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VOORWOORD:  

DOOR REDACTIONEEL MEDEWERKER 

KEES STOFBERGEN 

 

De opening  

van de voorzitter “uit box 88” (nu 

weten we eindelijk welke ligplaats 

hij heeft) wordt door hemzelf als 

een mogelijk saai stukje omschre-

ven. De inhoud ervan wijst anders 

uit. Lees maar. Noem de onderwer-

pen maar saai. Allerminst! 

Scouts.  

Onze haven is ieder jaar in trek bij 

scouts van over onze zuidelijke 

landsgrenzen. Leuke bezoeken en 

soms komen er ook wel groepen 

van 30-40 jonge mensen overnach-

ten. Truus beschrijft het bijzondere 

bezoek van 5 roeiende zeescouts. 

Europareizigers!  

Een heerlijk verslag van Suzanne en 

Harrie die met de Reflex, een Wes-

terly GK24 naar de Oostzee zijn 

gevaren. In deze uitgave: deel 1. 

Wereldreizigers!  

AVONTUUR! Rob v.d. Graaf 

schrijft over het vertrek van Arnout, 

Rosan en de kleine Berend en hun 

afscheidsfeestje. Rondje Atlantic.  

 

 

Snel gezegd, maar met een gemid-

delde snelheid van 5-6 knopen gaat 

dat niet zo snel. Spannend! De Doe-

jong is te vinden op Facebook. 

Sleepdienst.  

Onze haven is gewild als hulppost 

als er iemand in de buurt op de kei-

en zit of met pech ronddrijft. Het 

gebeurt nogal eens. Tijd voor ber-

gingstarieven?  

Mosselwedstrijd 

Het was me het wedstrijdje wel! 

Onweer en regen verwacht. 14 bo-

ten vertrokken enthousiast. Onweer 

kwam niet, maar het heeft gehoosd! 

Mosselen en saté waren heel wel-

kom voor de deze diehards! 

Afscheid.  

Het afscheid van Kaaipraat redac-

teur Truus Koopman is daar. Na 9 

jaar als eindredacteur en vormgever 

van een aantrekkelijk clubblad heeft 

ze het besluit genomen. 

Ze schrijft erover, en wij danken 

haar voor de trouwe en betrouwbare 
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wijze waarop dit is gedaan! Cha-

peau! 

Tegelijkertijd neemt ook Suus 

Bruinix als ondersteunend redactie-

lid afscheid. Ook zij belicht de pe-

riode waarin zij haar werk met ple-

zier heeft gedaan. Eveneens be-

dankt Suus! 

 

Stokje.  

Truus draagt het stokje over aan 

Rob van der Graaf die samen met  

Kees Stofbergen verder gaat. Rob 

heeft er zin in en geeft ook een toe-

lichting op de komende afstemming 

van de Kaaipraat met de website, 

waar hij ook een belangrijke bijdra-

ge gaat leveren. Welkom Rob! We 

wensen je een plezierige tijd toe! 

 

Vaste rubrieken.  

En natuurlijk zijn de bekende en 

niet minder belangrijke onderdelen 

weer opgenomen zoals zelfwerk-

zaamheid, wachtlijst, de agenda van 

de activiteiten, winterberging, 

koop/verkoop, clubhuistijden en de 

oproep voor kopij aan de Kaaipraat. 
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VANUIT BOX 88 
 

 

 

 

 

Beste Leden,  

 

 

n het vorige clubblad schreef ik 

mijn stukje vanuit Hannover. 

Nu net terug van een lange reis 

is het alweer zover dat de kopij 

moet worden ingeleverd. Dit wordt 

nu echt een uitdaging omdat we met 

onze Margje drie maanden op reis 

zijn geweest en het reilen en zeilen 

van de vereniging door de zomerpe-

riode op een laag pitje staat. Als u 

dus vaststelt dat het een saai stukje 

is dan weet u de oorzaak en ik be-

loof dat het de volgende keer wat 

spannender is. 

 

Fijn was het dat we net op tijd terug 

waren om de “Doejong “uit te 

zwaaien. Dit is de witte tweemaster 

met als opvarenden Rosan en Arn-

oud Anneveld met hun zoontje Be-

rend. Zij zijn inmiddels onderweg 

voor een periode van een jaar. In 

die periode hopen zij de Caribische 

eilanden te bereiken. Hopen maar 

dat alles goed gaat en dat zij weer 

veilig terug zullen keren. Het meest 

vers in het geheugen ligt natuurlijk  

 

 

 

 

 

 

de zeildag met mosselen en saté. 

Wat was dat weer een super dag. 

Een woord van DANK met hoofd-

letters voor het clubhuis beheer met 

al die bereidwillige hulpen daar 

omheen maakte het één groot feest. 

Zelfs de dikke regenbuien overdag 

werden met een brede lach door de 

deelnemers ontvangen.  

 

Met 14 schepen en ruim 40 eters 

mag het weer een succes genoemd 

worden. Volgend jaar zeker weer. 

De zomer met veel hete dagen ligt 

inmiddels achter ons en moeten we 

helaas ons weer op gaan maken 

voor het najaar. Zoals: Ledenverga-

dering, winterberging enz. Maar 

laten we eerst nog van een mooie 

nazomer genieten. Tot ziens op de 

haven. 

 

Wim van Dam, voorzitter. 

