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Techno Comfort Cromstrijen… 
dè specialist voor uw schip 

De kernactiviteiten van
Techno Comfort
Cromstrijen zijn:

•  Scheepsverwarmingen van Eberspächer, 
Webasto en Truma

•  Dieselgestookte cv-ketels van Kabola

• Scheepsairconditioning

•  Mobiele koeling, koelkasten, koelsets 
(Coolmatic)

•  Energiesystemen, acculaders, omvormers 
(Victron)

• STaT-X automatische brandblussystemen

•  Reparatie, service en levering voor 
particulieren en bedrijven (ook op locatie)

TCC
Techno Comfort Cromstrijen B.V.
Marconistraat 2 
3281 NB NUMANSDORP
T : 0186-65 36 66
F : 0186-65 11 93 
I :  www.technocomfort.nl
E : info@technocomfort.nl
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Bestuurs-samenstelling
Voorzitter:  Rene Westerhoff
Overschiesestraat 52a
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010-4269915

Penningmeester : J. Oranje
Keizermantelweg 219
3192 VZ Hoogvliet RT
Tel. 010-2161693

Secretaris: Randi Karlsen
Strijensestraat 35
3114 PT  SCHIEDAM
Tel. 010-4271236
                                                                               
Haven Commissaris : J.v.d. Holst
Groenezoom 115
3075 GB  ROTTERDAM
Tel. 010-4807112

Dok Commissaris: Mart v.d. Bosch
Havendijk 275
3114 ED Schiedam
Tel. 010-4260594
Tel. 010-5913526 ( dokmeester Piet v.d. Horst)

Werkzaamheden Commissaris:  Fred Zuidema
Westerkade 15
3116 GL Schiedam
Tel.  010-2734617

Clubhuis Commissaris: Bert van Rossum
Wolkaaederstraat 3
3123 PK Schiedam
tel. 010-4712555
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Woordje van de Voorzitter
Het vorige woordje van de voorzitter was niet in het clubblad van september terecht gekomen. Dit
was jammer maar er was geen man overboord. Het woordje is toen digitaal nagezonden aan de
leden met email en voor de leden zonder email hing er een versie in het clubhuis.
 
 Ook in dit woordje doe ik een oproep aan ieder lid om serieus te kijken naar openstaande
bestuursfuncties. Op de najaarsvergadering 2010 komen er namelijk 4 functies vrij waarin voorzien
moet gaan worden, te weten, secretaris, penningmeester, werkcommissaris & clubhuiscommissaris.
 

Ik wil hierbij opmerken dat wellicht de functie van het secretariaat als officiele functie wél door één
persoon gedaan dient te worden maar de werkzaamheden erachter in nauwe samenwerking met
andere leden gedaan kan worden wanneer deze zich daarvoor aanmelden. Mijns inziens moeten we
als vereniging voor dergelijke taakverdelingen openstaan.
 
Noteer alvast in Uw agenda dat de ALV gehouden wordt op vrijdag 26-11-2011 (uitnodiging volgt)

 
Dieptemeting spuihaven 2010
 
Graag wil ik uw aandacht voor de (schitterende) dieptemeting uit 2010 verderop in dit clubblad.
Deze geeft grafisch weer wat de actuele stand van zaken is m.b.t. de diepte van onze spuihaven. Ter
vergelijking staan de dieptemetingen uit 1998 & 2006 er ook in. Nu is de vraag natuurlijk of onze
haven wel of niet ondieper wordt.
 
Mochten er leden zijn die deze tekeningen verder willen uitdiepen dan hoor ik dat graag.
 
 Stand van zaken Concept Statuten
 
Vandaag, woensdag 6 oktober 2010, heb ik opnieuw contact gehad met de notariskantoor. Dit
leverde géén nieuwe informatie op. Wel kreeg ik de toezegging dat ik op vrijdag 8 oktober
teruggebeld zou worden over hoe ver het met onze concept statuten gesteld staat. Ik wacht dit
resultaat af. Mocht het resultaat tegenvallen dan zal er een ander notariaat worden opgezocht om
daar opnieuw de wensen m.b.t. tot onze statuten voor te leggen.
 
