De Watersporter
Officieel clubblad van w.v. “De Bommeer”
Opgericht 6 november 1936 te Vlaardingen
72e jaargang No 2

april 2019

Jachthaven, Secretariaat en Ledenadministratie:
Broekkade 5
3138 HC Vlaardingen
Tel: 010-4740543
info@bommeer.nl
www.bommeer.nl
Dagelijks bestuur:
K. Rijke
Voorzitter

Hoflaan 84D
3131 AD Vlaardingen
Tel: 06-21180190
kees.rijke20@gmail.com

H. de Groot
Secretaris

Kethelweg 11
3135 GA Vlaardingen
Tel: 010-4748180
secretaris@bommeer.nl

P. A. Wieringa
Penningmeester

Joh. Naberkade 41
3137 TL Vlaardingen
Tel: 010-2497077
pa_wieringa@hotmail.com

Commissarissen:
Commissaris
Jachthaven
Commissaris
Onderhoud/gebouwen
Commissaris
Techniek/onderhoud
Commissaris Algemene
Zaken

C.J.
Liebrechts
H.J.
Hartman
H.F. Poot
P. Runsink

3

Tel: 06-13362103
cjliebrechts@hotmail.com
Tel:015-2621028
henkentilly@live.nl
Tel: 010-4346045
hf.poot@upcmail.nl
Tel: 010-4746872
pieter.runsink@gmail.com

Ledenadministratie:
C.J. Liebrechts

06-13362103

cjliebrechts@hotmail.com

Redactiecommissie:
S. Maagdenberg

06-14394525

redactie@bommeer.nl

L. Janse

06-55906449

redactie@bommeer.nl

Evenementencommissie:
A. Bossers

06-22223223

amblaauwboer@gmail.com

M.J.W. Bakx

06-51181676

mjwbakx@upcmail.nl

Beschikbaarheid en toewijzing zomerligplaatsen:
C.J. Liebrechts

06-13362103

cjliebrechts@hotmail.com

Toezichthouders accommodatie:
F.P. Gast

06-26483274

Vacature
Hellingcommissie:
C. Sliedregt

hellingcommissie@bommeer.nl

Jeugdzeilinstructie:
H. van der Lof

06-20399638

admkantvdlof@planet.nl

Commissie vaaropleidingen:
M. Hartman

vaaropleidingen@bommeer.nl

Webmaster:
E. Verdegaal

webmaster@bommeer.nl

4

5

In memoriam
Op 21 januari is, op 85-jarige leeftijd, de havenmeester van de
Foppenhaven Joop Tettelaar overleden. Ondanks dat Joop geen
lid was van onze vereniging zullen velen hem herinneren als de
man met de sigaar op de surfplank.
Maar het verleden van Joop gaat verder. Als fokkenist van Henk
Bezemer, oud-voorzitter van de DWSV, waren zij een vaste
deelnemer aan de onderlinge zeilwedstrijden welke 2 keer per jaar
samen met onze vereniging werden gehouden. Ook in die tijd was
de sigaar een beeldmerk van beide heren. Als de door hen
bemande 16 m2 aan de start verscheen kwamen de rookwolken al
uit de boot en dit ging door tot aan de finish.
Na deze actieve zeilperiode is Joop havenmeester geworden in de
nieuw aangelegde Foppenhaven van de DWSV. Hij had hier,
samen met zijn partner Nel, domicilie in de oude woonboot van de
w.v. de Bommeer. Eenieder, en zeker zij die hulp op het water
nodig hadden, kon erop rekenen dat Joop met zijn boot
onmiddellijk uitvoer en redding bracht. Bij de zeer drukbezochte
uitvaart lag op zijn kist een bloembouquet in de vorm van een
anker en een doos sigaren welke nooit meer zal worden
opgerookt. Een markant persoon is niet meer onder ons.
Henk van Beek.
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Verenigingsdata om te onthouden
Dag
di
di
di
za
za
di
di
di
di
di
za
di
di

Datum
30 april
7 mei
14 mei
18 mei
18 mei
21 mei
28 mei
4 juni
11 juni
18 juni
22 juni
25 juni
2 juli

Gebeurtenis
Werkbeurt steiger B even nummers
Werkbeurt steiger B oneven nummers
Werkbeurt steiger C even nummers
Openingstocht van het vaarseizoen
Open dag zeilschool Bommeer
Werkbeurt steiger C oneven nummers
Werkbeurt steiger D even nummers
Werkbeurt steiger D oneven nummers
Werkbeurt steiger E even 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
19:00 uur
14:00 uur
11:00 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 14 april 2019
Heer T. Brouns te Hoek van Holland
Heer R.R.H. de Haan te Zoetermeer
Heer H. van Willigen te Schiedam
Heer E.W.F. van der Windt te Vlaardingen
Heer A. Notenboom te Hoogvliet

