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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
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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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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 weet waar de clubvlag is gebleven.??????

Meldt het in het clubhuis wanneer je iets
weet.!!!!!!

Van de Redactie
Het nieuwe jaar is alweer dik een maand oud. In dit
clubblad staan nog herinneringen aan het vorige jaar.
Maar, we kijken ook vooruit. De zelfwerkzaamheid, de
werkbeurten verlopen geweldig. Het clubblad wordt jullie
niet allemaal meer door TNT post bezorgd. Dus voortaan
afhalen in het Clubhuis. Gezellig, kan je gelijk even wat
bijpraten aan de stamtafel. Alleen de leden die buiten
Schiedam wonen en hun clubblad niet ophalen krijgen het
nog via TNT Post toegestuurd. Dit jaar is de stijl van het
clubblad wat aangepast. De lay-out van het voorblad is
gewijzigd om daar meer thema foto's op te zetten. Ook
aan we bij voldoende copy het clubblad uitbreiden naar
20 of 24 bladzijden.De redactie gaat meer werken met
vaste artikelen die b.v. enkele keren herhaald worden in
de opeen volgende editie's. Ook willen we wat thema
artikelen gaan introduceren.
Weten jullie leuke of zinvolle thema's dan graag
even laten weten voor 27 maart 2011.

Rectificatie
Het adres van Hugo Böhm was niet correct.
Het juiste adres staat nu in de bestuurssamenstelling

Mededelingen van de Penningmeester
De eerste mededeling ; LIGPLAATSEN BESCHIKBAAR
Box van 12,59 x 4.00 meter
Box van 11,60 x 3,80 meter
Box van 8,80 x 3.00 meter
Box van 8,80 x 2,80 meter
INLICHTINGEN BIJ DE HAVENMEESTER

De tweede mededeling van de penningmeester
Door vertraging in de overschrijving krijg u de jaarrekening
later dan u gewend bent.
Mijn excuses hiervoor Hugo Böhm
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Een woordje van de voorzitter
Over de verslagen van de bestuursvergadering in het clubblad.
Om de verslagen leesbaar en compact te houden is het de bedoeling dat de volgende
bestuursverslagen voor in het clubblad samengevat worden in een soort actielijst van
lopende zaken. Hierdoor is voor de leden sneller één en ander na te lezen en wordt
het clubblad géén
brei van woorden. De volledige verslagen komen nog steeds natuurlijk te hangen op
de vaste plekken, dit is dus puur voor het clubblad.
Stand van zaken Statuten.........
Begin december 2010 maar gebeld met het notariaat om er zeker van te zijn dat we
een afspraak konden hebben in januari 2011. Dit lukte, er was een afspraak gepland
op donderdag 20 januari om 17:00. Echter op woensdagavond 19-01 ontving ik een mail dat de afspraak
afgezegd werd door omstandigheden.
Stand van zaken....?
Géén nieuwe afspraak op het moment van schrijven (zaterdag 29-1-'11) en weer weken verder (zucht). Ik heb
de notaris verzocht om met een eerstvolgende datum te komen waarop hij om 17:00 zou kunnen maar daar is
nog géén reactie uit gekomen en dus ook geen vervolgafspraak.
Peter Bottenberg heeft zijn diensten aangeboden om bij dit proces van de statuten te helpen oabij dit soort
onverwachte (en onverklaarbare) afzeggingen. Ik schat in dat we blij mogen zijn wanneer het ons lukt om vóór
de voorjaarsvergadering de zaken afgerond te hebben. Het is wellicht overbodig om te melden dat ik gemengde
gevoelens heb bij dit notariaat en hun werkwijze.
Rectificatie
In onze voortvarendheid zijn we als bestuur onlangs akkoord gegaan met de brief waarin alle leden werden
opgeroepen tot het doen van werkbeurten. Ook werd in deze brief ter onderbouwing verwezen naar een artikel
uit het huishoudelijk reglement. Nu wil het geval dat het onjuist was om álle leden op te roepen. In hetzelfde
artikel staat namelijk ook dat werkbeurten in beginsel alleen gedaan worden door leden met een ligplaats.
Inmiddels bleek bij de leden zonder ligplaats dat er wel bereidheid was om bij te willen dragen in de
zelfwerkzaamheid. Deze bereidheid wordt dan ook enorm gewaardeerd maar de leden zonder ligplaats zijn
inmiddels per brief geïnformeerd over dat ze het niet verplicht zijn.
Werkafspraken m.b.t. secretariaat
In het vorige clubblad had ik gemeld dat zich een kandidaat had aangemeld voor het secretariaat. Daar is nu
meer duidelijkheid over te geven. Ivanka van de Hulst (vrouw van Ton v/d Hulst) heeft haar hulp toegezegd.
Ivanka was bereidt om verslagen te maken voor onze bestuursvergaderingen met het voorbehoudt hoe het
haar zou bevallen. Onder dit voorbehoud zijn we inmiddels aan de slag gegaan en zal ze a.s. maandag 7
februari 2011 van de bestuursvergadering weer verslaglegging doen.
Grotere boten
In de wandelgang (of op de vlotten zo u wilt) klinken er soms geluiden over de huidige havenindeling. In het
bijzonder de oplossing voor de boot van Piet Opschoor. Ik wil hier het volgende over kwijt. In de
najaarsvergadering van 30-11-2007 werd onder mededelingen het voorstel gedaan voor de huidige oplossing.
Ik citeer: “Van de steiger worden ter hoogte van de boxen 49-53 de 2 drijflichamen weggehaald, waardoor
ruimte vrijkomt om het schip van Piet Opschoor, dat thans in box 53 ligt, langszij de steiger af te doen meren.”
Deze constructie heeft het akkoord van de algemene vergadering. Dat dit wordt soms gezien als een oplossing
voor de boot van Piet is onterecht omdat de vereniging namelijk niet 1 lid met een groot schip heeft. En om
hier achteraf op terug te blijven komen voegt niks toe. Wel vind ik dat er ten alle tijde gekeken kan en mag
worden naar wat de meest ideale havenindeling is. Dit maakt onderdeel uit van goed havenbeheer. Wanneer er
zich dus kansen voor doen dan mogen die ook besproken worden maar........ dan wel in de juiste context.
Tot slot, wil ik meegeven dat wanneer leden overgaan tot de aanschaf van een andere boot (ongeacht of deze
groter of kleiner is) zij daar ten alle tijde het bestuur van in kennis moeten stellen willen ze zekerheid hebben
over een ligplaats. Het recht op een ligplaats staat namelijk niet los van de boot. Dus bij wijzigingen moet
opnieuw bekeken worden of er een ligplaats daarvoor beschikbaar is. Dit is ook na te lezen in de reglementen.
Met groet,uw voorzitter,
René Westerhoff
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De Spaanse avond
Op Zaterdag 26 Februari wordt in ons clubhuis een Spaanse-avond georganiseerd
Er blijken bij onze club leden te zijn die de Spaanse keuken
heel goed beheersen en willen dit aan onze leden laten zien.
Er wordt u een Spaanse maaltijd
aangeboden tussen 17.00 en 18.00 uur en
uiteraard tegen een vergoeding.
Hoeveel weten wij nog niet, maar dit zal
zoals het altijd zeer redelijk zijn.
Natuurlijk bent u niet verplicht om in een Spaanse outfit te
verschijnen, maar dat wordt door de organisatie wel op prijs
gesteld.
De intekenlijst voor deze Spaanse happening ligt achter de bar

