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

Datum
1 mei
8 mei
12 mei
15 mei
22 mei
29 mei
5 juni
12 juni
19 juni
23 juni
26 juni
3 juli

Gebeurtenis
Werkbeurt steiger A oneven nummers
Werkbeurt steiger B even nummers
Openingstocht van het vaarseizoen
Werkbeurt steiger B oneven nummers
Werkbeurt steiger C even nummers
Werkbeurt steiger C oneven nummers
Werkbeurt steiger D even nummers
Werkbeurt steiger D oneven nummers
Werkbeurt steiger E oneven nummers
Midzomerfeest Bommeer
Werkbeurt steiger F even nummers
Werkbeurt steiger F oneven nummers

Tijdstip
19:00 uur
19:00 uur
14:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
15:30 uur
19:00 uur
19:00 uur

Nieuwe leden t/m 15 april 2018
Dhr. van den Berg
K. van der Boor
P. Bout
F. de Goede
A. van der Have
R. van der Horst

van Beethovenlaan 127
Platanendreef 127
Acaciadreef 58
Wilde eendstraat 17
Joke Smitkade 181
van Arenbergstraat 6

Voorschoten
Vlaardingen
Vlaardingen
Vlaardingen
Vlaardingen
Vlaardingen

Bestuur en leden heten u hartelijk welkom in
onze vereniging

Uiterste inleverdatum kopij volgend clubblad:

10 juni 2018
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Van de Voorzitter,
Op zaterdag 7 april zijn de laatste boten te
water gelaten. Door de
weersomstandigheden heeft het bestuur
i.o.m. de hellingcommissie op 16 maart
besloten om in het weekend van 17 en 18
maart niet te hellingen. Alles is 1 week of 2
weken opgeschoven omdat ook nog het
paasweekend er tussen zat. Alle
betrokkenen zijn tijdig geïnformeerd. Fijn
te constateren dat bij dit soort
omstandigheden er direct door de
hellingcommissie en de commissaris haven voortreffelijk wordt
samengewerkt.
De vernieuwing van de beschoeiing aan de zijde van de Vaart
vordert gestaag. Door de plots ingetreden vorst en het besluit om
de paden toch op te hogen is er een flinke vertraging opgelopen.
Door de ophoging moeten ook de taluds van de grasvelden extra
worden verhoogd. Vooral bij het J-steiger is een groot gat
ontstaan. Zodra er milieu goedkeuring is over de op te brengen
grond zal het terrein zo snel mogelijk worden afgewerkt en
ingezaaid. Het heeft ook wel meerkosten met zich meegebracht
maar er stonden ook minderkosten tegenover. Meevaller was dat
de bestaande grondankers gebruikt konden worden. Deze zomer
zullen we weer kunnen genieten van een mooie haven en terrein.
Bij deze bedank ik mijn medeleden van bouwcommissie Henk en
Henk voor hun inzet bij de 3 projecten. Maar ook de leden die
hebben bijgedragen aan deze projecten.
Manon en Rogier hebben het terras ook alweer opgebouwd. Ook
zij zijn klaar voor het nieuwe seizoen. Het is mooi om te zien hoe
zij zich binnen 1 jaar hebben ingewerkt en het clubhuis en terras
een nieuw gezicht hebben gegeven.
8

