
Clubblad  van 
de watersport vereniging
“de Nieuwe Waterweg”

Een paar apart.........................Via jullie, het gehele organisa-
tie-team B E D A N K T 
 

Clubtocht 2012, Het zonnige Goudswaard als uitvalsbasis. Een geweldig geslaagde clubtocht. En lekker zwemmen in het Spui.
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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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Colofon
Officieel orgaan vanWSV “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
Nieuwe naam  Editoo.bv ( was voorheen Smic)
te  Arnhem ( www.editoo.nl)

Bestuurs-samenstelling
Voorzitter:                    
                   David van Leeuwen
                                Mary Zeldenruststraat 61
                                3123 SP  Schiedam
                                010-2470180

Penningmeester :        
                    Hugo Böhm
                              Merijntje Gijzenburg 11
                               2907 HG Capelle a/d/ IJssel
                               010-4582690
        email             hugobohm@live.nl
          
 Secretaris         
   
                  Rene Westerhoff   
                             Singel 139 b
                             3112 GM Schiedam
                             010-4271763
                             06-5066349
email    secretariaat@wsv.denieuwewaterweg.nl
.
Havenmeester:  
                  Piet Opschoor
                          Merwedestraat 9
                          3114 SW Schiedam
                          010-4733985
             email     piet.opschoor@gmail.com              
                                                                               
Ass. Havenmeester :   ........................................    

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

 

Van de Redactie
In het clubblad van juni, dus net voor de zomer alweer
een aankondiging voor een BBQ in september, een verslag
van de clubtocht en bedankjes.
Pas in September komt er weer een clubblad uit, dus
wanneer jullie een vacantie-verslag of aardige verhalen
hebben, dan graag deze voor   28 augustus inleveren.
De clubblad redactie.
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Van de Voorzitter

Ik vouw een boot

van wit papier,

ik maak een zeil

van wind.

 

Dan vaar ik weg

door water - wier

en niemand die me vindt.

 

Ik heb een droom

die neem ik mee

een droom van

zoute zee.

 

Alleen de vogels

om me heen

die mogen

met me mee.

 

Johanna Kruit

(uit: " De maan begon te schijnen ")

 

Het voorjaar is weer voorbij en op donderdag 21 juni om 01.09 uur begint de zomer. Veel 
boten zijn weer in orde, goed in de verf en klaar voor veel zomerplezier. Een paar 
gepensioneerde leden hebben de welverdiende tijd en zijn al vertrokken.

De clubtocht was een groot succes. De sfeer was goed mede door de uitstekende 
organisatie! Ook het weer hielp mee; het waren mooie zomerse dagen.

Wat mij opviel, was dat de bestemmingshaven van Goudszwaard veel herinneringen opriep. 
Het haventje met het mooie strandje bleek voor veel "Nieuwe Waterweggers" de weekend - 
of zomerbestemming te zijn geweest. Oudgedienden vonden het gebrek aan sanitair geen 
probleem en gingen baden in het Spui in plaats van douchen. Ik volgde het voorbeeld van 
Hennie, Corry en Yvonne ook en merkte de oude traditie. Goudszwaard was/is dus 
belangrijk voor onze club. Trouwens, omdat 'we' er zoveel kwamen, gebeurden er ook nare 
dingen. Ik zag menig fisherman's friends en dat hoort er dan ook weer bij. Veel sterkte voor 
wie het betrof.

Mijn hoogtepunt van de pinkstertocht was het optreden van Toon met Piet. Hopelijk zijn die 
teksten op schrift gesteld, want het zijn de betere folksongs!

Iedereen een mooie zomer toegewenst,

 

         David van Leeuwen
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Aad Bezemer Bedankt
Weten jullie dat Aad Bezemer de clubbladen die niet af-
gehaald worden in ons drijvende clubhuis bij U in de bus
komt gooien.
Het is een extra dienst, want normaal is het de bedoeling
dat je zelf in het clubhuis je clubblad komt ophalen.
 
