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Het water in in 2017
De 2e zaterdag in april gaan de boten het water in. Arco komt maar
één keer dus zorg dat uw boot gereed is. Lees nogmaals
aandachtig het reglement op pagina 6 door en laten we er voor
zorgen dat er geen ongelukken gebeuren.
Ik wens u een schitterend vaarseizoen en wie weet …allemaal naar
de Fop met Pasen.
John Kreeft

Van de voorzitter
Na de wat wisselvallige winterperiode, die officieel op 1 maart
eindigde, nadert de datum van de tewaterlating weer met rasse
schreden. Wij rekenen erop dat u en uw schip op 8 april spic en
span gereed staan zodat de hellingploeg direct aan de slag kan.
Een aparte rol is er deze keer weggelegd voor het “gele beest”, de
vorkheftruck. In nauw overleg met eigenaren van de lichtere boten
zal een nader te bepalen aantal boten vanaf de opstelplaats direct
te water worden gezet

Zoals ik u in de vorige uitgaven meedeelde zijn er door de
gemeente Westland inmiddels biedingen gedaan om de voor de
aanleg van de Oostelijke randweg benodigde gronden te
verwerven. Deze verwervingsperiode kan tot in het 2de kwartaal
van 2017 duren alvorens er met de verschillende eigenaren
overeenkomsten zijn gesloten.
Wij hebben als vereniging hier ook mee te maken, dus het blijft
ook voor ons nog afwachten hoe een en ander zich gaat
ontwikkelen. Op de ALV van 5 april mogelijk hierover meer
informatie.

De reanimatiecursussen in februari en maart werden weer druk
bezocht. Wat opviel was het levensechte realisme waarmee de
cursisten werden geconfronteerd, vertolkt door ware professionals.
Hierdoor groeit de bewondering voor onze hulpverleners die hier
dagelijks mee te maken hebben.
Van het Hoogheemraadschap kregen wij het bericht dat de
openstelling van de Reijnerwatering en Strijp voor kleinere boten
half april een feit wordt. Het is de bedoeling dat er dit jaar een
proef genomen wordt met eenrichtings- verkeer. Vanaf de Zweth
gezien tegen de klok in dus: Westland-Delft-Den Haag-Westland.
Aan het eind van het vaarseizoen wordt op basis van de
verzamelde informatie bekeken of een en ander versoepeld of
aangepast kan worden.

Ik zie u gaarne op de Algemene Ledenvergadering van 5 april,
waarvan de voorlopige agenda is ingesloten.
Met vriendelijke groet,
Kees Kornaat

Vriendelijk verzoek van de havenmeester:
Onderstaand formulier graag bij mij inleveren als u met uw boot
voor langere tijd afwezig zult zijn. U kunt mij natuurlijk ook emailen. 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:
Havenmeester
Wim van Schaik
Na 16.30 uur (doordeweeks) en in het
weekend:
06 18 37 47 95
0174 517845
wim1@kabelfoon.net

Reglement berging 8 april
-Vanaf 10 maart mag er niet meer worden “geteerd”. Echte teer
mag wettelijk al niet meer gebruikt worden dus let er op
mensen. We willen geen teer aan de hijsbanden. U wordt
aansprakelijk gesteld voor de schade.
-De chauffeur van de auto bepaalt welke boten op welke wijze
uit het water worden gehaald of er in worden gelegd. De
beoordeling van de stabiliteit van lading en ondergrond
geschiedt door de chauffeur. Zijn aanwijzingen dienen strikt te
worden opgevolgd.
-Alle overige zaken worden vastgesteld en geregeld door het
hoofd van de bergingsploeg (oranje helm) eventueel in
samenspraak met de “ploegbaas”(witte helm).
- Het dragen van een helm is verplicht evenals gepaste kleding
(minimaal veiligheidshesje) en schoeisel.
-De aanwijzingen van de personen met oranje en witte helmen
dienen te worden opgevolgd.

