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

Datum
23 juni
26 juni
3 juli
10 juli
17 juli
14 aug
21 aug
26 aug
28 aug
4 sept
18 sept
25 sept
2 okt

Gebeurtenis
Midzomerfeest
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
Rommelmarkt Bommeer
Werkbeurt steiger K even 2 t/m 24
Werkbeurt steiger K even 26 t/m 50
Werkbeurt Loods binnen
Werkbeurt Terrein
Werkbeurt Inhaalavond

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

Nieuwe leden t/m 10 juni 2018
Dhr. D van den Berg
Dhr. J.M. Govaart
Dhr. H. Hersbach
Dhr. L. van Toor
Dhr. R.J. Vermeulen

Bestuur en leden heten u hartelijk welkom in
onze vereniging

Uiterste inleverdatum kopij volgend clubblad:

23 september 2018
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19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur

Van de Voorzitter,
Wat hebben we een bijzonder mooi
voorjaar gehad. Veel zon en aangename
temperaturen. Maar ook een aantal dagen
met onweer en enorme regenbuien. In
Vlaardingen kon de riolering het
regenwater tijdelijk niet verwerken met als
gevolg veel wateroverlast en ondergelopen
kelders, schuren en woningen. Ook bij de
Bommeer waren de grasvelden verandert
in binnenmeertjes. Maar al snel waren die
ook weer verdwenen.
Met dit mooie weer brachten veel mensen een bezoek aan de
Bommeer met als gevolg topdrukte op het terras. Zeker op
momenten als er diverse activiteiten samenvallen, zoals in het
eerste weekend van juni de sloepentocht, feestjes en het
jeugdzeilen. Maar met een beetje inschikken had ieder toch een
plekje. De sloepentocht was ook weer een succes begreep ik van
de deelnemers. Het was in de ochtend een beetje fris maar
gezellig en voor introducees een openbaring. Het vaargebied
Westland is natuurlijk uniek en is met de geringe diepgang van
sloepen tot in de smalste watergangen bereikbaar.
De weekends van 9 en 10 juni en 15 en 16 juni stonden in het
teken van 1018. De viering van de overwinning van graaf Dirk op
de Duitse keizer. Dat betekent dat er in de Broekpolder en in de
stad veel te beleven viel en we ons even konden verplaatsen in
het leven van 1000 jaar terug.
Op 23 juni is er het midzomerfeest waarvoor alle leden een
uitnodiging hebben gekregen. Ada en Rinus hebben voor ons een
mooi feestje gepland. Ik hoop dat veel leden gehoor geven aan de
uitnodiging.
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Het project van de vernieuwing van de beschoeiing hebben we zo
goed als afgerond. Met de aannemer is afgesproken om in het
najaar nog een opleveringsronde te lopen en daar waar nodig wat
aanpassingen te doen. Voor 1 november moeten we voor de
verzekering een aantal verbeteringen aan de beveiliging en het
hang en sluitwerk realiseren.
Ik wens u allen een hele mooie zomer toe en een fijne vakantie.
Kees Rijke
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Vaaropleidingen 2018
Tussen 2007 en 2012 verzorgde de Commissie Vaaropleidingen
op onze vereniging de cursussen Klein vaarbewijs 1, Klein
vaarbewijs I A en Basiscertificaat Marifonie. Dit najaar hopen wij
(bij voldoende belangstelling) met de cursus Vaarbewijs I te
kunnen starten.
Inschrijven kan via het webformulier op www.bommeer.nl
De cursusavonden worden in principe gehouden op de vaste
verenigingsavonden (dinsdag) in het Instructielokaal van ons
verenigingsgebouw (Aanvang 19.30u, einde 22.15u).
De cursus start direct na beëindigen van het vaarseizoen en zal op
een laagdrempelige wijze geleid door een bekwame instructeur die
vanwege beroep en ervaring de nodige praktijkkennis heeft
opgedaan. Bij de instructies wordt gebruik gemaakt van
PowerPoint voorstellingen.
Informatie over Vaarbewijs 1 (rivieren, meren en kanalen)
De cursus gaat in op o.a. de belangrijkste
vaarreglementen/bepalingen en verkeerstekens volgens het BPR
en het RPR, Betonning en bebakening Signi en Iala,
Scheepstechniek en benamingen, Veiligheid en Preventie, Meteo
enz.
Vooropleiding:
Leeftijd:
Cursusbenodigdheden:

Geen (enig nautisch inzicht gewenst)
>18 jaar (geen maximum leeftijd), de
cursus is geschikt voor zowel heren als
dames
cursusboekje (inbegrepen), oefen CDRom, schrijfblok, of schrift of multomap,
kleurpotloden en/of- stiften, pen,
potlood, vlakgom.
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Aantal cursusavonden:
Kosten:
VAMEX examen:

7
ca. €. 155,- (cursusboekje en koffie/
thee in de pauze is inbegrepen)
NIET in de kosten inbegrepen! (zie voor
informatie www.vamex.nl)

NB. Alle cursussen worden afgesloten met een proefexamen die
reeds bij het opgegeven aantal cursusavonden zijn inbegrepen.
Alle verdere aanvullende informatie kan worden verkregen via email aan: vaaropleidingen@bommeer.nl .
W.V. de Bommeer is een watersportverenigingen en heeft als
doelstelling de promotie van de watersport in de regio, de
cursussen worden aangeboden om de nautische kennis van de
watersporters te verruimen.

