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Verenigingsdata om te onthouden
Dag
za
di
di
di
di
di
di
di
zo
di
di
di
di
di

Datum
22 juni
25 juni
2 juli
9 juli
16 juli
6 aug
13 aug
20 aug
25 aug
27 aug
3 sept
10 sept
17 sept
24 sept

Gebeurtenis
Midzomerfeest Bommeer
Werkbeurt steiger F even nummers
Werkbeurt steiger F oneven nummers
Werkbeurt steiger H
Werkbeurt steiger J
Werkbeurt steiger K oneven 1 t/m 23
Werkbeurt steiger K oneven 25 t/m 47
Werkbeurt steiger K even 2 t/m 24
Rommelmarkt Bommeer
Werkbeurt steiger K even 26 t/m 50
Werkbeurt Loods binnen
Werkbeurt Terrein
Werkbeurt Inhaalavond
Werkbeurt Inhaalavond

Tijdstip
15:30 uur
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
10:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur

Nieuwe leden t/m 9 juni 2019
Heer R. van den Hoven te Vlaardingen
Heer L. Muller te Vlaardingen

Bestuur en leden heten u hartelijk welkom in
onze vereniging

Uiterste inleverdatum kopij volgend clubblad:

22 september 2019
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Van de Voorzitter,
Het gaat allemaal niet vanzelf bij de
Bommeer. En daarom is het goed te
constateren dat de werkavonden op de
dinsdagen zeer goed worden bezocht.
Bijna alle leden nemen de werkavonden
serieus en komen trouw op hun werkbeurt.
En dat hoort ook bij een vereniging omdat
we het samen moeten doen. Vooral in de
zomer is ons terrein zeer arbeidsintensief.
Alles groeit en bloeit en moet worden
gemaaid en gesnoeid. Ook de gebouwen moeten worden
onderhouden. De ramen lappen, vloeren vegen en goten vrij van
vuil houden. De sfeer op de werkavonden is zeer goed. Er wordt
bijgepraat en ervaringen uitgewisseld. Na zo’n avond is het weer
spic en span. En dan is het nog even goed toeven op het terras of
in het clubhuis.
In eigen beheer zijn de aanpassingen gedaan aan de
waterleidingen in het kader van legionella bestrijding. Er is nog wel
een probleempje met de leiding bij het A steiger waarvan de
diameter moet worden aangepast. Helaas is water tappen daar
nog even niet mogelijk.
Er is nog steeds geen uitslag op onze subsidieaanvraag bij het
ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport voor de projecten
2019 en 2020 ontvangen. De maximale doorlooptijd op beslissing
is zo goed als verlopen. Hopen maar dat het goed gaat uitpakken.
De planning is om in het najaar te beginnen met de vernieuwing
van het dak van het clubhuis.
Nog even en dan is er weer het midzomerfeest op 22 juni. De
uitnodigingen zijn door de evenementencommissie verstuurd. Het
beloofd weer een gezellig feestje te worden met muziek en een
BBQ. Dat allemaal in een goede samenwerking tussen de
commissie en Manon en Rogier. Ik hoop velen van u daar te
ontmoeten.
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In de bestuursvergadering is positief gereageerd op het verzoek
van de hellingcommissie om Rinus Bakx toe te voegen aan de
commissie. Wij wensen Rinus veel succes. Juriaan Govaarts en
Henri de Groot hebben samen onze website volledig vernieuwd. Er
is een koppeling gemaakt met het bestaande administratieve
bestand.
Op dit moment heeft de zomer nog niet zijn beste kant laten zien.
Maar laten we hopen dat het betere weer nog gaat komen.
Met vriendelijke groet, Kees Rijke
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Kunstenaar langs de oever!
Is het u tijdens het varen al opgevallen dat er sinds kort een beeld
staat ter hoogte van de kruising derde vliet en Vlaardingervaart,
om precies te zijn tegen over het Rechthuys van Zouteveen.
Het beeld voorstellende Jan Johan Barthold Jongkind, is gemaakt
door beeldhouwer Rob Houdijk.
Het jaar 2019 is het 200ste
geboortejaar van de kunstenaar
Johan Barthold.
Jongkind groeide op in Vlaardingen
en Maassluis en is nu te midden
van zijn geliefde Hollandse
landschap in het Midden-Delfland
geplaatst.
Tussen de steden waar hij
opgroeide en waar hij zijn eerste
stappen in de kunst zette.
Hij maakte veel schetsen en
schilderijen van het landschap van
Midden-Delfland en locaties aan de
trekvaart.
Van 1846 tot zijn dood in 1891 verbleef Jongkind vooral in
Frankrijk. Zijn schilderijen met het Hollandse landschap vonden in
dit land gretig aftrek. Ook zette hij een aantal tekeningen uit zijn
vroege schetsboeken over in etsen. Hiermee bereikte hij een groot
publiek. Eén zo’n afbeelding ‘Les deux barques à
voile’ uit1862 geeft de Vlaardingervaart weer. Het pand aan de
kade is het voormalige rechthuis van Zouteveen.
Hij is daarmee een belangrijke verteller van het verhaal van het
leven met en aan het water. Talloze malen is Jongkind verhuisd.
Een periode was zijn woonhuis in de Westhavenkade.
Onderweg maakte hij vele schetsen, waarop thema’s en
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onderwerpen uit deze omgeving terug te zien zijn. Ook in zijn
latere werk kwam het leven met en aan het water vaak terug.