AMERIKAANSE AVOND
Op Zaterdag 2 April
Bij deze bent u uitgenodigd voor onze Amerikaanse
avond. U weet dit vast nog wel, iedereen brengt wat te
eten mee voor elkaar.
Op de inteken lijst kunt u aangeven of u een HOOFD
gerecht een VOOR-gerecht of een NA-gerecht meebrengt.
Zodat er van alles wat te eten is.
De intekenlijst ligt zoals gebruikelijk ,achter de bar.
Het is de bedoeling om tussen 17.00 en 18.00 uur te
gaan eten.

TOT ZIENS OP 2 April
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Dieseltechniek voor
pleziervaart
In de gang van ons clubhuis staan (nog maar) acht
mappen met daarin dieseltechniek voor de pleziervaart.
Dit is medio maart/april 2004 zorgvuldig samengesteld
door Jan Oranje (waarvoor veel dank) en was oorspronkelijk bedoeld als cursusmateriaal voor de vereniging. Nu
staat het in de gang en dat is in mijn ogen
ondergewaardeerd. Ik heb dan ook een map meegenomen
vanwege het informatieve gehalte.
Voor degene die interesse hebben, het geheel bestaat uit
115 pagina, is uitvoerig beschreven en zit keurig verzorgd
in een witte map. Ze staan (bij binnenkomst) rechts op de
grond. Er is ook een digitale versie beschik- baar.
Wie wil er een cursus volgen voor het maken van een clubblad.??????
Aanmeldingen 010-4700750
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Mail dan even naar rene@wsvdenieuwewaterweg.nl of
naar rene@internecto.net

Verslag van de bestuursvergadering op 4 oktober 2010.

Aanwezig: René Westerhoff (voorzitter), Jack v.d. Holst (havenmeester), Martin v.d. Bosch (dokcommissaris), Jan Oranje
(penningmeester), Fred Zuidema (werkcommissaris), Bert van Rossum (clubhuiscommissaris).

1. Opening.
René opent de vergadering.
Bij afwezigheid van een secretaris zal Jan de notulen voor zijn
rekening nemen.
.

4.

