
Clubblad  van 
de watersport vereniging
“de Nieuwe Waterweg”

Hij zit erin..........De River Dance  van Piet en Trudy Opschoor in het dok .
Je ziet dat het Dokkie er een zware last aan heeft.

Jack denkt nog eens na over het Havenmeesterschap. Lees het artikel
in het clubblad.
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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
                                Singel 139b
                                 3112 GM Schiedam
                                 010-4271763
                                 06-50663494
           e-mail          rene@internecto.net

Penningmeester :        
                    Hugo Böhm
                              Merijntje Gijzenburg 11
                               2907 HG Capelle a/d/ IJssel
                               010-4582690
        email             hugobohm@live.nl
          
 Secretaris          Vacant Het secretariaat wordt
                               waargenomen door de
                               Voorzitter en de Penningmeester
email       secretariaat@wsv.denieuwewaterweg.nl
.
Havenmeester:  
                  Piet Opschoor
                          Merwedestraat 9
                           3114 SW Schiedam
                            010-473398
             email     salon.trudy@caiway.nl              
                                                                               
Haven Comm.lid :         Mark van de Graaf

Dok Commissaris:       
                   Mart v.d. Bosch
                           Havendijk 275
                            3114 ED Schiedam
                            010-4260594
Dokcomm.leden
                    Jan van de Kraan
                     Piet van de Horst

Werkzaamheden &
Cluhuiscommisaris:    
                   Ger Dingemans
                           J. Naberpad 21
                           3123 SK Schiedam
                           010-4703600
                           06-19754843
            email       wsvnw.werk@gmail.com

 

Colofon
Officieel orgaan van 
WSV “de Nieuwe Waterweg”
Jachthavenlaan 10
3114 HA  SCHIEDAM

Opgericht 30 oktober 1947
Kamer van Koophandel no. 40385154
 
Website van WSV de Nieuwe Waterweg
http://www.wsvdenieuwewaterweg.mysites.nl/
Giro: 555252
Tel: 010-4263905

Redactie.
Cor Valk
Arnoldipad 55
3123 NB  SCHIEDAM
Tel. 010-4700750

redactie.denieuwewaterweg@gmail.com

Ann Valk correctrice
 

© Copyright

Alles uit deze uitgave mag zonder toestemming
op enigerlei wijze worden overgenomen echter
met uitzondering van reklame en advertenties
 

Drukken en verzorging van de verzending
SMIC van de Jonge Helden
te  Arnhem ( e-mailadres support@smic.nl)

Wie wil er een cursus volgen voor het maken van een clubblad.??????
Aanmeldingen 010-4700750

Van de Redactie
Zo, het juni clubblad is klaar en de vakanties gaan begin-
nen. Ook de Redactie gaat een paar maanden aan iets
anders denken dan aan een clubblad. Al hoewel, het
clubblad van september staat al geplant. Wanneer het
goed is dan kunnen jullie je clubblad na 4 september 
weer ophalen in ons drijvende clubhuis.
Wanneer je tijdens je vakantie nog leuke of interessante
dingen beleef, stuur het dan even door aan Cor Valk en-
core2006@hetnet.nl.
 
Fijne zomer toegewenst
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                                         Woordje van de Voorzitter

Over de verslagen van de bestuursvergadering in het clubblad.
Verderop in ons clubblad zal wederom een verkorte weergave staan van de bestuursvergaderingen. Dit keer 
van maart en van april. Zoals eerder aangekondigd zou de weergave van notulen compact en overzichtelijk 
gemaakt worden teneinde dit leesbaar te houden. In deze editie van het clubblad dus de 2de aanzet daartoe. 

De statuten en hoe nu verder...
Op de vergadering van 8 april zijn de nieuwe statuten besproken. De opkomst was 32 leden (!!) dus de 
statuten konden op dat moment niet worden goedgekeurd. Om dat te kunnen was er in deze eerste 
vergadering een meerderheid van 58 stemmen nodig. Wel hebben we op die vergadering vragen over de 
statuten verzameld. Deze vragen zijn voorgelegd geweest bij de notaris en de antwoorden daarop zijn 
teruggekoppeld aan de leden in de voorjaarsvergadering van 22 april. In die vergadering hebben de leden het 
besluit genomen de statuten goed te keuren met wat tekstuele wijzigingen.
Hoe nu verder... er wordt een afspraak gemaakt bij de notaris waarbij enkele bestuursleden aanwezig zullen 
zijn. Op die afspraak zijn de notulen van 8 april en 22 april nodig zodat de notaris van de vergadering een 
zwart op wit akkoord heeft tot het wijzigen van de statuten. Verwachting is dat die afspraak voor september 
heeft plaatsgehad. Zodra de nieuwe statuten akkoord zijn bij de notaris ontvangen de leden daar een afschrift 
van. Tot dat moment blijven de oude statuten van kracht.