Maar Aad moet een extra bedankje krijgen, waar-
om?.......................omdat hij soms door weer en
wind de clubbladen bezorgd.
Het was Fred Zuidema opgevallen en namens hem vroeg
hij Aad te bedanken.
Aad zou het natuurlijk ook kunnen combineren ...........
Wanneer je clubblad in het clubhuis blijft liggen dan be-
zorgd hij het inclusief een PIZZA  van  € 15,-   Heeft hij
een extra zakcentje.
Clubbladredactie
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  De “Economie”van een Watersporter.

                      
                            Zijn S P A A R V A R K E N !!!!!!!!!!!!????????????

Zijn kopzorgen !!    Zijn oude “sok” op zolder?     Waar is die sok nou gebleven??  
         
         
                  Beetje bijklussen dan maar!!!     

  
 Laten wij ons Beïnvloeden??
              Nee.....Toch !!!!

 
   Tommy Cooper tovert wel weer wat geld in het laat'je 
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….Column....... 
 

 Ohh, weer een Column schrijven !!

 Hoe was het ook weer, even spieken !! 

  Wie zijn dat nou weer ???

   
 Hé. Hé  de Column is weer gelukt.
 Of niet soms??        

      Ze hebben zich er dit jaar wel heel gemakkelijk….Ze hebben zich er dit jaar wel heel gemakkelijk….

Deze  week  kwam  ik  Kareltje  tegen,  zo’n  echte 
waterwegger….

 

“Heee, hallo,”  zei ik. “Hoe was de clubtocht?”

“Nou ze hebben zich er dit jaar wel heel gemakkelijk vanaf 
gemaakt,”  zei hij.

“Ze…wie…?” vroeg ik.

“Nou de clubtochtcommissie.”

“Hoezo…wanneer..?”

“Nou vrijdagavond natuurlijk…”

“Waarom?”

“Nou, lagen we allemaal op stootgaren, springen d’r al af, 
kwamen die farizeërs ook nog kijken of de motoren allemaal 
liepen,  deelden ze een brief  uit  dat we allemaal  moesten 
blijven liggen en we helemaal niet weggingen.”

“Nou wel geinig eigenlijk. Was het niet leuk dan?”

“Ja  natuurlijk.  Hartstikke  geinig.  Maar  ik  voelde  me  een 
beetje gena…ehh..”

“Maar het was toch origineel?”

“Ja-a, het was eigenlijk geweldig. Ik doe het zelf ook, maar 
alleen  als  het  slecht  weer  is.  Blijf  ik  altijd  liggen.  Maar 
voortaan doe ik het met mooi weer ook. Een moordavond 
heb  ik  gehad.  En  de  commissie  trad  ook  nog  op  in  die 
goktent…”

“Goktent?”

“Ja. Ze hadden het clubhuis in een uur tijd omgetoverd tot 
een gokhal…de goddelozen…”

“Was dat niet leuk dan?”

“Ja natuurlijk. Moeten we eigenlijk iedere vrijdag doen.”

“Nou dan.”

“Ja maar je rekent erop dat je weggaat hè. 

En de andere morgen konden we nog niet weg.”

“Waarom niet?”

In ieder clubblad t’Toplicht geeft Toon Tiggelman zijn 
visie over de Watersport in het algemeen en over 
actuele zaken.

Toon, Erelid van de Vereniging  De Nieuwe Waterweg 
doet dit als ZHZP`er
Zelfstandig Hulpredacteur Zonder Personeel
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“Nou toen kregen we eerst koffie met gebak en 
een neut.”
“Was dat niet lekker?”
“Jaha. Maar ’t was nog zo vroeg.”
“Hoezo. Moest je vroeg je nest uit?”
“Nee..voor die neut.”
“Nou die had je toch niet hoeven te nemen…?”
“Nee..maar hij was wel lekker..”
“Oh. Nou en toen?”
“Nou toen gingen we varen en toen hadden ze de 
rivier geblokkeerd.”
“Wie…De commissie..?”
“Neehee. De politie.”
“Nou  daar  kan  die  commissie  toch  niets  aan 
doen?”