Bestuur en leden heten u hartelijk welkom in
onze vereniging

Uiterste inleverdatum kopij volgend clubblad:

9 juni 2019
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Van de Voorzitter,
Na twee succesvolle hellingweekends kan
het vaarseizoen weer beginnen. Nu ik dit
schrijf is het nog vrij koud en moeten de
Paasdagen nog komen. Wellicht zijn de
paasdagen het moment voor een eerste
tochtje door ons mooie vaargebied.
Op 12 april is onze Algemene
Ledenvergadering gehouden. In de
vergadering zijn een aantal overleden
leden herdacht, namelijk de ereleden de
heren Don en Meijboom en de leden mevrouw Otto en de heer de
Goede.
De jaarrekening 2018 is uitgebreid behandeld en goedgekeurd. Er
was een klein batig saldo van 611,- euro wat aan de lopende
begroting is toegevoegd. Door onze penningmeester Peter
Wieringa is ook het meerjaren groot onderhouds- en
investeringsplan toegelicht waarin de projecten en
onderhoudsposten financieel staan vermeld. Zelf heb ik een
toelichting gegeven over de projecten die we dit jaar en in 2020
willen realiseren. Wat gaan we doen in:
2019 – het dak van het clubhuis over het warme gedeelte isoleren
d.m.v. UnilinRenopir platen met een hoge isolatiewaarde. Ook het
dakje van de erker wordt geheel vernieuwd en worden de goten
gerenoveerd en met zink bekleed. In het dak komt een
zonnecollector en een extra 300 liter boiler voor de opwekking van
warm water voor in de douches en de keuken.
2020 – de daken van de werkplaatsen en het Honk worden
voorzien van 64 zonnepanelen inclusief een omvormer. Hiermee
kunnen we ca ¼ van ons elektriciteit gebruik besparen.
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Het is een grote investering waarvan de kosten in de genoemde
planning zijn opgenomen. Wij zijn echter afhankelijk van subsidies.
Hiervoor heeft het bestuur een subsidieaanvraag ingediend bij het
ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Hiervoor is een
nationaal budget bouw- en onderhoud sportaccommodaties
beschikbaar van 84 miljoen euro. Het bestuur is in afwachting van
de goedkeuring van de aanvraag. Het is dus spannend! De Leden
zijn onder voorwaarde van het te verwachte subsidieakkoord
gegaan met de plannen.
Verder is er een besluit genomen over de aanpassing van het
Reglement op de Verenigingsaccommodatie. De wijziging was
eerder in het clubblad aangekondigd en gaat o.a. over de
toewijzing van ligplaatsen in de grote loods tijdens het
winterseizoen. Het bestuur is van mening dat ieder lid het recht
heeft om groot onderhoud uit te voeren in de grote loods. Een
eerlijke verdeling op grond van onderhoudsplannen is nu aan de
orde.
Bestuurslid Pieter Runsink heeft ook een toelichting gegeven over
de controles die onlangs in het kader van legionella bestrijding
werden uitgevoerd. Er zijn een paar aanwijzingen gegeven die
moeten worden doorgevoerd. Dit betreft een paar geringe
aanpassingen die in eigen beheer worden uitgevoerd zodat de
waterinstallatie veilig gebruikt kan worden.
Ook werden door Pieter de actualiteiten van het
watersportverbond KNWB en de CV Broekpolder genoemd.
Op dit moment bezoeken ongeveer 40 leden de Algemene
Ledenvergadering. Dit is iets meer dan 10% van ons
ledenbestand. Dat vindt het bestuur te weinig en jammer. Wij
willen u oproepen om ook eens een ALV bij te wonen. Noteer
alvast de datum van 12 november ALV de Bommeer.
Met vriendelijke groet, Kees Rijke
9

OPENINGSVAARTOCHT 2019
Het vaarseizoen is weer begonnen!
Om dit in te luiden houden wij onze jaarlijkse openingstocht op
zaterdag 18 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

SAVE THE DATE!
MIDZOMERFEEST
Zaterdag 22 juni 2019
Aanvang: 15.30 uur.
Live Music, BBQ etc.
Uitnodiging volgt.
Wij hopen jullie allemaal te verwelkomen!
Ada Bossers en Rinus Bakx
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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

