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40e jaargang  

Winter 2022-2023 

Nummer 158 

2022  was me het jaartje wel! We sloten het met elkaar 

af met een heuse ‘kerst’ en ‘oudejaarsborrel’, maar ook  
met de herinnering aan het trieste afscheid van leden die 
ons ontvallen zijn. Een jaar van uitersten dus ... genoeg om 
over na te praten en te denken en … als u dit leest … heb-
ben we elkaar alweer het beste voor het komende jaar toe-
gewenst en zijn we op koers in 2023! 

Ik hoop op een 
watersportjaar met 
vooral goed water-
sportweer en zon-
der al te ingrijpen-
de Corona-
perikelen.  We 
gaan in ieder geval 
een seizoen tege-
moet waarin we 
een groot deel van 
de jd geen ge-
bruik kunnen ma-
ken van de openin-
gen van de Haring-
vlietbrug. Naar 
verwach ng zal dit 
tot in september 
gaan duren, maar 
je weet maar nooit. 
Voor nu koersen we eerst rich ng de algemene ledenver-
gadering. We hopen u dan de nieuwe concept-statuten en 
reglementen te kunnen presenteren. Wat we nog meer 
tegen zullen komen?  

Ac e op het terrein! We kunnen verder met de speelgele-
genheid op het terrein en natuurlijk het nodige onderhoud.  

We zullen ook een jaar tegemoet gaan waarin we nieuwe 
gezichten in de organisa e van de vereniging gaan zien. 
Nieuwe kandidaten voor in het bestuur, een nieuw wed-
strijdteam en hopelijk veel geslaagde evenementen.  

Wat het ons allemaal ook gaat brengen, het belangrijkste is 
dat we allemaal een fijn watersportjaar zullen beleven met 
voor elk wat wils. Als alles wat drij  ook zoveel mogelijk 
vaart, komt dat beslist goed!  “Ik heb er zin an…”    

Rob  

Redactioneel  
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Van de bestuurstafel … 
Beste leden, 

Allereerst de allerbeste wensen voor 2023!                                                      
Tijdens de nieuwjaarsborrel heb ik al even teruggeblikt op 
het afgelopen jaar. Heel veel vaarplezier, wedstrijden en 
evenementen, hi e, droogte, heel veel “groen” in de ha-
ven, een hardnekkige legionellabesme ng in het drinkwa-
ter en natuurlijk ons 50 jarig jubileum. 

Een jaar met zorgen maar 
ook een jaar om dankbaar 
op terug te  kijken. 

En dan nu het nieuwe 
jaar. Wat brengt het ons?                                                  
Het bestuur is samen met 
2 vrijwilligers bezig met de 
nieuwe statuten. Het eerste deel is bijna klaar en daarover 
zullen jullie binnenkort ingelicht worden. De func eom-
schrijvingen van de diverse bestuursfunc es en commis-
sieleden zijn ook klaar.  

Wie zich aanmeldt om de vereniging met raad en daad bij 
te staan wil natuurlijk weten wat er van hem/haar ver-
wacht wordt. Nu kunt u direct zien  wat er van u verwacht 
wordt. 

Tevens is er een werkgroep bezig met een onderzoek naar 
de haalbaarheid van het uitdiepen van de haven. En wat 
dit gaat kosten. We hopen zo dat alle schepen in de toe-
komst weer zonder problemen de haven in en uit kunnen 
varen. 

Omdat Kees Sto ergen het  havenmeestersteam hee  
verlaten waren we dringend op zoek naar nieuwe haven-
meesters om ons team te versterken. En dat is gelukt! 
Binnen 1 week zelfs. Kees: bedankt voor al jou werk bin-
nen deze groep. Maartje, Truus en Bart welkom en be-
dankt voor jullie enthousiasme en bereidheid. TOP! 

Op de eerstvolgende ledenvergadering komen we zeker 
terug op het invullen van vacante func es. Onze haven-
commissaris Henk Akkerhuis stopt om gezondheidsrede-
nen en ons bestuurslid technische zaken, Joost vd Burg 
stopt omdat hij zich meer op andere belangrijke zaken wil 
richten.  

Genoeg verandering dus. Mag ik ook op uw inzet rekenen? 

Met vriendelijk groet, 

Gezina van Hoorne, Voorzi er. 

 

‘’ Vogelvrij recept” 
Pieter en ik gaan ’s zomers graag een weekendje met onze 
Vogelvrij (ETAP 26i) het Haringvliet op, rich ng Hellevoet-
sluis / Stellendam. En dan vinden we het heerlijk relaxed om 
aan een gele boei of voor anker te overnachten. Dan voelen 
we ons ‘zo vrij als een vogel.’ 

Een potje warme maal jd wordt dan op prijs gesteld, maar 
moet ook wel eenvoudig te bereiden zijn op de 2 pi er. Dus 
dan komen de rijst van UNCLE BEN’s en één van ‘mijn Mars 
potjes’ uit de fabriek in Oud-Beijerland heel goed van pas.  

Ik noem het: Boot-cuisine 

INGREDIENTEN: 

200g kipblokjes 
400g gesneden groentenmix 
125g UNCLE BEN’s Langkorrel of Basma  rijst 
1 potje overheerlijke Seeds of Change of UNCLE BEN’s 

saus (Curry, Kanton of Chilli). 

BEREIDING: 

· Kook de rijst in 12-14 minuten gaar (klee  nooit, kan 
niet  mislukken) 

· Wok de kipblokjes tot goudbruin 
· Voeg de groentenmix toe en wok gedurende enkele 

minuten gaar 
· Voeg de saus toe en laat het nog even doorpru elen. 

Serveer in een campingbordje en eet het lekker buiten 

Over “de kook”  
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‘op schoot’, genietend van de on-
dergaande zon en een glaasje … 
Oh ja…. 

Sinds 2022 hebben we een CADAC 
Safari Chef, waarin we buiten in 
de kuip kunnen wokken, maar ook 
in kunnen afwassen (echt han-
dig!!). Maar ook om heerlijke pan-
nenkoeken te bakken voor het 

ontbijt. Met spek en met appel. Echt een aanrader. 

Bethy van den Heuvel. 

Openings jden clubhuis 

November t/m maart 

Zaterdag: gesloten 

Zondag: 15.00 - 17.00 uur  

NB. Bij gelegenheid (bij mooi weer of andere redenen) kun-
nen op andere dagen roula eteamleden of bestuursleden 

eveneens het clubhuis openen. 

Klaverjassen. 2022-2023.  
org. Kees Sto ergen (Klaverkees) 

 
De eerste keer na Corona!  2 jaar hee  deze gezellige ac vi-
teit s lgelegen.  
Door een communica ef misverstandje beleefden we een 
enigszins valse start met wat minder deelnemers. Maar die-
genen die er waren hebben voor een super gezellig avondje 
gezorgd.  
Meedoen? Je bent welkom. Bel even naar Kees Sto ergen 

0651-0744500. 
De volgende kalverjasdata zijn: 27 januari, 17 februari en 24 
maart. 
 
       De uitslag van 2 december 2022; 

André van Brakel  5531 punten 
Pia Sto ergen   5052 punten 
Lucy Corbeau   4363 punten 

        Meeste roem 

 Gina Dinkla  650 punten 
        Meeste  “Pit” 
 Bart van Dalsum  2 keer 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gelukkig nieuwjaar! 

Allemaal... 
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‘Met de Josefien naar Zweden’ deel-2 
Met de  Eendracht op reis van 20-06-2022 t/m 28-06-2022 

Maandag 20 juni. 

Na onze rustdagen in Varberg zijn we op de Eendracht ge-
stapt. De welbekende  Nederlandse driemast schoener, waar 
je een reis kan boeken. Dit is voor ons een bekend schip, we 
hebben er al vele reizen als opstapper meegevaren. 

Al deze reizen was het concept meehelpen met het schip 
varen, 3 wachten gedurende 24 uur. Deze reis is echter an-
ders, we hebben geen wachten, meehelpen mag maar hoe  
niet. 

Wel met het hijsen van de zeilen; dan is het alle hens aan 

dek en meehelpen. Ook is er een host, hij heet Joost, een 
soort reisleider die in de havens excursies en  s’ avonds leuke  
dingen organiseert. Ik vind het prima; lekker uitrusten van 
onze zeilreis. Mieke niet, die wil liever het oude systeem 
maar gedurende de reis hee  ze maar 1 nacht een wacht 
gelopen. 

