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

Datum
19 okt
26 okt
27 okt
2 nov
3 nov
12 nov
5 jan

Gebeurtenis
Schragen uit elkaar, buiten/loods/zolder
Hellingdag 1 winterseizoen
Hellingdag 2 winterseizoen
Hellingdag 3 winterseizoen
Hellingdag 4 winterseizoen
Algemene Ledenvergadering
Nieuwjaarsborrel in het clubhuis

Tijdstip

Nieuwe leden t/m 22 september 2019
Dhr. M.J.A. Compeer te Schiedam
Dhr. S. Goedknegt te Vlaardingen
Dhr. F.A.M. Hensen te Schiedam
Dhr. J. Hordijk te Vlaardingen
Dhr. F.A.M. Spreeuw te Vlaardingen
Dhr. H.A. van Witzenburg te Vlaardingen
Dhr. J. Zoutendijk te Herkenbosch

Bestuur en leden heten u hartelijk welkom in
onze vereniging

Uiterste inleverdatum kopij volgend clubblad:

26 januari 2020
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8:00 uur
8:00 uur
8:00 uur
8:00 uur
20:00 uur
14:00 uur

Van de Voorzitter,
Het loopt alweer tegen eind september en
wij maken ons op voor een nieuwe
hellingperiode. Na het afkeuren van de
hijsbalk is voor het transporteren van de
boten naar de zolder van de grote loods
een oplossing gevonden. Er worden
speciale lepels gemaakt voor de heftruck
die de boten op de zolder plaatst.
Daarmee hebben we weer een veilige en
niet al te kostbare oplossing. Voor slepen
van de boten uit de box naar de kraan is er
een nieuwe 10 pk buitenboord motor aangeschaft. De sleepboot
en haar bemanning kunnen weer optimaal hun sleepwerk
uitvoeren.
Er is voor deze zomer een eind gekomen aan de steigerbeurten op
dinsdagavond. Dankzij de inzet van onze leden is weer heel veel
onderhoud gepleegd. Het is voor de vereniging een onmisbaar
onderdeel geworden om het terrein en opstallen netjes en schoon
te houden. Ook werden klussen gedaan aan de waterleiding op
het terrein. Daarmee voldoen we weer aan de eisen van
legionellabestrijding.
Onze secretaris Henri heeft alle administratieve taken rond de
steigerbeurten gedaan en ook de werkzaamheden begeleid. Henri
stopt helaas met zijn werkzaamheden als secretaris. Het bestuur
betreurt zijn besluit maar begrijpt het wel. Wij zijn Henri veel dank
verschuldigd voor zijn vele werk en oplossend vermogen. Hij zal
buiten het bestuur voorlopig nog wel klussen blijven doen.
Voor de opvolging van Henri heeft het bestuur Silvia Maagdenberg
benadert. Zij heeft na gesprekken en het bijwonen van een
bestuursvergadering zich officieel kandidaat gesteld. Silvia is op dit
moment als lid van de redactiecommissie actief voor de
vereniging.
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Wij hebben weer een mooie zomer gehad niet zo warm als vorig
jaar maar veelal lekker Hollands weer. Ik wijs jullie nog even op de
Algemene Ledenvergadering van 12 november aanstaande. Dan
behandelen we onze voornemens en de begroting voor 2020.
Met vriendelijke groet,
Kees
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Het is weer zover…
Het vaarseizoen ligt weer achter ons, misschien varen er nog
enkele in de wintermaanden door maar het reguliere vaarseizoen
is voorbij. Wij kijken nog even terug op de dagen in juli met een
temperatuur van ruim boven de 35 graden dit zullen wij niet snel
meer vergeten.
De afgelopen weken zag ik in de haven dat het vaarseizoen op
zijn einde loopt. Enkele booteigenaren waren al bezig om hun
schip winterklaar te maken en hun stallingsmateriaal te
controleren.
Het schema voor het najaar 2019 is als volgt:
 19 oktober schragen uit elkaar halen. buitenterrein, loods en
zolder opruimen
 26/27 oktober eerste hellingweekend en op 27 oktober gaat
de wintertijd in.
 2/3 november tweede hellingweekend
Om het e.e.a. zo flexibel en veilig mogelijk te laten verlopen hierbij
nog enkele hoofd aandachtspunten.
Vergeet u niet om u aan en af te melden, een helling dag start om
08:00 uur en eindigt op een melding van het hoofd
hellingcommissie.
• U bent zelf verantwoordelijk voor uw schip,
• Volg de instructies op van de helling commissie,
• Kom op tijd en zorg dat uw schip klaarligt
• Het is niet toegestaan om tijdens de diverse scheeps-/hellingbewegingen werkzaamheden te verrichten op of aan uw schip.
Indien mogelijk vaar zelf u schip naar de kraan.
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Als u rekening houdt met bovenstaande zaken dan maken wij er
met zijn allen weer enkele prachtige hellingdagen van.
Bert
Namens de hellingcommissie
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Nieuwe oude buur
Trekkade 24,
U bent er zeker langs gevaren als u richting Schipluiden vaart.
Aan stuurboord wal staat de boerderij "Zonnehoeve" van
Zonneveld. Op de Kruikius kaart uit 1712 wordt de boerderij
genoemd en volgens geologisch onderzoek ligt de boerderij op
een terp. Dit zou betekenen dat deze boerderijplaats al stamt uit
de12e of 13e eeuw. Het zou dus een van de oudste nog steeds
bewoonde boerderijlocaties in het gebied kunnen zijn.