-Tijdens het bergen van de boten mogen er geen
kinderen op het terrein aanwezig zijn en overige
personen blijven binnen de aangewezen grenzen.
-NIEMAND mag tijdens het bergen van de boten onder
een boot gaan staan of eronderdoor lopen.
-Er wordt niet gewerkt zolang er geen gecertificeerde
EHBO’er aanwezig is.
-Een van de leden moet tijdens de berging actief de
verkeerssituatie beoordelen en ongevallen trachten te
voorkomen.
-Waarschuw elkaar als u ziet dat ergens gevaar dreigt.
-In alle onveilige en overige situaties neemt de oranje
helm mogelijk in overleg met het bestuur gepaste
maatregelen inclusief eventueel het staken van de
werkzaamheden.
-Het winterterrein moet uiterlijk 15 april voor 12.00
uur opgeruimd zijn. U dient er zelf voor te zorgen dat
de door u gebruikte bokken op de daartoe bestemde
plek zijn opgeruimd. Als u uw bokken niet heeft
opgeruimd dan moet de vereniging dat voor u doen,
maar daar moet u dan wel tien euro voor betalen.
-Laten we er een mooie en veilige dag van maken op 8
april. Bent u wel op tijd aanwezig?
Het bestuur

De Meerpen

Na het mooie verhaal van Jurjen Ypma in de vorige
meerpen, vertrouwde hij deze toe aan z’n oud-collega
en vriend Jeroen van de Laar.
Daar waar Jur zich excuseerde, door z’n drukke werk
als kleine zelfstandige en jong gezin, de kaartavond
van de club te vergeten, overkomt Jeroen hetzelfde.
Hij vergeet in de hectiek van werk en gezin deze
meerpen aan te pakken.
Nou moet je als varende, in onverwachte situaties
altijd reserve spullen voorhanden hebben. In dit geval
ligt de reserve pen voor het grijpen.
Als baby vaarden Jeroen en z’n twee broertjes al mee
in de door vader Hein zelfgebouwde Elly. Veilig in de
kinderwagen in de schaduw. Of op mooie
zomeravonden ’n rondje meevaren via veiling
Westerlee, om de rotonde naar de Oranjesluis en over
het Zwethkanaal weer terug.
Later bij de waterscouts, en vakantietochten met z’n
ouders op ’n huurboot.

En nog veel meer, maar dat gaat hij zelf vertellen in
het volgende Roerblad van juni.
Jeroen, de meerpen is weer voor jou,
maar legt hem deze keer in het zicht.

Groeten, vader Hein.

Quizpuzzel
De bedoeling bij deze puzzel is dat je
eerst bedenkt welke boot bedoeld
wordt in de omschrijving. Achter de
omschrijving staat een getal. Dat geeft
aan de hoeveelste letter van dit woord
je moet gebruiken. Schrijf die op aan
de rechterkant van dit blad en lees de
uitkomst van deze puzzel van boven
naar beneden.
Fiat…. 6
…..vanTroje 2
Bijna hardrock 10
Boek van Tolkien 1
Eigenlijk Els 1
Kledingstuk 1
Edelsteen 4
Geluk 3
Alles 1
Hello ….. 1
Geconserveerde vis 2
Werkelijkheid 1
Rollende steen 3
Veerdienst 3
Beaufort 1
Griekse nimf 6
Noorse god 1
Ford….. 1
Het goede leven 10

Heel veel plezier met puzzelen!

