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Clubblad redactie

Over en van de leden

Hebben jullie het gemerkt ????

Het clubblad van april is niet uitgekomen.
Was het al zo dat ik erg weinig copy had gekregen, ik
had eind april na de voorjaarsvergadering ook de inspi- 
ratie verloren om nog steeds alleen een positief gestemd
clubblad te maken.
Eigenlijk is het ook wel eens goed, want ik zag op het fi- 
nancieel overzicht dat ik iets over de begroting was
gegaan.
 
Nou dat is in ieder geval opgelost. Maar wat ik wel merk
is dat de creativiteit en de inspiratie om een clubblad te
blijven maken danig is weggezakt.
Trouwens copy voor het volgende clubblad graag inle- 
veren 
vóór 15 Augustus 2009
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Van de Bestuurstafel

Woorden schieten tekort
Onverwacht overlijden.

Ik wil de familie en verwanten van Rina Oranje con- 
doleren met haar geheel onverwachte overlijden.
Namens de vereniging wens ik ze dan ook véél sterkte
en kracht toe met dit verlies.

Meerjarenplan 2009-2012
Meerjarenplan 2009-2012

In de algemene ledenvergadering is het meerjarenplan
beknopt doorgesproken. Belangrijk waren de bijdragen
vanuit de aanwezige leden. Eén van de bijdrage was de
suggestie om een commissie zich te laten buigen over
de eventuele noodzakelijke vernieuwingen in onze sta- 
tuten en reglementen. Deze en andere voorstellen
worden in de bestuursvergadering meegenomen.

25 jaar Brandersfeesten
Brandersfeesten inschrijven.

Wanneer dit clubblad op de deurmat valt is de in- 
schrijfdatum (30 mei) voor de deelname aan het wa- 
tersport weekend tijdens de brandersfeesten voorbij.
Mocht een lid onverhoopt toch willen deelnemen dan is
daar géén garantie op maar gelieve dit z.s.m. aan mij
kenbaar te maken.

Voor het vaarseizoen 2009
Alle leden  wens ik een veilig en plezierig vaarseizoen 

Groetjes Rene

Bardiensten 2009
Beste watersportvrienden,
  
 Onze club is op zoek naar leden die in de zomer- 
maanden een bardienst willen  doen in ons clubgebouw.

 Zoals bij iedereen bekend is er geen planning voor bar- 
diensten in het zomerseizoen maar het zou toch fijn
zijn dat mensen op zondagmiddag, na een weekendje
varen, nog even met elkaar konden babbelen onder het
genot van een drankje. Misschien zijn er leden zonder
boot die af en toe een bardienst willen doen. Maar ook
voor leden met boot die niet gaan varen is dit mis- 
schien een optie.

 Bel of mail mij even voor de code van het zwarte
kastje en het is geregeld

 Laat het mij even weten
 
Groeten

 Bert van Rossum
010-4712555 of 0630250086
bertvanrossum2@hetnet.nl
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Verslag van de algemene vergadering van W.S.V. De Nieuwe Waterweg
d.d. 17-4-2009

1. Opening. Aanwezig zijn 26 leden. Met een ogenblik van stilte herdenkt de 
vergadering het overlijden van Theo van Troost en Dam Witter. 
 
2. Schiedamse Branderfeesten 2009. Jacques Meijer, voorzitter van de 
werkgroep Watersport, geeft een presentatie van de Branderfeesten Schiedam, die in 
september 2009 voor de 25e keer worden gevierd. Een jubileum dat groots gevierd 
zal worden en waarvoor hij de vereniging uitnodigt om deel te nemen. 
Vragen/suggesties van de leden over het programma betreffen herinvoering van de 
officiële opening van het onderdeel Watersport op de zaterdagmorgen, betere 
doorstroming van de boten door de bruggen bij de gondelvaart, onderdeel roeien 
weer in het programma opnemen, goede ligplaatsvoorzieningen voor de schepen in 
de Schiedamse havens ook al liggen deze niet in het evenementengebied, geen 
starre interpretatie van het gekozen thema voor de Branderfeesten, geen directe 
relatie tussen het aantal schepen per vereniging en deelname aan de gondelvaart. 
Meijer zal de suggesties van de leden in het programma voor zover mogelijk 
verwerken en hoopt op actieve betrokkenheid van alle Schiedamse 
watersportverenigingen bij het komende evenement.           