“Ja, nee, maar volgens mij hadden ze wel express 
die  grote tankers laten draaien op de rivier.  Zo 
dwongen ze ons beter bij elkaar te blijven. Want 
we mochten ook niet  te vroeg in de haven van 
Rhoon aankomen.”
“Rhoon..?”
“Ja, daar gingen we naar toe.”
“Nou da’s toch leuk. Daar kom je niet iedere dag.”
“Ja maar daar was een vent die ons allemaal een 
plaats aanwees.”
“Mooi toch..?”

“Ja,  maar  hij  zei  dat  ik  een  manke  poot  had. 
Stond op z’n lijst, zei die. En toen moest ik tussen 
twee andere mankepoten gaan liggen.”
“Was dat niet goed dan?”
“Ja-a. Ik had een pracht plaats. Kon niet beter. En 
’s avonds een geweldig diner. Maar dat optreden 
man..”
“Van wie..?”

“Van die Tommy Coopers.Had niks met goochelen 
te maken.”
“Was het niet leuk dan?”
“Niet  leuk..?  Ik  heb  me  de  pleu…ehh..  rot 
gelachen.  Allerlei  gekke  stukkies  en  verkleed- 
partijen…”
“Dus de eerste dag was geweldig..?”
“Ja maar dat ontbijt joh, de volgende morgen.”
“Wat was daar dan weer mee?”
“Nou dat was niet ingepland. We zouden zelf voor 
onze ontbijten zorgen.”
“Niet lekker dan?”

“Ja natuurlijk. Verse broodjes, koffie, thee..”
“Nou prachtig toch.”
“Jaahaa. Maar ik bleef wel met al me ouwe brood 
zitten…”
“Nou, hebben de eenden ook es een vette bek. 
Zijn jullie toen gaan varen?”

“Ja. Naar die sloot in Goudswaard. Was ik al een 
paar jaar niet meer geweest. Maar heet man…”
“Had je liever een bui op je lazer gehad dan?”
“Nee natuurlijk niet. Maar die barbecue man…”
“Tijdje in de rij gestaan om te bakken?”
“Nee..nee. Dat was prima geregeld. Vier van die 
brandersdingessen, dus ruimte zat. Maar veel te 
veel joh. De meesten konden het niet op. Ik heb 
nog zo’n halve bak van een ander genomen. Vond 
ik een beetje zonde om weg te gooien het  was 
heerlijk…”
“Nou  beter  dan  dat  je  bonje  krijgt  omdat  een 
ander je karbonaadje van het vuur jat toch..?”

“Jaa.  Maar  ik  was  heel  de  avond  een  beetje 
misselijk.”

“Eigen schuld, dikke bult. Of heeft die commissie 
je zitten voeren soms.    En was er toen weer een 
optreden?”

“Ja.  Eerst  van  de  nieuwe  generatie.  Zitten  een 
paar goeie bij hoor. De opvolgers zitten er al aan 
te komen.
En die  Fred Kapsen waren ook  geinig.  Trokken 
nog  een  meissie  bijna  uit  mekaar.  Hadden  wel 
veel rotzooi bij zich. En ze hadden een truc met 
een hondje. Maar goed dat Marianne Tieme geen 
lid is. Hadden ze nog flink gelazer mee gehad.”
“En maandag..?”

“Ja,   terug  natuurlijk.  En  ’s  avonds  CPN  hè, 
traditie.”
“CPN…?”

Jaaa…Chinees, Prijsuitreiken en Nakaarten…
Gezellig man…Maar ja…”
“Dronken geworden zeker…?’
“Nee…neuhh…Een beetje door de kou bevangen.. 
Het werd ineens een stuk koeler ’s avonds hè..”

Hoofdschuddend liep ik weg. Kareltje is zo’n echte 
waterwegger.  Overal  op  kankeren,  maar  altijd 
overal bij om mee te doen. Nou ja. Ik moest aan 
de oude stelling denken:

          Wie de vereniging niet eert
          Is de clubtocht niet weerd

of omgekeerd of ziets.