In Museum Vlaardingen kunt u een aantal werken bekijken uit
onze regio.
Bert Otto
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“Oude liefde roest niet”
Dat er handige leden zijn op w.v. De Bommeer bewijst dit stukje
vakwerk wel.
Het is inmiddels 40 jaar geleden dat Rinus aan het zeilen was in
deze Schakel, genummerd 1240.
Na een leuke tijd gehad te hebben heeft hij deze boot verkocht. De
Schakel is wel al die tijd bij w.v. De Bommeer blijven liggen. Dus
toen na 38 jaar de toenmalige eigenaar besloot de boot weg te
doen dacht Rinus ‘Het zou toch geweldig zijn om mijn oude
schakel weer terug te nemen en deze dan helemaal te
restaureren’.
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En zo gezegd zo gedaan; Met heel veel arbeid zijn Frank en Rinus
aan de slag gegaan en hebben hem weer helemaal opgeknapt.
Een plaatje is het geworden!
U zult ze vast nog regelmatig tegenkomen op het water.
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Jeugdzeilopleiding
De open dag op 18 mei jl.is ontzettend leuk verlopen, mededankzij
het mooie weer.
De instructeurs hebben deze dag op eigen initiatief georganiseerd
en zelfs op de dag zelf nog geflyerd bij de ingang van het
Klauterwoud.
Ook de valken liggen dan weer klaar voor gebruik. Deze zijn flink
onderhanden genomen.
De valk, welke wij vorig jaar van Huub tegen een kleine
vergoeding hebben verkregen, is door Aart gecleand, gepolijst en
in de was gezet en van een nieuwe rode en blauwe band voorzien.
De onderkanten zijn door mij en 2 van de instructeurs geschuurd
en van een nieuwe laag antifouling voorzien.
Wij vinden het heel leuk om te melden, dat niet alleen de
“Maarten” vernoemd is naar een vermaarde zeiler van de
vereniging, maar ook de “Jan” en wel naar Jan Kalisvaart.
Inmiddels zijn op zaterdag 1 juni de zeillessen weer van start
gegaan en hebben veel jonge mensen kennis kunnen maken met
onze vereniging en het zeilen.
Zoals bekend is de jeugdzeilopleiding aangesloten bij het CWO.
Om het niveau van de instructeurs te verhogen binnen de
certificering van het CWO van instructeur ZI-2 naar ZI-3, hebben
enkelen op zondag 2 juni een “Proef van bekwaamheid” af moeten
leggen.
Bij het ter perse gaan
van het clubblad was
de uitslag nog niet
bekend, maar wij
vertrouwen op een
goede afloop.
Hans van der Lof
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Varend corso 2019
Zet de datum maar alvast in uw agenda: 2, 3 en 4 augustus wordt
er weer een Varend Corso Westland georganiseerd.
De deelnemers van het Varend Corso Westland weten de
toeschouwers elk jaar weer te verrassen met oogverblindende
creaties.
En dat moet zeker gaan lukken met het thema van dit jaar: WOW!
Altijd leuk en heel gezellig om langs te kant of vanaf uw boot de
mooie creaties te bewonderen. Hopelijk zit het weer mee en wordt
het een prachtige dag.
De Rijnmonddag is op vrijdag 2 augustus volgens bijgaande route.