Bertus heeft onderzocht welke kosten er mee gemoeid zijn om
de havengelden in de toekomst te innen met een genummerde
bonnen. Hierdoor is er een beter transparantere over de te
innen havengelden. Er wordt verder onderzocht wat de
haalbaarheid is van deze vorm van innen havengelden.

Vaststellen agenda.
Aan de agenda worden de volgende punten toegevoegd:
Punt 4. Bonnenboekje havengelden.
Punt 5. Verhuren clubhuis aan derden.
Punt 6. Ligplaats Opschoor/Verboom
Punt 7. Onderhoud staaldraden meerpalen.

2.

Bonnenboekje havengelden.

5.

Verhuur clubhuis aan derden.
Er is een verzoek binnen gekomen van een woontoren aan de
Maasboulevard of zij de VVE vergaderingen mogelijk in ons
clubhuis kunnen laten plaatsvinden.
Omdat het hier over een Vereniging van Eigenaren gaat welke
geen bindingheeft met onze vereniging wordt dit verzoek
afgewezen.

Mededelingen en ingekomen stukken.

a. Jan heeft een brief gehad waarin L. den Hartog zijn
lidmaatschap opzegt.
b. Er is een uitnodiging binnen gekomen voor een bijeenkomst
6.
Onderhoud staaldraden.
van de klankbordgroep herinrichting Maasboulevard. Renè zal
vragen of Peter Bottenberg deze bijeenkomsten wil bijwonen.
Geconstateerd is dat enkele staaldraden aan de meerpalen aan
c. Er hebben zich twee nieuwe leden aangemeld. M. de Vries en
vervanging toe zijn.
A. van Hulst. Er wordt een intake gesprek gehouden op 16-10Er zal zo snel als mogelijk Aktie worden ondernomen om te
2010.
kijken of er nog voldoende in voorraad zijn, zo niet dan worden
d. Jan heeft een aanvraag gedaan bij de Firma Engering in
zij aangeschaft.
Schiedam om daar op rekening te kunnen kopen met
betrekking tot spullen die nodig zijn voor onderhoud e.d. aan
7.
Rondvraag
onze opstallen/vlotten. Dit omdat de firma Huizer ie gestopt.
e. Tijdens een bezoek van ….. is gebleken dat de brandblusser
a. I.V.M. vermoedelijke afwezigheid van de clubhuiscommissie
gecontroleerd dienen te worden.
leden wordt de visavond waarschijnlijk verplaatst naar een
Er wordt onderzocht of er een periodieke keuring mogelijk is bij
andere datum.
een brandblusboer.

3.

Verslag en actielijst van 20 augustus 2010.
N.a.v. blz. 2, punt 3: Ger Dingemans zal worden benaderd door
Fred om te kijken hoe er een onderhoudt rooster opgezet kan
worden.

9.

Sluiting
René sluit de vergadering.
De volgende bestuursvergadering vindt plaats op maandag 4
oktober 2010,19.30 uur.

Het verslag wordt goedgekeurd.

Verslag van de bestuursvergadering op 6 december 2010.

Aanwezig:
Afwezig:

René Westerhoff (voorzitter),Jack v.d. Holst (havenmeester),Martin v.d. Bosch (dokcommissaris),
Ger Dingemans (werkcommissaris)Hugo Böhm (penningmeester),
Jan Oranje.

1. Opening.
René opent de vergadering.
Bij afwezigheid van een secretaris zal Jan de notulen voor zijn
rekening nemen.
2. Werkafspraken maken m.b.t. secretariaat en verslaglegging.
Jack deelt mede dat de vrouw van Ton van de Hulst interesse heeft
getoond mbt secretariaat. Naar aanleiding hiervan wordt afgesproken
dat René contact met haar opneemt.

Voor wat betreft de post/correspondentie wordt afgesproken dat Hugo
dit doet aangaande financiële zaken en René het resterende deel voor
zijn rekening neemt.
3. Mededeling en ingekomen stukken.
Géén ingekomen stukken.
Mededeling:
a. op maandag 13 december staat er een spuihavenberaad gepland.
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4.

Vergaderdata 2011
Vergaderdata bestuursvergaderingen 2011**
• maandag 3 januari 2011
• maandag 7 februari 2011
• maandag 7 maart 2011
• maandag 4 april 2011
• maandag 2 mei 2011
• maandag 6 juni 2011
• maandag 4 juli 2011
• géén vergadering in augustus.
• maandag 5 september 2011
• maandag 3 oktober 2011
• maandag 7 november 2011
• maandag 5 december 2011

Algemene Leden
Voorjaarsvergadering
Najaarsvergadering
** wijzigingen voorbehouden.
5.