De evenementencommissie Ada en Rinus hebben voor ons een
leuk zomerfeest in het vooruitzicht gesteld. Zij zullen ons daar zelf
over informeren.
Op dinsdag 10 april was onze voorjaars Algemene
Ledenvergadering. Daar werd o.a. de jaarrekening 2017
behandelt. Er waren behoorlijk wat afwijkingen t.o.v. de begroting.
De afdracht van btw over de motorboten en de teruggave van btw
over investeringen gaven de grootste afwijkingen. Maar ook
onverwachte reparaties en afwijking in energiekosten zijn aan de
orde. Er is een beperkt verlies geleden over 2017. In de
vergadering werd Henk Poot Commissaris Techniek en
Onderhoud bij acclamatie herkozen voor een nieuwe
bestuurstermijn. Erelid Henk van Beek was per 1 januari 2018 60
jaar lid van de vereniging. Wij hebben stilgestaan bij zijn
verdienste voor de vereniging en hem een cadeautje overhandigd.
Ook heeft het bestuur haar visie op de toekomst gegeven. Pieter
Runsink gaf een presentatie. Wat opvalt is dat er een flinke
vergrijzing plaatsvindt en dat jongeren niet zo snel meer een eigen
boot kopen. Het bestuur komt tot de conclusie dat het bestendigen
van de huidige situatie voorlopig de beste optie is. En dat zal al
een hele opgave zijn! Verder zijn nog een aantal onderwerpen aan
de orde geweest zoals onderhoud woning, privacywet,
actualiteiten watersportverbond en regioactiviteiten.
Aan het begin van de vergadering werd ons erelid Arie Zonneveld
herdacht. Hij is op 19 maart op 83-jarige leeftijd overleden. Arie
heeft bijna 25 jaar in de redactiecommissie van ons clubblad De
Watersporter gezeten en was ruim 36 jaar lid van de vereniging.
Voor ons ligt een nieuw watersportseizoen. Ik wens u allen een
hele mooie zomer toe en veel pleziervaart.
Kees Rijke
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Beleving Presentatie Vaarregels voor Dummies
Volgens het KNMI is het voorjaar als ik op dinsdagavond 13 maart,
in de week vóór het begin van het te-water-zetten van de boten,
het terrein van de w.v. ‘De Bommeer’ op wandel.
Op de parkeerplaats tref ik al een aantal auto’s en verder veel
fietsen naast het clubhuis. Ik stap daar binnen en bemerk dat het
al druk is. Niet veel later tel ik ca. 40 toehoorders voor de
presentatie over het varen in ons vaargebied door Martijn
Hartman.
Het doet mij op meerdere manieren goed om deze opkomst te zien
en mee te maken dat dit georganiseerd is door een medelid van
de Vereniging voor al haar leden. Soortgelijke activiteiten zijn een
watersportvereniging waardig en ondersteunen het beoefenen van
de watersport, o.a. het zeilen, het sloep- en motorbootvaren, etc.
Deze ontmoeting is dan ook een heel goede reden om vele
gelijkgestemden op een eenvoudige manier te ontmoeten.
M.a.w., gegeven de opkomst vervult deze ontmoeting een
behoefte in onder de leden.
Martijn gaf een levendige interactieve presentatie, die met veel
zorg en inventiviteit was voorbereid. De ‘reality’ filmpjes lieten
goed zien hoe het op het wat er echt mis kan gaan. Velen waren
onder de indruk!
Ons vaargebied werd door hem zeer ruim genomen: buiten de
regio Vlaardingen/Westland – het door velen van ons meest
bevaren deel - werd ook de regio Rotterdam en ‘t Scheur bij
Maassluis in zijn beschouwing meegenomen. Dit laatste, omdat in
juli de doorvaart van Maassluis naar de Buitenhaven open gaat.
De renovatie van de deuren van de Monsterse Sluis is, wanneer ik
dit schrijf, in volle gang.
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Door de openstelling van deze sluis is het makkelijker om op het
grote water te komen en een rondje te varen naar Vlaardingen.
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Enige tijd werd er stil gestaan bij het risico om zo om te varen,
want in die richting varend moet je 2 keer de waterweg oversteken,
rekening houden met stroom, etc. Zijn advies was dan ook om de
route andersom te varen, en m.i. terecht, want zo vermijd je het
gevaarlijke oversteken.
Tegen het eind van z’n presentatie werden nog veel vragen op
Martijn afgevuurd en door hem beantwoord.
Mijn conclusie: als eenieder zich aan de vaarregels houdt en
daarbij ook de vaarsnelheid in acht neemt dan kunnen we weer
een mooi en veilig vaarseizoen beleven.
P.s.: Martijn gaf nog aan, dat hij in het winterseizoen van plan is
een cursus Klein
Vaarbewijs te
organiseren en wijst
erop relevante
berichten in één der
volgende
Clubbladen te lezen.
Bert Otto
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Hoe de padden zich terugtrokken !!!
Het is begin maart als de temperatuur langzaam naar voorjaars
waarden oploopt, meteorologisch is het voorjaar gestart en de
verkeersdrempels op de Watersportweg zijn weer aangebracht. De
padden hadden het al gezien maar ze namen nog een
afwachtende houding aan, ze vertrouwden het nog niet. Eerder
was opeens de Russische beer verschenen en bracht ons extreem
lage temperaturen en op de Vaart werd geschaatst. Ondertussen
werd aan de verenigingshaven hard gewerkt aan de beschoeiing,
om het e.e.a. tijdig gereed te krijgen voor het eerste helling
weekend van 14 maart. In de week voorafgaand aan dit weekend
waren velen nog bezig om hun schepen te voorzien van antifouling
of in de wax aan het zetten.
In diezelfde week werden op de toegangsweg naar de Bommeer
de eerste padden door een aantal enthousiaste vrijwilligers
overgezet vanuit hun wintergebied
naar het paringsgebied.
Net op dat moment kwamen de
eerste signalen binnen dat de
Russische beer weer terug zou
komen. Eerst was de verwachting
van +2 tot -3, later in de week werd
dit -2 tot -4, en met een
gevoelstemperatuur van -12. In die
week werd door de Bommeer
rayonhoofden intensief het weer
gevolgd en was er dagelijks overleg,
er kwam zelfs een WhatsApp groep
“De IJsberen”
Wat moeten wij doen als de
voorspelling juist is, uitstellen, door
laten en wat is nog verantwoord?