Het schip komt uit Holland en hee  een voorspoedige reis 
gehad. De haven van Varberg ligt intussen vol met Neder-
landse schepen, wij eerst als enige, daarna de Eendracht en 
later een ental forse motorjachten, een club die ca 2 maan-
den vanuit Nederland naar Noorwegen en Zweden varen. 
h ps://youtu.be/hqYQ8bdEyOQ 

 
Vertrek dinsdag 21 juni  uit Varberg 

Na de veiligheidsinstruc e en sloepenrol wordt de lier in-
struc e gedaan dan worden de zeilen gehesen en ze en we 
koers naar Lysekil.  

h ps://youtu.be/IQHia-URx40 

Aankomst Lysekil woensdag 22 juni ( ca 70 mijl ten noorden 
van Varberg) 

In Lysekil gaan we met een gids door het plaatsje. We begin-
nen bij een fontein en beeldenmuur in een park, deze beel-
den laten de ontwikkeling en verschillende beroepen zien die 
het plaatsje kent, zoals de haven, de steengroeve, graniet, de 
houten huizen en de kerk. We lopen door het plaatsje en 
eindigen bij de kerk die we ook van binnen bekijken.  

h ps://youtu.be/q0PlPeg1Jww 

donderdag 23 juni van Lysekil naar Fjallbacka ca 40 mijl 

h ps://youtu.be/BDNGxYFLLhQ 

In de nacht zijn we van Lysekil naar Fjallbacka gevaren, hier 
gaan we vrijdag het midzomerfeest vieren. De tocht van open 
zee naar  Fjallbacka is prach g; een kronkelende route tussen 
rotsen door.  Voor de Eendracht met een lengte van 50 m een 
nauwe vaargeul waar behendig gemanoeuvreerd moet wor-
den. 

S’ avonds aan boord krijgen we uitleg van een Zweeds meisje, 
dat ook als opstapper meevaart, hoe het midzomerfeest wordt 
gevierd. Het begint met opstellen van een soort totempaal ver-
sierd met takken. Iedereen is sierlijk gekleed en op het hoofd 
een bladerkrans, en in optocht gaan ze zingend om de totem-
paal lopen/dansen, een soort vogeltjes dans. We oefenen het 
lied en de dans zodat we mee kunnen doen we komen zo al 
aardig in de sfeer. 

 
Vrijdag 24 juni Midzomerfeest Fjallbacka 

We gaan al vroeg met de tender  naar de wal, we liggen nl. 
voor anker. Dan gaan we een spannende wandeling maken 
door een steile nauwe kloof naar boven waar we een prach g 
uitzicht over de baai hebben. 

Het is prachtweer en het uitzicht is schi erend, we blijven hier 
enige jd en gaan dan via een minder steile route terug naar 
het centrum. 

We pakken een terras en wachten met een koele drank en een 
ijsje op het Midzomerfeest. Dat duurt even maar dan gaat het 
feest beginnen, het is nogal druk en we besluiten op het terras 
te blijven, dit ligt wat hoger en zo hebben we er beter zicht op. 

Daardoor blijven we toeschouwer en kunnen we niet mee  dan-
sen en zingen, maar het is er zo druk er is te weinig plek om 
mee te doen. Ook is het erg warm, een record;  26 gr celcius. 

Het is betrekkelijk snel voorbij na een kwar ertje is het over en 
gaat iedereen wat drinken op een terras of voor hun zomerhuis 
met veel drank en een barbecue. 

Wij beperken ons tot niet-alcoholische dranken, deze zijn hier 
nogal prijzig. Wij gaan weer aan het eind van de middag aan 
boord en vertrekken naar Risor in Noorwegen. 

h ps://youtu.be/5RnvmWupY_c 

Als we in de avond de plannen voor de volgende dag bespre-
ken, stelt Mieke voor om Kees Verkerk aan boord uit te nodi-
gen, hij woont daar in de buurt, ca 100 km, en runt een cam-
ping in Hamresanden. 
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De reac e was; wie is dat? Duidelijk dat er een genera e 
kloof is. Mieke hee  nog wel telefonisch contact gezocht, 
maar er werd niet opgenomen. (Camping is verouderd vol-
gens reviews op internet) Kees Verkerk is ook al op lee ijd, 
80 jaar. 

Zaterdag 25 juni Fjallbacka naar Risor ca 65 mijl 

Aankomst Risor in de middag na 65 mijl varen, zeilen en op 
de motor. Het weer is schi erend; volop zon, we verken-
nen het stadje en de uitgebreide jachthaven met karakte-
ris eke overnaadse roei-jollen.  

We nemen een steile weg en komen op een rots met over-
zicht over de haven en de plaats Risor. Ook zien we bun-
kers en loopgraven, overblijfselen van wereldoorlog 2 .  

h ps://youtu.be/nsiX4vqYqAA 

In de middag hebben we een lokale gids, die ons de plaats 
laat zien. Het is een oudere man verkleed met lange man-
tel en een staf met een knots aan het eind. Hij is moeilijk te 
verstaan, maar we beginnen in het oudere deel van Risor, 
dit is het meest authen ek.   

Na een betrekkelijk korte route zijn we weer bij de boot 
terug en gaan wij zelf met een veerpontje naar een eiland 
om daar te wandelen.  

Het is een klauter par j over rotsen met geweldige uitzich-
ten. Er komt ook plotseling een mist opze en we zien het 
plaatsje zelfs niet meer, gelukkig is het maar jdelijk. Na 
een koele dronk gaan we weer terug met het veerpontje. 

Zondag 26 juni Risor 
naar Marstrand 

Na het ontbijt zijn we 
gaan zwemmen langs 
de haven kade, het 
water is fris maar het 
is heerlijk. Begin van 
de middag vertrekken 
we naar Zweden naar 
de plaats Marstrand. 

Het weer is nog 
steeds goed en we 
kunnen zeilen, later 
als de wind wegvalt 
verder op de motor. 

Maandag 27 juni 
Marstrand 

Aankomst 9.00 uur in Marstrand na ca 70 mijl varen. We gaan 
voor anker en met de tender worden we naar het plaatsje ge-
bracht. We maken een wandeling door de plaats langs de haven 
en een rots pad langs de kust. Ook bezoeken we het 17° eeuwse 
fort  Carlsten, wat ben ik blij dat ik niet in de 17º eeuw ben ge-
boren. We zien onherbergzame ruimtes, cellen voor gevange-
nen en martelkamers, wat zijn we toch een gewelddadig ras.  

h ps://youtu.be/BwIx9xu9urk 

Om 14.00 uur moeten we weer inschepen om de laatste etap-
pe, weer naar Varberg te starten. Het weer slaat om en we krij-
gen regen, dat komt slecht uit want we hebben vanavond als 
afscheid een barbeque op het achterdek, genaamd de theetuin. 
Dit is wel met dekzeilen droog maar het gaat toch langs de rand 
druipen en het wordt fris. We laten ons niet kennen en het is 
allemaal heerlijk en gezellig. 

 
 Dinsdag 28 juni Varberg 

Aankomst ca 8.00 uur in Varberg, prima op jd voor een groep 
opstappers die een vlucht moet halen. Wij gaan weer naar onze 
eigen boot, de Josefien die sierlijk op ons ligt te wachten. 

En om 10.00 uur varen we de haven van Varberg uit, nadat we 
nog langs de Eendracht varen en de scheepshoorn laten loeien. 
Met uitzwaaien vanuit beide boten, beëindigen we een geweldi-
ge vakan e week op de Eendracht. 

 
Terugreis naar De Hitsert 28juni – 18 juli ca 500 mijl 

Helaas ontbreekt de jd om  dit uitgebreid te beschrijven, maar 
de video’s spreken voor zich hierbij de links: 

h ps://youtu.be/HgpYR8eq9HY      

h ps://youtu.be/t9Kd2H6ZM7E    

h ps://youtu.be/gOeQLBfAHT4 

Voor heenreis zie ook m’n video op Youtube . 

h ps://youtu.be/10_aLnbr4xY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Kees Buitendijk 
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Klompzeilen 13 november 2022 

Voor de derde keer hardzeilen voor de klompen. In de haven is 
het las g om een mooie baan vinden. De wedstrijdleiding had 
ook grote moeite de uitslag vast te stellen. Een lid ( andere 
vereniging erelid) stelde daarom voor naar Tiengemeten te 
varen. Het bestuur dacht er lang over na. 

Toen de weersverwach ng oostenwind 2 b  aangaf en flink 
wat zon, was het bestuur er over uit, dat we het Vuile Gat over 
konden steken. 

Joop Kingma en Bart de Klerk traden tot het deelnemers veld 
toe, ze zijn met plezier ontvangen. 

Normaal bestaat het team van de klomp uit de schipper en zijn 
maat. De schipper laat de boot starten en zijn maat moet hem 
omdraaien als die de baan overgezeild is. Om nou alle maten 
naar Tiengemeten te laten afreizen vond het bestuur niet zo’n 
goed plan. Daarom werd er een volgboot geregeld; de Alida 
van Mark Hensen, met een 60 pk  buitenboordmotor. Hartelijk 

dank Mark ! 