11

De gele Lisdodde
Als de gele Lisdodde weer bloeit, weet je dat het
ook weer tijd is voor een hele vervelende
Hollandse gast, namelijk de Ceratopogonidae.
Die kent bij ons in Nederland de volgende
bijnamen:
Knut, Knutten knaasjes, knijten, mietsen (NoordNederland) of meurzen
Knutten vertonen zich zelden in de
volle zon, maar in de schaduw. Aan
het einde van de dag als de zon laag
staat, kunnen knutten bij weinig wind
zeer hinderlijk zijn. Wat enigszins
helpt, is goed bedekken van het
lichaam en in beweging blijven; ze
worden alleen door fijn muskietengaas tegengehouden. De larven
van knutten kunnen in de natuur voorkomen in dichtheden van 700
per vierkante meter. In een vochtige omgeving is structureel alleen
wat aan overlast van knutten te doen door enerzijds het water
waar mogelijk te laten stromen en anderzijds de natuur de ruimte
te geven, zodat natuurlijke vijanden zo veel mogelijk kans hebben.
Cecile onze trouwe vrijwilliger bij de
dinsdagavonden heeft er zelfs een speciale
outfit voor gekocht, dus zie je in het voorjaar
een vreemd uitgedoste dame druk in de
weer met de koffie voor de hardwerkende
steigerbeurt en andere vrijwilligers, dan weet
je het is weer Knuttentijd.
Ik hoop dat ze snel weer wat anders aan kan
trekken 
Sven Bossers
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Bijzondere bootnamen!!!!!
In het naseizoen van 2017 liep ik over steiger C naar mijn boot en
werd ik aangesproken door André Schilder (‘t Elfje). Hij had een
voorstel om aandacht te geven aan een tweetal lesboten van de
zeilschool, en wel waar de naam Maarten en Bram vandaan
komen.
Aan dat verzoek wil ik graag voldoen, maar het bracht mij ook op
het idee om eens te kijken welke namen erop de schepen staan en
wat de achterliggende reden is om daarvoor te kiezen. Maar dat is
misschien een idee voor een volgend stukje.
Toen ik dit stukje zat te schrijven moest ik aan Jan Blazer denken
een cabaretier uit de jaren 70 en hoe hij in overleg met zijn partner
ook een motorboot kocht, en daaraan een naam moest geven, na
enig overleg kwam er de volgende naam uit 'kamekonica'. Een
variant op de 'Japamael ' of wel Jaap,Pa,Ma en Elly. Altijd uniek en
origineel dit soorten namen.
Bij de zeilschool varen een tweetal Valken onder de naam Maarten
en Bram.
De Maarten is vernoemd naar
Maarten Benjert. Geboren
op 4-04-1908 en overleden op
96 jarige leeftijd 21-08-2004.
Maarten was een man van het
eerste uur van de Bommeer.
Een wedstrijdzeiler pur sang.
Samen met zijn schoonzoon
Wim Voerman bouwde hij
diverse Valken en deze waren
meestal vooraan in het zeilersveld te vinden. Menigmaal sleepte
hij op de Kager plassen met Valk 504 gedurende de Kaagweek
vele prijzen weg.
Maar ook in ons vaargebied behoorde hij menigmaal tot de
winnaar van de pretentieuze Burgemeester Heusdens, met een
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sterk veld aan deelnemers zoals Termijn, Post en Hahn. Maarten
was hoofd van de kantine bij scheepswerf HVO, en had zitting in
de ontspanningscommissie, die onder zijn leiding bloeide en door
deze combinatie was het mogelijk om ook in de wintermaanden bij
elkaar te komen. In die tijd was de vereniging in de winter bijna
niet te bereiken en was de kantine van HVO een goed alternatief.
Maarten regelde het altijd op zijn manier maar je moest er wel
rekening mee houden dat Maarten niet op tijd aanwezig was. Een
persoon om nooit te vergeten.
Ook Bram Vis was een Valkenzeiler en veel op het water te
vinden.
Zijn vaste zeilmaat was Gerrit Lansbergen. Samen zeilden ze een
keer op de eerste vliet en zagen daar kans om met de Valk 752
om te slaan. Toch wel bijzonder. Ook hij had zijn eigen naam
verwerkt in de naam van de boot 'AVI'. (Abraham VIs)
Op latere leeftijd kreeg Bram een hersenbloeding en leek het er
even op dat hij was overleden, maar gelukkig was dat niet zo.
Maar was hij wel beperkt in zijn bezigheden, en zo kwam er ook
een eind aan het zeilen. Geregeld bezocht hij zijn boot in de
haven. De Valk werd beschikbaar gesteld aan het jeugdzeilen.
Doordat het onderhoud steeds minder werd ging de Valk
zienderogen achteruit en rotte langzaam weg. Verkopen was geen
optie en stelde hij " in drie weken bouw ik wel een nieuwe ". Na
zijn overlijden werd de Valk door zijn zussen geschonken aan
Frans Gast. Na 100 uur hard en geduldig werken bracht Frans de
Valk weer in de vaart.
Bij de te waterlating waren zijn beide zussen aanwezig en kreeg
ze de naam 'Bram'.
O ja, was ik het bijna vergeten "kamekonica" staat voor "kan me