I 
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ZEESCOUTS uit ANTWERPEN 

Zaterdag 6 juli 

kreeg WSV de 

Hitsert bezoek 

van 5 jongens 

die lid zijn van 

de Zeescouts uit 

Antwerpen, met 

hun boot 

 "NELE".  

De nacht hadden ze doorgebracht in Middelharnis en lekker voor de wind 

konden ze het Vuile Gat zeilend bevaren richting Hitsertse kade. 

Via Wemeldinge, Goes, Willemstad, Oude-Tonge en Middelharnis kwa-

men ze nu bij de Hitsert overnachten.  

Ze voeren in een "ROEIGIEK". Van dit soort boten zijn er 60 jaar geleden 

in Antwerpen een aantal gemaakt, speciaal voor de scouting. Helaas is ook 

al een aantal van deze boten gezonken! 

Zondag was het plan om weer verder te varen naar Strijensas en daarna 

Dordrecht nog 

een bezoek te 

brengen. En dan 

weer terug naar 

de Linkeroever 

van Antwerpen. 

Truus Koop-

man, redactie. 
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OOSTZEE 

 

wee maanden op een 

zeilbootje van zeven meter? 

Oh, kan je met dat bootje de 

zee op? En waar gaat de reis heen? 

Oostzee?! Zo ambitieus voor een 

24-voeter. Niet iedereen begreep 

ons geluksgevoel bij twee maanden 

de tijd om naar de Oostzee te varen. 

Ik had net een grote opdracht 

afgerond en Harry kon onbetaald 

verlof nemen. Ruim de tijd om in 

het zeilmekka terecht te komen. De 

stokoude marifoon met gebroken 

antenne werd vervangen en AIS 

met een kaartplotter aangeschaft. 

We waren er klaar voor: het eerste 

weekend van juli zijn we 

vertrokken. 

Over het wantij 

Met een rekensnelheid van zo’n 4,5 

knoop zouden we Cuxhaven in 

dagtochten moeten kunnen berei-

ken. De zon schijnt, de wind staat 

noord: niet helemaal ideaal, maar in 

betrekkelijk weinig stappen berei-

ken we Terschelling, met het idee 

om onderlangs naar Ameland te 

zeilen. Toevallig lopen we in 

Terschelling tegen oude bekenden 

aan, die de nodige ‘wadervaring’ 

hebben. Samen bekijken we de 

kaarten, hoofdschuddend wordt er 

gerekend. Nee, met 1.50m over drie 

wantijen, dat wordt moeilijk. 

Twijfel slaat toe, moeten we dan 

buitenom in één keer naar Borkum? 

Dat kan alleen nog maar via de 

Stortermelk, dus eerst richting 

Vlieland. Zo’n 60 à 70 mijl varen, 

dat gaat een hele lange dag 

worden… we besluiten er een 

nachtje over na te denken. De 

volgende dag heeft de havenmeester 

een heel ander verhaal. Het is twee 

dagen na springtij en door de 

Noordwestelijke wind staat er heel 

veel water in de Waddenzee. Met 

1.50m naar Ameland geen enkel 

probleem. In het havenkantoor 

worden de actuele waterstanden in 

de verschillende geulen gegeven, 

we hebben wel even de tijd om over 

de drie wantijen heen te varen.  

Dieptemeter 

 

T 
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’s Avonds 

drinken we koffie 

met Bas op de 

Cornelia 2. We 

horen over zijn 

zeiltochten samen 

met zijn vrouw 

op hun Brise. 

Ook een 

betrekkelijk klein 

bootje over het 

wad helemaal tot 

Wangerooge en later zelfs naar 

Zweden.  

De volgende dag bereiken we 

inderdaad Ameland zonder 

problemen, hoewel het toch 

spannend blijft als je de 

dieptemeter terug ziet lopen tot 

0,2m. Twee dagen later van 

Ameland naar Lauwersoog loopt 

de dieptemeter opnieuw terug naar 

0,2 …. 0,1 …. 0,0 …. 

Oké, die staat dus niet goed 

afgesteld, want we varen nog 

steeds met zo’n 4,5 

knopen door. 

Het oostelijke deel van 

het Nederlandse wad is 

voor ons in ieder geval 

te ondiep dus van 

Lauwersoog gaan we 

buitenom naar Borkum. 

Een hele acceptabele 

dagtocht, wel vroeg uit 

de veren want de 

stroom hebben we in de 

zeegaten graag mee.  

 

Door de Kielerbocht 

Borkum vonden we een 

verrassend mooi eiland. Ik was er 

al eens met mijn ouders geweest, 

maar toen ’s avonds laat 

aangekomen en de volgende 

ochtend (onderlangs) door naar 

Nordeney. Een prachtige wadtocht 

die ik me nog steeds kan 

herinneren, maar helaas ten 

sterkste werd afgeraden door de 
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moeten we het zeegat uit 

met Noordwesten wind 

en de voorspellingen 

variëren, 3-4 Beaufort 

met uitschieters van 5 en 

4-5 later mogelijk 6… In 

de haven lijkt het mee te 

vallen we besluiten te 

gaan. Het eerste stuk 

tegen de wind op 

grootzeil en motor. Wind 

tegen stroom maakt het 

stukje nogal hobbelig en 

verschillende loodsboten 

maken het niet aangenamer, maar 

we komen gestaag verder en 

kunnen de fok erbij zetten.  