Ger levert een formulier aan waarop de leden hun personalia kunnen
achterlaten. Omdat de ledenadministratie sec onder het beheer van de
penningmeester valt wordt afgesproken dat dit als initiatief van Ger
wordt meegenomen. Ook de vorige penningmeester Jan heeft middels
een vergelijkbare brief leden verzocht eventuele wijzigingen door te
geven. In de praktijk was de respons minimaal.
Ger presenteert het bestuur een lijst met daarop uiteenlopende
onderhoudspunten. Hierover wordt over van gedachten gewisseld.
De eerste stap die Ger wil gaan zetten is om de tafel zitten met de 7
ploegmeesters. In dat overleg wil hij het lopend onderhoud
doorspreken en plannen. Daarnaast hoopt hij op input vanuit alle
geledingen van de vereniging m.b.t. onderhoud.

vergaderingen 2011**
vrijdag 29 april 2011
vrijdag 25 november 2011

Verslag en actielijst bestuursvergadering d.d. 4 okt.2010 (!?!)
Dit verslag is nog niet uitgewerkt en wordt nog aangeleverd door Jan
Oranje. Afgesproken wordt dat dit op de volgende vergadering
besproken wordt mits het verslag voor handen is.

6.

Er volgt een discussie over het punt hoe en op welke wijze
onderhoudskosten administratief weer te geven. Welke noemers
gebruik je daarbij. Ger wil graag inzicht hebben hoeveel de vereniging
kwijt is aan specifieke onderdelen. Bijvoorbeeld, hoeveel geld kost het
lopend onderhoud van de vlotten, maar ook hoeveel is het lopend
onderhoud van het clubhuis. Ger stelt daarom voor dat er met een
nummer systeem wordt gewerkt wanneer er een bepaalde uitgave
wordt gedaan. Na wat discussie over wat het meest uitvoerbaar is en
wat ook aansluit bij wat Ger wil nastreven wordt er afgesproken dat
wanneer er een uitgaven wordt gedaan er boven geschreven wordt
voor wel onderdeel (materieel) van de vereniging deze uitgave wordt
gedaan. Afgesproken wordt niet met nummers te werken maar met de
vaste noemers zoals, vlotten, dok, clubhuis etc.

Verslag en actielijst bestuursvergadering d.d. 1 nov. 2010
n.a.v. de actielijst, punt 5; De materialen zijn besteld. Mits het weer
en de aanlevering van de materialen goed verloopt is de verwachting
dat het nieuwe zeil medio februari / maart 2011 aangebracht kan
worden.
n.a.v. De actielijst, punt 6; Jack geeft de naam en contactgegevens
van de firma door binnen het bestuur. Gekeken gaat worden of er met
het bedrijf af te spreken is dat er een vast controle moment komt dat
altijd in dezelfde maand valt en leden zodoende ook hun blusser ter
controle kunnen aanbieden. De dag waarop ze die maand komen zal
dan binnen de vereniging zodra die bekend is doorgegeven moeten
worden per mail, clubblad en mededelingen bord.
n.a.v. De actielijst, punt 9; René zal bij het notaris kantoor een
afspraak maken om aangeleverde concept nader te bespreken.
Daarnaast zal hij de notaris raadplegen over het houden van een 2e
algemene ledenvergadering op éénzelfde avond.
De volgende punten worden van de actielijst afgevoerd:
punt 11, 12, 13 en 14.

7.

Gelegenheid voor Hugo & Jan inzake lopende
penningmeesterzaken.
Er is reeds contact geweest tussen Hugo en Jan. Afgesproken is dat
per 1 januari Hugo de financiële administratie over zal nemen.
Tot 1 januari rond Jan het lopende jaar 2010 af.

8.

Gelegenheid voor Ger inzake planning werkbeurten en
onderhoudsplan.
Ger heeft een schrijven gemaakt waarin hij zijn visie en koers als
werkcommissaris aan de leden kenbaar wil maken. Staande de
bestuursvergadering leest hij het voor. Op enkele kleine punten na
heeft het bestuur géén opmerkingen.

Pagina 8

Er ligt een offerte voor op de vergadering voor de aanschaf van een
mededelingen bord welke aan de buitenzijde van het clubhuis
gehangen zal worden. Afgesproken wordt dat dagelijks bestuur
(Hugo, Ger en René) onderling even contact hebben om te kijken of
het bord vervroegd aangeschaft kan worden.
9.

Gezamenlijke inventarisatie overige lopende zaken,
waaronder nieuwjaarsborrel.
Als lopende zaken worden de werkzaamheden van de
clubhuiscommisaris nader besproken om te kijken welke zaken zijn
voorzien.
Bert blijft de inkoop verzorgen, evenals de planning van de
bardiensten en de schoonmaak. Ook blijft hij de wekelijks mailing
daarvan verzorgen. Willem blijft de kas verzorgen en ook Henny
Gundlach blijft helpen tijdens de clubhuis activiteiten. In principe is
hiermee het faciliterende gedeelte voorzien.
Afgesproken wordt dat René contact opneemt met Trudy Opschoor en
Riet van de Kraan om te polsen wat hun ideeën en mogelijkheden zijn
om met een ploegje het organisatorische deel op zich te nemen.