Om 12.00 uur begon het palaver waar de situa e werd uitge-
legd en Henk Akkerhuis en Bart de Klerk besloten uit varen 
als startschepen en om de schippers plaats te bieden de 
wedstrijd te volgen. De wedstrijdleidster Yvonne Kersten 
nam plaats in de volgboot samen met Bert de Beijer als su-
perdraaier en berger van de klompen die gefinisht waren. 

 

Vlak voor de start meldt tot onze verbazing TV Rijnmond 
zich .  Er moest een interview gegeven worden door een lid 
(andere vereniging erelid) en onze wedstrijdleidster. 

Dan de start. Het één minuut sein werd gegeven en één mi-
nuut later waren alle klompen onderweg naar Tiengemeten. 
Dat was de bedoeling. Maar de klompjes voeren niet naar 
dat eiland. Ergens tussen de VG 13 en Tiengemeten hee  de 
wedstrijdleidster een denkbeeldige lijn getrokken tussen de 
2 meter tonnetjes en daar hee  onze superdraaier de 
klompjes met de boegspriet weer naar de Rede van de Hit-
sert laten gaan.  

 

De finish was behoorlijk spannend. 1e was de Walrus van 
Kees Sto ergen. 2 en 3 waren  moeilijker te zien. Dat zou 

een fotofinish geweest zijn maar het rolletje was op. Maar, 
toen werden, met het blote oog, 2e de OH 29 van Rob Mooij 
en 3e Boosoog van Bert de Beijer.  
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De strijd voor plaats 4 en 5 , ook met het blote oog, want het 
rolletje bleef op, bleef zeer spannend; 4e Hans Sap en 5e 
Kootje KD 85 van Wim van Dam. 

Nummer 6: van Henk Akkerhuis  

Nummer 7: Klompidoe van Joop 
Kingma 

DNF : De houten klomp van Bart 
de Klerk wegens onreglementair 
omdraaien. 

Ook had een lid (andere vereni-
ging erelid) een protest. Een pro-
testcommissie hee  de vereni-
ging van klompzeilers niet, pro-
testeren hee  dus geen zin. Het 
protesterende lid ( andere ver-
eniging erelid) doet niet meer 
mee J. 

De wedstrijdleidster hee  toen 
de winnende Schippers hun prij-
zen toebedeeld en de poedelprijs aan de DNF  Bart de Kerk. 
Yvonne bedankt.                

      Bert & Rob 

 

PS Het protesterende lid ( andere vereniging erelid) doet na wat 
oude jenever toch maar weer mee. 

‘Klompzeilers de Friese Klomp’  

Eigenaar/schipper  Klompnaam 

Henk Akkerhuis  ε  

Bert de Beijer  Boosoog 

Wim van Dam  Kootje KD 85 

Joop Kingma  Klompidoe 

Bart de Klerk  KZN  

Rob Mooij   OH 29 

Daan van der Repe  

Hans Sap   Binnenmaas 1   

Kees Sto ergen  Walrus  

Mar Augus jn  Mariebelle (Open Klasse) 

Luc van Dam †  Seal 

Cees de Wolf (Bonaire) Wolf  

Arnout Anneveld  In aanbouw  

Sep van der Ban   In aanbouw  

Joost van den Burg  In aanbouw  

Jelle Dragt   In aanbouw  

Mila Dragt   In aanbouw  

Roelof Kok   In aanbouw  

Joep Mooij   In aanbouw  

Nieuws van het haventeam 
Met het nieuwe seizoen al weer dichtbij even terugkijken 
naar het vorige , voor wat betre  de Havenmeester zaken. 

We hebben in 2022 
elke dag in elk geval 
een havenmeester op 
de haven gehad. Dat 
viel niet al jd mee, de 
gemiddelde lee ijd 
ligt nogal hoog , dus 
er gaat nogal eens 
wat stuk aan  een 
havenmeester, dat 
wordt dan wel weer 
gerepareerd , maar 
gee  af en toe wel 
wat zorgen. 

We hebben  2 keer 
vergaderd om alle 
neuzen weer dezelfde 
kant op te krijgen en 
de nieuwe boekings-
systemen te begrijpen en we hebben weer teambuilding 
gedaan met de BBQ, met de partners, natuurlijk met Yvonne 
Kersten en Rob van der Graaf die we in ons team hebben 
geadopteerd. Het aantal passanten was niet om over naar 
huis te schrijven, maar zal dit jaar , met de dichte Haring-
vlietbrug niet veel beter worden. Gelukkig kwamen er wel 
veel Campertjes langs 

Voor het nieuwe seizoen nemen we afscheid van Kees 
Sto ergen, stopt als Havenmeester om persoonlijke reden. 
Kees bedankt voor de grote bijdrage , je was veel op de ha-
ven, dat kwam vaak goed uit!!!Voor het nieuwe seizoen heb-
ben we versterking van ons team gevonden in de personen 

Maartje van Doodewaard en Truus Koopman die allebei po-
si ef reageerden op het telefoontje. Ook Bart de Klerk komt 
ons helpen en wordt onze keeper voor de doorgelaten bal-
len. Alle drie welkom!! 

We hebben er zin in en kijken uit naar het nieuwe seizoen!!
Dirk Griffioen. 
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Terugblik op 2022 
Iedereen zal een bepaald gevoel hebben over het afgelopen 
jaar 2022. Dat kan heel leuk en mooi zijn maar natuurlijk ook 
verdrie g. Dit begin klinkt wat zwaar maar toch…………… 

Ik beperk mij nu tot de Watersportvereniging en dan kijk ik 
terug op een bijzonder 2022. 

In het begin van 2022 had ik het besluit genomen om als voor-
zi er te stoppen. In de zomeredi e van de Kaaipraat schreef ik 
hier al meer over. Zodra beslissingen en meningen voor je zelf 
op een soort automa sche piloot komen te staan, moet je 
stoppen. Hierdoor krijgen nieuwe ideeën de ruimte. In de voor-
jaarsvergadering vielen mooie woorden en lo ui ngen mij ten 
deel en mocht ik als afscheidscadeau een modelbouwdoos van 
de sleper De Zwarte Zee ontvangen. Juist dit was iets wat ik 
al jd al van plan was om mee te starten. Een schot in de roos.  

Het schip vordert gestaag. De zomer verliep met een mooie 
vaartocht door België en Frankrijk en daarna stond al snel de 
najaars-ledenvergadering op de agenda. Na vele jaren ging ik 
nu een keer als gewoon lid met  Margot, ergens in de zaal 
zi en Het voelde vreemd maar wel lekker ontspannen vrij. 
Vooraf gaand aan de vergadering stuurde ik nog een mailtje 
naar het bestuur met wat ongenoegen en met de vraag de mail 
in de ledenvergadering te behandelen. IK dacht: We zien wel 

wat er van komt. In de loop van de vergadering verzocht 
de voorzi er, Gezina, mij de vergadering te verlaten. 
Mijn conclusie was dat mijn mail besproken zou worden. 

Wachtend met een biertje in mijn hand in de keuken 
werd ik al snel weer terug geroepen. Een staande ova e 
viel mij ten deel en verdwaasd werd ik naar voren ge-
vraagd. Op dat moment werd mij verteld dat de vergade-
ring mij als erelid van 
de vereniging hee  
benoemd. Pffff. dat 
was nogal wat. Meest-
al lees je dat van een 
ander en ervaar je het 
niet voor jezelf. Het 
rijtje van ereleden bin-
nen de vereniging is nu 
5 waarvan er 2 zijn 
overleden. Beste le-
den: Dankjewel voor 
dit vertrouwen. Met 
een mooie bos bloe-
men gingen we huis-
waarts. 

Het jaar is nog niet ten einde omdat het 50 jarig feest 
nog in de agenda staat. Ook hier ging ik als gewoon lid 
naar toe zonder func e, geen toespraken voorbereiden 
en heerlijk genieten van datgene wat de jubileumcom-
missie allemaal hee  voorbereid. 

Even na vijf uur was de zaal al behoorlijk gevuld. Gezellig 
kletsen met de diversen en de klok ging al snel naar half 
zeven. Op dat moment zou er wat bijzonders gebeuren 
zoals dat op de uitnodiging stond. Samen met Margot 
gokte ik welke belangrijke spreker er wel zou komen 
maar we kwamen er niet uit. Ook Margot wist van “niets 
“ althans dat zei zij.  

Het werd voller en voller. Ton Haakman vroeg om bij de 
microfoon wat ruimte te maken. En jawel om precies 
18.30 uur deed Burgemeester Apthroot compleet met 
ambtske ng zijn intrede. Na een paar welkomst woor-
den werd ik naar voren geroepen en zonder enig idee 
waarvoor. In een flits was ik er van overtuigd dat ik als 
oud voorzi er een cadeau voor de vereniging van de 
Gemeente Hoeksche Waard in ontvangst mocht nemen. 
De goed bespraakte burgemeester gaf een lange opsom-
ming wat ik zoals in 50 jaar voor de vereniging gedaan 
had met daar bovenop 30 jaar kerkenwerk etc. Inder-
daad een heleboel maar zo gaat dat zonder dat je het 
weet. Bij het zien van familie en vrienden van buiten de 
vereniging viel het kwartje pas en dat er een lintje te-
voorschijn kwam. Tot wel enkele weken daarna kwamen 
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van verschillende hoeken de felicita es nog steeds binnen. 
Ja, inderdaad best wel apart op zo’n onderscheiding te krij-
gen. 