De fok klappert fel tijdens het 

hijsen, snel aantrekken maar….euh 

waar zijn de schoten gebleven? De 

blauwe schoten wapperen buiten 

bereik vrolijk achter de fok aan. 

Door in de wind te keren worden ze 

weer gevangen, waarna het nog een 

heel karwei is om ze helemaal goed 

te krijgen, maar het lukt. De 

achtknoop zal de rest van de 

vakantie niet vergeten 

worden….  

Na Nordeney, zakken 

we verder af naar 

Langeoog en 

Wangerooge. Stuk voor 

stuk prachtige eilanden 

en heerlijke zeiltochten. 

Het laatste stukje op weg 

naar Cuxhaven blijkt nog 

een pittige verrassing te 

hebben. Om vanuit 

Wangerooge de Elbe op te varen 

moeten we een klein stukje 

branding pakken. Dat is zelfs bij 

windkracht 3 en ondersteuning van 

de motor geen pretje. Na twee volle 

golven is de snelheid van 6 knopen 

teruggelopen naar 2, de derde golf 

rolt over het dek zo de kuip in. Het 

zoute water kan ik uit mijn niet 

meer zo slaperige ogen vegen. Nog 

een klein stukje, het gaat goed. De 

Elbe zelf is op de heenweg een 

eitje. Ook de drukte op het NOK 

(Kieler-kanaal) valt reuze mee. 
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Summertime 

In de Kielerfjord is het een 

gezellige drukte, en na een koude 

week op het Duitse wad lopen ook 

de temperaturen op. Summertime 

… and the sailing is easy. Geen 

getijde meer, geen ge-reken. Laat ik 

verder niet overdrijven want ook op 

de Oostzee hebben we wel eens 

wind tegen, of staat er nauwelijks 

wind terwijl we net een grote 

afstand af willen leggen.  

We zien mooie Hanze-steden vooral 

Wismar vinden we erg mooi en 

maken mooie zeiltochten. 

Ondertussen zijn we in Rugen 

aangekomen, met al een paar 

heerlijke zeiltochten over het 

Boddengewasser. Beschut water, 

deels kronkelende vaargeulen 

afgewisseld met ruimere stukken en 

doorgangen naar de Oostzee. We 

zijn alweer een maand op weg en 

hebben nog een maand te gaan. Op 

naar Denemarken… 

 

 

Suzanne Groenbos box nr. 25 
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OP AVONTUUR 

p het moment dat ik dit 

schrijf zie ik dat de Doe-

jong Duinkerken is gepas-

seerd met een snelheid van 4,2 kno-

pen –koers 225 gr. Eindelijk zijn 

Berend, Arnout en Rosan aan hun 

grote avontuur begonnen. De Atlan-

tische oversteek naar Suriname. 

Voorlopig wordt koers gezet naar 

de Scilly eilanden en na een tussen-

stop op Gran Canaria (en daarna 

nog niet zeker) de Kaap Verden 

wordt begin december de overtocht 

gemaakt.  

Met een gemiddelde verwachte 

snelheid van 5 knopen kost het dan 

4 tot 6 weken om in Suriname aan 

te komen. 

Zaterdag 17 augustus hebben we 

met een aantal leden, familie en 

vrienden in een propvol clubhuis 

afscheid van hen genomen. “Inter-

viewer” Kees Stofbergen heeft hen 

tijdens de presentatie het hemd van 

het lijf gevraagd. De uitdaging is 

natuurlijk voor beide zeilers gewel-

dig. Ik word daar wel jaloers op.  

Ervaring was er al in voldoende 

mate maar de klussenlijst was lang 

en er waren zo nu en dan wel tegen-

slagen. Er moest veel gebeuren 

nadat Arnout en Rosan hun keus 

voor de Doejong hadden gemaakt. 

U hebt daar allemaal het nodige van 

kunnen meemaken. Enthousiast  

O 
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vertellen beiden over hun plannen 

en kan het publiek hen vragen stel-

len. Tijdens het afscheidswoord van 

de voorzitter beloven ze dat ze de 

tien clubvlaggen die ze meekrijgen 

onderweg zullen afgeven. Er komt 

er zeker één in ‘café Sport’ op de 

Azoren Een bekend trefpunt voor 

oceaanzeilers. (zie foto). 

Hoe hun tocht na de aankomst in 

Suriname zal verlopen weten ze nog 

niet. Er is teveel afhankelijk van het 

weer, het materiaal en alles wat 

onderweg gebeurt, maar ze hopen 

op een tocht van een jaar. Zeker 

voor Berend zal het wennen zijn.  

 

 

Lekker in de plassen springen is er 

voorlopig even niet bij. (zie foto)  



12 

 

Na de afscheidsborrel, cadeaus, (zie 

foto) bemoedigende woorden en 

een heus afscheidslied, kan iedereen 

die dat wil een kijkje in de Doejong 

nemen… De BBQ’s gaan aan en de 

sfeer is top.  

Het oorspronkelijke plan om de 

volgende middag te vertrekken 

wordt niet gehaald. Er is nog het 

nodige te doen. De dagen erna wor-

den de voorraden aangevuld en 

wordt er nog druk geklust aan het 

schip. Uiteindelijk varen ze vrij-

dagmiddag de 23e even na drieën 

richting zee en zie ik op Marinetraf-

fic.com dat ze de ochtend erna, rond 

acht uur ’s ochtends, het ruime sop 

kiezen. (zie track). 