3. Mededelingen en ingekomen stukken. De voorzitter meldt het aanbod van 
Joop Verboom van een (gratis) televisie voor plaatsing in het clubhuis. Een zeer 
sympathiek gebaar maar het bestuur heeft het niet aanvaard. Het kan immers leiden 
tot “Spaanse” toestanden: televisie altijd aan in het clubhuis, terwijl niemand kijkt. 
Voorts bevordert televisie niet het sociale verenigingsleven. 
Medio december 2008 was het uitzonderlijk laagwater door springtij in combinatie 
met een harde zuidoostelijke wind. De Spuihaven viel zowat droog aan de walkanten. 
Dok en clubhuis lagen behoorlijk scheef. Het schip van Jan Sliedrecht dat bij het 
achterschip droogviel, liep vervolgens door het opkomende water via de open spiegel 
en het motorluik vol en zonk. In de clubhuiskelder was een zware waterpomp 
beschikbaar, maar helaas was de bijbehorende slang was verdwenen. Met behulp 
van andere pompen kon het schip worden leeggepompt. Inmiddels is een nieuwe 
slang van ca. 5 meter aangeschaft voor eventueel volgende gevallen. Dit voorval 
drukt ons toch op het feit van een ondieper wordende Spuihaven en blijft de 
aandacht van de 4 verenigingen in de Spuihaven houden. Ingekomen is een brief 
over invulling van een nieuwe dokcommissaris. De brief heeft geleid tot een 
bindende voordracht van 10 leden voor benoeming van Mart v/d Bosch tot 
dokcommissaris. 

4. Verslag van de algemene vergadering d.d. 28-11-2008. Het verslag wordt 
door de vergadering goedgekeurd. Over de actiepunten van die vergadering meldt 
de voorzitter dat Jan v/d Kraan bereid is om het beheer van het gereedschap in de 
clubhuiskelder te verzorgen.  
De werkzaamheden winterseizoen 2008-2009 verlopen traag door afwezigheid van 
een werkzaamhedencommissaris. De steekproef op gasslangen wordt niet door het 
bestuur gedaan. Goede gasslangen is de verantwoordelijkheid van de schipper. 
Veelal schrijft de verzekeringspolis voor dat tijdige vervanging moet plaats vinden. 
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 Twee leden met een zwaar verwaarloosd schip zijn aangeschreven om het 
achterstallige onderhoud ongedaan te maken. Navolging van het rookverbod verloopt 
goed, hoewel enkele leden er grote moeite mee hebben. Het bestuur gaat er van uit 
dat deze leden hun verantwoordelijkheid in deze kwestie nemen en de zaak niet op 
de spits drijven. Mark v/d Graaf is het niet eens met de opmerking over het 
rookbeleid. Er wordt nog steeds in het clubhuis gerookt, zelfs door 2 bestuursleden. 
Hij spreekt hen hierover aan, maar er wordt niet op gereageerd. Over dit onderwerp 
volgt een roerige discussie: roken moet kunnen, nu wijken sommigen uit naar de 
wc’s met als gevolg peukvlekken en peuken op de vloer, creëer een aparte 
rookruimte is een suggestie, die weer bestreden wordt omdat een dergelijke ruimte 
ten koste gaat van het verenigingsleven, is meer tolerantie voor de rokers 
acceptabel? De voorzitter stelt dat gezien de wet het rookverbod in het clubhuis van 
kracht blijft. De vereniging kan niet van die wet afwijken. Wel zal het bestuur de 
suggestie van een aparte rookruimte nagaan. 

