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Clubblad redactie
 

 De redactie aan het woord.
Er gebeurd altijd veel in de September maand. Het seizoen
wordt voorzichtig afgesloten, de Brandersfeesten moeten
nog even worden gedaan en de gedachten van de
Waterweggers gaan alvast weer richting het
WINTERSEIZOEN.
Wat zal de clubhuiscommissie voor ons hebben bedacht,
zodat we van de winter het clubgevoel niet zullen verliezen.
 
Moeten we nog in het dok om de boot te schilderen of te
repareren. Het dokkie is trouwens al aardig vol gepland
en verschuiven van de opgegeven data is soms wel eens
een ramp voor de dokmeesters.
Hebben jullie allemaal de landvasten gecontroleerd???? ,
want de hele winter gaat de boot maar op en neer door
het tij en schommelt de boot op de binnen rollende golven.
Het is geen rustig haventje... Dat merken sommige
leden die in  afwachting zijn van een nieuwe of gereno-
veerde woning, en zodoende tijdelijk op hun boot over-
nachten.
In slaap dommelen noemen we dat.
Het laatste clubblad van het jaar zit er alweer aan te
komen.
 
Stuur vroeg genoeg je copy want op 28 november
ga ik aan de Kerstuitgave beginnen.
 
Cor Valk 
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Woordje van de voorzitter
Voortgang Meerjarenplan 2009-2012
Afgelopen dinsdag 5 oktober is de laatste inloopavond
gehouden. Verspreid over deze 6 inloopavonden zijn onder
andere de statuten, het huishoudelijk reglement, het
havenreglement en het dokreglement doorgenomen.
In de komende periode worden alle verbeteringen en
vernieuwingen verwerkt in de (concept) documenten.
Daarna worden ze voorgelegd aan de leden binnen de
vereniging als belangrijk deel van het meerjarenplan
2009-2012.
 
Inschrijfformulieren
Ook is het inschrijfformulier dat werd gebruikt binnen onze
vereniging vernieuwd. Nieuwe aspirant leden zullen een
formulier zien met oa een datum waarop het aspirant
lidmaatschap geëvalueerd zal worden. Daarnaast heeft
het formulier een iets anders jasje gekregen.
De wijzigingen in het inschrijfformulier zijn onder andere
uit de inloop avonden gekomen en zijn binnen bestuur
besproken.
 
Afscheidscadeau Peter Bottenberg
Peter Bottenberg heeft namens de vereniging inmiddels
een grote bos bloemen gehad met de bijbehorende enve-
lop. Hij heeft het bestuur onlangs bedankt en voelde zich
in het zonnetje gezet. Uiteraard bedanken wij Peter voor
zijn jaren als secretaris.
 
Groet,
 
René

Bedankje van Peter
Bottenberg
Aan alle leden,
  
 Na alle drukte rondom de secretariaatswisseling eind april,
mijn privé-deelname aan het kampioenschap Paalzitten
met foto in het clubblad van juni 2009 en mijn verblijf in
de Oostzee deze zomer was het een grote verrassing om
bij terugkomst verblijd te worden met een enorm boeket
bloemen en cadeaubon. Het bestuur rechtvaardigde deze
uitgaven voor mijn inzet als secretaris van de vereniging
in de afgelopen jaren en wie ben ik om dat te bestrijden. Ik
heb het secretariaatschap altijd met plezier gedaan, zeker
met de wetenschap dat ik mij niet hoefde te bemoeien
met bestuurszaken, waaraan technische aspecten kleef-
den. Want, wat weet een ambtenaar en zeker één uit Den
Haag nou van dat soort zaken. Wel proefde ik de laatste
jaren enige metaalmoeheid bij mijzelf, zodat ik het een
goede zaak vind als aan bestuursfuncties een maximum
termijn verbonden wordt. 
 Helaas zijn de bloemen tijdelijk, maar gezien de waarde
van de cadeaubon is Kok Watersport voorlopig uit de fi-
nanciële zorgen. 
 Nogmaals mijn hartelijke dank voor dat alles.
  
 Peter Bottenberg 

Heeft Therese nu ook een boot gekocht.?????????????
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                               Schiedamse Brandersfeesten

Het leukste nazomerfeest van Nederland werd weer gehouden op 25-26-27 september. 
Drie dagen lang bruist Schiedam in het najaarszonnetje van de activiteiten en zet de stad haar
deuren open voor iedereen.

  
Dit jaar organiseert Schiedam, de stad 
waar de jenever is uitgevonden, de 
25 e moderne editie van het feest
dat stokers van de jeneverbranderijen 
al in de middeleeuwen vierden. Zij 
vierden dit naar aanleiding van de 
vers aangevoerde nieuwe voorraden 
graan. Hiervan werden de jenevers en 
likeuren gestookt die ook vandaag 
nog tot ver over de grens bekendheid 
genieten.