 

 

We houden u op de hoogte van al 

hun avonturen maar binnenkort is 

het ook mogelijk om hun tocht via 

de website te volgen. Berend, Ar-

nout en Rosan, we wensen jullie 

een behouden vaart! 

 

Rob van der Graaf, foto's Rob. 
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“Gestrand” 
 

ijdens de feestelijkheden rondom het vertrek van de 

“Doejong” dreef er een schip met motorpech nabij 

de haven. Toen enkele leden aan boord van de 

“Margje” te hulp schoten, bleek dat, nadat het schip 

inmiddels voor anker was gegaan, er ook nog een vergeten 

visfuik in het anker terecht was gekomen. Het was dus een 

hele klus om deze sleep de haven in te loodsen waarna de 

fuik verwijderd kon worden.  

Rob van der Graaf, foto's: Rob. 

 

 

 

T 
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Informatie winterberging boten 
 

Informatie voor nieuwe leden be-

treffende mast afnemen en boot op 

de wal en na het winterseizoen de 

werkwijze van boot in  

het water en weer masten opzetten. 

 

U zult waarschijnlijk enkele vra-

gen hebben wat betreft de volgorde 

van de diverse handelingen bij het 

afnemen van de mast. Wij proberen 

u een beetje wegwijs te maken. Bij 

het masten afnemen is het heel fijn 

als u het onderwant al hebt los ge-

maakt. Het voor- en achterstag laat 

u nog even vast zitten, maar deze 

kunt u al met enkele slagen los-

draaien, zodat het werk, als u langs 

de loswal ligt, sneller zal gaan, en 

de medewerkers die u komen hel-

pen aan boord, de verstaging dan 

ook sneller los kunnen draaien.  

 

Verder is het de bedoeling dat u 

twee schragen klaar heeft staan om 

de mast op te leggen. Als de mast 

los van uw schip is, wordt hij door 

de medewerkers op de schragen 

gelegd. Als alle masten op de 

schragen liggen (uiteraard  helpen 

we elkaar tot alle masten eraf zijn) 

gaan we de mast ontmantelen, lij-

nen weg, zalings weg, verstaging 

opruimen etc. Zodra iedereen klaar 

is, dragen 

we de masten gezamenlijk naar de 

winterberging op het terrein. 

BOTEN OP DE WAL 

Dit gaat op volgorde van de lijst. en 

heeft te maken met de plaats waar 

je komt te staan. Het schema hangt 

in het clubhuis en ook in de vitrine 

aan de buitenkant van het clubhuis.  

 

De plek die u krijgt toegewezen 

voorziet u van een grondzeil. Dit 

om grondverontreiniging te voor-

komen. Door "het Milieu" wordt 

hier ten strengste op toegezien! In 

het midden van de u toegewezen 

plaats is een rode verfstreep aange-

bracht plus een nummer wat over-

eenkomt met het nummer op de 

plattegrond. (zie schema clubhuis 

en vitrine). 

 

Het midden van het schip komt op 

de lijn van deze markering te staan. 

Daarna gaat u er een stevige bok of 

trailer opzetten. Als de boot op de 

bok c.q. trailer is geplaatst kunt u 

het onderwaterschip schoonwrijven 

of poetsen. Eventueel verontreinigd 

water neemt u in een jerrycan mee 

naar huis. 

 

Mocht u een trapje bij uw schip 

willen gebruiken en daar het sei-

zoen laten liggen, wilt u het dan 

s.v.p. met een slot vast maken aan 

de bok o.i.d. Dit om diefstal in en 

aan de boten tegen te gaan. 
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NA HET WINTERSEIZOEN  

is het altijd weer een fijn gevoel als 

te boten te water worden gelaten. 

De boten die als laatste op de wal 

zijn gezet, gaan nu als eerste in het 

water. U vaart uw schip de box in 

en komt daarna terug om uw bok en 

het zeil op te ruimen. Het is de be-

doeling dat dezelfde middag de 

schragen voor uw mast worden  

neergezet zodat wij met z'n allen de 

masten op de schragen kunnen leg-

gen. Er wordt van u verwacht dat u 

de verstaging en alle lijnen weer in 

goede volgorde op de mast zet. 

Voor een ieder is het heel fijn als 

alle lijnen en bedrading op de juiste 

plaats zitten, des te eerder staat uw 

mast weer op uw schip. 

 

 

Mar Augustijn, afdeling winterberging 

 

 

 

PROCEDURE TRAILERBARE BOTEN UIT HET WATER 
 

BESTE WATERSPORTERS, 

In verband met een steeds groter 

aanbod van schepen, die op een 

eigen trailer naar een winterstalling 

buiten ons terrein gaan (of willen 

gaan) het volgende: 

 

DE MENSEN, die in de hijsploeg 

meedraaien kunnen aan het eind 

van de namiddag, soms na 18.00 

uur, als het al donker is, pas hun 

eigen schip winterklaar gaan ma-

ken. Dat is natuurlijk niet de bedoe-

ling. Daarom is als volgt besloten: 

 

DE SCHEPEN (max. 8000 kg) die 

op een trailer naar elders worden 

vervoerd, zullen een week eerder uit 

het water gehaald worden.  

Dat is op: ZATERDAG 26 OK-

TOBER 2019.  

 

Het hijsen zal door Freek Numan 

worden gedaan.  