5. Concept Meerjarenplan 2009-2013. De voorzitter presenteert het 
meerjarenplan als een uitvloeisel van het voorlopig parkeren van de fusie met JC 
Schiedam. In de onderlinge besprekingen is destijds geconstateerd dat enkele zaken 
eerst binnen de vereniging aangepast dienen te worden, om beter beslagen het 
fusietraject in te gaan. De contouren van het meerjarenplan zijn in de afgelopen 
maanden door het bestuur opgesteld voor presentatie en toezending naar de leden. 
De leden worden uitgenodigd het concept grondig door te nemen  en eventuele 
opmerkingen aan het bestuur door te geven. Na verwerking van de reacties wil het 
bestuur het concept afronden voor besluitvorming in de algemene vergadering van 
27-11-2009. Daarna dienen statuten en reglementen aangepast en gepubliceerd te 
worden. Aad Noordijk wijst het bestuur er op zo veel als mogelijk gebruik te maken 
van bestaande informatie van het KNWV op het terrein van statuten en reglementen, 
zodat het wiel niet opnieuw behoeft te worden uitgevonden. Ger Dingemans is 
voorstander van het vormen van een commissie van 5 leden, die zelfstandig de 
veranderingen opstelt. Voor een dergelijke commissie is binnen de vergadering 
draagvlak aanwezig. De secretaris is tegen en wijst er op dat het bestuur in de 
afgelopen maanden het voorbereidende werk heeft gedaan, de voorstellen heeft 
geformuleerd en vastgelegd in het concept-Meerjarenplan 2009-2013. Het vormen 
van een commissie betekent in feite dubbel werk en daar zit niemand binnen de 
vereniging op te wachten. De voorzitter geeft aan binnen het bestuur na te gaan of 
een commissie meerwaarde oplevert. Leden die inhoudelijk willen reageren op het 
concept- Meerjarenplan 2009-2013 kunnen hun opmerkingen naar het bestuur 
sturen.       

6. Afronding werkzaamheden winterseizoen 2008-2009. De werkzaamheden 
winterseizoen 2008-2009 verlopen traag door afwezigheid van een 
werkzaamhedencommissaris. Met hap-snap acties worden nu dringende zaken 
aangepakt. De voorzitter bedankt Randi Karlsen voor haar organisatorische inzet bij 
noodzakelijke werkzaamheden, die in de afgelopen maanden toch zijn gerealiseerd.  

7. Verslag kascontrolecommissie over boekjaar 2008.  De 
kascontrolecommissie heeft het bestuur per brief bericht over de financiële controle 
van het boekjaar 2008. De commissie merkt op dat
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- de resultaten van de clubhuiskantine niet in lijn liggen met voorgaande jaren; in 
2008 is er slechts een marge behaald van 11%; hiervoor is geen specifieke reden 
voor gevonden maar hier dient wel aandacht aan worden geschonken 
- het liggeld passanten een sterke daling laat zien; reden hiervoor is dat de 
afrekening van het havengeld van 2008 pas in mart 2009 is afgerekend; het bedrag 
groot € 2.125 zal in het boekjaar 2009 worden verwerkt; de kascontrolecommissie is 
van mening dat de afdracht van het havengeld op regelmatige wijze dient te 
gebeuren
- de penningmeester € 90.000 op een deposito met een looptijd van één jaar heeft 
gezet tegen een rente van 5%, die op 13-11-2009 zal worden bijgeschreven.
De commissie verklaart hiermede, met vermelding van het bovenstaande, dat de 
opgave van 2008 in orde is bevonden en bedankt de penningmeester voor zijn 
voortreffelijke werk. 

8. Verslag penningmeester over het boekjaar 2008. Ger Dingemans wijst op 
het zeer lage waterverbruik en vraagt zich af of de watermeter een correcte meting 
aanwijst. Als dat niet zo is dan wordt de vereniging later met een naheffing 
opgezadeld. De penningmeester antwoordt dat de afrekening in lijn met voorgaande 
jaren is. Voor een naheffing is z.i. geen vrees. 
Joop Verboom vraagt zich af waarom de marge van 11% op de clubhuisverkopen zo 
laag is. De penningmeester zegt dit in onderzoek te hebben. De marges op de 
individuele verkopen zijn op zich redelijk, maar het vertaalt zich niet in een normaal 
rendement. Zorgwekkend hierbij is dat de energie- en milieukosten van het clubhuis 
niet meer worden afgedekt door de contributies en winstmarge clubhuis. Uit het 
kasoverzicht 2008 blijkt bijvoorbeeld dat de energiekosten voor het clubhuis € 46 per 
lid bedragen en dat deze worden niet gedekt uit de contributies van de leden (€ 30). 
Tel je hierbij de milieukosten van de vereniging op dan zou de contributie verhoogd 
moeten worden naar € 85 om de kosten voor energie en milieu te kunnen afdekken. 
Andere opmerkingen betreffen een slecht werkende thermostaat, waardoor 
temperatuurbeheersing in het clubhuis moeilijk is, een forse stijging in de post giften 
en lagere inkomsten van passanten. 