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Is de gevoelstemperatuur -6 dan ligt de bouw stil. De wind zou
aanwakkeren tot max 7 uit het Oosten. Kortom niet best en niet
verantwoordt om het door te laten gaan. Op vrijdagmiddag om drie
uur druk overleg tussen enkele leden van het bestuur en de
HellingCie. Het besluit was unaniem “het gaat niet door, wij
schuiven het eerste weekend 1 week door en het tweede weekend
na de Pasen”. Maar dan ben je er nog niet, nu iedereen bellen of
mailen om deze boodschap door te geven. Iedereen was het eens
met dit besluit. Echter dan is het zoals altijd de vraag, was de
weersprognose correct, het is tenslotte een verwachting, maar het
was juist, het weekend was ongenaakbaar koud!!!
Waren de padden toch nog te vroeg over gezet. Ik moest gelijk
denken aan dat oude omaatje bij een oversteekplaats die door
enkele bereidwillige omstanders naar de overkant werd begeleid.
Nou dat verhaal kent u vast wel. Anders vertel ik het wel ik keer op
het terras aan de haven.
Bert Otto,
Hellingcommissie.
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Schipperspraet
Elders hebt u waarschijnlijk al het e.e.a. gelezen over de
presentatie over het varen in ons vaargebied en de bijbehorende
regels.
Eén van de aanwezigen stelde de vraag of er ook aandacht
besteed kan worden aan de vaaretiquette op het water. Vorig jaar
schreef ik al een column over het varen met stootwillen (door velen
vroeger wel kurkenzakken, maar tegenwoordig wel fenders
genoemd). Ik dacht dan ook: daar moet ik maar eens verder op
ingaan.
Net als in het verkeer zijn er ook op het water vaarregels waaraan
je je dient te houden. Met alleen je vaarbewijs halen ben je er nog
niet, maar dat is wel een goede start.
Als eerste kijk ik natuurlijk in de ANWB-wateralmanak en daarna
google ik nog wat. En zo kwam ik de onderstaande tips tegen. Ze
gaan echt verder dan algemeen gedacht dat gebruikelijk is.
Bij de genoemde presentatie was ook een item over het snelvaren
met meestal kleine rubberbootjes met jonge kinderen. Die vinden
dat begrijpelijkerwijs natuurlijk heerlijk, maar realiseren zich niet
dat het (meestal) niet mag en dat ze rustverstorend en vaak ook
gevaarlijk, o.a. voor zwemmers en zichzelf, bezig zijn! En dan nog
erger: wat als je rust gruwelijk wordt verstoord door die
snelvarende boot, soms met bulderende motor, die vaak voorbij
scheurt en de (deels dronken) mensen, die op de zogenaamde
zuipschuiten met techno muziek op je de boot afblazen? Nee, dat
zijn beslist niet de manieren waarop men zich op het water
begeeft.
Ik wil dan ook graag wijzen op de volgende aspecten:
1) Groeten.
Op het water gaat het er heel gemoedelijk aan toe. Telkens als
je een boot passeert of tegemoetkomt, groeten (alleen) de
schippers naar elkaar door een hand op te steken.
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2) Hard varen.
Net als op de weg te hard rijden in de top drie van ergernissen
staat, is dit op het water idem. In de watersport heeft men
respect voor de natuur. Op de meren varieert de snelheid
tussen de 6 en 12 km. per uur. Houd die (soms ook
aangegeven snelheid aan, zeker in smalle(re) vaarten, omdat
de kaden en de beschoeiing onder de (hoge) hekgolven, die je
boot veroorzaken, zwaar te lijden hebben (afkalving). Neem bij
woonschepen en/of jachthavens en/of afgemeerde
schepen/boten ook het gas terug: goed zeemanschap!
3) Bruggen en Sluizen.
Een schipper moet op tijd de medepassagiers waarschuwen
dat ze bij een lage brug moeten bukken voordat er onderdoor
gevaren wordt. Een brug geeft echt niet mee en het kan hard
aankomen. Indien u een brugopening hebt aangevraagd let
dan op de licht signalen voor de scheepvaart bij die brug. En
ga niet dwars voor een brug liggen wachten. En vergeet niet de
scheepsvlag er bij een lage brug af te halen en er daarna weer
op te zetten en/of het mastje tijdelijk te strijken.
De etiquette op het water is zeer belangrijk, zeker ook bij en in
de sluizen. Rustig wachten op uw beurt is het devies.
Voordringen veroorzaakt vaak wrijving met andere schippers.
Bij sluizen heeft de beroepsvaart altijd voorrang, mits de
sluiswachter andere instructies geeft. Verleen daarom in ieder
geval voorrang aan beroepsschepen. Let op goed af te meren,
want enkele onverschillige beroepsschippers laten tijdens het
schutten de schroef draaien (niet toegestaan!!!) om hun schip
tegen de wal te drukken, waardoor ze met hun schroefwater u
mogelijk wegdrukken!
4) Huurboten en party (zuip) schuiten.
Als je over het water kijkt, herken je de huurboten vaak aan
buitenboord hangende stootwillen, krassen op de boot en vaak
een ontbrekende vlag. De stootwillen hangen buitenboord
(alsof het verjaardagsballonnen zijn) om z.g. bij het varen
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schade aan de boot te voorkomen. Ook zie je dat de lijnen niet
netjes opgerold liggen en dat de boot niet netjes opgeruimd is.
Maar ook andere vaarders maken zich schuldig daaraan. Niet
doen dus, maar willen aan dek of binnenboord plaatsen en
alleen gebruiken bij afmeren, e.d.
In principe zijn watersporters liefhebbers van de natuur en de
rust, zet daarom uw radio zacht, want over het water draagt
geluid heel ver. Eigenlijk hoort muziek niet op een varend
schip! Bovendien, niet iedereen heeft dezelfde muziek smaak
(Hazes of techno).
5) Drank en andere overlast.
Net als in het verkeer moet ook een schipper zich houden aan
het hetzelfde wettelijk maximaal toegestane alcoholgebruik. De
schipper kan dus niet gezellig meedrinken. Dat doen we als we
weer in de haven liggen, dan mag het bekende havenbiertje of
de schelvispekel genuttigd worden. Voorkom dat
medepassagiers dronken worden en anderen overlast
bezorgen door geschreeuw, gelal, roepen naar andere boten
en het opvoeren van te harde muziek.