Meer informatie kunt u vinden op: www.varendcorso.nl
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Seksuele intimidatie
Seksuele intimidatie blijkt ook bij (sport)verenigingen voor te
komen.
Het NOC*NSF heeft besturen van verenigingen onlangs
nadrukkelijk gewezen op de juiste handelwijze indien zij
onverhoopt met signalen van seksuele intimidatie en of misbruik
geconfronteerd worden.
Alle sportbonden en dus ook het Koninklijk Watersportverbond,
hebben vervolgens een meldplicht ingevoerd.
Het bestuur van de w.v. “De Bommeer” stelt haar leden door
middel van onderstaande brief op hoogte van deze meldplicht.
Aanvullende informatie zal op de website geplaatst worden.
Meldplicht cruciaal om seksuele intimidatie en misbruik aan te
kunnen pakken.
In de media verschijnen met regelmaat berichten over seksuele
intimidatie en misbruik die soms jarenlang plaats heeft kunnen
vinden binnen sportverenigingen zonder dat dit gesignaleerd werd.
Dat er nu meer zaken bekend worden, betekent dat er meer over
wordt gesproken en dat is positief. Op die manier kunnen
slachtoffers worden geholpen en daders bestraft. Uit onderzoek
weten we dat de hoeveelheid slachtoffers vele malen groter is dan
hetgeen nu bekend. Eén op acht sporters heeft ooit wel eens te
maken gehad met seksuele intimidatie.
Het is moeilijk te verteren dat seksuele intimidatie en misbruik
vaak jarenlang plaats heeft kunnen vinden. De gevolgen van
seksueel misbruik en intimidatie zijn voor slachtoffers
buitengewoon ingrijpend. Vaak hun hele leven lang. NOC*NSF, de
aangesloten bonden en de ongeveer 25.000 verenigingen hebben
daarom de plicht om seksuele intimidatie en misbruik zoveel
mogelijk terug te dringen. Om die reden hebben de sportbonden
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besloten om een meldplicht in te voeren waardoor bestuurders en
begeleiders verplicht worden vermoedens van seksuele intimidatie
en misbruik te melden.
De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in:
Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond
vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/ is geweest
van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht
dit bij de (vertrouwenscontactpersoon van de) bond te melden.
Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij
het bestuur van de vereniging.
‘Gewone’ leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in
dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel
misbruik, er melding aan het bestuur van de vereniging moet
worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.
Per 24 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het Reglement
Seksuele Intimidatie (artikel 4) van het Watersportverbond.
Binnen de w.v. “De Bommeer” onderstrepen we net als het
Watersportverbond en NOC*NSF het belang van deze meldplicht
en vragen we iedereen binnen onze club, binnen ieders
mogelijkheden, vermoedens van seksuele intimidatie en/ of
misbruik te melden bij het bestuur van onze vereniging via mail:
secretaris@bommeer.nl.
Wanneer je eerst in vertrouwen wilt sparren dan kun je terecht bij
de vertrouwenspersoon van het Watersportverbond Gwen Dudok
van Heel, bereikbaar via gwen@dudokconsulting.nl of via 0650206372.
Namens het bestuur w.v. “De Bommeer”
Pieter Runsink
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Marifoonberichten
In een van de vorige clubbladen recenseerde ik het boek 'Adrift'.
En daarop ontving ik vele positieve reacties, daarom nu weer een
boek wat ik onder de aandacht wil brengen.
Toine Heymans journalist schrijver voor o.a. de Volkskrant
bundelde zijn nautische verhalen in het boek 'Marifoonberichten'.
Het zeiljargon komt rijkelijk voorbij, getijden zoals halftij en wantij
etc.
Hij beschrijft het leven aan boord zoals wij dat kennen en of willen
leren kennen. Ziet de gedaantes en verschijningsvormen van de
zee en meren, dan weer lieflijk blauw en glad, dan weer woest,
ruig, grijs en opzwepend.
Alle elementen komen voorbij.
Het geeft de stukken, een eigen
sfeer.
De verhalen zijn ook een mooie
aanvulling op de documentaire en
het boek 'Rond de Noordzee' van
Arnout Hauben waar net de laatste
aflevering van te zien is geweest
bij de VPRO en VRT.
Heymans maakt ook dit rondje
Nederland, België, Engeland en
Denemarken.
Het gaat ook over vissers, over het
Bureau Vermiste Personen, over
verdwijnende vuurtorens, over
Rottumerplaat, over Moby-Dick.
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Hij kan intens genieten van het zeilen, maar even zo vaak gaat het
over de gevaren, over zeeziekte, over eenzaamheid.
Zeilen/varen is een roeping en een vloek en dat maakt het zo
boeiend.
Helaas zijn de stukken ongedateerd, maar een kaart met de
bezochte plaatsen maakt veel goed, maar een referentie naar de
verhalen ontbreekt. Maar toch een aanrader om aan boord te
lezen deze zomer.
Heijmans: Marifoonberichten
ISBN: 978 94 929282 45
Pluim, € 19,99
Bert Otto