9. Activiteitenprogramma. De clubhuiscommissaris geeft een korte evaluatie van 
de activiteiten. Goed geslaagde evenementen waren de BBQ aan het eind van de 
zomer 2008 , de visavond, de Labskous en de Nieuwjaar receptie 2009. Minder 
enthousiast werd er gereageerd op de Amerikaanse avond, die met 12 deelnemers 
incl. leden van de clubhuiscommissie moest worden geannuleerd. Mogelijk heeft de 
kredietcrisis hier wat mee te maken. De karaoke avond is wel door gegaan maar was 
met 24 deelnemers zeer matig bezet. Vandaar dat de clubhuiscommissie heeft 
afgezien van de verrassingsavond in april. Het seizoen 2009-2010 start met de BBQ 
aan het eind van de school vakantie eind augustus a.s.. De deelname aan de 
bardiensten is redelijk soepel verlopen, hoewel er soms behoorlijk gebeld moest 
worden om de bezetting rond te krijgen. Wel is gebleken dat er een paar principiële 
weigeraars voor bardiensten zijn, wat wel jammer is daar het in feite om 3 uur in een 
heel winter seizoen gaat. Wij, als clubhuiscommissie hopen dan ook dat in de 
toekomst 1 bardienst en 1 schoonmaak beurt verplicht gesteld wordt voor alle leden 
die hiertoe in staat zijn. De schoonmaak diensten zijn goed verlopen. Beide zaken 
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 moeten in de commissie nog geëvalueerd worden en met het bestuur worden 
besproken bij wezenlijke veranderingen. Het handhaven van het rookverbod is een 
lastige zaak, maar wij verwachten dat het allemaal goed gaat komen. Na uitvoerig 
overleg met het bestuur is gebleken dat verkoop van sterk alcoholische dranken niet 
mogelijk is omdat de vereniging daarvoor geen vergunning heeft. Verder is de 
commissie bezig met voorbereidingen voor eventuele aanpassingen aan het 
clubgebouw. Daarover worden de leden op de hoogte gehouden via e-mail/clubblad 
of website. 

10. Spuihavenberaad. Lopende kwesties in het Spuihavenberaad zijn de voltooiing 
van de  fecaliëninstallatie op het vlot tussen De Nieuwe Waterweg en JC Schiedam 
en de diepte van de Spuihaven. Het vlot is eind 2008 tussen de steigers van beide 
verenigingen aangebracht, terwijl onlangs een bestaande doch ongebruikte 
pompinstallatie voor weinig geld is gekocht en op het vlot geplaatst. Met de 
gemeente Schiedam en het VSB Fonds Schiedam Vlaardingen is nu verder overleg 
gaande over aansluiting op het riool en financiering van de installatie. Over het 
baggeren van de drempel in de Spuihaven ter hoogte van de Nieuwe Waterweg is 
nog geen duidelijkheid wanneer dit door de gemeente wordt uitgevoerd. Dit zal 
afhankelijk zijn van baggerwerkzaamheden in andere havens van Schiedam en 
Rotterdam, waarin de Spuihaven zal meelopen. Voorts is de omvang van de 
reserveringen door de verenigingen gedurende de periode 1993-2008 bestemd voor 
het op termijn uitbaggeren van de Spuihaven besproken. Gebleken is dat W.S.V. De 
Volharding en W.S.V. De Nieuwe Waterweg gereserveerd hebben overeenkomstig de 
uitgangspunten van hetgeen in 1995 was afgesproken. JC Schiedam heeft 
daarentegen minder gereserveerd. Van W.S.V. Samenwerking is over deze kwestie 
geen informatie ontvangen. 