Het voor mij bijzondere jaar 2022 sluit ik af met de Jubile-
um commissie o.l.v. Bert de Beijer te bedanken voor dit 

ini a ef voor een koninklijke onderscheiding. Tot slot dank 
ik mijn Margot voor het jarenlange begrip voor mijn niet 
thuis zijn en al jd wach e tot de auto weer op de oprit 
stond.  Ik wens jullie een mooi vaarseizoen.  

Wim van Dam. 

De brug … 
Vanaf 1 januari is de renova e van de Haringvlietbrug een 
feit. Na 2 jaar ‘prutsen’ met doorvaarten en oponthoud van 
het verkeer staat het sein voor de werkzaamheden einde-
lijk op groen. Dit betekent wel dat we nog een aanzienlijk 
deel van het komend seizoen te maken krijgen met afslui-

ngen en stremmingen. Rijkswaterstaat hee  een handige 
planner voor de werkzaamheden opgesteld die ook in de 
plaatselijke bladen is versche-
nen.  

U vindt deze planner op het 
mededelingenbord in het 
clubhuis en op de website. 

 Vanwege de omvang van het 
schema is deze publica e niet 
op maal leesbaar in deze 
uitgave van de Kaaipraat. Er 
zijn verschillende consequen-

es nav. dit onderhoud. Het 
wegverkeer ondervindt op 
geze e jden stremmingen 
en wordt soms afgesloten.  

Wij  watersporters  hebben 
een extra uitdaging vanwege 
het stoppen van alle  openin-
gen tot medio september. 

Schepen die hoger zijn dan 12,5 m kunnen de brug dan niet 
passeren en zullen andere routes moeten kiezen om bijvoor-
beeld naar de Zeeuwse wateren te varen. ‘Buitenom’ via Stel-
lendam is een prima oplossing maar niet iedereen hee  daar 
ervaring mee. We houden u op de hoogte.      

Red. 
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Interview met … 

We maken kennis met een watersporter in 
onze haven. 
 
Hoe heet je? Reimer de Graaff 
Heb je een partner en wat is haar / zijn naam? Hermi 
En ook kinderen?  Lo e 
 
Wat is je beroep? 
Projectleider/adviseur bij Deltares in Del . Toen ik daar 27 
jaar geleden begon hee e dit nog het ‘Waterloopkundig La-
boratorium’. Met driedimensionale computermodellen doen 
we onderzoek naar bijvoorbeeld de waterkwaliteit of de im-
pact van klimaatverandering in meren, rivieren en kustgebie-
den.  
Een mooi voorbeeld van de gesimuleerde stroming in het Rijn
-Maasmond gebied is te zien in deze video: h ps://
vimeo.com/434717108/7cbb3b8ad5.   
 

 
 
Heb je buiten de watersport nog hobbies? 
Houtbewerking. Ik heb er alleen veel te weinig jd voor en 
onze garage staat vol met fietsen… In het mahoniehout van 
mijn Draak durf ik niet te zagen. In het dek wel, die is van 
mul plex (niet doorvertellen..), maar dat hoe  gelukkig niet 
zo vaak. 
 
In welke plaats woon je? Del  
 
Sinds wanneer heb je je (eerste en tweede) boot , welke 
naam  en in welke box ligt deze? 
Mijn eerste en enige boot is de Blauwbaard. Box 3.  
 
Is het een motor- of zeilboot,  welk merk en lengte? 
Een Draak van 9m lang en 2m breed.  
Wanneer heb je voor het eerst met je (eerste) boot gevaren 
en waar was dit? 
Bij Stad aan het Haringvliet. Erg spannend! Ik heb hem in 
Loosdrecht ‘uit de loods’ gekocht en met een vrachtwagen 
laten vervoeren naar Stad. De eerste meters gaven meteen al 

het ‘wauw’ gevoel. En dat was niet alleen omdat de zeil-
la en er één voor één uitvlogen. 
 
Waarom heb je gekozen voor onze haven? 
Vanuit Stad voer ik er regelma g langs en vond het er 
gezellig en kleinschalig uitzien. Na een gesprek met Jaap 
stond ik op de wachtlijst en kon al snel overvaren. Vanuit 
Del  is het denk ik ook het meest dichtstbij gelegen haven 
op groot binnenwater. Met weinig verkeer red ik het in 35 
minuten. 
 
Wat zijn de vaargebieden? 
Alles tussen Hellevoetsluis, Willemstad, Zuidland (van/
naar de winterstalling) en het Volkerak.  
 
Welk gebied wil je varend nog gaan bezoeken? 
Dit jaar willen we het oostelijke deel van de Oosterschelde 
gaan ontdekken. Wat me ook erg mooi lijkt is de Oostzee, 
bijvoorbeeld ten zuiden van Kopenhagen of langs de 
Zweedse en Finse eilanden. Maar dan wel met een ge-
huurde boot. 
   
Heb je cursussen gevolgd  en welke? 
In mijn jeugd zeilles bij Nau lus in Kerkdriel, een zeilweek 
in Friesland en een paar jaar geleden CWO-Zeezeilen 1 en 
2 in Scheveningen. Die laatste moet ik nog een keer afron-
den. 
 
Wat is de meest ver weg gelegen plaats waar je varend  
geweest bent? 
Met Blauwbaard zijn we nog niet verder gekomen dan 
Oude Tonge. Mijn verste en langste zeiltocht was van 
Scheveningen naar Lowesto  en terug jdens de CWO 
cursus, maar dat was driekwart motoren omdat er nauwe-
lijks wind stond. 
 
Wat is de minst plezierige of  slechtste  ervaring die je tot 
nu toe varend hebt meegemaakt? 
Op weg naar Den Bommel een motorjachtschipper die 
niet ople e en ons met grote snelheid bijna ramde en in 
Griekenland een spontaan omgevallen mast.  
 
Natuurlijk willen we ook de leukste ervaring  of gebeur-
tenis  weten. 
Elke weekend-tocht met Hermi, Lo e, moeder, buurman, 
zwager, vriend, collega of wie dan ook, of een ochtend- of 
middagrondje Tiengemeten. Dat verveelt nooit!  
 
Heb je nog aanbevelingen voor onze haven?  
Niet echt. De haven hee  alles wat ik me kan wensen.  
 
Heb je ideeën mbt cursussen, informa eavonden of tech-

10 
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nische instruc es welke in de wintermaanden in het club-
huis georganiseerd zouden kunnen worden? 
Als er iemand is die kan laten zien hoe je een buitenboord-
motor een beurt gee ... 
 
Wil je nog wat kwijt?  
Ja: een set vergeelde zeilhandschoenen, een elektrische 
tos apparaat (in de vorm van een koe) en een lekke stoot-
wil. Geweldige aankopen die ik op één van de veilingen na 

een voorjaarswedstrijd heb gedaan 😊 
 
RADAR 
Over ONZE website! 

Deze radar houdt zich bezig met onze website! Daar vind je 
leuke links naar ar kelen zoals met een groep motorjachten 
die een rondje BelgIë doen met informa e en foto’s; dat 
deden wij voor een groot deel ook met de “Stoffy zonder 
mast”.  

Heel interessant beschreven, je 
zou zo weer gaan! De Maasval-
lei door de Ardennen, indruk-
wekkende bootli en enz. enz. 
De fana eke fietsers onder ons 
nemen vast wel  de racefiets 
mee! Je komt namelijk zelfs met 
je boot in Geraardsbergen; die 
beruchte muur weet je wel?  

 

Waar vind je dit op de website? Ga naar het blokje “Varen 
Magazine”. Dat is het Belgische watersportmagazine, scroll 
door naar beneden naar het onderdeel “Reisverhalen”.  En 
inmiddels zul je dan in datzelfde blad nog veel meer interes-
sants zijn tegengekomen. 

En dan verder met “Racen rond de wereld”; de op 15 janua-
ri in Alicante gestarte zeilers met superjachten;  Daar krijg je 
veel informa e over in de “Zeilen”.  Ga naar  “Zeilen 
Nieuws” en vervolgens onder het kopje “The Ocean Race” 
het ‘live blog’.  
 

Als Roos Bähr haar best doet vermeldt ze daar elke dag de 
nieuwste informa e. Je vindt daar ook de link naar de 
“tracker” op de kaart met posi e, koers, snelheid, onderlin-
ge afstand, windrich ng en –kracht. 
 