8. Rondvraag
géén
De voorzitter sluit de vergadering.

Nr
1

Actielijst bijgewerkt t/m 6 december 2010
Actiepunt
Beheer poepslurper + beheerovereenkomst.

2

De gemeente heeft een aantal eisen gesteld t.a.v. het beheer van de poepslurper en daarmee ook aan
de bestaande beheerovereenkomst. De laatste versie van de beheerovereenkomst moet opgestuurd
worden naar de verenigingen maar dit is nog niet gebeurd. 8 juni zou weer een Spuihavenberaad
plaatsvinden maar dit is zonder berichtgeving niet doorgegaan. Op maandag 13 december 2010
vind hier over overleg in het spuihavenberaad.
Werkbeurtpunten

3

a. Nooduitgang  Wim Kersen en Hennie Bommel
b. Verwijderen ijzer verloopt voorspoedig.
c. Leeghalen bezinkseltanks is gebeurd.
d. Schaalverdeling aanbrengen op jukken dok via werkbeurt.
e. Overkapping dok vernieuwen/repareren.
f. Vlaggenmast inkorten.
g. Staaldraden meerpalen controleren.
Fred kijkt na welke mensen hij nodig heeft en belt Henny Gundlach om deze mensen te benaderen.
(Ger Dingemans benaderen)
Vergunning sterke drank.

4

Dit wordt onderzocht.
Weerdicht maken dok.

5
6

Is lopende, dit punt wordt afgevoerd.
Aanvraag periodieke controle brandblussers
Opnemen in reglement over openbaarheid van bestuursvergaderingen.

René

7

Het bestuur is van mening dat de vergaderingen toegankelijk zijn mits een lid van tevoren
aankondigt waarover hij/zij wil spreken. Het alleen aanwezig zijn als toehoorder is niet wenselijk.
De verslagen zijn openbaar.
Statuten
Concept is inmiddels binnen. René zal bij het notaris kantoor een afspraak maken om aangeleverde
concept nader te bespreken. Daarnaast zal hij de notaris raadplegen over het houden van een 2e
algemene ledenvergadering op éénzelfde avond.

René

Vaste punten
Evaluatie nieuwe leden.

Actie door:

Actie door:
René

Ger

Bestuur
Afvoeren.

nr.
1.

Jack / Ger

René

•

medio februari 2011 vinden wederom gesprekken plaats van aspirantleden Den Uijl en
Linden.
Evaluatie in maart 2011 met aspirantlid de heer Verboom.

•

Evaluatie aanvraag de heer De Vries en van Hulst omstreeks juni 2011.

•

2.

Stand van zaken uitgegeven sleutels (passantensleutels en sleutels leden).
Hugo
* Jan heeft e.e.a. nagekeken er zijn vooral oud leden aangeschreven die hun sleutel(s) nog niet
hebben ingeleverd. Inmiddels heeft een aantal hiervan al gereageerd. Bij de overdracht van het
penningmeesterschap zal Jan hiervan Hugo verder inlichten
De sleutel van Zonneveld moet nog ingeleverd worden..
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Bedankt !
Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor
de onvergetelijke feestavond, aangeboden voor
ons 50 – jarig huwelijksfeest.
Allereerst natuurlijk de speciaal gevormde commissie OpHopDing die met kleding en gebruiken
uit de vijftiger jaren - sigaretten (chocolade)in glaasjes
op tafel - een geweldige nostalgische sfeer hebben
weten op te roepen. Tevens bedank ik mijn tante,
- de zangeres Rotterdamse Riet – voor haar aanwezigheid. Ze zal vanaf een wolk naast haar vaste
begeleiders (the Three Jacksons) ongetwijfeld
hebben zitten schateren van het lachen om haar
stand-in.
Het voelt als de bekende warme deken als je ziet
hoeveel mensen de moeite hebben genomen om
voor jou de sneeuw te trotseren.
Een stampvolle zaal met chique geklede mensen
terwijl ikzelf in mijn sneeuwlaarzen en spijkerbroek
stond, maar ik was dan ook weggelokt onder valse
voorwendsels. We zouden een nachtelijke fakkel
strandwandeling gaan maken in Hellevoet.
Opgelaten dus, maar ook heel blij verrast.
Wil en Toon Tiggelman
Wat heb jij nou aan je po…voeten…?

Een kroeg uit de zestiger jaren met slingers, Heineken reclame en
serveersters in originele klederdracht uit die tijd. Kijk, zo werden destijds
bruiloften gevierd. Nu met muziek uit de moderne joekebox……..