11. Bestuursverkiezingen. Statutair aftredend is René Westerhoff als voorzitter. 
Hij heeft zich herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De 
vergadering benoemt hem tot voorzitter. Statutair aftredend is Peter Bottenberg als 
secretaris. Hij heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Randi Karlsen heeft zich voor deze 
bestuursfunctie kandidaat gesteld. De vergadering benoemt haar tot secretaris. 
Aftredend is Piet v/d Horst als dokcommissaris. Voor deze bestuursfunctie hebben 
Mark v/d Graaf en Mart v/d Bosch zich kandidaat gesteld. Ten aanzien van de 
kandidatuur van Mart v/d Bosch is een bindende voordracht van 10 leden ontvangen. 
Op grond van die voordracht benoemt de vergadering Mart v/d Bosch tot 
dokcommissaris. Voor de vacante bestuursfunctie van werkzaamhedencommissaris 
heeft Fred Zuidema zich kandidaat gesteld. De vergadering benoemt hem tot 
werkzaamhedencommissaris. De voorzitter bedankt Piet v/d Horst en Peter 
Bottenberg voor hun inzet als dokcommissaris, resp. secretaris van de vereniging. 

12. Rondvraag. Jan Sliedrecht wijst er op dat door het aanbrengen van het 
fecaliënvlot er een meerpaal bij box 1 verdwenen is, waardoor het afmeren van een 
schip moeilijk gaat.
 Hugo Böhm pleit voor het weerdicht maken van het dok, zodat ook bij regen aan 
schepen gewerkt kan worden. De bestaande tentafdekking voldoet niet goed. 
De voorzitter stelt dat de punten voor de rondvraag zijn genoteerd en dat het 
bestuur daarop zal terugkomen.
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Blauwfondsplan brengt leden in geweer tegen watersportorganisaties

Er gaat een golf van verzet door de watersport tegen het voorstel om een vaarbijdrage in te 
voeren die gebruikt moet worden voor een nieuw ‘Blauwfonds’ waaruit voorzieningen voor de 
recreatietoervaart bekostigd zouden moeten worden. Een vaarbijdrage? Terwijl de 
recreatievaarders nog in de touwen hangen van de dreun waarmee het lozingsverbod 
toiletwater is aangekomen, met daaroverheen de kosten voor aanpassing van je schip en het 
ongerief door de files voor de weinige ‘poepslurpers’ aan de wal? De watersporters komen nu 
in beweging: het Watersportverbond moest onderdruk van de achterban zijn ‘Nee, tenzij’  
veranderen in een scherp ‘NEE !’. Het regent handtekeningen onder een petitie tegen het het 
Blauwfonds, en spraakmakende schippers klagen de watersportorganisaties aan. 

Het belangrijkste feit is, dat het 
Watersportverbond zich uiteindelijk vierkant 
tegen het Blauwfondsvoorstel van de 
commissie Gabor heeft gekeerd. Het Verbond 
stelt nu, na drie regionale vergaderingen 
waarin de leden zijn geraadpleegd, dat de 
instelling van een vaarbijdrage op geen 
enkele manier aanvaarbaar en uitvoerbaar is 
en ook niet kan rekenen op enig draagvlak bij 
de leden van het watersportverbond. ‘Er is 
geen enkele reden om deze vorm van 
recreatie anders te gaan behandelen dan 
andere vrijetijdsbestedingen die wél uit de 
algemene middelen betaald worden”, stelt 
het Verbond. Het wijst er ook op dat de 
watersporters reeds op veel manieren aan de 
voorzieningen bijdragen zoals door 
toeristische bestedingen, door de BTW, de 
toeristenbelasting en dergelijke. Weinig 
geloof wordt gehecht aan de uitvoerbaarheid 
en het realiteitsgehalte van de door de 
Commissie Gabor in het vooruitzicht gestelde 
afschaffing van brug-, sluis-, en andere 
heffingen. 

