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

Datum
6 okt
27 okt
28 okt
3 nov
4 nov
13 nov
6 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 23 september 2018
mevr. M.M. Borgstijn
Mees Bouwe van Buren
Mare Julia van der Heiden
dhr. A. Helderop
dhr. G.M. Hummel
dhr. F. Lemmens
Anna Peters
dhr. A.J. van Rooijen
dhr. J.M. Steentjes
Belle Stuijfzand
mevr. I. Verzijl

Bestuur en leden heten u hartelijk welkom in
onze vereniging

Uiterste inleverdatum kopij volgend clubblad:

27 januari 2019
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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,
Op 8 september is ons Lid van Verdienste
Harry de Groot op 73 jarige leeftijd
overleden. Harry is op 27 september 1973
lid geworden en was met een korte
onderbreking bijna 45 jaar lid van onze
vereniging. Wij verliezen in Harry een
innemende en hartelijke persoonlijkheid,
die openstond voor een ieder met vragen
over alles wat met de Bommeer te maken
had. Harry was in zijn jonge jaren een
goeie wedstrijdzeiler in de laserklasse en was menig te vlug af.
Veel later kwam De Comes A Time een ruim stalen motorjacht.
Harry kreeg al snel interesse in alles wat met het hellingen bij de
Bommeer te maken had. In 1978 werd hij dan ook in de
hellingcommissie opgenomen. In de loop der jaren ontwikkelde hij
zijn eigen specialiteit. En dat was het beheer van de schragen.
Harry wist van elke boot precies welke schragen die daarbij paste.
Behendig op de kleine vorkheftruck manoeuvreerde hij de
schragen naar de boot die net uit het water kwam. Hij wist ook
altijd weer een oplossing te bedenken voor een boot die op dat
moment geen schragen had. Hij zorgde ervoor dat de boot kon
staan. Hij was een prominent lid van de hellingcommissie.
Voor zijn werk bij de hellingcommissie werd hij in 2005 benoemd
tot Lid van verdienste.
Maar Harry deed veel meer. Na zijn pensionering werd hij lid van
de maandagploeg waar hij met de collega’s bergen werk verzette.
Ook was hij degene die jarenlang met anderen het tuinonderhoud
deed het gras maaide, en veel werkzaamheden aan de haven.
Samen met Frans heeft hij een aantal jaren gefunctioneerd als
toezichthouder van de haven. Hij was daarbij de vraagbaak voor
leden. Wij kunnen niet anders concluderen dat Harry een van de
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leden was die heel veel vrijwilligers uren heeft gemaakt bij de
Bommeer. Bij zijn crematie op 13 september waren veel leden van
de Bommeer aanwezig.
Nu ik dit schrijf is de zomer zo goed als over. De temperatuur is
van 27 naar 16 graden gedaald is er veel wind en zo nu en dan
een forse bui. Maar wat een geweldige zomer hebben we gehad.
Super voor de beleving van de watersport. Ook bij de Bommeer
hebben we veel aanloop gehad van fietsers en wandelaars van
buiten. Het terras was vooral in de weekends druk bezocht.
Op 18 september heb ik op verzoek van het regioteam ZuidHolland van het watersportverbond een presentatie gegeven over
onze uitbesteding van de horeca van ons clubhuis. Veel
verenigingen worstelen met de wijze waarop zij hun horeca
bemenst kunnen houden. Mijn verhaal ging over de wijze waarop
we het bij de Bommeer nu zo’n 10 jaar hebben geregeld. Naast
het vinden van geschikte exploitanten gaat het ook over een goed
contract en de gevolgen voor de vereniging, zoals de eisen aan
een horecavergunning en eventuele investeringen en de belangen
van leden. Het leverde een boeiende discussie op waar binnen de
watersportverenigingen zeker nog op teruggekomen zal worden.
Ik begreep van Cees dat de lijsten voor de planning
najaarshellingen weer klaarliggen. Half oktober gaan we er weer 2
weekends tegenaan. We wensen de hellingcommissie weer veel
succes.
Inmiddels zijn bijna alle voorzieningen en verbeteringen die de
verzekeringsmaatschappij van ons heeft geëist afgerond. Zo is de
volledige elektrische installatie doorgemeten. Zijn veel sloten en
cilinders vervangen, is de veiligheidsinstallatie geheel gerenoveerd
en zijn de vluchtwegen vrij gemaakt van obstakels en opslag. We
zijn nu in de fase van gereed melding. Als er een akkoord komt
dan zijn we vanaf 1 november voor een nieuwe periode volledig
verzekerd.
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Het bestuur is bezig met het maken van de begroting 2019. Deze
zal in de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 13 november
worden behandeld. Ik nodig jullie allen uit om deze vergadering te
bezoeken.
Kees Rijke
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Reactie op ‘Bijzondere bootnamen!!!’
In het vorige clubblad heeft een stukje gestaan met de kop
“Bijzondere bootnamen!!!”.
Daarop is een reactie gekomen van Hans van de Lof
(Jeugdzeileninstructie).