Mijn tante: Rotterdamse Riet, eigenares van het grootste café aan het
Rotterdamse Noordplein en een betere zangeres dan Tante Leen uit
Amsterdam. Haar wereldhit “Oh Mon Amour” heeft ze natuurlijk weer
gezongen……..
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Door het oog van de naald
In de donkere dagen voor Kerst werd er een schip
aangeboden voor een langdurige gastenperiode.
Ach, het was voor een vriend van een vriend
nietwaar, dus: natuurlijk…oké.
De eigenaar betaalde vooruit. Prima. Kon niet
misgaan. Tot het braggel kwam….
Een houten kruising tussen een schouw en een
garnalenpieremegoggel. De takken groeiden uit
de spiegel.
Uit de stad weggestuurd door de gemeentelijke
havenmeester, die klaarblijkelijk een vooruitziende
blik had en de bui al had zien hangen.
En ja hoor, zondag 12 december was het zover.
Scheefhangend, half vol water…..

en wat bleek: Het schip was niet verzekerd!!
Gelukkig bleek de eigenaar een solvabele man die
snel maatregelen bleek te kunnen nemen. Een
enorme kraanbak gebeld, die zich vakkundig
tussen de palen doorwrong en de boot met hulp
van de omstanders in de slings kreeg.

Geen pompen, wat nu..?

Pompen, want verzopen is ’t ie al…

Een aantal leden ging met pompen aan de slag om
het schip boven water te houden en de eigenaar
werd gewaarschuuwd.
Die kwam, zag en verdween……..
En maandagmorgen was ook het bootje verdwenen. Aan het oefenen voor onderzeeer.

De pompen van de Nieuwe Waterweg boden opnieuw uitkomst; het schip werd leeggepompt en
daarna op de kraanbak gehesen. Oorzaak: invoer
koelwater van de motor kapot.
Gelukkig bleek de brandstoftank goed afgesloten
en lekte er maar weinig olie uit het wrak.
Goed afgelopen. Voor ons tenminste. Want het
had ook anders kunnen gaan.
Niet verzekerd, olielekkage, DCMR erbij, haven
reinigen, eigenaar niet kapitaalkrachtig, daaag
clubkas… Een horrorscenario.

De moraal.

We zijn allemaal weer eens met ons neus op de
feiten gedrukt. We zijn soms een beetje té aardige, joviale vereniging. Regels, zoals verplichte
verzekering en geen braggels, gelden voor de
vaste leden dus ook voor gasten.
En goede afspraken: Wat is het, van wie is het, en
een verzekeringsgarantie voordat er een aanslag
op onze verenigingskas wordt gedaan.

De dubbele bodem.

Verzekeringmaatschappijen zijn geen filantropen.
Ze geven niks weg maar willen de schade altijd op
een ander verhalen. En wat blijkt: Als een schip
zinkt door een losgeschoten invoerslang bijvoorbeeld zal men altijd vragen naar de factuur van
het bedrijf dat dit aangelegd heeft. Zelf gedaan ??
Dan kan je fluiten naar je centen !

Kijk je polis na.
Niet alleen de ratten maar ook de luiken verlieten het zinkende schip.

Hangend in de landvasten stak het dak van de
stuurhut nog net boven water. De eigenaar werd
via de vriend opnieuw gewaarschuuwd. Die kwam

Tekst : A.P. Tiggelman
Foto’s : F. Schukken.
Stelling:
Als mensen weer moeten gaan leren het hoofd boven water te houden,
zul je toch eerst het schoolzwemmen weer in moeten gaan voeren…
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BARDIENSTROOSTER 2010-2011
ZATERDAG
02-okt J .V.D.KRAAN
09-okt A.V.D.LINDEN
16-okt C.VALK
23-okt W.GILIAMSE
30-okt B.V.ROSSUM
06-nov J.JANSSEN
13-nov F.SCHUKKEN
20-nov J ORANJE
27-nov P BOTTENBERG
04-dec T.VOS
11-dec R.V.D.KUIL
18-dec M V.D.BOSCH
25-dec GESLOTEN
01-jan GESLOTEN
08-jan J MAAS
15-jan I DE JONG
22-jan D.F.V.LEEUWEN
29-jan RUBEN LINDEN
05-feb H.BOHN
12-feb M D.GRAAF
19-feb W DAALMEIJER
26-feb F.SCHUKKEN
05-mrt R V.D.LINDEN
12-mrt P BOTTENBERG
19-mrt R LEWE
26-mrt W V ERK
02-apr R WESTERHOFF
09-apr H.V.BOMMEL

ZONDAG
03-okt A KALKHOVEN
10-okt W.DAALMEIJER
17-okt G.DINGEMANS
24-okt W.V.ERK
31-okt M.V.D.BOSCH
07-nov R V.D.LINDEN
14-nov L MOSTERD
21-nov P.OPSCHOOR
28-nov G STAVENUITER
05-dec C LANS
12-dec J V.D.KRAAN
19-dec W.HOPPE
26-dec VRIJWILLIGER ????
02-jan VRIJWILLIGER ????
09-jan NIEUWJAAR RECEPTIE
16-jan D.V.DIJK
23-jan C.D.UIL
30-jan R LEWE
06-feb W GILIAMSE
13-feb T.TIGGELMAN
20-feb R KALSEN
27-feb J VERBOOM
06-mrt W KERSEN
13-mrt G DINGEMANS
20-mrt D.V.DIJK
27-mrt W HOPPE
03-apr J.D.KAPER
10-apr P OPSCHOOR