Positieve ontvangst
Aanvankelijk had het Watersportverbond in 
een eerste reactie wel ruimte gelaten voor de 
instelling van een Blauwfonds, mits de gelden 
besteed zouden worden voor de toervaart en 
de regeling zelf betaalbaar, beheersbaar en 
uitvoerbaar zou zijn. Ook de ANWB 
reageerde positief op het Gaborplan, omdat 
de dreiging van een vaarbelasting daarin 
wordt vervangen door een fonds dat ten 
goede komt aan voorzieningen voor de 
watersport. Wel mokt de ANWB over de 
voorgestelde hoogte van de 
Blauwfondsbijdrage. In het rekenvoorbeeld 
van Gabor zou voor een boot van tussen de 

10 en 15 meter lengte jaarlijks gemiddeld 
380 euro betaald moeten worden.
Het is tegen deze halfslachtigheid van de 
watersportorganisaties dat Nauticlink-
schipper Bert Kuijpers een felle open brief 
heeft geschreven. ‘Hiswa, ANWB en KNWV 
zijn verstrikt geraakt in de Blauwfondsfuik 
van Gabor’, aldus Kuijpers. 

Leden vergeten
Kuijpers beschrijft dit plan als een geniaal 
opgezette val. ‘In het plan mochten die 
organisaties dan meebeslissen over de 
bestedingen van dat Blauwfonds. Beslissen 
over geld is altijd populair bij dit soort 
verenigingen. Want geld is macht… En ja 
hoor de vertegenwoordigers van de 
watersport (ónze vertegenwoordigers..) 
hapten direct toe. Geen van de drie is echt 
meer tegen! Alle drie te bang om niet te 
mogen meeroeren in de pot met geld, mocht 
die er komen. Alleen zijn ze wel even hun 
leden vergeten…’ Nu is het 
Watersportverbond dan op zijn schreden 
teruggekeerd. En steeds meer watersporters 
laten hun stem horen. Een van de 
actiemiddelen is de ondertekening van een 
inmiddels op gang gekomen petitionnement 
tegen het Blauwfonds op initiatief van 
watersporter Gerben Vet 
(http://geenblauwfonds.petities.nl). 
Omdat het Gabor-plan nog geen wettelijk 
voorstel van minister Verburg aan de Tweede 
Kamer is, lijkt een petitie aan de 
volksvertegenwoordiging misschien 
voorbarig, maar het aantal ondertekenaars 
spreekt boekdelen. Inmiddels (begin maart) 
zijn dat er zo’n drieduizend. 
Tekst Henne Pauli, 
Illustratie Bart van Leeuwen
Uit het “Bestek”wsv Haringvliet Hellevoetsluis
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Wat gebeurd me nou, hoe lang hou ik dat vol...... Hé.. je kan wel mooi een foto maken maar help me eerst even....

Rene komt z''n oud-secretaris te hulp.
Peter, niet meer springen naar palen.. maar genieten van je vacantie in
Denemarken. Goede vaart 

Ook met 40 jaar ervaring gaat het nog weleens mis....
Onze ( oud) secretaris heeft bij het aanmeren in de box een bijzondere ervaring opgedaan. Hoewel onze zee-zeiler
alle kennis en apparatuur aan boord heeft om lange trippen te maken over zee, ging het in de haven even mis.
Er stond een harde Noordenwind en dan is het aanmeren tussen de palen (zonder boegschroef) een kunstje apart.
Maar alles was besproken met zijn zeilmaatje . Doe jij nou dit, dan doe ik dat. Bij het tussen de palen manoeu- 
vreren onstond de situatie voor Peter, in het water springen of in de paal. Resultaat.......... een sprong naar de paal.
En daar hing hij. Hoe lang kun je dat volhouden. Nou, genoeg om een foto te maken en hulp te roepen. Onze at- 
tente voorzitter Rene kwam te hulp en Peter werd gered van een nat pak.
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..................... V a a r w i j z e r  2009........................
Waar watersporters in Nederland op moeten letten.

Iedereen die recreatief of beroepshalve op het water zit, weet dat daar andere tradities, afspraken en
wetten gelden dan op het land. Varen brengt nu eenmaal andere risico's en gevaren mee.De water- 
politie van het Korps landelijke politiediensten geeft in de Vaarwijzer informatie en tips die bijdragen
het verblijf op en aan het water zo veilig mogelijk te maken.