Dit alles om de druk op zaterdag 2 

november a.s. te verlichten.  Neem, 

om dit goed georganiseerd te krij-

gen, a.u.b. contact op met onze 

havenmeester Jaap van Oudheusden  

( gsm: 0630846289 ).   

 

Hij weet op veel van uw vragen 

antwoord. 

Dit alles geld NIET als de boten 

weer te water gaan, dus begin april 

2020. 

 

De Hijsploeg 
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BESTE WATERSPORTERS, 

 
Ook dit jaar is er weer gelegenheid om de boot te laten afspuiten voor hij 
uit het water gaat. We gaan uit van maximaal 15 boten per dag, en de 
tarieven zijn gebaseerd op minimaal 4 schepen achter elkaar. 
Onze tarieven voor een konvooi zijn niet aangepast, ze zijn nog steeds als 
volgt: 
 
Lengte boot: 
 
- tot 7m € 106,00 
- tot 8m € 121,00 
- tot 9m € 136,00 
- tot 10m € 152,00 
- tot 11m € 167,00 
- tot 12m € 201,00 
 
Deze tarieven zijn voor het schoonspuiten van normale vervuiling, 
mosselen steken is niet inbegrepen. 
 
Onze planning is om dit op vrijdag 18 oktober 2019 te gaan doen,  
vanaf 08.30 uur. 
 
Mochten jullie nog vragen hebben, dan horen we deze graag. 
Aanmelden bij: Jaap van Oudheusden.  
Tel. 0630846289 Email: havenmeester@wsvdehitsert.nl 
 
 
Jachtwerf Rexwinkel Numansdorp 
Judith Rexwinkel 
 
Veerweg 3-5 
3281 LX Numansdorp 
 
0186 650410 
www.jachtwerfrexwinkel.nl  
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MASTEN AFNEMEN 2019 
 

Hierbij geef ik mij op voor het afnemen van mijn mast op: 

 

ZATERDAG 19 OKTOBER 2019 

 

We beginnen om 8 uur en het is de bedoeling, dat iedereen een handje 

toesteekt om zo snel en zo goed mogelijk het karwei te klaren. 

 

De kosten zijn € 25.=  per mast. Graag met gepast geld betalen voordat 

we beginnen met hijsen. 

 

Het is wel de bedoeling, dat de eigenaar van de boot  ter plaatse aanwezig 

is. 

 

Opgeven vóór maandag 14 oktober 2019  bij: 

 

M.J.Augustijn, Ant.Genietsplein 18, 3264VA Nieuw-Beijerland. 

Tel.0186 691716 of een briefje in de bus van Lijntje. 

Eventueel opgeven per E-mail: maugustijn@hccnet.nl 

 

Graag naam eigenaar en naam boot vermelden. 

En tevens uw telefoonnummer.      

            Mar Augustijn. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BOTEN OP DE WAL 

 
Op zaterdag 02 november 2019 gaan de boten weer uit het water. 

Zie aanmeldingsformulier op pagina 19 van dit blad. 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 

WINTERBERGING 2019/2020 

Mijn naam:.....................................................ALN........Tel. nr....................... 

Naam van mijn boot:......................................................Box nr...................... 

l.o.a.............meter breedte..................meter gewicht..............kg 

Even aangeven of uw boot van hout, polyester of staal is: 

 

Ik maak gebruik van kraan en winterberging op de wal. 

 

Ik weet dat alle verrichtingen die verband houden met de winterberging 

geheel voor mijn rekening en verantwoording geschieden. De betreffende 

reglementen zijn mij bekend. Ik verklaar dat ik mijn boot voor Wettelijke 

Aansprakelijkheid heb verzekerd. 

 

Datum.......................................Handtekening................................................. 

 

 

De boten gaan op  2 november 2019 uit het water. 

Dit formulier dient op maandag 21 oktober 2019  in de brievenbus van het 

clubhuis "Lijntje" te zijn of  in het clubhuis zelf. 

Na deze datum (21 oktober 2019) wordt het formulier niet meer in 

behandeling genomen. 
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AAN ALLE LEDEN 

EVEN AANDACHT VOOR HET 

VOLGENDE:  

Het opzeggen van het lidmaatschap dient te 

gebeuren voor 1 december van het betreffende 

jaar. Het opzeggen van de ligplaats dient te gebeuren voor 1 oktober van 

het betreffende jaar. 

Zie artikel 5 van het "HAVENREGLEMENT".      Het Bestuur. 

 

TE KOOP: 
 

Ons mooie Waarschip 5.7 willen we graag verkopen aan iemand die er net 

zo van geniet als wij. 