Rommelmarkt
Ook dit jaar wordt er weer een
gezellige rommelmarkt
georganiseerd. Het zou zomaar
kunnen dat u bij het opruimen van
de zolder, kasten of de garage nog
wat leuke spulletjes ontdekt die voor
een ander weer waarde hebben.
Dus mocht u nog leuke bruikbare spullen tegenkomen huur dan
een kraampje voor de gezellige rommelmarkt van
zondag 25 augustus (van 10:00 uur – 16:00 uur)
U kunt reserveren bij Frans Gast,
06-26483274
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Geen Deining
In ons vorige clubblad stond een artikel over het laatste nummer
van de Waterkampioen en het mogelijke alternatief Deining
Magazine.
Na een voor inschrijfperiode van enkele maanden blijkt het plan
om de helft van de oude Waterkampioen-abonnees mee te krijgen
niet is gelukt. Om kwalitatief een mooi magazine uit te geven zijn
voldoende betalende abonnees nodig.
Vanaf deze zomer iedere maand Deining zit er helaas niet in.
Naast het einde van de Waterkampioen komt er na 12 jaar ook
een einde aan het digitale vaarmagazine Zilt.
Het online magazine werd gemaakt door een klein team onder
leiding van Ruud Kattenberg, Sjors van der Woerd en Laurens van
Zijp. “Het bepaalde voor een groot deel het professionele-, privéen zeilersleven van elk van ons,” zo laat het team weten. “Na het
maken van 157 nummers, en 12 jaar ouder, laat die onbalans zich
nadrukkelijker voelen dan voorheen. Men heeft nog gekeken of
andere enthousiastelingen het wilden voortzetten maar helaas is
dit niet gelukt.
Zilt 158, is op 29 mei verschenen en is het laatste reguliere
magazine. In Zilt 159 neemt de redactie op 27 juni afscheid van de
lezers.
Het Zilt Weekend Weerbericht wordt nog wel elke donderdag
verstuurd.
Jammer dat een gedrukte als een digitale versie niet verder
kunnen. Waarschijnlijk heeft het te maken dat steeds meer oudere
stoppen met het varen, en de jongere (merendeel huurders van
schepen en sloepvaarders) geen belangstelling hebben in een
algemeen watersport blad, enkele jaren terug werden uitgaven
over sloepen/tenders ook beëindigd.
Nu blijven er nog een drietal in druk over: Zeilen, Motorboot en
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Spiegel der Zeilvaart. Zoals uit de titels al blijkt elk met haar eigen
doelgroep. En wat ik ook nog kan aanbevelen dat zijn de
wekelijkse nieuwsbrieven zoals Scheepspost(algemeen) en
Zeepost (varend erfgoed) van Wouter van Dusseldorp.
Bert Otto