Baggerfonds.
De uitslag op de vergadering van 22ste april over het wel of niet verder gaan met het baggerfonds was om te 
stoppen met het reserveren. De diverse gegevens uit het onderzoek van Joop vormde voor de leden daarvoor 
voldoende reden.

Versleuteld?
“Waarvoor zitten die sleutels achter slot en grendel in een sleutelkastje?” en “Als leden zijn we toch allemaal 
gelijk en moet ik er ook bij kunnen?”. Nou daar ben ik het in principe mee eens. In principe..... maar “in 
principe” is niet altijd praktisch. En met “in principe” kun je je als bestuur niet verantwoorden over gevoerd 
beleid.
In principe moet de kelder ook altijd schoon en opgeruimd achtergelaten worden. En in principe moet er netjes 
omgegaan worden met spullen van de vereniging waaronder gereedschappen. Sleutels worden dan ook niet 
beperkt uitgedeeld omdat anderen er nooit bij mogen. Ze worden uitgedeeld om overzicht te houden en 
sociale controle op het gebruik ervan. 
Leden die nu de sleutel moeten inleveren doen dit zodat daarmee bijgedragen wordt aan het houden van 
overzicht.  Nu lijkt soms de aandacht uit te gaan naar de penningmeester die dit bestuursbesluit toepast maar 
het blijft ten alle tijde een bestuursbesluit.

Brandersfeesten
Voor de brandersfeesten 2011 heeft het bestuur achter de organisatie van het watersportweekend moeite om 
de kosten voor het evenement te dekken. De huidige crisis heeft er oa toe geleid dat bedrijven ook gesneden 
hebben in de middelen voor sponsoring. Aan de andere kant was er ook een toename van kosten door hogere 
eisen van de gemeente m.b.t. veiligheid. Om de kosten toch dekkend te kunnen krijgen is er besloten om aan 
de deelnemers een bijdrage te vragen van €17,50. 
Omdat dit bij een relatief deel van de leden niet met enthousiasme werd ontvangen is besloten om in 
gezamenlijkheid niet naar binnen te gaan. Reden hiervoor is dat het onterecht is om ook aan Schiedamse 
verenigingen een bijdrage te vragen. Verenigingen buiten schiedam hebben er géén moeite mee dat er een 
bijdrage word gevraagd. Logisch, want wij zouden het ook géén probleem vinden als we moeten betalen om in 
een andere stad te verblijven als passanten. Als leden besluiten toch deel te willen nemen dan staan ze daar 
vrij in.
Ook wil ik bij deze de oproep doen onder de leden om zitting te nemen in de commissie van het watersport 
weekend. Er vinden feitelijk 3 vergaderingen plaats, meestal omstreeks maart/april, mei/juni en 
augustus/september.
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                                         Woordje van de Voorzitter

Vergaderdata zomerperiode 2011
De bestuursvergaderingen van juni & juli komen te vervallen omdat er te weinig bestuursleden aanwezig zijn 
om met voldoende stemmen besluiten te kunnen nemen. In augustus was er géén vergadering ingepland. Dat 
betekent dat de eerstvolgende vergadering begin september plaats zal vinden.
Tot slot nog even kort door de bocht over een roestig fenomeen.
In het havenreglement onder artikel nummer 21.2 lid a staan als verboden: schuur- en slijpwerkzaamheden 
van enige omvang aan in het water liggende schepen te verrichten , zonder zorg te dragen  voor een goede  
opvang van de vrijgekomen afvalstoffen. Slijpwerkzaamheden mogen alleen verricht worden als het schip  
wordt afgemeerd aan het dok. & bij lid b. na 30 april van ieder kalenderjaar de in het water liggende schepen  
droog te schuren. Aansluitend artikel 21.3 lid b; Afvalstoffen van schepen  die vrijkomen met schuren,  
slijpen, bikken etc. dienen te worden opgevangen en verzameld en als chemisch afval behandeld.
Bestuur is van mening dat de bestaande regels genoeg ruimte bieden om in alle redelijkheid onderhoud te 
kunnen plegen aan het schip. Daarnaast heeft onze vereniging ook nog de middelen zoals een dok wat extra 
mogelijkheden biedt. Het bestuur doet een dringend beroep bij leden om deze regels toe te passen.