Heb je interesse en wil je meer informatie, of ken je iemand die interesse 

heeft, neem dan contact op en kom kijken 

 

Bert de Beijer via c.kok32@upcmail.nl en 0186-847700 (na 18.00 uur) 

 

MOSSELWEDSTRIJD WSV DE HITSERT  7 september 2019
Plaats Naam Voorletters TussenvoegselNaam jacht rating berekende tijd Type schip

1 Meuldijk Henk Picobello 116,0       02:09:50 Etap 21i

2 Stofbergen Kees Stoffy 117,0       02:12:17 Carena 32   Staal

3 Graaf de Reijmer Blauwbaard 99,0         02:20:43 Draak int

4 Jansen Mark Holy Moly 114,0       02:21:40 Bandholm 24

5 Augustijn Mar Maribelle 96,0         02:22:00 Winner 9,5

6 Kersten Yvonne Two hands 115,0       02:22:10 Victoire 22

7 Sap Hans Flying juice 94,5         02:22:22 Finngulf 31

8 Hoeksma Kees Stern 99,0         02:22:26 Oceanis 33

9 Monkhorst Gerhard Bersama 103,0       02:25:50 Dehler Optima 98 GS

10 Graaf v.d.  Rob Beau't 110,0       02:27:55 Sun Odyssey 26

11 Pols v.d. Bas Cornelia 2 114,0       02:30:10 LM32

12 Bolhuis Bert Happy Too 98,6         02:33:49 Hunter 33

13 Koopman Jan Arvid 103,0       02:36:04 Sun Odyssey 30

14 Mooij Rob Stern 111,0       02:48:58 Volksboot
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Clubblad KAAIPRAAT 

In juli 2010 heb ik het eerste clubblad voor de vereniging mogen maken. 

Mijn eerste product was boekje nummer 108. Inmiddels ben ik aan mijn 

laatste product bezig en dat is nummer 145. Na 37 boekjes gemaakt te 

hebben vind ik het heel fijn om opvolgers gevonden te hebben die deze 

taak van mij over willen nemen. Met heel veel plezier heb ik dit 9 jaar 

gedaan. Maar zonder medewerking van mensen om mij heen die mij 

steunden en leden die spontaan leuke artikelen toezonden zouden wij geen 

clubblad hebben gehad. Ook onze havenmeester Jaap van Oudheusden wil 

ik bedanken voor de altijd correcte 

toezending van zijn bijdrage. Natuurlijk 

bedank ik ook mijn mederedactieleden 

Suus Bruinix en Kees Stofbergen en de 

voorzitter voor hun bijdragen. 

Redactiegroet van Truus Koopman.  

In januari 2016, zie Kaaipraat nr.131, ben ik Truus gaan helpen met het 

clubblad van de vereniging. Maar nu Truus stopt, stop ik ook. De 

samenwerking met Truus was altijd prettig, al hoewel zij  altijd het meeste 

werk deed. Het computerwerk en de indeling deed Truus allemaal en ik 

corrigeerde hier en daar waar het nodig was. Ik wens de volgende redactie 

leden Rob en Kees veel succes. 

Redactiegroet van Suus Bruinix 

Ik heb er zin in..! Na wat gepieker of ik het echt wel zou doen, heb ik 

toegezegd om voor het clubblad aan de slag te gaan. Omdat ik nog niet zo 

lang lid ben en nog lang niet iedereen ken, zal ik in het begin wel wat hulp 

nodig hebben. Vanaf nr. 146 zal ik daarom samen met Kees Stofbergen de 

taken van Truus over gaan nemen in de redactie van “Kaaipraat”. Het wordt 

niet eenvoudig om Truus te evenaren want we kunnen als vereniging trots 

zijn op zo’n goed verzorgd blad, maar we doen ons best. Binnenkort  
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 ‘steken we de koppen bij elkaar’ voor de echte overdracht en begint de 

uitdaging.  

Achteraf gezien is het voor mij wel logisch 

want volgende maand ben ik ook klaar met 

het bouwen van een nieuwe website voor de 

club. Daarmee neem ik na overleg met 

Gerhard Monkhorst zijn taak als webmaster 

over. Hiermee kan de afstemming van de 

inhoud op de website en in het clubblad misschien nog beter worden 

afgestemd. Mag ik rekenen op veel bijdragen van iedereen? Vast wel! 

Rob van der Graaf. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Agenda 
 

Zaterdag/zondag 05 en 06 oktober 2019  Sluitingstocht 

Vrijdag  18 oktober 2019 08.30 uur Afspuiten Boten 

Zaterdag 19 oktober 2019 08.00 uur Masten afnemen 

Zaterdag  26 oktober 2019 Trailerbare boten uit het water 

Zaterdag 02 november 2019 08.00 uur Boten op de wal 

Vrijdag  15 november 2019 19.30 uur Klaverjassen 

Woensdag 20 november 2019 20.00 uur A.L.V. 

Vrijdag  17 januari 2020 19.30 uur Klaverjassen 

Vrijdag  14 februari 2020 19.30 uur Klaverjassen 

vrijdag  13 maart 2020 19.30 uur Klaverjassen 
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WACHTLIJSTGEGEVENS PER 12 SEPTEMBER 2019 

no ALN naam  dd.inschrijving  lengte breedte 

1 685 Y.Kersten 31-08-15  8,70 3,10 

2 670 J.Jansen  12-07-17  8,00 3,00 

3 228 L.van Hoorne 03-07-18  8,84 3,00 

4 528 J.v.d.Meulen 15-08-18  8,30 3,10 

5 231 B.v.d. Pols 06-09-18             10,00 3,25 

6 805 G.van den Berg 01-03-19  6,50 2,55 

7 684 S.Verheij 04-03-19  6,50 2,50 

8 782 R.v.d. Graaf 10-06-19             10,00 3,20 

9 807 P.de Groot 19-06-19  4,40 1,95 

10 662 E.Goudriaan 12-07-19  9,15 2,99 

11 767 L. Ruigendijk 01-08-19  7,00 3,00 

12 677 B. de Beijer 04-09-19  7,00 2,45 

 