Met groet,
uw voorzitter, René Westerhoff
 

Van de Redactie
 

Het is gelukt........... , de clubbladen worden verzonden met TNT en iedereen heeft zijn clubblad ontvangen. Het is
nog wel een gedoe met formulieren e.d. maar daar merken jullie als leesgierige leden niets van. Nou , ja leesgierige

lezers ?????? Ik merk wel eens dat het clubblad niet wordt gelezen. Misschien nog wel doorgebladerd, maar
lezen ????. En toch is er veel aandacht aan besteed en elk clubblad heeft zijn prijs. Ook verzin ik wel eens een spel-
letje. Zoek dit of laat e.e.a. van u horen wanneer je het weet krijg je een Taart. ( uit eigen zak betaald). Een enke-

ling die daar aan meedoet. Maar oké, het clubblad ligt weer voor U en ik hoop dat alle informatie gelezen wordt. Van
het Bardienst rooster, de manier van hoe we met elkaar ons drijvende clubhuis moeten schoonhouden. Lees ook de

uitnodigingen voor een leuke avond of een busreis met de Lady's.
Suggestie.

Het thema van de Brandersfeesten in 2011 zijn nu al bekend . Molens en Jenever. Misschien dat we met elkaar
eens kunnen nadenken over een themaschip. Niet meer op één van onze jachten maar op een PONTON. Om de on-
derlinge kontakten tijdens het Brandersfeest te ondersteunen zou een tijdelijk clubhuis op de kade mogelijk een op-

lossing zijn. Bij het babbelen over koetjes en kalfjes lekker Barbecueën en een glaasje drinken.
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Dieptemeting spuihaven 2010
MET DANK AAN JOOP VERBOOM.
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Bovengetoonde tekening is een peiling van de havendiepte in 2006.
Om de tekeningen en het verschil in diepte te kunnen vergelijken zijn duidelijke en grotere tekeningen aanwezig. Zie
artikel "Woordje van de voorzitter."

Zowel Mannen als vrouwen drankjes
Vloeibaar Erfgoed...................Schelvis PEKEL een histo-
riche vissersdrank.
 
Waalwater .............................. Een jonge graanjenever.
 
Kandeel.................................... Bij kraamvisite. Brande-
wijn, suiker, eieren, kruitnagel en kaneel.
 
Dag en Nacht ..........................De eerste mannen likeur,
Moutwijn met kruiden en specerijen.
 

Zon en Maan............................Likeur van sinaasappelen
en Bavaria Arak. On The Rocks.
 
Eb en Vloed..............................Likeur op basis van kar-
wijzaad en brandewijn.
 
Water en Vuur ........................Brandewijn als vuur en
anijs als verkoelend water.
 
Bruidstranen............................Likeur met bladgoud,
symboliseerd tranen van geluk.
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Clubhuis schoonmaken
 

Het schoonmaken van ons clubhuis gaat iets veranderen, omdat er niet bij elke schoonmaak avond iemand van de
clubhuis commissie aanwezig zal zijn. Dit is in meerderheid besloten door de commissie

Dit betekent in de praktijk dat er leden zullen zijn die niet weten wat er moet gebeuren,vandaar dit berichtje. In de
la onder het koffie apparaat ligt een schoonmaak logboek waarin wordt bijgehouden wat er de laatste keer allemaal
is schoongemaakt en wie er wel of niet aanwezig waren volgens het schema ( u moet dit dus ook invullen als u aan

de beurt bent)
Een aantal werkzaamheden moet altijd gedaan worden o.a.

-Vloer schoonmaken en dweilen
-Beide W.C. schoonmaken

-Hal en garderobe stofzuigen
Indien er voldoende tijd is en mensen aanwezig zijn kunnen de werkzaamheden worden uitgebreid met o.a.

-Ramen zemen incl. hal en vitrine kasten
-Bar schoonmaken

-Glazen en glazenkast schoonmaken
-Stof afnemen

-Tafels schoonmaken en in de was zetten
-Stoelen stofzuigen en vochtige doek langs frame halen

En als u wat opvalt wat gedaan moet worden (eigen inzicht)
De meeste schoonmaak spullen vindt u in kastjes in de garderobe

Een trapje en vloerwissers vindt u in de gereedschapkelder links onder aan het trapje voor de keuken
Wanneer u aan de beurt bent is al eerder gepubliceerd, maar er hangt een lijst op het prikbord en achter de bar.

Wanneer een ieder zijn steentje bijdraagt zal ons clubhuis er netjes uit blijven zien en zullen onze spullen in goede
conditie blijven.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en ga anders voordat u aan de beurt bent eens even vragen of kij-
ken waar alles ligt.