Schoonmaak rooster 2010-2011
Datum
Naam
06-okt Fam Hoppe
Fam Mosterd
Fam v.Rossum
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19-okt Fam
Fam
Fam
02-nov Fam
Fam
Fam
Fam
16-nov Fam
Fam
Fam
30-nov Fam
Fam
Fam

Kalkhoven
Janssen
Zuidema
Daalmijer
v.d.Kraan
Solleveld
d.Uijl
Gundlach
C Lans
A.v.d.Linden
v.Erk
Lewe
R v.d.Linden

14-dec Fam
Fam
Fam
06-jan Fam
Fam
Fam

Schukken
Sliedrecht
Vos
Opschoor
Tiggelman
Valk

Datum
Naam
25-jan Fam v.d.Bosch
Fam Verboom
Fam E.Lans
Fam I .d.Jong
08-feb Fam v.Dijk
Fam Dingemans
Fam Maas
22-feb Fam d.Graaf
W.Giliamse
Fam Stavenuiter
H.v.Bommel
08-mrt Fam Kersen
Fam R Linden
Fam Bottenberg
22-mrt Fam el Minoumi
Fam Bohn
R.v.d.Kuil
J Oranje
05-apr Fam Eekman
Fam Zuidema
Fam v.Leeuwen
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LADY'S DAY
Het is alweer weken geleden dat de “Dames” met elkaar in de bus
meegingen voor een daagje Lady Day-én.
Natuurlijk had dit stukje al in het clubblad van december kunnen
staan. Maar soms gaat er met de communicatie weleens wat mis.
Niet getreurd, hier komt de fotocollage van de dag die weer heel
erg geslaagd was.
Ik zie jullie graag weer op lady's day 2011 en hopen er weer een
gezellige dag van te maken.
Maar alsnog, wil ik jullie hartelijk bedanken voor de bloemen en cadeaubon die ik mocht ontvangen.
Groetjes Trudy
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Nieuwjaar-receptie
Op de Algemene Jaarvergadering lukte het de leden niet een
nieuwe clubhuiscommissaris te benoemen.
De consequentie was echter dat verschillende zaken niet meer
door zouden gaan. Eén daarvan was de traditionele
Nieuwjaar-receptie.
Dat zal toch niet gebeuren riepen enige leden!!!!
En jawel er was wel een receptie en er waren weer veel leden
die elkaar natuurlijk een Gelukkig Nieuwjaar wensten.
Bedankt vrijwilligers voor de geweldig leuke receptie.
Namens de Redactie
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Hallo Leden,
De werkbeurten hebben een aanvang genomen en ik moet zeggen dat de opkomst een pluim verdient en we er
stevig tegen aan gaan om onze outillage een grondige update
te geven.
Diverse werkzaamheden zijn begonnen.
Het noodluik voor de clubhuiskelder wordt gerealiseerd.
De nieuwe kap voor het dok zit er op.
Een stevige railing voor het dok is in de maak.
Hek gerestaureerd en een NIEUWE HAAK geplaatst zodat
het gaas heel blijft.
Diverse planken van de loopbrug vervangen en nieuwe
onderdelen geplaatst in de lampen.
In onze clubhuiskelder is MIEP KRAAK met aanhang samen met de WERVELWIND
bezig geweest met de grote opruiming.
Leden heeft u nog ideeën en/of zien jullie nog werkzaamheden die gedaan moeten worden,
meld het!
Twee zien er meer dan een!
Werkcoördinator Ger Dingemans.

Werkbeurten 20011
Werkploeg 7
19

Februari

9
26

April
November

Werkmeester;Fred Zuidema
Leden:
Willem Daalmeijer
Dennis de Graaf
Niels Lans
Jan Oranje
Giudo Schippers
Hans Slingerland
Cor Bos
Datums Bar:
19
Februari
26
November
Bep Otten
Datum 2011 Bar:
9
April
Ingrit de Jong
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In tijden van slecht weer of andere calamiteiten
wil je graag weten of de werkbeurt al dan niet is
afgelast .
Ben je zelf verhindert meld het zo spoedig
mogelijk anders staan je ploeggenoten alleen!
We proberen je hierover zo snel mogelijk
te informeren door de afgelastingen
te vermelden op onze web -site
wsvdenieuwewaterweg.mysites.nl
druk op butten MEDEDELINGEN.
Staat er niets op de website, maar twijfel je nog
steeds?
Neem contact op met werkcoordinator ;
(Mob: Tel. 06-19754843)
of Clubhuis (Tel 010-4263905)