                             Het Watersport weekend
Dit grootschalige evenement op het laatste weekend van september is alleen maar mogelijk door de inzet en 
samenwerking van vele mensen. De havens liggen vol met schepen van watersporters die het vaarseizoen 

gelijk gaan afsluiten. Ook de “Waterweggers “ waren weer 
aanwezig. De “gondeltocht” die nu al voor de 25e maal wordt 
gehouden is ook bij ons een sociaal hoogtepunt. Het maken 
van een themaschip komt veelal wat traag op gang, maar de 
dyharts van het eerste uur, aangevuld met nieuwe 
enthousiastelingen hebben ook dit jaar weer een themaschip 
gemaakt met als uitgangspunt “Feest”

Het Thema 
Sound of Music was 
nog een thema dat al in 
2008 verzonnen was door 
Ger Gilijamse. Hij had dit 

thema bedacht zodat zijn kleinkinderen Max en Roos en anderen er een 
rol in konden spelen. Hij heeft het zelf niet meer mogen regelen, maar 
Wil en Korine, gesteund door Aad en vele anderen hebben het toch voor 
elkaar gekregen. De kleding werd weer gemaakt en ontworpen door de 
dames, terwijl Jan Sliedrecht de leiding nam in het opbouwen van het 
themaschip.

Het uitbeelden van een thema tijdens de gondeltocht is niet alleen maar 
hoe mooi dat je het bouwt, maar het moet in het donker aan drie 
dingen voldoen.

a. goede verlichting
b. passende muziek
c. beweging.

En…….ons themaschip voldeed daaraan.
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                                Even Schrikken
Bijna alle waterweggers lagen al afgemeerd in de Lange Haven toen de Koemarktbrug open ging en er een 
geluidsexplosie losbarstte.
Op de maten van Conquest of Paradise kwam de Rossinant aanvaren. Iedereen keek reikhalzend uit wat 

daar nou weer aankwam.   Oh, dat zijn de …………… 
“Waterweggers”weer. Aan het Themaschip was nog niet veel 
te zien, alles nog redelijk gecamoufleerd.

Aad Kalkhoven stond aan het roer. Door een kijkgat moest 
hij maar zien hoe hij de boot zonder kleerscheuren door de 
haven kon manoeuvreren. Alles ging goed en ze draaiden de 
boot in de haven. Bij het achteruit slaan gebeurde er iets. 
Aad gaf extra gas en nog meer, maar de boot reageerde niet 
op zijn achteruit en stootte tegen de kade. Op die kade stond 
een auto en jullie raden het al, de preekstoel van de 
Rossinant had een forse deuk gemaakt in de Audi. Grote 
schrik natuurlijk maar de schade aan de boot was gering en 
de schade aan de auto zal ongetwijfeld door de verzekering 

worden vergoed.
Maar je zult het maar aan je verzekering moeten vertellen.     Zo van ……..          Hallo, meneer van de 
verzekering, ik wil even melden dat ik met mijn plezierjacht een aanvaring heb gehad, de auto is hierbij 
beschadigd.
De auto???    U hebt het toch over een plezierjacht.!!!!!!     Ja, maar de auto is beschadigd. 
Stond de boot dan op een trailer????.    Nee, we voeren tegen de kant en daar stond toevallig een auto. 

Het was dus wel even schrikken.
Oorzaak.
Bevestigingsbout van de motorkabel was los geschoten. 
Een geluk bij een ongeluk dat dit niet tijdens de gondeltocht gebeurde.

                            De Prijsuitreiking
Zoals elk jaar was de zaal in het Museum weer de plaats van het Schippersbal. De Dj had niet veel moeite om 
de voetjes van de vloer te krijgen. De waterweggers en de Familie Von Trap waren gespannen in 
afwachting van de prijsuitreiking. Nadat de organisator een beloning had gekregen voor zijn 22 jarig 
voorzitterschap van de Gondelvaart werd door de burgemeester de winnaars bekend gemaakt.

a. 3e prijs Mexicaanse Griep                                                                
b. 2e prijs De skihut

c. 1e prijs The second Walz

 

 

              

 
Wel waren er wat teleurgestelde gezichten, natuurlijk was ons
thema schip mooi, natuurlijk was het een prachtig thema. Toch 
zeker een 4e plaats.  De jury was ditmaal onder gebracht in twee 
fluisterboten die halverwege de tocht aan de kade lagen. Een 
systeem dat beter en eerlijker is dan 100 briefjes uitreiken aan het 
publiek. Dus we moeten de uitslag respecteren.
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                                      Verrassing

Tijdens het afsluitende etentje voor de bouwers(sters) van het Themaschip was er voor de kinderen een 
verrassing gepland. 
Zij kregen een speelgoed bon of een CD bon die 
ze zelf mogen besteden.