Jaren heeft de koeienstal er als een ruïne bijgestaan, ingevallen
dak en muren. Deze historische boerderij was er slecht aan toe.
De stal is echter door houtworm, lekkages, verzakkingen en
stormschade in verval geraakt. In 2014 is na overleg tussen de
bewoners en gemeente Vlaardingen besloten om de stal weer in
oude luister te herstellen. Het Omgevingsfonds Midden-Delfland
en het project Zuid Hollandse trekvaart heeft een belangrijke
bijdrage geleverd om het herstel mogelijk te maken en de
12

boerderij te restaureren. Vele jaren is er hard gewerkt aan de
restauratie en nu is het gereed.
In het melkmuseum is zichtbaar hoe de mensen vroeger leefden
op de melkboerderij en hoeveel er veranderd is in de afgelopen
jaren. Zeker de moeite waard om even aan te meren en een
bezoek te brengen. Ook voor kinderen een aanrader om actief
bezig te zijn.

De Vlaardingse fluisterboot Andante vaart een gedeelte van de
melkroute en maakt een stop bij de boerderij. Het museum is van
april t/m september iedere 1e zaterdag van de maand tussen
13.30 en 16.30 uur geopend en is gevestigd aan de Trekkade 24
te Vlaardingen.
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Terug in de tijd…
Westlands varend erfgoed (Midden Delfland Race 2019)
Het is telkens weer een spectaculair gezicht de historische
zeilende Westlanders door ons vaargebied. Dit tweedaagse
zeilevenement wordt elke twee jaar georganiseerd tijdens het
Open Monumentenweekend. De Midden-Delfland Race met +/10 historische, zeilende Westlanders wordt gevaren op een deel
van de vroegere trekvaartroute tussen Delft en Maassluis. De
kade van Schipluiden lag ook nu weer vol met deze prachtige
oude schepen. Deze werden in vroeger tijden ingezet als
vrachtschip om
groente, turf, kolen,
mest e.d. te vervoeren.
Waar vroeger bij
weinig wind de
paarden door middel
van een jaaglijn
zorgden voor de
voortstuwing, daar
zorgde nu, tijdens de
Midden-Delfland race,
de bemanning op de
kade trekkend aan de
jaaglijn ervoor dat de
schepen
vooruitkwamen als de wind het liet afweten of als de wind uit de
verkeerde windrichting kwam.
De start en finish was onder de paardenbrug gelegen in de mooie
dorpskern van Schipluiden. De schepen werden vanaf 13 uur om
de 2 minuten weggeschoten door saluutbatterij Atkins.
Deze brug dankt haar naam aan het feit dat hier vroeger de
paarden van de ene naar de andere kant van het water moesten
om hun weg te vervolgen omdat op deze plaats het jaagpad aan
de overkant verder ging.
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Nostalgie
"Een van de pareltjes was ook nu weer de zeilende Westlander
Nostalgie, zij is rond 1908 gebouwd. En gebruikt voor het vervoer
van Turf, Stront, Groente en fruit. Ook zand werd wel vervoerd. In
de jaren 50 werden veel van dit soort schepen afgedankt en
verkocht of gesloopt. Van de Nostalgie is destijds een woonboot
gemaakt. Tot 1980………….. Hierna is het Casco weer zeilend
gemaakt."
Op de Foppenplas gaan ze los.
Op de vroege zaterdagmorgen verzamelde de schepen zich in
het centrum van
Schipluiden en