Werkploeg 1

Werkploeg 2

8
26
15

15
5
22

Januari
Februari
Oktober

Januari
Maart
Oktober

Werkmeester; Wijnand Hoppe
Leden:
Ron van der Holst
Wim Kersen
Rob van der Linden
Aad Noordijk
Arie Jan Otten
Cor Uyl
Datums Bar:
8
Januari
15
Oktober
Eef Lans
26
Februari
Els v KempenKramer Freher

Werkmeester; Joop Verboom
Leden:
Hassan El Mimouni
Piet Boon
Hennie de Jong
Ruben Linden
Hugo Ouwendijk
Pieter Verboom
Datums Bar
15
Januari
22
Oktober
Aad Bezemer
5
Maart
Jan Maas

Werkploeg 3

Werkploeg 4

22
12
29

29
19
5

Januari
Maart
Oktober

Januari
Maart
November

Werkmeester; Jan van der Kraan
Leden:
Hennie Bommel
Rene van Gulijk
Aad Kalkhoven
Fred van der Linden
Bert van Rossem
Theo de Vos
Datums Bar:
22
Januari
29
Oktober
Wil Gilijamse Ouwens
12
Maart
Gerrit de Wilt

Werkmeester; Jan Sliedrecht
Leden:
Dick van Dijk
Joop Jansen
Rene van der Kuil
Martijn de Vries
Andre van der Tooren
Wilco van Erk
Datums Bar
29
Januari
5
November
Wil Helmig
19
Maart
Arend Mellema

Werkploeg 5

Werkploeg 6

5
26
12

12
2
19

Februari
Maart
November

Februari
April
November

Werkmeester; Cor Valk
Leden:
Peter Bottenberg
Gerard Huizer
Cees Lans
Ben Mostert
Folkert Schukken
Antoon Tiggelman

Werkmeester; Piet Opschoor
Leden:
Mark de Graaf
Hans de Kaper
Dave van Leeuwen
Ruud van Lewe
Han Prein
Ruud Stavenuiter

Datums Bar:

Datums Bar:

5
12

Februari
November
Ger Dingemans

12
19

26

Maart

2
Cees Winkelman

Februari
November
Hennie de Kok
April
Rene Westerhoff
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Zomaar op een winderige dag.
David moet de gekste capriolen maken

Waarom : Hij wilde met alle gelijk laten zien
dat je ook zonder paddle's mee te nemen op
een vlotje door de haven kan varen.
Of er van de reparatie wat terecht is
gekomen vertellen de foto's niet .

De werkbeurten in het kader van de zelfwerkzaamheid zijn weer in “ERE” hersteld.
Wat foto's van de stoere werkers,
die verwend werden in het mooie drijvende clubhuis.
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EDO
Wij zagen hem de laatste maanden niet meer bij de Watersportvereniging.
Natuurlijk hoorden we via Cees en Corrie Lans wat er met Edo aan de hand was.
Ondanks dat Kees ons, dikwijls met betraande ogen, vertelde hoe het met Edo ging
konden wij als watersporters het bijna niet geloven.
Hoe kan dat nou, zo'n vlotte onbezonnen jonge man met een fantastisch gezin,
met vele vrienden en met een positieve ambitie aan een nieuwe job begonnen.
Hoe kan dat nou ?
Ook hoorden wij........Edo is weer thuis........, er is licht in de tunnel
En dan ineens, Edo heeft de strijd verloren............
Tijdens de herdenkingsdienst zaterdag 8 januari in de Grote of St. Janskerk te Schiedam
waren er vele watersporters aanwezig. De kerk was vol en door verschillende sprekers werd
emotievol gesproken. Hadden wij watersporters hem met zijn jonge gezin meegemaakt op
clubtochten en gezellige avonden, zijn studiegenoten, jongste broer en
burgemeester Wilma Verver belichten zijn andere kwaliteiten.
Allen in verwondering dat Edo er niet meer bij kon zijn.
“Als mijn God nou voor mij is,

Wie is dan mij tegen ?

Dan werken druk en droefenis

mijn ziel tot een zegen

Dan waakt alom een engelenwacht

En zie ik sterren in de nacht

En bloemen op mijn wangen.”

Citaat uit Nathalie's voordracht.
Het was precies 48 uur na je overlijden toen onze vriendin naar me toe kwam
met een prachtige bos rozen. Die zijn voor jou van Edo.
Deze moest ik van Edo geven om je te bedanken.
Hoever kun je gaan in de liefde?
Zelfs nu je niet meer bij ons bent, laat je je liefde zien en voelen.
Grenzeloze romantiek.
De dood voorbij.
Nathalie, wij hopen dat je de kracht mag ontvangen je leven, je gezin, je werk gepassioneerd
mag doorzetten in de gedachtenis aan Edo.
Vaarwel Edo Winkelman
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Indien onbestelbaar retour: Keizermantelweg 219, 3192 VZ Hoogvliet RT
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