Oplossing Dubbeldubbelpuzzel Roerblad december
1. In het oude kasteel zag men vaak spoken spoken (6)
2. De lakse advocaat liet de getuige pas na dagen dagen (5)
3. Die jongen gaf zijn afstand door die zijn maten maten (5)
4. De vrienden kunnen de cijferpuzzel niet oplossen, omdat zij niet op de achten achten (6)
5. De kunstenaar kon soms op èèn dag drie etsen etsen (5)
6. De hotelgasten lieten de eigenaar op hun passen passen (6)
7. Ik laat de vuile was altijd weken weken (5)
8. De ene rijst korrel zegt tegen de andere. “Ik hoop dat ik bij jou in de kom kom (3)
9. De architect kon gemakkelijk het aantal ramen ramen (5)
10. Boswachters kunnen de hele dag over bomen bomen (5)
11. Ze wisten er zo weinig van, dat het wel leken leken (5)
12. Met voldoende spellen kaarten kun je zelfs met z`n eenentwintigen eenentwintigen (14)
13. Ik zie hun ouwelui nergens, dus zullen het welwezen wezen (5)
14. Dit schaap geeft bier in plaats van melk, daardoor is het lam lam (3)
15. Gebeeldhouwde paarden zijn mooi, levende paarden echter echter (6)
16. Ik verzweeg, dat ik het feit dat de monteur vandaag alle gegevens wist wist (4)
17. Ik vind jouw tuin best mooi, je hoort toch dat ik het loof loof (4)
18. De telefoon ging net toen ik aan de was was (3)
19. Het huis is gered doordat hij op tijd die rook rook (4)

Van harte gefeliciteerd met de gezinsuitbreiding, Koos

Uitnodiging en agenda voor de Algemene
Ledenvergadering van Watersportvereniging Westland
op woensdag 5 april 2017 om 19.30 uur bij het Anker,
W.J. Baron van Gentplein 31, De Lier.
1. Opening en agenda en ingekomen stukken
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 2 november 2016 (Zie
clubblad december 2016)
3. Financiën (De penningmeester geeft toelichting)
- Verslag Kascommissie
- Besluit ledenvergadering over de jaarrekening
- Benoeming Kascommissie
4. Halfjaarverslag van de secretaris
5. Halfjaarverslag van de voorzitter
6. Stand van zaken Oostelijke Randweg en Oosterbrug
7. Havenzaken/zelfwerkzaamheid
8. Wie zetten we in het zonnetje en wie viert een jubileum
9. Bestuursverkiezing
Het bestuur stelt voor Ruud Cybulski in het bestuur op te nemen
John Kreeft treedt af, maar stelt zich voor 1 jaar weer herkiesbaar
Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 2 weken voor de
vergadering
10. Rondvraag
11. Sluiting

Rooster zelfwerkzaamheid 2017
Coördinator René Duivesteijn
18 maart Nico Bol, Peet van Wamelen
1 april Jurjen Ypma, Aad Boers
15 april Dirk Pronk, Peet Rodenburg
29 april Koert v.d. Ende, M. Vermeer
13 mei K. Stolze, H. Krijgsman, Jeroen v.d. Laar
27 mei P. Smallegange, H. Vollebregt, Jan Looijen
10 juni Jacob de Bruin, John Dries
24 juni Peter Oord, J. van Dop
8 juli D.Schildmeijer, M.Grootscholten
26 aug. Vincent Cornelisse
9 sept. Ton v Veldhoven, Rokus Harteveld
23 sept. Ron Bijl, Marcel Dukker
7 okt. Jaap v Konijnenburg, Cor vd Sar
21 okt. H. vd Hoeven, Martin Solleveld, P. Zuidgeest
4 nov. Peet Smit
18 nov. Marcel v. Veldhoven, Ewout Valstar
2 dec. Jacques van Geest, Joop v.d. Valk

Doe ook mee!

Op 24 maart organiseren Jan en Lenie Torenstra de inmiddels
traditionele Paaskaart- en spelletjesavond. Onder het genot van de
door Jan ingeschonken drankjes en door Lenie liefdevol gevulde
eitjes en overige heerlijke hapjes zal er door vele leden weer
fanatiek gespeeld worden. Er zijn weer meerdere klaverjastafels,
een jokertafel en een spelletjestafel. Inschrijven kan via
de lijst in de kantine of via e-mail. Stuur daarvoor een berichtje
naar christine366@hotmail.com.

AED/Reanimatie
18 februari en
4 maart 2017
Ook dit jaar zijn er weer 2 succesvolle cursusmiddagen geweest.
Els Vermeer heeft ons van alles verteld over wat te doen bij
brandwonden, hoe herken je een hyper of hypo bij diabetici, hoe
ziet een verstikking eruit en een allergische reactie, bijvoorbeeld
bij een wespensteek of na het eten van noten.