Samen met andere schippers zorgt u ervoor dat de sfeer op het
water goed blijft. ‘Zet elkaar daarom de voet niet dwars’, maar help
elkaar als het nodig is. Sta andere schepen toe langszij te komen
en hang alvast uw stootwillen klaar. Bent u zelf gemeerd langs een
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ander schip, gebruik dan het voordek van uw buurman om aan
land te komen en terug aan boord te stappen. Tenzij anders is
afgesproken. Steek ook een helpend handje toe als dat nodig is.
Bijvoorbeeld door andermans trossen aan te nemen bij het
afmeren en/of ontmeren. U weet zelf hoe fijn het is hiermee
geholpen te worden. Denk ook aan het uiterlijk van uw schip. Zorg
voor een correcte vlagvoering. De etiquette vereist dat u uw
natievlag neerhaalt bij zonsondergang.
Verdiep u in de “do’s and don’ts” op het water voordat u het water
opgaat en u zich begeeft tussen alle andere watersporters. Dan
kan het een goede beleving worden!
Mooi vaarseizoen en een varensgroet van Bert.
Bronnen: ANWB, TMG.

__________________________________________________
Het vaarseizoen is weer
begonnen!
Om dit in te luiden houden wij
onze jaarlijkse openingstocht op
zaterdag 12 mei.
We varen om 14.00 uur uit en
verwachten rond 15.30 uur weer
terug te zijn.
Na afloop is er nog gelegenheid
voor een drankje en een hapje.
Graag horen wij van u nog even of u mee vaart.
U kunt zich opgeven bij Ada Bossers of Rinus Bakx
amblaauwboer@gmail.com
mjwbakx@upcmail.nl
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Trossen los!!! Het nautische evenement van het jaar
Dit jaar is het al de vijfde keer dat wij een sloepentocht houden.
Wie had dit ooit kunnen denken?
Ieder jaar is het weer spannend of wij het aantal sloepen
evenaren, waren er in het eerste jaar ongeveer 15 deelnemers,
vorig jaar was het aantal gestegen tot boven de 20. Maar dat is
ons doel niet, maar waar gaat het dan wel om?
Om met een aantal gelijkgestemden het water op te gaan en te
genieten van wat er in ons vaargebied allemaal mogelijk is. Bij de
eerdere tochten hebben wij voornamelijk het westelijk deel van het
Westland verkend. Zoals het er nu naar uitziet gaan wij richting
Den Haag, maar eerst doen wij onze medeorganisator w.s.v.
Westland aan.
De voorlopig gereserveerde data zijn: 2 juni of als alternatief 9 juni.
Palaver op het terras van het Clubhuis start om half tien en de
beoogde afvaart ligt rond 10 uur. Dan varen wij naar w.s.v.
Westland in de Lier, van waaruit wij richting Madesteijn varen waar
wij bij kano vereniging de Windhappers even de benen te kunnen
strekken. Daarna varen wij weer terug naar Vlaardingen, waar wij
zo rond vier uur arriveren, om daarna op het terras nog even bij te
praten over deze tocht.
Natuurlijk rekenen wij op veel deelnemers en zonnig weer, daar
heeft het de afgelopen jaren niet aan ontbroken.
De eerste aanmeldingen zijn al binnen, dus aan de overige
sloepen vaarders meld je snel aan.
Er bestaat ook een WhatsApp groep “Sloepentocht 2018”zodat u
altijd op de hoogte bent van de laatste stand van zaken.
Bert Otto
06-18612669
Atelier117@gmail.com
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Beste lezer,
Vandaag zijn we met de groep instructeurs het water op geweest.
De dag begon wat grijs met weinig wind maar al gauw kwam de
zon erbij en ook de wind deed z’n best. Met twee valken zijn we
naar de Foppenplas gezeild en hebben we erg genoten van de
leuke opfriscursus van Zeilschool iSail. Ook hebben we de theorie
weer doorgenomen dus zijn we weer helemaal klaar voor het
komende zeilseizoen.
De inschrijving voor de lessen staat open en we hebben al veel
inschrijvingen gekregen maar er zijn nog plekjes beschikbaar.
Mocht u nog kinderen kennen die graag willen leren zeilen dan
horen we dat graag. De inschrijving kan via de site van de
Bommeer: http://www.bommeer.nl/index.php/jeugdzeilen
De lessen in het voorjaar zijn op 2/3 juni, 9/10 juni, 16/17 juni,
23/24 juni, 30 juni/ 1 juli en 7/8 juli.
We hebben er ontzettend
veel zin in en gaan er weer
een topseizoen van
maken!!
Met vriendelijke groetjes,
Laura Ballemans
Zeilinstructeur
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SAVE THE DATE!
MIDZOMERFEEST
Zaterdag 23 juni
Aanvang: 15.30 uur.
Live Music, BBQ etc.
Uitnodiging volgt.
Wij hopen jullie allemaal te verwelkomen!
Ada Bossers en Rinus Bakx