 
De clubhuis commissie

 

Met enige weemoed kijken we terug op het vaarseizoen 2010. Nu langzaam de herfst in en uitkijken naar 2011
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                  Brandersfeesten 2010
Al vroeg in het jaar moeten we ons als Watersporters opgeven 

voor de Brandersfeesten. 
We geven ons op om in 
de haven een ligplaats te 
krijgen. Vooral de 
ligplaatsen in de zon zijn 
natuurlijk erg in strek. 
Wij hadden met de 
vereniging al twee jaar 
op die zonnige plek 
gelegen, het zal dus dit 
jaar wel een andere plek worden. En ja, hoor we werden 
ingedeeld aan de kade bij het voormalige Musis Sacrum.

Het was dit jaar wel wat ongewoon, we hadden als vereniging geen 
themaschip. We deden dit jaar niet mee. In het verleden was het 
wekenlang voorbereiden in de thuishaven en een uitbundig feest in 
het watersportweekend. 
Daar is niet veel meer 
van over. 
Het beschikbaar stellen 
van èèn van onze 
kostbare jachten is al 
het eerste probleem. 
Maar het weekend was 
ondanks het wisselende 
en regenachtige weer 
toch een succes. Er was 
veel te doen in de stad. 
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                        De Gondeltocht 

De “Gondeltocht”was dit jaar zeker het bekijken waard. Het Thema “WATER” werd echter door de weergoden 
dit jaar wel wat al te letterlijk 
toegepast. Was het de hele dag al 
regenachtig, de avond tijdens de 
Gondelvaart had “Pluvius “zich niet 
meer in de hand en stortte enorme 
hoeveelheden water over de 
toeschouwers. 
Het winnende team was dit jaar de 

Scouting groep BvH. Het was een feest om die enorm blije groep te 
zien dansen en springen toen de winnaar bekend werd gemaakt op 
het Schippersbal. Ook de Watermolen was een mooie inzending en 
had daarom ook de tweede prijs.
Weer was de Westerhaven met zijn inzending in de prijzen gevallen.
Een goede derde plaats.( geen foto van !!!)
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Beste watersporters                                                             
In de planning van het barschema is geen rekening gehouden met een Bar bezetting  op  eerste en tweede 
Kerstdag t.w. 25 en 26 December en ook niet op Nieuwjaarsdag 1  Januari en Zondag 2 Januari
Mochten en leden zijn die op een van deze dagen toch een bardienst willen draaien .
Laat het dan vroeg tijdig weten zodat de andere leden geïnformeerd kunnen
worden of de bar wel of niet  open zal zijn 
 De clubhuis commissie

Handleiding bij Bardienst 

   Op de bar vindt u een kistje met een cijfercode ( deze code wordt u 
    tijdig bekend gemaakt) in dit kistje vindt u de sleutel van het sleutelkastje

    Alle benodigde sleutels bevinden zich in dit kastje( zie labels)
    Na afloop van uw bardienst moet het sleuteltje weer worden terug gelegd 
   in het cijfer code kastje en worden gesloten door opnieuw de code in te    
    voeren bij fout code de clear knop naar beneden schuiven en de code 
    opnieuw invoeren

                                                                                                                            
      Het geldkistje met wisselgeld en drankkaarten bevindt zich in de eerste 
      koelkast en moet na de bardienst worden terug geplaatst Ook moet het 
      geld en het aantal kaarten worden geteld en op een briefje geschreven 
     worden en in het kistje worden gelegd (sleutel in het barkastje)
1. Controleer bij aanvang van je bardienst hoeveel wisselgeld er aanwezig is en tel de blanco voorraad 

drankkaarten
2. De kaartenbak met drankkaarten staat links onder in het keuken kastje.

(sleutel in het barkastje)
3. De drank kaarten kosten 12.25 euro per stuk.
4. Op de dranken kaart is plaats voor 10 hele en 10 halve knippen (alle dranken 1 hele of 2 halve 

knippen) behalve koffie en thee dit zijn halve knippen.
5. De bardienst loopt op Zaterdagdag en Zondag van 15.00 uur tot 18.00 uur
6. Het is verstandig om bij aanvang van de dienst te kijken of er voldoende voorraad aanwezig is zonodig 

kan men de voorraad gelijk aanvullen
7. Als u tijdens u bardienst de drankvoorraad moet aanvullen moet u de lege flessen terug zetten in de 

voorraadkast en de voorraad kaartjes invullen 
     met naam en datum noteer het aantal flessen wat u meeneemt en corrigeer   
     de voorraad De drankvoorraad bevindt zich in de kelder naast de keuken.     