Dit alles werd bijna griezelig goed uitgebeeld door John, de Lotus
die met Els meegekomen was. Ook liet hij zien hoe een
epilepsieaanval eruitziet, of mensen die een herseninfarct of tia
krijgen of hartklachten

Natuurlijk werd daarna geoefend met reanimatie en het gebruik
van de AED. Hoe te handelen en vooral ook in welke volgorde.
Kortom, weer zeer leerzaam allemaal!
Als je volgend jaar ook mee wilt doen, laat het dan even weten
aan Wim van Schaik, geef jezelf dan alvast op!

Zin in…..
Nog een paar weekjes en dan gaat het weer gebeuren: de
tewaterlating van onze prachtige boten. Er is de afgelopen paar
maanden behoorlijk wat gedaan aan deze pareltjes, de ene met
wat nieuwe snufjes, de ander met een kick verfje. Zo komen ze
er allemaal op het water nog mooier uit te zien. Onze schuit, de
Ariemaiden, is ook voorzien van een nieuw verfje en wat zachte
kussens en zo kunnen we straks weer het water op.
Wat een heerlijkheid, zonnetje op ons gezicht, wind in de haren
en gaan. Onze kinderen hebben er ook veel zin in maar vooral
omdat de picknickmand dan weer van zolder komt en er
allemaal lekkere dingen meegaan.

Alleen dat reddingsvest is
in het begin best lastig.
Thijs vond het maar in de
weg zitten totdat hij er
verleden jaar achter kwam
dat je er ook mee kunt
zwemmen en vooral mee
kunt blijven drijven. Hij
wilde toen helemaal het
water niet meer uit. Dus
nu hopen op heerlijk warm weer: dan
liggen wij heerlijk
in het water.
Christine Boekestijn

Hoera, het vaarseizoen komt er weer aan!
Zoals elk jaar willen we de start van het vaarseizoen vieren met
een feestelijke activiteit. Wat het dit jaar gaat worden is voorlopig
nog een groot geheim, maar er wordt achter de schermen al hard
aan gewerkt. En het zal zeker een feest worden want de dames die
het dit jaar gaan organiseren zijn echte feestnummers.
Ook benieuwd naar wat er gaat gebeuren? Geef je dan nu op voor
de openingsactiviteit op zaterdag 20 mei.
Dat kan door je naam in te vullen op de lijst die binnenkort in de
kantine zal hangen of door een mailtje te sturen naar
christine366@hotmail.com.
Gezellig als je erbij bent! Tot dan!

Vaarvakantie 2016
10 juni vrijdag: Om 16.00 uur vertokken uit De Lier, richting
Leidschendam, mijn zus Ria en zwager Jan waren al aanwezig.
11 juni zaterdag: Getankt en richting Wassenaar gevaren, tussen
de kassen was een smalle vaart. De Jachthaven was geweldig met
een prachtige kantine, die door een paar rijke mensen uit
Wassenaar gesponsord werd. De kantine was weinig open, omdat
er haast geen vrijwilligers waren. En ‘s avonds bbq verzorgd door
mijn zus Ria.
12 juni zondag: Zoon Ted kwam met de kids op visite, met een
heerlijke taart van zijn vrouw Cindy. Daarna
‘s middags naar het Smalspoor museum geweest. Dat was heel
leuk en Elly had kookbeurt.
13 juni maandag: Heerlijk gefietst door Meyendaal, was heel mooi,
een beetje klimmen en een prachtig uitzicht. En uit eten bij zus
Ria.
14 juni dinsdag: We zijn naar Warmond gevaren en gefietst naar
Sassenheim. De mannen wilden een uitsmijter eten,. Pech voor de
mannen, want alles was dicht of pas na 17.00 uur open. We zijn 3
keer met pontje overgevaren en koffie met appeltaart gegeten,
ook prima.
15 juni woensdag: Vandaag naar Aalsmeer gevaren en gefietst
rond Schiphol. We hadden vaak de regenpakken of paraplu’s
nodig.
16 juni donderdag: ’s Morgens gelummeld en ‘s middags gefietst.
‘s Avonds klaverjassen.
17 juni vrijdag: Vandaag naar de Doeshaven in Leiderdorp
gevaren,om de boot van zwager Elzard te bewonderen. Dat is een
Sneekerkotter, een geweldige boot genaamd De Waterman, het
sterrenbeeld van onze zwager. Daarna naar Leidschendam
gevaren, ‘s avonds bij zus Ria gegeten en even geklaverjast. In de
nacht regen, regen en nog eens regen.

