vereniging in het
bijzonder en die van de kleine watersport in het Westland is een boeiende
aangelegenheid.
Contacten met de gemeente, het watersportverbond, het regionale
watersport overleg etc. aangaan en onderhouden zijn mijn inziens van groot
belang.
Bedreigingen die in de toekomst op de vereniging afkomen onderkennen en
daarop reageren.
Momenteel zijn wij met de adviescommissie (Wim Verbeek, Koos Langelaan,
John Kreeft en mijzelf) bezig met plannen en ideeën voor de toekomst van de
vereniging.
Tevens wordt er gewerkt, in opdracht van WSV Westland, door een aantal
studenten van de Haagse Hogeschool aan een onderzoek, wat de
economische bijdrage is binnen de gemeente Westland van de
watersport/recreatie.
De adviescommissie fungeert hierbij als klankbord.
Ik stel gaarne mijn kennis en ervaring opgedaan in het bedrijfsleven ter
beschikking aan “onze vereniging”.

Met vriendelijke groet,
Kees Kornaat
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Vrijdag 3 april 2009
Indoor Paaskaartkampioenschappen
Het was weer zover. Een avondje klaverjassen en jokeren.
Na een bakkie met een paashaaskoek begon de strijd. Aan de tafels zaten 24
enthousiastelingen, die een tikkie nerveus begonnen aan een gezellige kaartavond.
De dames aan de jokertafel gingen al snel op in hun spel en de overige 5 tafels
begonnen ijverig met hun spel klaverjassen. Onder het genot van een hapje en een
glaasje prik en een enkel alcoholhoudend drankje (tegen de spanning) werd er lekker
gespeeld. Na een gezellig avond was het tijd om de punten te tellen en al snel bleek,
dat het razend spannend was wat betreft de puntenverdeling want de top lag dicht
bij elkaar. Na het zorgvuldig verdelen en uitzoeken van de prijzen en de
chocoladehazen kon een ieder weer tevreden huiswaarts keren of nog even gezellig
napraten over alles wat geweest was. Wij vonden het leuk om te doen en bedanken
een ieder die aanwezig was en voor de gezelligheid en hopen iedereen weer terug te
zien bij de volgende activiteit. Wij hebben in ieder geval een topavond gehad.
Groetjes,
Hennie en Heidi
Uitslag jokeren:
1 Lenie Torenstra
2 Siska van Leeuwen
3 Gerda Noordam
4 Marian

631
683
759
921

Uitslag klaverjassen
1 Erna Boekestein
2 Richard Busscher
3 Hans Spring in ’t veld
Poedelprijs
Harry van Leeuwen
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ACTIVITEITEN 2009.
TIP: Schrijf alvast de datums in uw agenda of op de kalender zodat u het niet
kunt vergeten.

Jaarfeest jubileum
Viswedstrijd
Winterberging
Bingo 2009

12 sept- De Rank € 7,50 16.00 uur
19 sept- € 2,50
start 9.00 uur
17 oktober
aanvang 8.00 uur
20 november €10,00
19.45 uur

Kerst kaarten 2009

18 december € 2,50 pp. 20.00 uur

Voor deelname aan een activiteit, kunt u zich inschrijven op de lijst aan de
haven of via de e-mail. De inschrijving stopt 1 week voor de aanvang van de
activiteit.
Alle betalingen moeten vooraf gedaan worden.
Natuurlijk heeft dit een reden, wij kopen in en bestellen naar het aantal
aanmeldingen.
Het is voor u en ons heel gemakkelijk om via de mail aan te melden en via de
bank te betalen.
Ons e-mail adres is:

leenenhennie@caiway.nl

Bank nummer 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
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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

Kees Verhoog
06-44100907

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

Communicatie
Internetadres

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