Belangrijke telefoonnummers..
                           Waterpolitie KLPD  0900-8844
                           Alarmnummer      112
                           Marifoon          kanaal 10 (binnenwateren)
                                             of op plaatselijk geldende marifoonkanalen
Uit de uitgave van de KLPD- Dienst Waterpolitie

Vissen
Vanaf 2007 is voor het vissen in binnenwateren de sport- 
visakte geheel vervallen. Er is alleen schriftelijke toe- 
stemming nodig van de rechthebbende op het visrecht
voor het water waarin u wilt vissen. Deze schriftelijke
toestemming kan in de vorm zijn van de VISPAS.
Verder zijn er ook wateren waarin gevist mag worden
met een zgn. Kleine Vispas. Deze kleine vispas is te
koop op oa. de postkantoren. De wateren waar u met
dit document mag vissen worden genoemd in het boek- 
werkje "Wateren Kleine Vispas"

Handelswijze in
Noodsituaties
Bij gevaar en ongevallen is een ieder verplicht, reke- 
ning houdend met zijn eigen mogelijkheden, hulp te
verlenen.

Blijf altijd kalm bij noodsituatie zoals:
* Brand
* Averij
* Kapseizen
* Man over boord.

Handel snel en doelgericht, voorkom paniek !!!!

-elke brand, direct met alle beschikbare middelen
bestrijden.
-let altijd op de bereikbaarheid van blusmiddelen.

- bij averij, vaststellen of er personen letsel hebben
opgelopen.
-eerste hulp verlenen.
-eventueel noodsein geven.
-reddingsmiddelen gereed houden.

-bij man over boord direct reddingsmiddelen werpen.
-uitkijk opstellen.
-"Man over Boord "manoeuvre maken.
-eventueel hulp vragen .

Belangrijke TIPS
Veel gevaren worden voorkomen door goed
zeemanschap

Doe aan reisvoorbereiding.

-controleer voor de reis het schip en de uitrusting.
-zorg voor goed uitzicht naar alle zijden.
-let op schepen die u oplopen,
-luister naar de weersverwachtingen.
-let op wind-en stormwaaeschuwingen.
-laat niet zwemmers een zwemvest dragen.
-gebruik geen alcohol kort voor- tijdens de vaart
(0,5-0,8 promile) 
-houd rekening met getij en stromin.
-zorg dat alles voor vertrek zeevast staat.

Denk eraan dat u plotseling alleen verant- 
woordelijk kunt zijn voor de gang van zaken aan
boord.
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Herinr icht ing Park Maasboulevard
-    Schetsontwerp -  schaal  1 :1000

In samenwerking met:

Gemeente Schiedam
Stadserf 1
3112 DZ Schiedam
T. 010 219 11 11

E. info@schiedam.nl
I. www.schiedam.nl

Warmoezierskade 67
2805 PS  Gouda
T. 0182 58 58 43
M. 06 14 99 27 82

info@mozaiek.nl
www.mozaiek-ontwerpers.nl

M

I K

O
AZ

E
Tuin- en Landschapsontwerpers

Bomenweide
Picknick-/barbequeveld

Dijkpad
Dijkpad

Dijkpad

Trapveldje
Zitplek 
voor 
jongeren

Speelplek

Jachthaven

‘Exclusieve Plein’
(verblijfsplek aan het water
met horecavoorziening. 
Nader uit te werken 
in de toekomst)

Wandelpromenade

‘Maasboulevard Plein’
(Evenemententerrein.
Nader uit te werken 
in de toekomst)

Kinderboerderij

12-03-2009

Gazon

Gazon

Gazon

Entree vanuit de wijk

Wandelpromenade

Herinrichting van de Maasboulevard
.
.
.
.

Op de internet site van de Gemeente Schiedam (www.schiedam.nl) staat een omschrijving van het plan om de 
Maasboulevard van Schiedam te herinrichten. Er is een budget van € 170.000 beschikbaar.
Op zich is het een mooi plan , want wanneer het opgeknapt wordt dan profiteren wij als leden van de 4 water- 
sportverenigingen er ook van. 

Bij het ontwikkelen van een herinrichtingsplan behoord natuurlijk een visie. Wat altijd vreemd is, is dat er blijkbaar
eerst een conceptplan wordt uitgevogeld door deskundigen en dat daarna een klankbordgroep tegengas mag geven.
Ook bij dit plan is dat weer het geval. Maar onze oud secretaris was er als de kippen bij om in die groep zitting te
nemen en zijn watersportmening te laten horen. Namens de vier watersport verenigingen is er kontakt geweest met
de gemeente en is er een brief opgesteld waar enige bezwaren op de plannen worden uitgesproken.