Sail or not to Sail
Het jaar 2018 was een apart jaar, een jaar dat anders verliep dan
ik aanvankelijk verwachtte.
Eigenlijk weet niemand natuurlijk hoe een jaar zal verlopen en dat
is prima, toch?
Soms heb je gewoontes die standaard verlopen, als b.v. je ontbijt
om precies half acht. Zo was het voor mij al een aantal jaren in
mei/juni de gewoonte om de Noordzee over te steken met in
principe een aantal gelijkgestemden.
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Toch stapte er wel eens een
college van anders gestemden,
z.g. wijsgeren aan boord, die niet
geheel voldoen aan hetgeen een
buitenzeiler algemeen gewend is.
(zie in deze een eerder geplaatst
stukje over ‘de rode broek).
Maar in 2018 was er helaas geen
mogelijkheid om aan te monsteren
op een zeilschip. De Gallant
waarmee bovengenoemde reizen
gemaakt werden was eind 2017
overgegaan naar andere
eigenaren en opgegaan in The
Blue Schooner Company om z.g.
Fairtrade op de wind goederen te
gaan vervoeren.
Dus werd het zoeken naar andere schepen, waarbij enkele punten
belangrijk waren waaronder hoofdzakelijk accommodatie, sfeer en
prijs.
Aangezien ik op de hoogte ben met wat er zo rond vaart richting
de Oostkust van Engeland, maakte ik een eerste selectie.
Maar de steven wendde zich ineen andere richting: met de VL92
Balder lagen wij in de haven van Hellevoetsluis om die week voor
het eerst onder zeil te gaan met de nieuw aangekochte zeilen,
maar dat terzijde.
De eerste dag meerden wij af langs een prachtig gaffelzeilschip.
En zoals dat zo vaak gebeurt raakten wij in gesprek met de
schipper/stuurvrouwen en kwam ik erachter dat met die kotter
meegevaren kon worden.
Nadat het eerste contact was gelegd en diverse informatie
uitgewisseld was werden dan ook enkele afspraken gemaakt.
Later, tijdens de Wereldhaven dagen in Rotterdam kwamen wij tot
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een nadere invulling van de mogelijkheden van de Anna TX37. Het
aantal opvarenden is lager dan er op de Gallant mogelijk was, n.l.
8 i.p.v. rond de 14. Die 8 is incl. de 2 schippers (m/v).
Ondertussen was er links en rechts gezocht naar meevaarders uit
o.a. de eerdere tochten. En al snel raakte het schip vol bezet.
In december ontvingen wij de eerste documenten ter voorbereiding
van een nieuw zee zeil avontuur. Het was een compleet handboek
over het varen en bijbehorende procedure op zee en hoe te
handelen a.b. van de Anna TX37.
Zoals het altijd gaat op het water weten we zeker, dat het schip
ons voert naar 'waar de wind ons brengt'.

Ik ga ervanuit dat met de juiste wind en stroming in juni weer
kunnen plaats nemen op het terras van de Pinn Mill, gelegen langs
rivier de Orwellom te genieten van een typisch Engels biertje.
Als u dit zit te lezen en dan ben ik weer net terug aan wal. In het
volgende clubblad een verslag van de reis.
Bert.
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Info.
De Anna is in 1931 als visserschip gebouwd en is gaan varen
onder visserij naamen kenmerk AnthonieTX37 en heeft als
zodanig gevaren tot in de oorlog en daarna enige tijd als KW92.
Weer enige tijd later is zij de chartervaart in gegaan, uiteindelijk
vanaf 2012 als ANNA TX37 als 2 mast gaffelzeilschip. Haar
thuishaven is de Veerhaven in Rotterdam.
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Vacature Secretaris
Onze secretaris Henri de Groot is per 12 november aanstaande
aftredend en heeft aangegeven zich niet meer verkiesbaar te
stellen.
Het bestuur betreurt, en begrijpt waarom, zijn besluit om te
stoppen en respecteert dat ook. Henri heeft naast zijn secretarieel
werk een aantal activiteiten nieuw leven ingeblazen zoals de
organisatie van de steigeravonden, implementatie E-captain en de
website. Henri blijft dat uitvoeren tot aan zijn afscheid.
Het bestuur roept belangstellenden op voor deze functie om het
gesprek aan te gaan.
Neem contact op met de voorzitter of met een van de andere
bestuursleden. Bel of mail en zie de telefoonnummers en emailadressen in dit clubblad.
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Salade met kiwi en kip
Heerlijke frisse salade met kruidige canjunkip en plakjes kiwi
en zachte geitenkaas
Ingrediënten
- 1 grote kipfilet
- 1 theelepel cajunkruiden
- 2 kiwi’s
- 75-100 gr sla
- 50 gr geitenkaas
- 2 eetlepels pecan nootjes
- 4 radijsjes
Dressing
- 1 eetlepel citroensap
- 2 eetlepels olijfolie
- 1 eetlepel azijn
- 1 eetlepel honing
- Peper en zout
Bereiding
Meng de ingrediënten van de dressing door elkaar in een
kommetje. Kruid de kip met de cajunkruiden. Bak in een pannetje
gaar en mooi goudbruin in ca.15 min. Schil de kiwi en snijd in
plakken. Snijd de radijs in plakjes. Verdeel de sla over 2 borden.
Voeg de kiwi en radijs toe. Snijd de kip in plakjes en verdeel over
de sla. Schep de dressing er over of doorheen. Kruimel de
geitenkaas en pecan erover.
Deze salade is lekker
als lunch en makkelijk
mee te nemen voor
onderweg.
Smullen maar!
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