kont niet keren".
Bert Otto
en met dank aan Frans Gast
14
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Varend Corso Westland 2018
Het Varend Corso Westland is een jaarlijks terugkerend
evenement met prachtige bloemen en planten en heerlijke
groenten in de hoofdrol.
Het corso is dit jaar op 3-4-5 augustus te zien. De stoet trekt door
onder meer het Westland, Schipluiden, Maassluis, Den Haag, Delft
en Vlaardingen.
Drie dagen lang een varend lust voor het oog van de
honderdduizenden toeschouwers die elk jaar op het corso
afkomen.
Het Varend Corso Westland streeft ernaar zo veel mogelijk
mensen te laten zien wat het Westland te bieden heeft en welke
mooie en gezonde producten er in de Westlandse kassen worden
geteeld.
Heel leuk en gezellig
om met familie of
vrienden te gaan
bekijken vanaf uw
boot of langs de
kant.
Op vrijdag 3
augustus is het
Rijnmonddag.
Meer informatie kunt
u vinden op
www.varendcorso.nl
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Jeugdzeilen
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, zit het eerste zeilweekend
van de voorjaarscursus er alweer op!
De zaterdag was een grijze dag, maar met een goede wind.
’s Middags is de eerste regel van het Binnenvaart Politie
Regelement (BPR), ‘Goed Zeemanschap’, meteen goed
toegepast. Een grote groep optimisten was aan het zeilen op de
eerste vliet, toen er een groot schip langskwam. Alle cursisten
luisterden goed naar de instructeurs en kwamen zo snel mogelijk
naar de kant om genoeg ruimte te maken zodat het grote schip
erdoor kon. Iedereen zwaaide naar elkaar en het schip toeterde
hard naar de cursisten om ze hartelijk te bedanken!
Op zondag scheen de zon en na het zeilen, werd er heerlijk
gezwommen.
De inschrijving van de
zomercursus gaat binnenkort
ook open. De eerste zeilweek is
van 16 t/m 20 juli en de tweede
zeilweek is van 23 t/m 27 juli.
De inschrijving kan via de site
van de Bommeer.
Wij hebben ontzettend genoten
van het eerste weekend en dat
gaan we heel het seizoen
volhouden!!
Met vriendelijke groetjes,
Laura Ballemans
Zeilinstructeur
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Het geredde schaap; "Sloepentocht 2018"
De vijfde sloepentocht ligt weer achter ons.
Al in januari waren de eerste aanmeldingen binnen en na de
stukjes in het clubblad volgden er nog vele. Waaronder een aantal
van nieuwe leden die samen met eerdere sloepvaarders ons
mooie vaargebied wilden verkennen.
Echter terzijde, de voorbereidingen om te komen tot deze 5de
sloepentocht moesten wel enkele kleine stormpjes doorstaan.
Zaterdag 2 juni rond negen uur was het al een drukte aan de
haven en bracht men zijn/haar sloep in gereedheid om rond half
tien bij het palaver aan te schuiven. Daar werd het weerbericht en
de route doorgesproken. Na enkele dagen met tropische
temperaturen was dit één van de mindere, de zon liet zich die dag
niet zien. Maar daar was het vaargenot niet minder om.
Onder luid getoeter werden om tien uur de trossen losgegooid. 22
sloepen vertrokken met een totaal van 65 opvarenden. Onder de
vaarders waren velen die alle vier voorgaande tochten hadden
meegevaren.
Deze keer was het gelukt om een meer oostelijke route uit te
zetten. Tot groot genoegen van de vaarders.
Na drie kwartier varen zagen wij ter hoogte van de kleine Zijkade
een schaap in het water, uiteraard was dit geen onderdeel van de
tocht. Met alle macht probeerde het schaap de kant op te komen,
maar helaas was de kade te hoog. Maar de bemanning van Joie
de Vivre was geen zee te hoog en bracht behendig het schaap op
het droge. Met geblaat bedankte het schaap en vervolgden wij de
tocht.
Deze keer lieten wij dus De Lier bakboord liggen vanwege
vaarweg werkzaamheden, om in een keer door te varen naar de
kanovereniging “De Windhappers” in Madesteyn.
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Daardoor misten wij wel de inmiddels bekende Westlandse
versnapering.
Rond het middaguur bereikten wij het natuurgebied bij Madesteyn.
Aan de wal liepen enkele runderen en in het water de bekende
ganzen(plaag), waarvan een stel met 18 jongen. Echt waar. Mooi
uniek vaarwater als je boot niet hoger is dan 1.40m. boven de
waterspiegel; echt een aanrader!
Even later meerden wij af in de havenkom bij kanovereniging "De
Windhappers ". De begroeting was hartelijk, alleen vroegen wij ons
af waar de sloepen van wsv Westland bleven. De afspraak was
dat zij bij knooppunt 16 gingen aansluiten. Gelukkig, niet veel later
arriveerden zij ook.