Maar ik zag duidelijk iets geks aan Kareltje… 
In zijn gezicht. 

Volgens mij had hij nog steeds pijn in z’n bek.
Van het lachen……
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                                   Pinkstertocht 2012

    Via de Spuihaven in Schiedam en 

                    Rhoon naar.......... 
     
                    Goudswaard

           Wie is de echte Tommy Cooper
           Wie ziet nog meer verschillen.????
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             Wie zijn dat nou ?????????????              Toveren wil ik ook wel leren       Hoe was die spreuk ook alweer?

   Het is wel een beetje warm zeg.                           Afscheidsspeech, het is alweer voorbij.
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                           WATERSPORTERS

Op zondag 23 September 2012 zit er voor de meeste 
vaarders het seizoen 2012 weer op en het 

winterprogramma staat voor de deur.

Dit willen we vieren met een gezellige,

"Barbecue“

Intekenen kan tot 1 september op de lijst achter de bar

Ontspannings commissie
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        Watersporters                                                         Bezoek of een kaartje !!

       Ruud en Henny van Lewe beleven op  dit moment      Bel Henny even  
       bittere tijden. Bij Ruud is enkele maanden geleden                tel.     010-4703546  
       asbest geconstateerd aan/in zijn longen.               
       Allerlei onderzoeken en andere medische                   of stuur een kaartje
       handelingen vereisen telkens weer een                            Tjalk 75   
       Ziekenhuisopname.                                                        3123 BV Schiedam     

Hugo,
Nu de de rook is opgetrokken en je gewoon één bestuursfunctie hebt
geaccepteerd, kan je je gelukkig weer wat meer richten op je gezin en
je boot.
Je hebt er een zware dobber aan gehad, maar zonder dat je daar al te
veel woorden over te hebt vuilgemaakt heb je in die tijd de club aardig
door de missere heen geholpen.
Mede namens vele leden bedankt voor het waarnemen van al die func-
ties.
Redactie Clubblad
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                IJmeerlijn kan zonder woningbouw in IJmeer

Voor een rendabele verbinding tussen Amsterdam en Almere is het niet nodig om woningen in het IJmeer 
te bouwen. Dat stelde Movares bij de presentatie van haar eindrapportage over de IJmeerverbinding. 

Het advies- en ingenieursbureau heeft in opdracht van de Werkmaatschappij Amsterdam Almere een 
eigen visie uitgewerkt over hoe de verbinding tussen Amsterdam en Almere kan worden gerealiseerd. 
Movares kiest voor een metroverbinding die in fasen kan worden uitgevoerd, met traditionele technieken 
wordt gebouwd en voorziet in een extra aftakking naar Amsterdam Zuidoost. De aanlegkosten van deze 
‘RegioMetro Amsterdam Almere’ zijn met 2,2 miljard euro aanzienlijk lager dan waar tot nu toe vanuit is 
gegaan

             Watersporters, zullen wij daar ooit nog eens onderdoor varen. Mooi ontwerp trouwens.
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Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt ze nog zo oud.

Je bidt dat God haar sparen zal,
omdat je van haar houdt.

Maar als de jaren tellen gaan,
zij ziek wordt, moe en oud,

bid je dat God haar halen zal,
omdat je van haar houdt.

Dirkje Cornelia van Hagen – Veldt
~Dit ~

* 3 augustus 1923  † 30 april 2012

Namens de familie willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele blijken van 
medeleven na het overlijden van onze moeder, grootmoeder en overgrootmoeder.

  Ger en Rosita Dingemans
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Merijntje Gijzenburg 11, 2907 HG Capelle a/d IJssel             

De haven van Goudswaard waar de Pinster-clubtocht 2012 werd gehou-
den.

Hé, zie je dat Riet...............we moeten alweer gaan inpakken. De club-
tocht zit er weer op.
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