Op de organisa e-website (google) “  The  Ocean  Race” 
staat natuurlijk ook alle informa e maar dan in het Engels. 
Heel interessant zijn de dagelijkse video’s rechtstreeks van-
af de boten en dan zie en hoor je pas hoe ongelooflijk hard 

dat zeilersleven is bij snelheden tot wel 70 km/u.  
Geen comfort en elke golf is een dreun dwars door je lijf. Je 
zit met z’n allen con nu binnen in een afgrijselijk kale elek-
tronische herriebak.  
 
De dag na de start zagen we ze op de horizon voorbij ko-
men (wij waren in Nerja aan de zuidkust van Spanje). En de 
daaropvolgende nacht was het afzien op zee. Snoeiharde 
tegenwind op weg naar Gibraltar. Eén Nederlandse schip; 
de Jajo. Nederlanders aan boord van andere schepen: Ro-
salin Kuiper (Malizia, Duitsland), Jolbert van Dijk (Genova, 
Oostenrijk)  Arianne van de Loosdrecht (WindWhisper, Po-
len) Annemieke Bes  (Viva Mexico). 
Onder de andere knoppen van de website is zoveel interes-
sants te vinden: “Watersport TV-online”, “KNRM-Info”, 
“Nederlandse Kustwacht”, “KNWV watersport en regelge-
ving”, Alles staat tot je beschikking over onderwerpen van 
Haringvlietbrug t/m boegschroef.  
 
Veel leesplezier op onze eigen website! 

11 
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22! 

‘It giet oan!’ 
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In memoriam Piet Bakker 
Dit najaar overleed Piet Bakker één van de leden uit de begin-

jd van de vereniging. We vonden het gepast om het jdens de 
laatste ledenvergadering uitgesproken ‘in memoriam’ ook hier 
te plaatsen. 

Na enig zoekwerk in het verleden hebben we vastgesteld dat 
Piet het lidnummer 243 had. Dat betekent dat Piet ca. 40 jaar 
van de vereniging lid is geweest. 

Piet is geboren op 21 februari 1943 en is overleden op 29 sep-
tember 2022. Hij was vaak een ‘alleengaande’ watersporter.  

Vaak voer hij met zijn stalen Wibo alleen de haven uit en stak 
het haringvliet over naar de Ventjagersplaten. Ging daar 
zwemmen en borstelde zijn onderwaterschip. Kwam terug en 
deed zijn dutje in de kuip. 

In de namiddag stapte hij dan weer op zijn fiets naar huis in 
Oud-Beijerland. De goedlachse Piet groe e iedereen maar tot 
een praatje kwam het zelden.  

Daar tegenover staat dat als je bij zijn boot wel een praatje 
maakte en informeerde naar zijn gezondheid, dan kwam je niet 
uitgepraat en bleef hij op mis sch over zijn herstel. 

Afstand van zijn Wibo hee  hij nooit kunnen doen met wat 
oplap- en laswerk is hij zijn boot trouw gebleven. Het varen 
hee  het hele leven van Piet beheerst. 

Hij begon als elektricien op de grote vaart. Daarna voer hij als 
schipper op het pontje naar het waterleidingbedrijf op de Be-
renplaat. Tot slot voer hij met zijn Wibo tot de dag dat het echt 
niet meer kon. 

Ondanks de afnemende gezondheid kwam hij toch met zijn 
scootmobiel naar de haven en reed dan in zijn achteruit het 
tegelpad af naar zijn boot. Met dit beeld voor ogen gedenken 
wij Piet met een ogenblik s lte. 

    _______ 
Op 11 november  overleed ook Albert Bus, eveneens lid van onze ver-
eniging. Tijdens de volgende ledenvergadering zullen we kort s lstaan 
bij dit trieste nieuws. (red.) 

     

Najaarsrondje met de Bersama... 
 
Na een heerlijk seizoen besloten we om het jaar af te 
sluiten met een rondje Brabant. 
4 oktober vertrokken met onze Excellent 960 OK naar 
de Biesbosch. We kozen voor een overnach ng op de 
Petrusplaat. Grappig was dat het helemaal uitgestorven 
was.  
Zowel de Rietplaat als de Petrusplaat waren leeg. Dat is 
pas keuze stress… Hier nog even lekker gezwommen. 
Dat zou de rest van de reis niet gaan lukken vanwege de 
haven-overnach ngen. 

 
 
De volgende dag volgden we de Ruigt in zuidoostelijke 
rich ng en staken we de Amer over rich ng Geertrui-
denberg. Het plan was om daar te stoppen, maar de 
hoeveelheid industrie deed ons doorvaren.  
 
Via Donge, Wilheminakanaal, Markkanaal (slechts een 
sluisje) en de Mark arriveerden we in Breda.  
Daar vonden we een plekje midden in het centrum on-
der de rook van de grote kerk. 

 
 

Even lekker de toerist uitgehangen, Italiaans gegeten bij 
Amore Tra oria. Na twee dagen gezelligheid, maar ook 
redelijk wat lawaai (stappers, sportwagens, etc.) , ver-
trokken we na  twee dagen naar de rust van het dorpje 
Terheijden. 
 
Een lief dorpje met een leuke wandeling om het fort De 

Kleine Schans.  
14 
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Leuk detail, nadat we ons telefonisch gemeld hadden bij de 
havenmeester en alle gegevens hadden doorgegeven, zei 
deze dat het nu zo laat was in het seizoen, dat hij niet meer 
langs kwam. Dus we mochten gra s overnachten. 
 
We hadden gepland om de volgende stop te houden in Ou-
denbosch, maar na het lezen van de reviews van Oudenbosch 
besloten we om door te varen naar Dintelmond via de Mark 
en de Dintel.  
Hier hebben we overnacht bij WSV De Dintel, maar we hoor-
den hier dat je ook in Dinteloord erg leuk kan overnachten, 
dus die houden we nog tegoed. 
 
De volgende dag door naar Ooltgensplaat (“De Plaete”) Al-
hoewel we daar al vele jaren langs voeren was het voor mij 
zo`n 25 jaar geleden dat we daar geweest waren. Het was een 
leuk haventje.  
De toegang naar de kom was wat smalletjes door een 60-
voeter met problemen, maar we pasten er net langs. Leuke 
wandeling gemaakt naar het Fort Frederik.  

 
Daarna nog een nachtje overnacht in Willemstad aan de lange 
steiger in de Stadshaven. Prima plekje zeker in voor- en na-
jaar.  
’s Avonds lekker gegeten bij Frasca , een Tapas restaurant 
aan de Voorstraat.  
De volgend dag nog even de portemonnee leeg gemaakt bij 
het Bunkersta on en dan terug naar de Hitsert. Het was een 
leuke afslui ng van een prach g seizoen. 

 
 
Gerhard en Jenny Monkhorst 
MS Bersama 
 

Maaike, of wel het verhaal van een saai 
Waarschip 660,  dat in 10 weken omgeto-

verd werd in een mooie zwaan … 
Na een zoektocht in de zomer van ’21 op marktplaats, heb ik 
een Waarschip 660 gekocht in Friesland. Alles erop en er-
aan. Met mooie trailer erbij, wat ik belangrijk vond om hem 
achter de bus mee te kunnen nemen naar andere vaargebie-
den. En een ingebouwde saildrive. Kortom een complete 
boot en vaarklaar volgens de eigenaar.  

Zonder kennis van zaken 
de deal gesloten en het 
schip meegenomen naar 
Westmaas. Het was even 
wennen met zo’n brede 
lading achter je bus, maar 
eenmaal op de snelweg 
was er geen houden meer 
aan. Thuis geparkeerd en 
met genoegen de hele 
avond haar aan staan 
gapen; gaan wij hier mee 
zeilen? De herfst was al in 
aantocht, na een korte 
zoektocht vond ik in de 
buurt een winterstalling 
in een lege aardappel-
loods, dus tot na de win-
ter Waarschip! 

Begin maart ’22 heb ik haar weer opgehaald en in mijn 
eigen loods gezet, dat geluk heb ik. Een loods waar zij 
precies in past en met 4 ke ngtakels van de trailer af-
getakeld en op bokken gezet. 

Toen begon het werk;  alle beslag eraf, ramen eruit, 
reling eraf, binnenzijde alle bedrading eruit. Kortom 
compleet gestript. Het dek was in de grijze lak met an -
slip gezet en bij het demonteren van wat beslag trok ik 
stukken van deze lak mee. Schrok me een ongeluk, 
maar dat bleek mijn geluk! Er kwam een mooi mahonie-

houten dek te voorschijn! Geen houden meer aan; deze 
15 
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hout-gek zal een echt dek hebben; schrappen, schrap-
pen en schrappen,  dek kaal en schi erend mahonie 
uitstraling terug! 