Inlichtingen: Havencommissaris Jaap van Oudheusden 

Tel. 06 30 84 62 89 E-mail: havenmeester@wsvdehitsert.nl 

 

 

MUTATIES LEDENBESTAND 
Opgave Jaap van Oudheusden 

 

OPZEGGINGEN 
ALN 529 C.de Wolff    per 31-12-2019 

ALN 766 F.Stegman    per 31-12-2019 

ALN 801 M.Prins     per 31-12-2019  

 

NIEUWE LEDEN  

ALN 806 A.Bus per    per 17-06-2019 

ALN 807 P.de Groot    per 19-06-2019 

ALN 808 W. van Gilst    per 05-09-2019 

 

BOXEN TOEGEWEZEN 
ALN 804 R.Jacobs BOX 54  per 01-06-2019 

ALN 803 E.van Veelen BOX 72  per 01-08-2019 

ALN 808 W.van Gilst BOX 50  per 05-09-2019 

Jaap van Oudheusden, havencommissaris. 
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Zelfwerkzaamheid: LET OP! 

 

 

Bent u NOG NIET op een zaterdagochtend wezen 

klussen! . . . , kijk dan a.u.b. nog even goed in 

onderstaande rooster. 
 

In de periode waarop er op dinsdagavonden gewerkt werd, is er 

het één en ander blijven liggen vanwege verzuim (zonder -voor 

mij bekende- reden en/of ruiling) van verschillende leden! 

 

Er resten nog verschillende zaterdagochtenden om geplande 

klussen te realiseren. 

 

In dit overzicht de ingedeelde data vanaf half september, 

hierin zijn eventuele veranderingen al meegenomen t.o.v. het 

rooster dat gepubliceerd is in maart en juli jl. in dit Clubblad. 

 

BELANGRIJKE SPELREGEL blijft: 

Het verzoek aan de leden is om bij verwachte verhindering 

ZELF uit de dienstlijst een vervanger te zoeken en te ruilen; 

zie hiervoor de bijgevoegde telefoon-nummers, die uitsluitend 

voor ruilingen mag worden gebruikt. 

U wordt verzocht veranderingen per mail te melden aan Bert de 

Beijer, coördinator en hoofd TC, en door de toezichthouder -op 

de dag zelf- te laten wijzigen in de werklijst. 

Voor ad-hoc afwezigheid (om dringende redenen) zal de TC 

samen met u een oplossing moeten vinden. 

 

Het jaarrooster (zonder de doorgegeven wijzigingen) blijft ook 

gepubliceerd op informatiebord “Lijntje” en website. 

 

U ontvangt dus géén persoonlijk gestelde uitnodiging c.q. 

indeling.  
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Wel kunt u aan de hand van onderstaande agenda ruilen met 

een ander lid. Uw verandering kunt u mailen naar Hoofd 

Technische Dienst. (Het is niet de bedoeling dat bij een ander 

bestuurslid te doen!) 

 

Bert de Beijer c.kok32@upcmail.nl 0186-847700 
 

 

 
-
ACHTERNAAM ROEP- MORGEN AVOND TELEFOON 

 NAAM ZATERDAG DINSDAG  

     
Akkerhuis Henk 09-11-19       0186603686 

Bochove v. John 23-11-19 – –? – –     0620665408 

Bolhuis Peter 05-10-19       0641957565 

Bouman Frank 21-10 **      NEEN      0626214561 

Buitendijk Cees 28-09-19      NEEN      0186603984 

Cieremans Diederik 09-11-19      NEEN      0186602603 

Cools Jean 07-12-19      NEEN     0651570483 

Deken d. Rick 05-10-19      0640824192 

Dragt Martin 16-11-19      NEEN     0631596196 

Goudriaan Edwin 05-10-19      NEEN      0615325668 

Graaf d. Reimer 07-12-19      NEEN      0622547322 

Grinwis Piet 16-11-19      0651621262 

Grootemaat Els 16-11-19       0613762764 

Heer d. Henk 16-11-19      NEEN      0653225418 

Hensen Mark 28-09-19       0186663090 

Hitzerd Arjon 23-11-19      0653479912 

Ingen v Janjaap 23-11-19      NEEN      0186660330 

Jacobs Robin 07-12-19       0614494375 

Jansen Jeroen 05-10-19      NEEN      0186662977 

Jansen Mark 23-11-19       0407879845 

Jong de Gert 09-11-19       0186693219 

Jongh --de Teun 21-09-19      NEEN      0186661501 

Jungschlager Hans 28-09-19      NEEN      0186845831 
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Knops Arie 
21-09  ** 
05-10-19      0621666324 

Koning de Peter 05-10-19    NEEN      0186694369 

Krom Ronald 28-09-19 NEEN     0642507047 

Lems Arjan 21-09-19       0186662206 

Maaren van Maurits 21-09-19    NEEN      0643764764 

Meiracker v. d. Ton 07-12-19    NEEN      0186616834 

Meuldijk Henk 28-09-19       0102651452 

Monkhorst Reinout 09-11-19    NEEN      0186843373 

Mudde Leon 16-11-19       0186626733 

Mulder Gijs 16-11-19      0681231449 

Nolen Aart 21-09-19       0786742135 

Ottevanger Leonie 09-11-19       0615095931 

Postma Remco 23-11-** NEEN 
 

    0611881695 

Prins Marco 
16-11-** 
23-11-19       0653576069 

Repe v.d. Daan 09-11-19    NEEN      0186692434 

Rijke de Evert 21-09-19    NEEN     0655377634 

Ringelberg Peter 23-11-19    NEEN      0105927154 

Ruigendijk Leo 21-09-19       0627082165 

Sap Hans 28-09  **       0186601382 

Sauer Pim 28-09-19 NEEN     0655939692 

Steen van der Peter 07-12-19    NEEN     0622059102 

Stilleboer Gerard 21-09  **       0186601991 

Veelen Erik 07-12-19      0653915386 

Vreeswijk Dirk 09-11-19       0651694171 

Zwijnenburg Erwin 16-11-19 – – ? – –      0623083601 

 