Nu biedt het huidig havenreglement nog de ruimte om aan het dok te kunnen werken. Wellicht moeten we als 
vereniging overwegen of dat ook niet teveel risico met zich meebrengt naar de buur vereniging in de vorm van 
verwaaien van roest en stofdeeltjes.

                                                                   Wat is dit ?

Groen staat voor vergrijzing?

Het trotse resultaat van een weekend hard doorwerken?

Acht op een rij?

Zonder vocht géén watersport?

Met groet,uw voorzitter,                  
René Westerhoff
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***** Let op! Informatie uit de volgende beknopte weergave kan verouderd zijn! *****

Verslag Bestuursvergadering van maandag 7 maart 2011.

Aanwezig:
Rene Westerhoff voorzitter
Hugo Böhm penningmeester
Ger Dingemans werkcommissaris
Jack v.d. Holst havenmeester
Iwanka v. Hulst notulen

Martin v.d. Bosch afwezig gemeld bij voorzitter.

Aanvang 19.30 uur
Sluiting   22.05 uur

Aangemeld als aspirant lid: Géén.
Aangemeld als lid:    Dhr. Den Uijl & dhr . Verboom.
Afgemeld als lid:    Géén

Evaluatie aspiranten:    medio februari 2011 Linden.

Bijdrage door Wijnand.
Wijnand heeft ruimte verzocht in de bestuursvergadering om expliciet het bestuur te wijzen op de ledenstop zoals die nu staat in 
het art 2.1 van het huishoudelijk reglement. Dit betekent dat indien er niet wordt geopteerd voor een ligplaats je géén lid kunt 
worden. Deze strekking is ook door te voeren op aspirant leden.

Actielijst.
In het vervolg wordt het bijhouden van de actielijst niet meer met nummers maar via startdatum/uitvoeren bijgehouden.

Financieel verslaggeving.
Reserveringen zullen nader bekeken worden. Verslag door bestuur goedgekeurd.

Betalingsachterstand leden.
Wordt binnen het bestuur afgehandeld. Bestuur is het eens om een niet betalend lid te informeren dat gezien zijn betalingsgedrag 
van dit jaar en de vorige jaren het lidmaatschap wordt beëindigd. Het is de bedoeling hem dit 12 maart mee te delen.

Lopend onderhoud.
Het lopend onderhoud verloopt voorspoedig.
Er zijn plannen om een Sanibroyeur vermaler aan te schaffen t.b.v keuken en kantine dit wordt nader uitgezocht door Ger.
Er is kort gesproken over ontwikkeling m.b.t. commissie en communicatieroute binnen vereniging .  Bestuur is enthousiast over 
plan van onderhoud en het verloop hiervan.

Spuihavenberaad.
Bestuur heeft besloten voor te stellen binnen het spuihavenberaad om af te zien van de mondelinge overeenkomst van 
reserveringsverplichting beter bekend als baggerfonds. Indien dit akkoord binnen het beraad dat het beschreven en ondertekend 
is in een overeenkomst. In diezelfde overeenkomst komt te staan dat het doel wordt om bij spuihavenberaad en bij de 
gemeenschappelijke belangen, (zoals diepte van de haven, het huurcontract, vergunningen en het bestemmingsplan) de 
verenigingen elkaar zullen betrekken/overleggen zie brief.
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***** Let op! Informatie uit de volgende beknopte weergave kan verouderd zijn! *****
Voor het volledig verslag, zie mededelingen bord naast de toiletten in het clubhuis.

Verslag Bestuursvergadering van maandag 4 april 2011.
Aanwezig:
Rene Westerhoff voorzitter
Hugo Böhm penningmeester
Ger Dingemans werkcommissaris
Jack v.d. Holst havenmeester
Martin van Bosch
Afwezig:
Iwanka van Hulst met kennisgeving.
Aanvang: 19.30 uur

Aangenomen als aspirant: Géén
Aangenomen als lid: Géén
Afgemeld als lid: Géén

Evaluatie aspiranten: Medio 13-10-2011  Henk van Helvert, medio 12-11-2011  J. Ober. 

Havencommissariaat
Piet Opschoor heeft zich kandidaat gesteld.

Inkoopprijzen drank.
Hugo heeft contact gehad met de leverancier. Naar aanleiding daarvan zijn inkoopprijzen verlaagd. Dit 
leverde op dat er € 2,10 minder per krat bier en € 1,50 minder per krat limonade betaald hoeft te worden.