Ha Bert,
Met belangstelling heb ik jouw stukje in het clubblad van juni 2018
gelezen over de valken van de zeilschool.
Toch zou ik graag willen, dat je de eerstvolgende keer een paar
dingen voor ons rechtzet.
De ‘Maarten’ behoort inderdaad tot het jeugdzeilen.
De ‘Bram’ heeft naar mijn weten nooit tot het jeugdzeilen behoord,
dan wel door het jeugdzeilen gebruikt.
De volgende zinsnede doet vermoeden, dat het jeugdzeilen
onzorgvuldig met het materiaal omgaat, hetgeen een verkeerd
beeld geeft van de werkelijkheid:
“De valk werd beschikbaar gesteld aan het jeugdzeilen.
Doordat het onderhoud steeds minder werd ging de valk
zienderogen achteruit en rotte langzaam weg.”
Met vriendelijke groeten,
Hans van der Lof
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Hellingen najaar 2018
Het seizoen is bijna voorbij, en wat voor een vaarseizoen, weken
waarop de temperatuur tot ongekende hoogte reikte.
Soms te warm om op het water te verblijven en zo zocht menigeen
verkoeling in het water.
Helaas is binnenkort het moment dat het merendeel van de
schepen weer de wal op gaan. Het hellingteam is er weer klaar
voor.
De schepen gaan het water uit in het weekend van 27 en 28
oktober en het daaropvolgende weekend van 3 en 4 november.

Net als eerdere hellingdagen zijn er een aantal aandachtspunten
van kracht. Wij gaan ze niet herhalen sla er de eerdere clubbladen
maar op na. Samenwerken en veiligheid zijn de meest belangrijke
zaken.
Vergeet u niet om u aan en af te melden: een hellingdag start om
08:00 uur en eindigt op een melding van het hoofd
hellingcommissie.
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Meer informatie kunt u vinden:
- Via de website, e-captain,
- Publicatie op het mededelingen bord in de hal.

Bert
Namens de hellingcommissie

Zo relaxt is hellingen, Mark en Jaap
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Openingstocht 2018
Op zaterdag 12 mei was het zover: de openingstocht. De animo
was in eerste instantie mager. Maar ik denk dat veel mensen
afgewacht hebben wat voor weer het zou worden. Nou de
weergoden hebben ons niet in de steek gelaten. Het was rond de
24 graden en tijdens de afvaart onbewolkt en zonnig.