gaven de
schippers ter
plaatse met trots
tekst en uitleg
over hun
Westlanders. De
route volgde de
Vlaardingse Vaart,
langs de
Vlietlanden, over
de Foppenplas en
terug. De finish
van de wedstrijd
weer bij de Paardenbrug in Schipluiden.
Ideale omstandigheden tijdens de beide wedstrijddagen. Zon en
een noordwestenwind kracht 3 met uitschieters naar 4 en met
een najaarstemperatuur van boven de 20 graden, ideaal weer om
behoorlijke snelheden te halen, maar helaas bleef de wind op de
zaterdag uit dus moest er tussendoor veel geboomd en gejaagd
worden.
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Het eerste
deel vanaf de
start met als
obstakel de
trambrug is
meestal het
deel waarin er
gejaagd moet
worden, maar
op de
Foppenplas
gaan ze los,
de schippers
hebben het
fanatieke over zich van de Skutjes bemanning. De spanning is
dan ook vanaf de kade voelbaar en de bakboord situaties op de
Foppenplas maakte het zeil spektakel compleet. Alleen indien
nodig gaf men elkaar de ruimte.
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Het logboek van de zeevaarder.
Zoals de Bommeerder wel weet mag ik graag mijn zee zeilreizen
vastleggen in woord en beeld, aan boord doe ik dit in een klein
notitieboekje wat ik later thuis verder uitwerk tot één geheel.
Daarnaast is de digitale camera ideaal voor het vastleggen van
de bijbehorende beelden. Tevens heb je dan een goed overzicht
van de tijden waarop het e.e.a. heeft plaats gehad. De
technologische industrie speelt in op het vastleggen van je
dagelijkse bezigheden en interesses welke je met de wereld wilt
delen: van gadgets zoals GoPro-camera's en selfiesticks tot
platforms zoals Facebook en Instagram.
Enkele maanden terug liep ik in Ouddorp een boekwinkel binnen
en zag daar een boek liggen wat mijn aandacht trok met de
intrigerende titel “Het logboek van de zeevaarder” van Huw Lewis
Jones. Niet veel later had ik afgerekend en was ik in het bezit van
een bijzonder boek.
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Ik herontdekte dat de conventionele manier van vastleggen met
het gebruik van pen, potlood en papier ook zijn charme heeft. De
hand en het gevoel van het moment komen daardoor dicht bij de
lezer."Neem papier en inkt mee," adviseerde een anonieme
Engelse matroos een andere in de jaren 1580, "en houd een
continu dagboek bij ... dat het kan worden getoond en gelezen op
uw terugkeer.
Een schipper doet dit middels een logboek waarin vaar
gebeurtenissen worden bijgehouden. Het algemene doel van een
logboek is dat later teruggelezen kan worden wat er precies
gebeurd is op een bepaald moment. Het is dus van groot belang
dat alle details in het logboek terechtkomen, zodat men later niets
mist. De gegevens mogen niet zonder meer verwijderd of
gecorrigeerd worden.
Het bijhouden van een
logboek is iets wat al
eeuwen gebeurt.
Poolreiziger Huw LewisJones neemt ons in het
logboek van de
zeevaarder mee op
ontdekkingsreis. Aan de
hand van originele
logboeken, brieven en
dagboeken volgen we de reizen van bekende kapiteins, maar ook