Periodieke controle brandblussers; 
In november zijn er brandblussers gekocht en gecontroleerd. Gekeken gaat worden voor een vast controle 
moment in het jaar. In deze controle kunnen dan de brandblussers van leden worden aangeboden en de 
brandblussers van de vereniging. Als voorkeursmaand zou dan maart zijn omdat dit ruim voor het seizoen is.

Uitgegeven sleutels;
Er zijn binnen de vereniging 2 soorten sleutels in omloop waarvan één ook toegang geeft tot de kelder en 
normaliter wordt uitgegeven aan leden met een boot. De volgende leden zijn in het bezit van een dergelijke 
HCCK sleutel:
Wil Gilijamse, Hennie de Kok, Ruben Linden, Aad Noordijk, Liesbeth Polet, Han Prein (2x), Guido Schipper 
(2x), Hans Slingerland (2x), Cees Winkelman & Pieter Sonneveld (Zou juist een HCCK moeten hebben maar 
heeft een passantensleutel).
Om het aantal en type uitgegeven sleutels overzichtelijk maar ook onderling gelijk te houden zal Hugo met 
deze leden contact opnemen om de sleutels om te wisselen voor een juiste.

Afkopen werkbeurten
Hugo brengt het punt onder de aandacht van het kunnen afkopen van werkbeurten. Aanleiding van dit punt 
is dat er enkele leden zijn die niet afkomen op een oproep van een werkbeurt. Als oorzaak is hun drukke 
baan welke ook maatschappelijk gezien van belang is.
Meerderheid van bestuur kiest ervoor om dit punt voor te leggen aan de leden op de ALV van 22-04-2011.

Betalingsachterstand leden.
Stand van zaken is dat de leden zonder ligplaats allen hebben betaald. Bij de leden met een ligplaats is er 
voor één lid een betalingsregeling getroffen. Verders zijn er nog 5 leden met een ligplaats welke nog niet 
betaald hebben. De verwachting is dat de betaling alsnog plaatsvind na het ontvangen van de 
herinnering/aanmaning.

Nieuwe tafels 
Er zijn nieuwe buiten tafeltjes aangeschaft. Daar was aanvankelijk wat miscommunicatie over maar inmiddels 
zijn oude tafels weg en zijn de nieuwe er voor in de plaats. Penningmeester Hugo vult aan dat uitgaves 
algemeen via hem verlopen. Ook om miscommunicatie over uitgavens in de toekomst te voorkomen.
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                          Spaanse Avond
Wat is dat nou, een Spaanse Avond  ??? We dachten wel, 
dat worden weer lekkere hapjes en veel Spaanse muziek. 
In de keuken zag ik dat Piet Opschoor met een grote 
pollepel stond te roeren in een enorme bak rijst. Het was in 
die keuken om 17.00 uur nogal een drukte van belang. De 
Sangria kannen stonden klaar en allerlei bakjes met 
lekkers. In een ongedwongen sfeer zocht iedereen een 
plaatsje. Er was voldoende tijd om eens lekker bij te praten 
met de andere watersporters. 

Er waren 53 Waterweggers, een paar hadden zich wat 
verkleed om op Spaanse schonen te lijken. Het hoort wel 
een beetje bij die vakantieachtige folklore. Zonder meer 
een 10 voor wat we allemaal voorgeschoteld kregen. 
“Hebben jullie genoeg ?  “ was een regelmatige vraag. 

En zelfs kwam daar nog een toetje achteraan. Ger Dingemans was van de muziek en draaide niet altijd Spaanse muziek, 
maar als aankomend diskjockey had hij toch heel veel dansende paren op de vloer.
De foto's laten zien dat ieder het enorm naar de zin had.  Blijkbaar is dit het scenario wat  de Waterweggers aanspreekt.
Een hapje een drankje, wat muziek, een beetje praten. Wanneer je de clubbladen van de laatste jaren bekijkt dan staan 
ze eigenlijk vol met feestjes en gezellige avonden. Nou dit was er weer één.

  

Zo, gaat alles naar wens                                                 Wat zegt U, Tafeltje dekje ?????
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Zij hadden het toch weer                 Nou , die kerel met die bril,                           Even stiekem achter de Bar.
    zo naar hun zin.                            wel een beetje overdreven zeg.       

                                                      
De avond was een zeer geslaagde 
en daarom uit naam van alle aanwezige 
“Waterweggers” bedankt voor de verzorging van 
deze Spaanse avond. 