 

Dik verdiend natuurlijk, 
want door al dat 
bewegen waren de 
spieren danig vermoeid 
geraakt. Nog dagen later 
voelden de deelnemers 
dat ze aan de Gondeltocht 
hadden meegedaan. 

Een prachtig 
spektakel.

Trouwens vele toeschouwers moeten ook nog dagen lang hun overbelaste slokdarmspieren gevoeld hebben.
Wat een Feest, er werd wat gegeten en gedronken.
Tot volgend jaar,  het was een geweldige happening,,,,,,,,,,,

                                          Vuurwerk 
Het weekend werd afgesloten met een lasershow. Vroeger was dat vuurwerk, nu een moderne versie 

daarvan. 
Met muziek en 
priemende 
lichtflitsen werd 
een einde 
geblazen aan 
het………… 
Schiedamse 
feestweekend
.
Zelfs met een 
educatief deel 

.                                            via de lasershow over de vrouwe Aleida.
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                          Terug naar de thuishaven

Op zondagmiddag om een uur of twee worden verschillende schippers al zenuwachtig. Waarom, omdat ze 
weg willen en liefst als eerste.????
Ze bespreken met elkaar hoe ze gaan varen en hun matrozen krijgen instructie. 

En dan is het de tijd dat de brug 
open gaat. Tientallen jachten gooien 
de trossen los en varen dicht op 
elkaar en soms te hard. 
(anders gaat de brug weer dicht en 
moet je wachten) Het is op zich een 
heel spektakel, sommige kleinere 
boten willen nog langs de 
wachtende grotere boten glippen 
( zij kunnen onder de brug door) 

Er zijn ook schippers, meestal met 
wat grijze haren die rustig blijven 
liggen. Nou dat doen ze niet omdat 
ze zo rustig zijn, maar ze blijven nog 
een nachtje liggen. 

Morgen is er nog een dag…….
Er staat geen baas meer te wachten 
op die mazzelaars.

Is het seizoen nu werkelijk over???????
Het weer was tijdens het weekend perfect, wie weet kunnen we nog wat dagen met onze boten op stap en 
anders volgend jaar dan maar weer. 

Kunnen we eerst weer gaan schuren, plamuren, gronden en aflakken, 
want onderhoud hebben de jachten wel nodig.
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Max over de Gondelvaart
 
 
 

Iedereen bedankt voor het opbouwen van de boot.
Ik vond het erg leuk met al die mensen.

Maar ik vond het ook heel jammer dat we hadden verloren.
Bijna iedereen in mijn klas had het gezien

En ik vond het mooiste de Mexicaanse griep.
 

Groetjes,
Max

 
 

Op het schipersbal is Max wel een beetje moe.
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BOX 29
                                                             Groetjes van Nickey uit Sharjah
 
Ik ben Nickey Van Tooren, Ik woon in Sharjah.Ik zit op een fantastische school, (Sharjah Engish School)
Ik ga verhuizen naar een veel groter huis!!!,met een zwembad en een trampoline.
We gaan elke donderdag naar de Wanderers club,(een sport club)

Ik heb veel vriendinnetjes, ik speel veel met
ze.
Ik mis Nederland wel erg maar daar moet je mee
leven, wel jammer van de boot die we hebben
in box 29, een leuke boot maar oud. 
De boot heet de Stormvogel een grote kanjer.
Ik heb ook een vriendin die ik echt mis “Daisy”
mijn beste vriendin!!!
Op mijn school zitten er kinderen uit alle
landen!
Mijn vriendin Gemma (djemma) komt uit
Engeland
En mijn vriendin Lara komt uit Frankrijk.
 
Door Nickey 
10 jaar

De volgende schrijver van een stukje is een outbox lid
Gerrit en Leentje doe je best voor het volgende clubblad
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Barbeque als afsluiting van
het vaarseizoen
De barbeque in augustus is al jaren het afsluit-diner van
de Waterweggers. Ook dit jaar had de organisatie er weer
een hele mooie dag voor uitgezocht.

Sommige clubs openen het seizoen met een barbeque en
de Waterweggers doen dit als het weer gaat omslaan en
we de winterse periode tegemoet gaan. Er wordt lekker
nagepraat over de geweldige zomer die we hadden. Ook
worden de Brandersfeesten besproken en of het wel een
goed thema voor de Gondelvaart is??? Is de boot niet te
wankel wanneer je hem zo hoog opbouwd en met al die
kinderen en hun act. erop laat bewegen.
Het was weer een waardig afscheid van het seizoen met
lekker eten en drinken.Op naar het winterprogramma.
Tot Ziens Daar.............

Hij heeft geen idee dat de bewakingcamera hem al een tijdje volgt !!
 