We wisten niet, als evenementencommissie, wat precies de
bedoeling was dus hadden we Aad met zijn Doerak, verzocht
voorop te gaan. Bleek dat al sinds mensenheugenis het de
bedoeling was om eerst richting Vlaardingen te varen en dan pas
richting de Bommeer. Echter Aad vond het een goed idee om
direct richting de Bommeer te gaan. Resultaat, de meesten waren
helemaal de weg kwijt. Uiteindelijk zijn we allemaal dezelfde
richting opgegaan en kwam het toch nog goed.
Wat ook leuk was dat er ook een aantal sloepen meevoeren. Ook
de zeilers waren vertegenwoordigd.
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Toen we terugkwamen in de haven, had Manon de tafels
gereserveerd zodat we gezamenlijk een drankje konden doen.
Ook voor een bittergarnituur was gezorgd.
Al met al een geslaagde dag die zeker voor herhaling vatbaar is.
We hopen volgend jaar weer eenzelfde opkomst, zo niet een
grotere.
De evenementencommissie
Ada en Rinus.
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Boekentip: “Adrift”
Een bioscoopbezoeker ben ik niet of ik daardoor wat mis weet ik
niet. Graag lees ik boeken over zeil-vaartochten.
Sporadisch verschijnen daar boeken over, de doelgroep is denk ik
te klein.
Maar deze zomer is het autobiografische boek van Tami Ashcraft
“Adrift” verschenen. Zij doorleefde het echte drama, en
zo verscheen zowel een boek wat als basis diende voor
de bioscoopfilm.
Het boek is gebaseerd op een waargebeurd verhaal van de
schrijfster Tami.
Een dramatisch debuut waarin Tami vertelt over het ongelooflijke
verhaal dat ze in 1983 in de Orkaan Raymond terecht komt en
deze overleeft.
We lezen hoe en wie Tami uit San Diego is: een vrolijke
vrijbuiter zonder vaste woon- en verblijfplaats, die het aanlegt met
de veel oudere Britse Richard.
Richard krijgt van een bevriend Brits stel het voorstel om dit
schip van Tahiti naar San Diego te varen. Richard stemt gelijk toe,
Tami ziet dit niet zo zitten.
Ze kennen elkaar immers nog maar net en ze is er nog niet aan
toe om weer terug naar haar thuisbasis in de VS te varen. U weet
hoe dat gaat, de liefde gaat boven alles en ze gaat akkoord.
In september van dat jaar vertrekken Tami en haar toenmalige
verloofde, Richard Sharp, van Tahiti om Hazana, een ketch van 44
voet, af te leveren.
Tot het noodlot onbarmhartig toeslaat. Tijdens een verwoestende
orkaan slaat Richard overboord. In de weken daarna moet Tami
op het gehavende jacht zonder motor, masten of navigatie16

instrumenten in haar eentje de elementen trotseren.
“Adrift” is het ongelooflijk heftig, waargebeurd verhaal van de
overlevingsreis van een sterke vrouw, die eenenveertig dagen zal
duren voordat ze weer voet aan wal kan zetten.
“Adrift” is prachtig vertaald, aangezien dit boek een filmeditie is
weet ik niet of het overeenkomt met het in 2002 verschenen boek,
Avondrood of Red sky in Mourning van Tami.
Maar dat doet niets af aan het verhaal waar je al heel snel inzit en
voel je de spanning die het stel op de woelige zeeën meemaakt.
Je kunt je helemaal inleven in het verhaal en wegleggen is
onmogelijk als je de eerste hoofdstukken hebt gelezen, een echte
page turner.

ISBN13 9789044353648
206 pagina's
Auteur Tami Oldham Ashcraft
Uitgever The House of Books
1 druk juli 2018
Bert Otto.

17

Langs deze weg wil ik een ieder bedanken voor de
belangstelling voor mijn man Harry de Groot tijdens zijn ziekte
en ook bij de crematie.
Fijn was het om te horen in de toespraak van voorzitter Kees
Rijke hoe Harry bij de Bommeer gewaardeerd werd.
Dit alles heeft ons veel steun gegeven in deze moeilijke tijd.
Mede namens mijn kinderen onze dank,
Joke de Groot.

Vraag: Mag de Bommeer foto’s van leden
publiceren? (nieuwe AVG-wet)
Met toestemming mag dit in ieder geval, maar het kan heel
ingewikkeld zijn om van iedereen op elke foto toestemming te
hebben. Naast leden kan het immers ook gaan om bezoekers. In
het verleden werd een foto nog wel als bijzonder
persoonsgegeven gezien, omdat een ras hieruit afgeleid kan
worden. Inmiddels wordt dit niet meer zo gezien. Toestemming is
dus niet altijd meer noodzakelijk. De vereniging heeft namelijk een
gerechtvaardigd belang om foto’s te publiceren, bijvoorbeeld ter
promotie van de vereniging.
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