18 juni zaterdag: Wij wilden toch naar de Foppenplas, dus langs
het nieuwe Station in Delft, door Den Hoorn en Schipluiden
gevaren. We hebben onder de bruggen geschuild en gewacht
vanwege de buien. Het ging harder waaien en het werd warempel
droog. Op naar de Foppenplas waar wij werden opgewacht door de
familie Gans, maar O wat een ……… Jan vroeg een schep om te
ruimen en wij bij Het Jachthuis een biertje gedronken. Bij de
Jachthaven van de Delftse Watersport Vereniging, werden we
welkom geheten door de 82-jarige haven-meester en zijn 65 jarige
vriendin, mooi bekeken toch?
Zij waren heel gastvrij en we kregen daar de wifi code.
19 juni zondag: Het was Vaderdag. Alle kids en kleinkids kwamen
en ook die van Ria en Jan. Het was heel de dag gezellig en ‘s
avonds bij Het Jachthuis patat gehaald.
20 juni maandag: We willen naar huis, maar krijgen regen regen
en nog eens regen. Gelukkig klaarde het ‘s avonds op, dus wij
naar huis. We legden om 20.00 uur aan en toen kwam de zon. Ik
zei tegen Hein: “ik ga niet naar huis”. We hebben heerlijk n boekje
gelezen in de zon en in de haven geslapen. Ik weet niet of dat mag
van Wim?
Het waren fijne dagen, bedankt Kapitein Hein!

Kopij gevraagd
Vindt u het ook zo gezellig om met het Roerblad lekker
even op de bank te kruipen en te lezen wat
onze leden beleefd hebben? Of om het puzzeltje te
maken onder het genot van een bakkie? Of om
historische foto’s te bekijken zoals die van de jongetjes
Van de Laar in dit nummer?
Dan roep ik u bij deze op om kopij in te sturen voor de
volgende nummers van het Roerblad. Alles is welkom,
als het maar met varen of onze vereniging en haar
leden te maken heeft. Denk daarbij aan uw
vaarvakantie verhalen, maar bijvoorbeeld ook aan
klustips of een uitgebreide routebeschrijving van een
vaartocht, die u zó mooi vond dat u die met iedereen
wilt delen.

Schroom niet, schrijf het op en stuur het in. Elk jaar
moeten er vier Roerbladen gevuld worden, dus als het
niet in die van juni past dan komt het in het volgende
nummer.
Mail uw kopij naar blad@kabelfoon.nl of stop het in de
brievenbus bij Korenmolen 8 in De Lier.
Bij voorbaat dank, Erna Boekestijn, redactie

Activiteitenkalender 2017:
24 maart 20:00u
5 april
8 april
20 mei
3 juni
2 september
21 oktober
27 oktober
1 november

Paasklaverjas/spelletjesavond
ALV in het anker
Boten te water
Openingsactiviteit
Westlandse
sloepentocht
Jaarfeest BBQ
Winterberging
Bingo avond
ALV winterkantine

Voor alle activiteiten kunt u zich opgeven via de lijst in de kantine
of via christine366@hotmail.com.
De kleine bijdrage die u betaalt, kunt u overmaken op IBANnummer NL93 RABO 0135 3698 35 t.n.v. WSVW
met vermelding van uw naam en welke activiteit.