van matrozen, scheepskoks, chirurgijns, kunstenaars en
avonturiers. Kijk mee over de schouders van nautische
ontdekkingsreizigers als Sir Francis Drake, Susan Veeder, en
Willem de Velde.
Het is daardoor een opmerkelijke verzameling geworden, met
verhalen uit de eerste hand met prachtig beeldmateriaal, essays
van hedendaagse zeevaarders en een exclusief voorwoord van
zeezeiler Henk de Velde, die zes keer alleen de wereldzeeën
bevoer.
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De intrigerende en
betoverende schetsen en
tekeningen in dit boek, die
vaak nog steeds de sporen
van hun nautisch verleden
dragen, weerspiegelen op
briljante wijze de geest van
de oceanen en de magie
van de zee.
Zolang mensen op
avontuur zijn geweest, lijkt
het erop dat we een
aangeboren verlangen
hebben om onze
ervaringen aan anderen
mee te delen. "We zouden
geen zeereis maken om er
nooit over te praten", schreef de Franse wiskundige en
wetenschapper Blaise Pascal in 1669, "en voor het plezier van
het zien zonder hoop ooit te kunnen communiceren." Een paar
van de zeevarenden die in het logboek staan, waren
professionele kunstenaars, het blijkt dat Turner een redelijk
goede hand had bij het schilderen van zeegezichten.
Interessanter is echter de schetsen gemaakt door mensen zonder
serieuze artistieke ambities. Maar de passie en gedrevenheid en
de kunst van het kijken zijn duidelijk zichtbaar. Het boek van
Lewis-Jones heeft alles in zich. Eerder verscheen in dezelfde layout het boek Het logboek van de ontdekkingsreiziger.
Auteur: Huw Lewis Jones
Uitgever: Omniboek ISBN 9789401915922
Hardcover 304 pagina’s
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Beste lezer,
Tijdens het schrijven van dit stukje zitten de zeillessen er weer op
en zijn de optimisten al naar zolder gebracht voor de winterstalling.
We hebben een heerlijk seizoen gehad, waarbij we konden
genieten van allerlei soorten weer. Van storm met windkracht 7 tot
prachtige zonnige dagen met 35 graden. Gelukkig kregen we extra
parasols van Rogier en Manon, wat voor de broodnodige schaduw
en verkoeling zorgde.
Dit zeilseizoen hebben we lesgegeven aan 98 kinderen in de
optimist en 60 kinderen in de valk, met het team van 8 instructeurs
en 5 assistent-instructeurs. Dat zijn dus meer dan 1500 flesjes
drinken!
De laatste vrijdag van de zomerweken hebben alle cursisten hard
gepoetst om de boten weer helemaal netjes en schoon te maken.
’s Middags werden de kinderen beloond voor hun harde werken
met het kijken van het varend corso.
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Zoals Hans van der Lof heeft geschreven in het vorige clubblad,
heeft een aantal instructeurs een ‘Proef van bekwaamheid’
afgelegd. Met trots mag ik u hierbij mededelen dat 4 instructeurs
hun ZI-3 passen hebben gehaald en één van de jongere
instructeurs haar ZI-2 pas heeft gehaald.
Tot slot zou ik graag iedereen willen bedanken voor weer een
ongelooflijk gezellig en geslaagd zeilseizoen!
Met zeilende groetjes,
Laura
Zeilinstructeur
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