Maar ook kwamen ro e plekken in het dak van de 
kajuit tevoorschijn. Stukken mul plex die verrot wa-
ren tgv inwateren. Wel een zwak punt van de ontwer-
per. Nog wat werk te doen. Het hee  een paar weken 
gekost maar uiteindelijk is alles wat rot was, vervan-
gen. Zelfs een nieuwe spiegel over de oude heen ge-
lijmd om weer uitstraling van de kont te krijgen. 

 Jammer dat ik niet nagedacht heb over de nerf: ver -
caal geplakt ipv horizontaal. Dank Rik van Hemmen 
dat je me hierop aansprak! Alleen te laat toen alles af 
was. Enfin na veel schilderwerk (romp uitbesteed 
trouwens) kon ik beginnen met de opbouw. Intussen 
had ik al het beslag opnieuw laten verchromen. Daar 

hou ik van!Dan komt het mooiste van al het werk: de 
func es gaan weer zichtbaar worden.  

Na het vervangen van de elektrische installa es (ben 
van origine elektroman), afvoeren, doorvoeren etc 
kwam het einde van de klus in zicht.30 april was mijn 
streefdatum te water te gaan en dat was nog 2 we-
ken. Er res e uiteindelijk nog iets belangrijks:  doet 
de ingebouwde benzine-saildrive van 40 jaar oud het 
nog? Een speciale waterkap over het staartstuk ge-
plaatst en toen aangetrokken…..na 2 keer sloeg ie 
aan!! Kon mijn geluk niet op. Pats, boem…klus klaar. 
Te water! 

In StrijenSas een ligplaats geregeld (had intussen ook 
een ligplaats op onze vereniging in Zuid Beijerland 
toegewezen gekregen) en in de haven gevaren op de 
motor. Na een kwar ertje begon er een alarm te klin-

ken, shit wat is dat nou weer? Oververhit? Oliedruk? 
Handboek gaf geen soelaas of was het mijn desinteresse 
in verbrandingsmotoren? Zonder kennis van zaken een 
specialist gezocht. Deze dacht na wat sleutelwerk het eu-
vel gevonden te hebben, maar helaas dit bleek fake, kort-
om de motor is compleet buiten gebruik geraakt: water in 
de olie , het carter! 

Wat nu? Repara e blijkt niet meer mogelijk. Vervangen 
door een nieuwe is onmogelijk want er is geen vervanger. 
Buitenboordmotor dan? Nee dat 
is geen gezicht, ik had haar juist 
vanwege de inboordmotor ge-
kocht. Ik had me eerder al over 
elektrisch varen gebogen, dus 
het ei was snel gelegd:  een 
elektrodrive onder de boot met 
een accu aan boord. 

Het is een bekend merk gewor-
den met een accu die precies in 
de bak van de oude saildrive 
paste. Met het doel in het vizier: 
ik wil zeilen op het Haringvliet, 
was de mo va e enorm! In twee 
weken jd heb ik het schip, wat 
ik intussen weer mee naar huis 

had genomen, omgebouwd. De 
motor zit direct op de schroefas 
en hangt ca 30 cm onder het 
vlak. 

Het totale gewicht is iets meer 
dan de oude saildrive met tank, 
soi, dan maar minder eten en 
drank meenemen. Opnieuw te 
water, onder belangstelling van 
de kraanbaas, die nooit eerder 
een elektrisch zeilschip in de 
takels had gehad. Proefvaart 
gedaan op het Hollands Diep, 
wat een verrassing en wat een 
power! 

 De binnenvaartschepen waren niet sneller dan mijn 
Waarschip!                                   Alfred van der  Giessen. 

16 



18 

 

Watersportpuzzel 6   O ewel ken uw medewatersporters..! 
Tijdens het jubileumfeest zal het u ongetwijfeld opgevallen zijn dat er ‘portre en’ zijn gemaakt door een cartoonte-
kenaar. Hilariteit en verbazingwekkende resultaten waren het gevolg voor een aantal geportre eerden. Dat willen 
we u niet onthouden. Gaat u de uitdaging aan? Wie zijn dit? Svp. alleen de voornamen noteren! De oplossing vindt u 
in de volgende Kaaipraat! 

6 5 4 

1 3 2 

10 11 12 

7 8 9 

1:      5:      9: 

2:      6:      10: 

3:      7:      11: 

4:      8:      12: 
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Wintercheck Iedereen wil in het nieuwe vaarseizoen 

natuurlijk zo veel mogelijk van zijn boot genieten, maar hoe komt 
die uit de winterstop? Of uw schip in het water blij  liggen of een 
plekje op de kant hee  gekregen maakt in dit geval weinig ver-
schil. Er moet voor en gedurende de winter de nodige aandacht 
aan besteed worden. Daarover gaat dit ar kel. Wat voor de één 
al jaren gesneden koek is qua voorbereidingen en onderhoud is 
voor met name de beginnende watersporters onder ons niet echt 
vanzelfsprekend. We bespreken achtereenvolgens de: 

Voorbereidingen:  In het winterseizoen is de atmosfeer 
zeer voch g. Het dauwpunt ligt voortdurend laag. Niet 
voor een week maar gedurende maanden! Dus alles wat 
vocht kan opnemen wordt van boord gehaald. Van kussens 
t/m boeken. Haal zeilen en lopend want van boord. 
Breng vochtvreters aan. Er zijn hiervoor verschillende op-
lossingen zoals bakjes met korrels voor eenmalig gebruik 
maar ook de herbruikbare zakjes met korrels die je kunt 
hergebruiken na ‘recycling’ in de magnetron. 
Daarnaast is ven la e noodzakelijk om schimmelvorming 
te voorkomen. Vooral houtwerk hee  veel te lijden. Niet 
alleen waar je het ziet, maar ook erachter, en eronder. En 
heel belangrijk: elektra en elektronica zijn heel gevoelig 
voor vocht dus dat neem je mee naar huis als het te de-
monteren is. Als dat niet kan, kun je het beter niet gebrui-
ken jdens deze periode maar pas als de temperatuur 
s jgt en het vocht in de boot verdwenen is.  
Koppel de eventuele gasflessen aan boord af en sla de 
flessen thuis op. Dat geldt ook voor de benzinetank van de 
eventuele buitenboordmotor. Hierin vormt zich via con-
dens in de tank water dat je brandstof vervuilt. 
Zorg ervoor dat de loospijpen en evt. motoruitlaat vrij zijn 
van bladeren en vuil. Dieseltaks helemaal afvullen met 
brandstof om condesvorming te voorkomen. Eventueel 
een an -bacteriegroei middel toevoegen.  
 
De invloed van de elementen; temperatuur, wind, water 
De  boot  blij   in  het  water:  In het winterseizoen stormt 
het, de waterstand kan extreem hoog worden, het kan 
vriezen. De windkracht kan soms oplopen tot B . 11, ook 
bij B . 8 in korte windstoten. Sterke landvasten van vol-
doende dikte zijn onmisbaar. Deze moeten ruim afgesteld 
worden zodat de boot bij extreem hoog water zichzelf niet 
ophangt. Heel veilig is nog een extra landvast te beves -
gen die vanaf de middenbolder  wordt beves gd aan de 
wal. Geen lijn rechtstreeks vanaf de boeg op de wal vast-
maken. Heel los beves gen als treklijn om aan boord te 
komen is natuurlijk prima. Overleg zo nodig met de haven-
meester over een jdelijke winterplek in de haven waar de 
boot met de kop in de (meest voorkomende) windrich ng 
ligt. Bind de buitenom lopende vallen zodanig dat deze 
niet los kunnen raken of tegen de mast kunnen slaan. 
Hang voldoende stootwillen aan weerszijden. Zeilen be-

waart u gedurende de winter al jd thuis. Bij vorst kunnen loos-
pijpen bevriezen. Die vergen speciale aandacht. Afsluiters dicht 
en de pijpen leegtrekken met een pompje. Daarna vullen met 
an vries. Een andere methode is (bij voldoende toegang) een 
ruim stukje waterslang afsnijden, aan het einde een kurk beves-

gen, en tot in de (open) afsluiter duwen. De uitze ende kracht 
van het ijs wordt door de slang opgevangen.  
Ook het toilet vergt aandacht, sluit de aanvoerkraan af, ontkop-
pel de slang en hang deze in an vries. Pomp totdat het an vries 
in het toilet en de afvoerslang staat en sluit de afvoerkraan. Met 
name het pompmechanisme is gevoelig voor vorstschade, dus 
voldoende an vries doorpompen! Er bestaan ook middelen om 
het toilet mee te conserveren zodat pakkingen en kleprubbers 
in de pomp soepel blijven. 
 