In het Clubhuis gebruikten wij onze lunch en dronken sommigen
nog wat. Alvorens te vertrekken reikte Kees Kornaat namens wsv
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Westland een fles schippersbitter en ondergetekende een fles
Vlaardings(on)kruid Schelvispekel uit aan de clubleiding.
Het bleef volgens overlevering daarna lang onrustig in Madesteyn.
Niet veel later vervolgden wij onze tocht door de mooie
Westlandse wateren.
Rond vier uur arriveerden we weer aan de haven en konden we op
het terras onder het genot van een drankje en hapje nog wat
napraten.
En dankzij een feestje hadden wij ook nog live muziek.
Ter afsluiting ontving Henk van Beek een platvink voor zijn inzet
voor de tochten gedurende de afgelopen jaren en nu weer voor
zijn assistentie En werd zeker niet vergeten ook onze enige
sponsor Nooit-Gedacht van de fam. Van Mill te bedanken, omdat
die deze dag mogelijk maakte! Met o.a. met bij de start koffie met
een nautische lekkernij en tot slot in de middag met een heerlijk
drankje. Complimenten!
Of er een zesde sloepentocht in zit, ligt nog in de toekomst
verborgen. Maar misschien is het na 5 keer wel mooi geweest en
moeten wij op het hoogtepunt stoppen…
Alle meevaarders, incl. de sponsor fam. Van Mill, bedankt!
Ik denk, dat ik
namens allen
mag schrijven:
’We hebben
genoten!‘
Bert Otto.
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Frisse en zomerse pastasalade
Zin in een lekkere (pasta)salade? Maak dan eens deze variant met
onder andere pesto, rucola en komkommer. Super lekker en
binnen 20 minuten klaar!
De pastasalade is lekker als snel avondmaal, als bijgerecht of als
lunch.
Maak een lekkere grote hoeveelheid zodat je ook nog wat voor de
volgende dag hebt of om mee te nemen.
Recept voor 4 personen, Tijd: 20 minuten
Benodigdheden:
- 300 gram pasta
- 5 tomaten
- 2 (bos)ui
- 2 el pesto
- 2 tl Italiaanse kruiden
- 2 el crème fraiche
- 75 gram rucola
- halve tot 1 komkommer
- zout/peper
- 150 gram kipreepjes of hamreepjes
Bereidingswijze:
Zet als eerste een pan water op en kook de pasta gaar volgens de
bereidingswijze op het pak. Snijd de tomaten, bosui en
komkommer in stukjes. Als de pasta klaar is met koken, kun je de
pasta eventueel even spoelen met wat koud water. Meng de pasta
vervolgens met de stukjes tomaat, bosui, crème fraiche,
komkommer, rucola, de kipreepjes en de pesto. Breng het geheel
op smaak met zout, peper en Italiaanse kruiden. Dek de schaal
met de pastasalade af en bewaar in de koelkast totdat je hem gaat
serveren. Eet smakelijk!
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Rommelmarkt
De hoogste tijd dat nu
eindelijk de kasten,
bergingen en garages
worden opgeruimd!
Mocht u nog leuke bruikbare
spullen tegenkomen
waarvan u vindt dat ze een
tweede leven verdienen,
huur dan een kraampje voor
de gezellige rommelmarkt
van zondag 26 augustus
U kunt reserveren bij Frans Gast,
06-26483274

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!
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