** is nieuwe datum (ruilen of inhalen) 

– – ? – –   nog vervangende  

datum aangeven 
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Kopij 

Voor het volgende nummer van KaaiPraat: 

Bij voorkeur aanleveren als platte tekst 

dus zonder enige opmaak.  

Let op, een half A4-tje is een hele pagina in 

KaaiPraat. 

De kopij dient uiterlijk dinsdag 10 december 2019 in het 

bezit van de redactie te zijn. 

De redactie behoudt zich het recht voor, de aangeboden artikelen in te 

korten, zonder afbreuk te doen aan de essentie van het verhaal. Evenzo 

heeft de redactie het recht stukjes kopij niet te plaatsen, als deze 

niet beantwoorden aan de doelstelling van de watersportvereniging  

“de Hitsert”. 

 

VASTE OPENINGSTIJDEN CLUBHUIS 

November t/m maart:  zondag   15.00 - 17.00 uur 

April en mei:   zondag   16.30 - 17.30 uur 

Juni t/m augustus:  vrijdag   20.00 - 22.30 uur 

    zondag   16.30 - 17.30 uur 

September:   zondag   16.30 - 17.30 uur 

Oktober:   zondag   16.30 - 17.30 uur 

Extra open:   2e Paasdag/ Koningsdag/ Hemelvaartsdag 

    en 2e Pinksterdag 16.30 - 17.30 uur 

Gesloten   Kerstdagen en Nieuwjaarsdag 

         Schenktijden: tot een half uur vóór sluitingstijd. 
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36e jaargang                                  WWIIEE  WWAATT  WWAAAARR nummer 145 

September 2019       

   
REDACTIE ✉          Acaciastraat 20 3261 RC Oud-Beijerland  

  Truus Koopman truuskoopman@kpnmail.nl ☎ 0186-613958 
          Eindredacteur/vormgeving  

               Suus Bruinix, redactie maugustijn@hccnet.nl ☎ 0186-691716 

  Kees Stofbergen, redactie kpstofbergen@hotmail.nl ☎ 0186-661573 

  

 

CLUBHUIS "LIJNTJE" Buitendijk 8, 3284 KC Zuid-Beijerland ☎ 0186-662605 

HAVENMEESTER  Jaap van Oudheusden   ☎ 06-30846289 

  jvanoudheusden1@kpnplanet.nl                ☎ 06-30846289 

 

CORRESPONDENTIE-   

ADRES ✉ Buitendijk 8, 3284 KC Zuid-Beijerland ☎ 0186-662605 

Voorzitter  Wim van Dam margot.vandam@hetnet.nl ☎ 0186-610387 

Secretaris  Gezina van Hoorne gezinavanhoorne@telfort.nl ☎ 0186662713 

Penningmeester  Rob Mooij penningmeester@wsvdehitsert.nl ☎ 0186-690678 

Havenzaken  J. v. Oudheusden jvanoudheusden1@kpnplanet.nl ☎ 06-30846289 

Techniek  Bert de Beijer c.kok32@upcmail.nl ☎ 0186-847700 

 

ERELEDEN  Rob Dinkla                                  ☎ 0186-661757 

  Rob Rook 

 

BESTUURSCOMMISSIES 

TECHNIEK  Bert de Beijer (planning) c.kok32@upcmail.nl ☎ 0186-847700 

  Mar Augustijn   ☎ 0186-691716 

  Bart van Dalsum   ☎ 0186-662363 

  Martin Naaktgeboren   ☎ 0186-614726 

  Bart van Pelt   ☎ 0186-661766 

  Sjoerd Rijpma   ☎ 0186-857861 

  Hans van der Veer   ☎ 0186-840747 

  Henk Wytzes   ☎ 0186-613957 

 

 

CLUBHUISCOÖRDINATOR Liliane de Kok c.kok32@upcmail.nl ☎ 0186-847700 

EVENEMENTEN  Vacant 

KLAVERJASSEN  Kees Stofbergen   ☎ 0186-661573 

WEDSTRIJDEN  Hans Sap   ☎ 0186-601382 

  Kees Stofbergen kpstofbergen@hotmail.nl ☎ 0186-661573 

 

WEBSITE  www.wsvdehitsert.nl    

WEBMASTER/ 

CONTENT BEHEERDER Gerhard Monkhorst  gmonkhorst@gmail.com ☎ 078-6745185 

 
 
Rabo-bank   rekeningnummer                   NL 72 RABO 0160 2026 98 

OMSLAGONTWERP JAN DE VRIES  OMSLAG                                                    FOTO   RENS JACOBS 
DRUKWERK  DE SNELLE DRUKKERS                                                      KLAASWAAL 
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