         (sleutel in het barkastje) de lege flessen worden door de commissie 
         Verwijdert

8. Bier en limonade staan in de voorraad ruimte naast de trap van het clubhuis aan de voorzijde.(sleutel 
in het barkastje)

9. Wanneer de biertap wordt gebruikt dient deze na afloop weer te worden afgesloten en schoon te zijn.
10.U dient er zorg voor te dragen dat het clubhuis schoon en ordelijk wordt afgesloten.
11.Bij bardienst tijdens het weekend dienen aan het eind van de dag de toiletten te worden schoon 

gemaakt,schoonmaak spullen staan in het eerste schuifkastje bij de garderobe.
12.Het is niet verplicht om versnaperingen mee te brengen tijdens uw bar dienst 

(chips/zoutjes/worst/kaas of dergelijke) maar wordt door de aanwezigen wel gewaardeerd
13.Betaling van consumpties door niet leden kan via een genummerd bonnetje (ligt in de la van aanrecht) 

zie de prijzen op het bord en moet contant worden afgerekend of die persoon koopt een barkaart en 
neemt die mee of laat hem achter in de kaartenbak voor een volgende keer
De bon en het geld moeten in het geldkistje gedaan worden

         De Clubhuis commissie
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   Visavond op 23 oktober
                                            
                               

                               
Op zaterdag 23 Oktober organiseren wij weer een visavond
Zoals u van ons gewend bent zullen wij de traditionele SCHOLLEN
serveren en voor diegene die niet van Schol houden gaan we wat
LEKKERBEKJES regelen
Vermeldt op de intekenlijst of u niet van SCHOL houdt 
Uiteraard kunnen wij het niet op een scholletje bekijken maar we gaan 
ons best doen het iedereen naar de zin te maken
De rest van het menu blijft nog een verrassing
Laat ons even weten of u daar ook van wilt genieten en zet uw naam
op de intekenlijst achter de bar
  

                                       
We gaan om ongeveer 19.00 uur aan tafel afhankelijk van de aanvoer
van de vis    
Eventueel aanmelden via email aan bertvanrossum2@hetnet.nl
De kosten bedragen 10 euro per persoon en kinderen half geld 

Tot ziens op 23 oktober
P.S
Wat extra hulp is van harte welkom

De clubhuis commissie 
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Lieve watersport lady,s
 

De lady,s day komt er weer aan, namelijk op 26 november 2010
Het ligt in de bedoeling dat we voor het clubhuis worden opgehaald met een  
touringcar.
Deze zal de gehele dag tot onze beschikking zijn.
Onderweg wordt er gestopt voor de koffie met iets lekkers erbij.
Daarna rijden we door naar Paleis Soestdijk, alwaar we rondleiding krijgen,
gevolgd door een lunch o.a kroket met brood.
In de middag nog ergens lekker winkelen.
En daarna afreizen naar Schiedam, alwaar we in de stad zullen worden  
afgezet om gezamenlijk ( eventueel met de mannen erbij ) het diner te  
gebruiken. ( waarschijnlijk een chinees buffet )
 

De kosten zijn een beetje afhankelijk van het aantal lady,s, dus als je moeder,  
zus, vriendin of tante ook mee wil is dat geen probleem.
 

De kosten: incl koffie met iets lekkers
                    entree Paleis Soestdijk
                 lunch
ca €35,- bij deelname van 45 lady,s ( bij minder deelname wordt het ca €10,-  
duurder)
 excl diner
 p.s  Graag zsm aanmelden ivm het reserveren van de touringcar.
 

Inschrijven op de intekenlijst achter de bar of bellen met Trudy 010 4733985 
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 Labskous op Zondag 21November

        Zondag 21 november organiseren wij het originele 

                         Labskous  Diner
                         Aanvang  16.00 uur

                                
Zoals als u weet zijn de kosten voor dit menu voor de rekening van
onze penning meester Jan Oranje
Uiteraard willen wij wel weten hoeveel aardappelen en uien wij 
moeten schillen en schoonmaken dus daarom het verzoek om u naam
op de inteken lijst te plaatsen,deze zal bijtijds in ons clubhuis achter de 
bar te vinden zijn

               

          De clubhuis commissie
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Indien onbestelbaar retour: Keizermantelweg 219, 3192 VZ Hoogvliet RT                

Uit de oude doos. De watersport van voor 1940. Werf Ouwens laat twee nieuwe schepen te water.
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