Het team.
Trudy en Piet Opschoor
Riet  en op de achtergrond Jan v.d.Kraan
Henny de Kok
Bert van Rossum
Wil Gilijamse
Bep Otten
En ik zag nog vele bereidwillige handen.

                                            Weddenschap.
                       Er is op die avond nog een weddenschap verloren door Aad Kalkhoven.
                                Je wil het niet geloven ….....Zijn haar ging eraf............
                   Maar hij lijkt nu wat meer op de reguliere “Waterwegger”. Kijk maar goed  !!!!!

Opgemaakt door de Redactie     
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Het stoom-passagier schip Rotterdam wordt te water gelaten

In de archieven hebben we 
een oude foto gevonden 
van de tewaterlating van 
het ss schip de Rotterdam.

Wat is daar nou zo leuk aan 
Op 13-9-1958 water er 
vele belangstellenden op 
het water. En daar waren 
natuurlijk Waterweggers 
bij. Kijk maar eens goed of 
je de Berendina van Gijs en 
tante Dien ziet en de 
zeiljachten van Jaap 
Kouwenhoven en Tinus 
Hagen, ook was Henk 
Blazer weer present.

De “Berendina tussen al die belangstellenden                                  Is dit niet Henk Blazer????

De zeiljachtjes van Jaap en Tinus
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                                         Paasontbijt

Wanneer je zo door een clubblad kijkt dan komen er nogal eens artikelen en foto's van feestjes. 

Dat klopt want als “Waterweggers”houden we best van een feestje, maar of het nu een Spaanse avond is of 
een Paasontbijt, het is een gezellig samen zijn. De groep bestaat wel dikwijls uit wat oudere leden. 
De jeugd en de groep 30--40 plussers zijn niet zoveel aanwezig.

Kan natuurlijk zijn dat ze moeten werken. Kan ook zijn dat ze er geen behoefte aan hebben, of het is hun stijl 
van feesten c.q. samenzijn niet. Misschien vindt de organisatie er in de toekomst wat op ??? 

Maar ondanks deze analyse was het paasontbijt met de wandeltocht naar de Ternellerplas weer een hoog 
standje van de organisatie .  Bedankt hoor!!!!!
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Sleutels en sleutelbezitters
Er is enige verwarring ontstaan over sleutels.
Wie heeft welke sleutels en wie heeft recht op bepaalde
sleutels.??
Een opsomming van sleutelbeheerders:
 
BAR
Ger. Dingemans
Bert. van Rossem 2x (ontspanningscommissie)
Jack. v/d/ Holst
Ben. Kramer-Freher.
 
Algemene Sleutelkast
Ger Dingemans
Martin van de Bosch
Piet Opschoor
Piet van der Horst ( dokcommissie)
Jan van de Kraan  ( dokcommissie)
Mark van de Graaf  ( havencommissie)
Rene Westerhoff   ( reservesleutels)
Sleutels werkkastenkelder bij de werkmeesters
 
Nog een mededeling over sleutels
De volgende leden hebben niet de juiste sleutel, vriende-
lijk verzoek om hun sleutel bij Aad Bezemer om te ruilen.
W. Gilijamse /   H.de Kok  /   A. Noordijk /  H. Slingerland
2x  /   L. Polet  / G. Schippers 2 x
C. Winkelman   / P.Sonneveld.
namens het  Bestuur
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Hallo watersporters,

Namens de ontspanningscommissie allereerst een heel fijn en zonnig 
watersportseizoen 2011.

Na een fijn verblijf aan boord komt er over een aantal maanden helaas aan 
het varen weer een einde.

Het is vroeg om deze mededeling te doen, maar toch!

JAAAAAAA HOOR ER IS WAT TE VIEREN!

We verklappen nog niet wat.

Daarom willen wij op zondag 18 september het seizoen “afblazen”
met een gezellig FEESTJE en daarbij hoort natuurlijk een heerlijke barbecue 
bij ons clubhuis.

Bar open 15.00 uur en aansluitend BBQ  om 17.00 uur

Kosten 10,00 euro p.p. volwassenen
          5,00 euro p.p. kinderen tot 12 jaar

Graag even inschrijven i.v.m. inkopen. De lijst ligt achter de bar.

Ontspanningscommissie W.S.V.N.W.
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Indien onbestelbaar retour: Keizermantelweg 219, 3192 VZ Hoogvliet RT                

Laag water in Zaltbommel aan de Waal. Normaal verschil van ca 30 cm.  Tijdens het voorjaar was het 5,50 meter.
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