De Maasboulevard moet autoluw worden en een betere bescherming geven voor voetgangers.
Het autoluw maken betekent echter dat er niet meer geparkeerd mag worden langs de Nieuwe Maas zijde. Dat be- 
tekend voor de watersporters een verhoogde druk op de parkeerplaatsen. Dus is gevraagd in het plan op te nemen
de vervallen mogelijkheden voor parkeren te compenseren.

Ook staat er een zitplek voor jongeren gepland een beetje voor het gevoel te dicht bij onze kostbare jachten. Een
verzoek is ook gedaan om de Jachthavenlaan te voorzien van drempels om de als racebaan gebruikte weg van dit fe- 
nomeen te verlossen.
Ideeën kun je op de site van de gemeente kwijt maar ook bij Peter Bottenberg en/of Randi Karlsen
( onze nieuwe secretaris), beiden vertegenwoordigers in de klankbordgroep.
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Waar leeg ik mijn..........
Waar kan ik mijn chemisch/mobiel toilet legen? 

 Het legen van mobiel/chemisch toilet kan nu al vrijwel
in elke jachthaven plaatsvinden mits deze maar is aan- 
gesloten op een gemeentelijk rioolstelsel. In het Acti- 
viteitenbesluit is dit wettelijk geregeld voor jachthavens
met meer dan 50 ligplaatsen.

Van alles en nog wat...

Een nieuw tijdperk..............
Natuurlijk, je moet een computer hebben....
en dan kun je zien dat ook WSV de Nieuwe Waterweg
een nieuw tijdperk is ingeslagen.

We (de vereniging) heeft een website een blog.
Op die website kun je alle informatie vinden die de club
belangrijk vindt voor de leden en de bezoekers.
De site heet ......
         wsvdenieuwewaterweg.mysites.nl 
Je kunt hem ook vinden door in een zoekprogramma 
wsv de nieuwe waterweg in te typen.
De webmaster blijft een beetje geheimzinnig doen. Dat
komt waarschijnlijk omdat alles nog niet helemaal klaar
is. Maar zoals de foto op de site aangeeft is het zeker
niet Jan Peter. Balkenende, want onze webmaster
ziet er echt anders uit.
Het is in ieder geval een stap vooruit en het kan zeker
bijdragen tot een verbeterde communicatie in de
naaste toekomst.
Wie weet komt het nog eens zover dat het clubblad
alleen nog maar te lezen is op die website.????!!!!

De poepslurper.....
Hoera,...................we hebben een "uitpompstation".

Op een nieuw verbindingsvlot staat het kleine apparaat
te wachten tot er klanten aankomen.
Oh....jammer schipper, de installatie is nog niet aan- 
gesloten dus hou je poep maar in je vuilwatertank.
De Gemeente laat het weer even afweten of waren we
als vereniging niet een beetje erg laat met alles.

Hoe dan ook we blijven even op de ouderwetse manier
onze behoefte doen.

Eigenlijk wel makkelijk bij een zeilboot, even aan de
stag aan de leizijde hangen en via een soort wild- 
plassen wordt de blaas geledigd. 

Ik hoop dat de Gemeente voor 2012 klaar is met de aan- 
sluiting want anders zou het wel eens niet meer nodig
zijn. Net als het verbod op roken in een café

Bardiensten 2009
Hallo allemaal  
Zoals de meesten van jullie al weten ben ik druk bezig met de voorbereiding voor het aanleggen van het bar- 
dienstrooster voor het komende winterseizoen.
Nog niet iedereen heeft gereageerd op mijn vorige verzoek om aan te geven hoeveel bardiensten 
je wil doen en de voorkeur voor zaterdag of zondag aan te geven.
Bij deze verzoek ik jullie om mij even terug te mailen 
  Naam   
  Aantal bardiensten op Zondag    ......x 
  Aantal bardiensten op Zaterdag .......x   

 Alvast bedankt voor de medewerking   
 Groeten   Bert van Rossum
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Indien onbestelbaar retour: Keizermantelweg 219, 3192 VZ Hoogvliet RT                

Wat is er toch veel veranderd is de laatste 100 jaar
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