De    boot  staat  op  de wal: Breng een stevig grondzeil aan, zet 
vast met pinnen, krammen of grote spijkers met plaatringen en 
plaats de bokken. Zorg voor voldoende vulstukken /plankjes 
zodat het neerze en van de boot gemakkelijk kan. Vuistregel 
hierbij is dat de kiel het gewicht draagt en de steunen dienen 
ter ondersteuning. Met name polyester rompen van kleinere 
schepen kunnen vervormen als er teveel kracht op staat. 
Wanneer uw boot op de wal staat, is het makkelijker het onder-
waterschip te inspecteren en een onderhoudsbeurt te geven. 
Denk daarbij ook aan onderdelen, zoals boegschroef, schroef, 
schroefas, roer(en), kranen/afsluiters, huiddoorvoeren en 
(motor) anoden. Smeer de afsluiters om corrosie te voorkomen. 
Controleer op beschadigingen en repareer of vervang indien 
mogelijk. Zorg voor een passende bok. Breng voor het opvangen 
van harde wind indien mogelijk een landvast aan die aan een 
punt op de wal beves gd wordt. Dekzeil en/of wintertent: Be-
ves g deze zo dat deze niet los kan raken; bij harde wind kan 
schade ontstaan, zowel aan eigen boot als die van een ander.  
Let er ook op dat de metalen ogen in het zeil bij klapperen door 
de wind veel schade aan lak of polyester veroorzaken. Laat niets 
onder de boot liggen. Bij hoge waterstanden spoelt de kade 
onder en bent u zo uw spullen kwijt. Beves g ladders en trap-
pen met een deugdelijk slot aan de bok. Zo biedt u ongewenste 
gasten geen mogelijkheid om uw schip  of een ander schip te 
bezoeken! Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
 
Bevriezing  kan  veel  gevolgen  hebben:  Als een accu ontlaadt, 
verandert de elektrolyt in water, wat dus kan bevriezen. Het is 
dan ook aan te raden om je accu’s vol geladen te houden. (evt. 
walstroom aansluiten) 
Laat al het water uit de drinkwatertank lopen. Zorg ervoor dat 
in de slangen en waterpompen geen water blij  staan. Tap een 
eventuele boiler goed af. Gebruik in waterleidingen een speciaal 
daarvoor bestemde an vries. Motoran vries is vaak gi ig! Ge-
bruik bij voorkeur een milieuvriendelijke variant. Na het starten 
in het voorjaar pomp je anders een aanzienlijke hoeveelheid gif 
in het water. Motor: bij een koelsysteem op buitenwater dit 
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vullen met an vries. Sluit de afsluiter van de waterinlaat. Draai 
de wierfilter open. Laat de motor draaien terwijl je rus g an -
vries in de wierfilter giet. Zet de motor uit als er an vries ach-
ter uit de uitlaat van het koelwatersysteem komt. (Vang dit 
wel op met een emmertje, sommige typen an vries zijn slecht 
voor het milieu) Zet de afsluiters dicht. Draai de afsluiter van 
de inlaat een keer open en dicht, zodat er an vries in de ko-
gel/afsluiter komt.Verwijder water uit de bilge en de gasbun; 
drankblikjes, bederfelijke waar etc. van het vlak (wordt vaak 
vergeten, zonde…). 
Buitenboordmotoren hebben ook onderhoud nodig. Neem de 
motor bij voorkeur mee naar huis en sla deze zo op dat er 
geen water uit de staart in het motorgedeelte kan komen. 
(niet plat neerleggen) Bij de laatste start de carburateur leeg 
maken. (motor laten draaien totdat deze afslaat) Het brand-
stoffilter (potje met gaasje) demonteren, leegmaken en terug-
plaatsen. Staartolie verversen. Ingebouwde tank? Leeg laten 
lopen. Controleer bij de laatste start of er voldoende koelwa-
ter uit de motor komt. Zo nodig het koelsysteem reinigen en 
eventueel de impeller (koelwaterpompje) vervangen. Ge-
noemde werkzaamheden kunt u zelf uitvoeren.  

Noodzakelijk  onderhoud:  Maak de romp en het dek goed 
schoon. Vuil kan zich in de winter vastze en. Vet rubbers van 
ramen en luiken goed in. Het loont om het polyester in de was 
te ze en voor de winter ter bescherming. Boen de was pas in 
het voorjaar uit. Smeer lieren en rolsystemen, maak blokken 
en schijven schoon. Controleer de verstaging op knikken, bra-

men en loszi ende eren aan de uiteinden. Zijn alle borg-
pennen in goede staat? Gedurende de winter is het han-
dig om regelma g even een kleine inspec e aan uw schip 
uit te voeren, zeker als er dagen zijn geweest met veel 
wind, vorst, hoog water. 
Preven ef  onderhoud: Maak een lijstje van het noodza-
kelijk onderhoud, welke materialen er nodig zijn en of u 
dit onderhoud elf uitvoert of een professional inschakelt. 
De (weers-) werkomstandigheden zijn niet vooraf te in te 
scha en. Gebruik als vuistregel dat u schoonmaakwerk, 
schuurwerk en het voorbewerken van repara es in het 
najaar doet waarna de volgende maanden gebruikt wor-
den om te drogen. Ga in het voorjaar pas aan de slag met 
an fouling e.d. of aflakklussen. Laat niet alles op de laat-
ste maand voor tewaterla ng aankomen. 
Handig..!? Voor veel werkzaamheden is geen professional 
nodig. Mits u dit natuurlijk zelf wilt kunt u heel veel zelf.  
Wilt u hierbij assisten e, stuur dan een berichtje aan de 
redac e met uw vraag. We brengen u dan in  contact met 
ervaren leden die u kunnen helpen. 

Helemaal niet handig! De boot achterlaten zonder boven-
staande werkzaamheden te hebben gedaan. Zeilen aange-
slagen laten. Pas in het voorjaar weer eens kijken hoe uw 
schip er bij ligt. De havenmeesters inspecteren de haven 
gedurende de winter regelma g maar de staat van uw 
schip is uiteraard uw eigen verantwoording.      Red. 
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Digit@@l  
Al weer een jaar voorbij. Goed om eens even s l te staan bij alle 
informa e die we met elkaar delen via de websites. Ja u leest het 
goed… meervoud. We hebben immers naast de website van de 
club al langere jd een ‘webkiosk ‘met interessante links, een re-
serveringswebsite voor camperbezi ers en  een beeldbank met 
foto- en videomateriaal gehad.  

Om met de ‘website van de club te beginnen …’Het ontwerp is al 
weer bijna 3 jaar oud. Tijd om de lay-out wat te veranderen en de 
indeling van pagina’s hier en daar aan te passen zodat ze 
bijvoorbeeld beter te gebruiken zijn op uw mobiele tele-
foons. De komende periode ziet u hier dus regelma g 
dingen veranderen. De site met de ‘webkiosk’ werd nau-
welijks bezocht. Daar ging op 31 december dus ‘de ste-
ker uit’’ ‘Dit geldt ook voor de pagina’s met het forum 
op de verenigings-site. Hiervoor was nauwelijks belang-
stelling. Weg ermee!  

De website voor reserveringen daarentegen is gedurende  het 
seizoen druk bezocht  door camperbezi ers die een plaats willen 
reserveren. De reserveringsmogelijkheden worden uitgebreid met 
2 extra plaatsen. Ook wordt er een apart gedeelte voor passanten 
(dus bootbezi ers) toegevoegd ter ondersteuning van de haven-
meesters. Gasten kunnen voortaan met behulp van een QR-code 
hun verblijf in de haven zelf regelen. Uiteraard blij  het haven-

team hier de supervisie op houden. 

Tijdens de samenstelling van het jubileumnummer zijn 
we op nogal wat interessant ‘clubhistorisch’ materiaal 
gestuit dat een (hernieuwde) publica e waard is maar 
waarvoor toen geen plaats meer was. Hiervoor zal in 
januari een nieuwe pagina op de website worden inge-
richt. 

Nogal wat leden hadden de afgelopen jd moeite met 
het gebruik van ons foto-archief. Dit is, als u dit leest 

geheel vernieuwd. Het ‘nieuwe jasje van het album 
biedt betereweergavemogelijkheden, een diashow en 
ook de snelheid is aanzienlijk verbeterd. Ook het bekij-
ken van video-filmpjes is nu mogelijk. 

Het nieuwe foto– en videoarchief is bereikbaar via de 
pagina ‘wegwijzer’ in het hoofdmenu van het gedeelte 
voor leden. 

Op dit moment zijn we druk aan het experimenteren 
met de mogelijkheden van ‘pushberichten’ en e-
mailno fica e voor websitebezoekers. Hiermee wordt 
u snel op de hoogte gesteld van het laatste nieuws 
zonder de website te hoeven doorzoeken. Binnenkort 
meer hierover … 

We zijn er bijna. Voor het laatste onderwerp in deze 
uitgave van ‘digit@@l’ hebben we u nodig.  