Rommelmarkt
Het voorjaar is begonnen, meestal de tijd dat de kasten, bergingen
en garages worden opgeruimd.
Mocht u nog leuke bruikbare spullen tegenkomen waarvan u niet
eens meer wist dat u ze had, huur dan een kraampje voor de
gezellige rommelmarkt
van 26 augustus.
U kunt reserveren bij
Frans Gast,
06-26483274
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Leuke verhalen
De redactie is steeds op zoek naar
leuke verhalen voor in het
clubblad.
Dus heeft u iets leuks, moois of
indrukwekkends meegemaakt
bijvoorbeeld tijdens een
vaarvakantie of een boottochtje en
zou u dit willen delen met andere
lezers, dan hopen wij dat u een berichtje naar de redactie stuurt;
redactie@bommeer.nl
De beste verhalen komen in het clubblad.
We zijn benieuwd!

Overlijden Arie Zonneveld (83)

De redactie ontving het bericht dat ons erelid Arie Zonneveld op
zijn verjaardag maandag 19 maart op 83-jarige leeftijd is
overleden.
Arie was vele jarenlang lid van de redactiecommissie van het
clubblad “De Watersporter”. We zijn hem daarvoor veel dank
verschuldigd.
De afscheidsdienst heeft inmiddels plaatsgevonden op 23 maart in
het Trefpunt te Maasland.
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