Bedankje
Beste watersporters
 Allereerst wil ik jullie bedanken voor de versnapering, die
Ger ( Gerrit v/d/ Wilt ) ontving na zijn verblijf in het zie-
kenhuis. Alles gaat weer goed met hem en we hebben
inmiddels genoten van de Brandersfeesten en vooral van
de Gondeltocht.Maar...............nu mijn tweede punt:

Zoals jullie allemaal kunnen weten is onze secretaris er
mee gestopt.Nazoveel jaren een enorme klus te hebben
geklaard, is dat feit zomaar voorbij gegaan.
Is onze club zo diep gezonken dat daar niets aan gedaan
wordt.???
 
Leentje v.d. Wilt-Gilijamse
 PS.( van redactie) zie woordje van voorzitter en bedank-
je van Peter
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                  Schoonmaak rooster 2009/2010     
                               Op dinsdagavond

20 okt         Wim  Daalmeijer         
                           Fam Janssen
                           Fam Kalkhoven     
                           Fam Zuidema

3  nov          Henny   Gundlach       
                           Fam v.d.Kraan
                           Fam C Lans
                           Fam Sonneveld

17 nov         Wilco v.Erk                
                           Fam R Lewe                       
                           Fam A v.d.Linden
                           Fam R.v.d.Linden
    
1 dec            Bert v.Rossum          
                          Fam  Schukken
                          Fam Sliedrecht
                          Fam T Vos (gew)

15 dec          Wim  Daalmeijer         
                         Fam P.Opschoor
                         Fam H Prein
                         Fam H.Slingerland
                         Fam Rijkers

5 jan        Henny Gundlach           
                        Fam T.Tiggelman
                        Fam C.Valk
                        Fam  Mv.d.Bosch (gew.)

19 jan          Wilco v.Erk              
                        Fam E.Lans
                        Fam J Verboon 
                        Fam  C Winkelman

2 feb           Bert v.Rossum            
                        Fam v.Dijk
                        Fam Dingemans
                        Fam Maas

16 feb         Wim Daalmeijer         
                        Fam E.Winkelman
                        Fam I d.Jong
                        Fam M d.Graaf
                               W.Giliamse

2 mrt           Henny Gundlach        
                             A Bezemer
                        Fam  Kaper
                        Fam v.d. Kuil
                        Fam Kersen

16 mrt         Wilco v.e.Erk            
                        Fam Schipper
                        Fam el Minoumi
                        Fam Zuidema

30 mrt          Bert v.Rossum          
                        Fam v.Bommel
                        Fam Stavenuiter
                        Fam Bottenberg

13 april          Allen ( grote schoonmaak) 
                     OP VRIJDAG AVOND

Ook hier is het de bedoeling, dat als de datum u 
niet schikt ruil dan met een ander en laat het even 
weten 
De Clubhuis commissie
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Nieuwe Stoelen
 
De meeste leden zal het wel opgevallen zijn ,dat we nieuwe stoelen hebben in ons clubhuis
Het ziet er heel gezellig uit en dat moet natuurlijk zo blijven
Daarom willen wij nog even extra aandacht vragen om allen met schone kleding van de
stoelen gebruik te maken
Pak anders een klapstoel uit het vak in de garderobe ,maar in elk geval niet met vuile werkkleding op onze nieuwe
stoelen zitten
Alvast bedankt
 
De clubhuis commissie

Rectificatie`s
Het bardienst rooster is op enkele data gewijzigd.
 
Gaarne zelf even in je agenda veranderen.
 
11. oktober  wordt  Willem Daalmeijer 
was  Rob v/d Linden
 
18. oktober wordt Rob v/d Linden          
was  Wim Daalmeijer
 
25 .oktober wordt Martin v/d/ Bosch       
was Theo Vos
 
27 .december wordt Theo Vos                
was Martin v/d/ Bosch
 
De gezellige avond is v.w.b. de data aangepast
 
Zondagmiddag 22 November         
Labkous   geheel gratis aanvang 17.00 uur

Sinterklaas
 
Sinterklaas druk-druk-druk

 
De clubhuis commissie heeft via de planner Piet van Sinterklaas te horen gekregen dat
hij dit jaar geen ruimte meer in zijn agenda heeft om bij de
Nieuwe Waterweg langs te kunnen komen.
Wij vinden dat natuurlijk niet leuk en hebben van alles geprobeerd om de goed heilig-
man toch op onze club te krijgen, maar dat is helaas niet gelukt
Dan maar afwachten of hij dan misschien volgend jaar persoonlijk langs kan komen
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Indien onbestelbaar retour: Keizermantelweg 219, 3192 VZ Hoogvliet RT                

Er zijn zo van die karweien die je kiever door een ander laat doen. Maar
Ben is een echte doordouwer.
Ziet er trouwens weer netjes uit.

Zo, ik heb het toch maar weer geflikt.!!!!
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