Binnenkort ontvangen 
alle leden een e-mail 
van ons met daarin de 
link voor een 
‘lezersonderzoek’. We 
willen van alles van u 
weten over uw waarde-
ring en opmerkingen 
over de website en de 

Kaaipraat.  

Onder de inzenders verloten we wat leuke 
‘watersport’prijsjes. We verwachten van u dan wel een 
reac e.. .            

 red. Rob van der Graaf 
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Trekking obliga es 

Het is al weer even geleden dat er jdens de laatste algemene ledenvergadering een uitlo ng van de obli-
ga es bekend werd gemaakt. Door de komst van ons jubileumnummer was de uitslag ervan nog niet ge-
plaatst. Die had u nog van ons te goed. Voor informa e hierover kunt u terecht bij de penningmeester.  
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Kopij … 
… en foto’s voor het volgende nummer van Kaaipraat kunt u per e-mail sturen naar redac e@wsvdehitsert.nl  Denkt u er aan 
dat een half A4-tje een hele pagina in de Kaaipraat is. Uw bijdragen kunt u  tot uiterlijk  1  april  insturen. Als u een bijdrage 
hee  voor plaatsing op de website dan wordt deze op de nieuwspagina geplaatst. Als lid hee  u eveneens de mogelijkheid om 
een adverten e op de website te  laten plaatsen.  Uw bijdragen, vragen en opmerkingen kunt u sturen naar webmas-
ter@wsvdehitsert.nl Deze uitgave is in full colour ook beschikbaar op h ps://www.wsvdehitsert.nl 
 
De redac e behoudt zich het recht voor, de aangeboden ar kelen in te korten zonder a reuk te doen aan de essen e van het verhaal. Evenzo kunnen bijdra-
gen niet geplaatst worden als deze niet passen bij de doelstelling van watersportvereniging de Hitsert. Beeldmateriaal zoals foto’s worden uitsluitend geplaatst 
als deze geen inbreuk doen op de privacy van degenen die in beeld gebracht zijn. 

Jaarkalender 2023 

8 januari  Nieuwjaarsrecep e 

27 januari  Klaverjassen-1 

17 februari  Klaverjassen-2 

8 maart  Algemene ledenvergadering 

24 maart  Klaverjassen-3 

26 maart  Klompzeilen-1 

1 april   Boten te  water 

15 april  Masten ze en 

6 mei   Openingswedstrijd 

9 september  Mosselrace 

7-8 oktober  Slui ngstocht 

21 oktober  Matsen afnemen 

4 november  Boten op de wal 

8 november  Algemene ledenvergadering 

12 november  Klompzeilen-2 

In de boordbieb 
Deze keer aandacht voor wat ik mijn ‘digitale boordbieb’ 
noem; de apps die ik jdens het varen gebruik op mijn mo-
biele telefoon. Naast de naviga e-app die ik al eerder be-
sprak, hebben ‘Het ge j’ en ‘Zeeweer’ een vast plekje op 
het scherm. Ik gebruik ‘Het ge j’ om voorafgaand aan een 
vaartocht te kijken naar de verwachte waterstand; het mo-
ment van hoog- en laag water.  

Het is handig om te weten of je 
stroom mee of tegen hebt en 
voor een tochtje buitenom 
speelt het ge j een belangrijke 
rol bij het bepalen van de ver-
trek jd. Natuurlijk zijn er heel 
veel soortgelijke apps te vinden. 
Toevallig heb ik voor deze geko-

zen en het bevalt goed. Vooraf stel je (met een dubbelklik) 
via de handige ingebouwde kaart het meetpunt in waarvan 
je de waterstanden wilt weten. Je kunt een aantal meet-
punten opslaan als favoriet. Op het startscherm worden de 
maanfase en een ge jdeklok getoond.  

Van dezelfde uitge-
ver is ‘Zeeweer’; een 
heel uitgebreide 
weer-app! Naast de 
weersverwach ng 
worden een buien-
radarbeeld, windverwach ngskaarten, weermodellen in 
verschillende vormen per gebied weergegeven. Alles toege-
spitst op de watersporter. Mijn ervaring hiermee is dat er 
een betrouwbaar watersportweerbeeld wordt gegeven. Er 
is nog een 3e app van dezelfde uitgever; ‘Stroomatlas’ die 
app is niet jammer genoeg niet gra s maar bevat alle 91 
ge jkaarten van de stroomatlas voor de Noordzee, Wad-
denzee en Zeeland. De apps zijn te vinden de ‘stores’ voor 
IOS en Android. Conclusie: leuk om eens te bekijken op een 
verregende winterdag als voorbereiding op het komende 
seizoen. 

Red. 

Niet vergeten! 

Foto’s en video op de website bekijken? 

 

Ga snel naar: h ps://www.wsvdehitsert.nl/wegwijzer/
beeldbank (of /videobank) wel eerst even inloggen! 
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Mutaties 
Peildatum: 15-1-2023 

 

lidmaatschap opgezegd:    nieuwe leden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   overleden: 

 

 

 

toegewezen boxen: 

 

wachtlijst ligplaatsen: 
ALN op wachtlijst per: naam: lengte breedte 
685 31-8-2015 Yvonne  Kersten 8,70m 3,10m 

835 25-7-2020 Hans Bergens 5,35m 2,12m 

362 15-9-2020 Gerhard Monkhorst 10,50m 3,20m 

109 13-9-2021 Jaap v. Oudheusden 8,50m 3,00m 

663 14-9-2021 Peter Bolhuis 8,90m 3,15m 

853 3-5-2022 Maurice Both 7,50m 2,50m 

848 6-6-2022 Jacob Ooms 9,15m 3,10m 

811 1-11-2023 Sylvia Ahsmann 8,80m ?? 

780 1-1-2023 Suzanne Groenbos 10,20m 3,20m 

860 1-11-2022 Carlo e Ouwens-Ri er 5,50m 2,15m 

ALN naam 
854 Guido Boender 

846 Rebecca de Rijke 

828 Jade de Wit 

818 Godert van Wezep 

804 Robin Jacobs 

803 Erik van Veelen 

793 Rik de Deken 

786 Auke Rijpma 

708 Jaap de Jong 

ALN toegewezen 
per: 

box naam: jdelijke box zwerfplaats 

780 1-1-2023 7 Suzanne Groenbos x  

856 1-1-2023 70 Addy Roks   

ALN naam Per: 
856 Addie Roks 1-8-2022 

857 R. Gäde 19-10-2022 

858 Rosa van Santen 8-12-2022 

859 Fabian van Hoorne 13-12-2022 

860 Carlo e Ouwens-
Ri er 

3-1-2023 

naam op 
Piet Bakker 29-9-2022 

Albert Bus 11-11-2022 
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Clubhuis   Lijntje:    

Hitsertse Kade 8 3284 KC Zuid-Beijerland 0186-662605 

RABO-bank rek-nr: NL72 RABO 0160202698 0630846289 

Bestuur:    

Gezina van Hoorne voorzi er voorzi er@wsvdehitsert.nl 0642240488 

Els Grootemaat secretaris secretaris@wsvdehitsert.nl 0613762764 

Rob Mooij penningmeester penningmeester@wsvdehitsert.nl 0654708110 

Joost v.d. Burg techn. commissaris techcomm@wsvdehitsert.nl 0645929894 

Henk Akkerhuis havencommissaris havencomm@wsvdehitsert.nl 0653795432 

Cie. Techniek:    

Joost v.d. Burg coörd. & planning tc@wsvdehitsert.nl 0645929894 

Cie. Clubhuis:    

vacature coördinator  - 

Pia Sto ergen planning roula eteam@wsvdehitsert.nl 0640412015 

Cie. Wedstrijden/ac viteiten    

Joop Kingma Bart de Klerk wedstrijden@wsvdehitsert.nl  

Havenmeesters: Dirk Griffioen (coörd.) Derk de Groot   Maartje van Doodewaard 

Website:    

Rob van der Graaf webmaster webmaster@wsvdehitsert.nl 0683226180 

Ereleden:    

Rob Dinkla Rob Rook Wim van Dam  

Truus Koopman Leo Romers Sjoerd Rijpma Bart de Klerk  

Foto omslag: redac e Kaaipraat 
Drukwerk: de Snelle Drukkers Klaaswaal 

 

 Wie, wat, waar ... 

Lidmaatschap en ligplaats. 
Het bestuur maakt u erop a ent dat opzegging voor het volgend jaar schri elijk dient plaats te vinden bij het secretariaat 
(email: secretaris@wsvdehitsert.nl). Het lidmaatschap vóór 1 december en uw  ligplaats vóór 1 oktober van het lopende jaar. 
(zie ar kel 5. Van het havenreglement). 

Openingstijden clubhuis 

Openings jden clubhuis: 

november t/m maart: zondag 15.00-17.00 uur 

Het clubhuisteam zorgt voor de gezellige uurtjes! 