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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De dinsdagavond werkbeurten gaan weer beginnen.
Zoals u weet wordt elk lid 1 x per
seizoen op een dinsdagavond
ingedeeld om van
19.00 uur tot 21.00 uur te klussen:
Ramen zemen, kozijnen soppen,
onkruid schoffelen, heggen knippen,
een steiger schoonspuiten, etc.
Allemaal klussen die nu eenmaal
gedaan moeten worden.
Vanzelfsprekend houden wij
rekening met eventuele beperkingen en de weersomstandigheden.
U kunt op de website en op het prikbord in de hal van het clubhuis
zien wanneer u wordt verwacht. Kunt u op de geplande datum niet,
mail dan een dinsdagavond waarop u wel kunt naar
secretaris@bommeer.nl en wij zetten u op die avond.
Komt u zonder opgaaf niet, dat ontvangt u binnen 2 weken na de
geplande werkavond een nota van € 50.
Vanzelfsprekend vinden wij het veel fijner als u gewoon komt.
Het is nog gezellig ook.
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Dagje varen, neem je troep mee naar huis
De Bommeer betaalde vorig jaar € 5.455,- voor de afvoer van vuil.
Een enorm bedrag, zeker omdat er in de wintermaanden juist
weinig vuil wordt afgevoerd.
Om te voorkomen dat de contributie hoger moet worden vragen wij
om uw hulp:
 Neem het afval van een dagje varen bij voorkeur mee naar
huis (daar kwam het ook vandaan)
 Gooi het afval in elk geval niet in de prullenbakken op het
terrein of op het terras.
 Gebruik anders de afvalcontainer die buiten het hek staat.
 Gooi daar geen oude dekzeilen, verfblikken en afgewerkte
olie in.
 Als de container vol is, zet er dan geen troep naast. Het
wordt namelijk niet meegenomen.
Namens het bestuur onze dank.
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Lieve lezer,
Inmiddels hebben we al mogen genieten van mooie zonnige
dagen met een goede wind. Hierdoor hebben we al erg veel zin in
het nieuwe zeilseizoen! De voorjaarscursus bestaat uit zes lessen,
deze vallen in de volgende weekenden: 1 en 2 juni, 15 en 16 juni,
22 en 23 juni, 29 en 30 juni, 6 en 7 juli, en 13 en 14 juli. De
weekenden bestaan uit vier lesgroepen; zaterdagochtend,
zaterdagmiddag, zondagochtend en zondagmiddag. De ochtend
lessen zijn van half 10 tot 1 uur en de middag lessen zijn van 2 uur
tot half 6. De diploma-uitreiking is op woensdagavond 17 juli. De
kosten bedragen €90 voor de gehele cursus. De inschrijvingen
voor de voorjaarscursus zijn geopend en inschrijven kan via de
website: https://wsvdebommeer-site.e-captain.nl/jeugdzeilen
Ook organiseren we een open dag op zaterdag 18 mei bij de
Bommeer. Van 11.00-15.00 uur zijn er leuke activiteiten zodat er
kennis gemaakt kan worden met het zeilen; namelijk wat het zeilen
inhoudt, welke theorie er nodig is en je kan zelfs proefzeilen. Wij
gaan er een leuke dag van maken en iedereen is welkom, dus
neem gezellig iemand mee!
Graag tot de open dag!
Zeilende groetjes,
Het zeilteam
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Cursus vaarbewijs
Net zoals in het verkeer gelden er op de vaarwegen ook regels.
Net zoals in het verkeer, kent niet iedereen op het water de regels,
of kent men de regels wel, maar houdt zich er niet aan. Naast al
die regels heb je op, in en om het water met nog veel meer zaken
te maken. De wind en de stroming bijv. om er alvast maar 2 te
noemen. Net zoals met de verplichte theorie die je moet kennen
om je rijbewijs te halen, heb je op het water verschillende
vaarbewijzen, afhankelijk van de grootte van de boot, de snelheid
van de boot, de vaarweg waarop je vaart en of je beroepsmatig
vaart. Voor de Vlaardingse vaart is een vaarbewijs niet nodig. En
ook voor onze boot is een vaarbewijs niet verplicht maar het leek
mij en mijn vader toch wel handig om te hebben.
Zo begonnen we op 6 november bij de club met een groepje van
ongeveer 15 mensen aan onze cursus ‘klein vaarbewijs-1’ onder
leiding van Martijn Hartman. Martijn
werkt al jaren in de scheepvaart dus
hij heeft er wel verstand van!
We kregen een dik boek vol theorie en
begonnen vol goede moed aan de
cursus.
De eerste les ging over de motor,
accu’s, en andere technische,
natuurkundige dingen die ik op school
nooit geleerd heb. Ik snapte er niets
van. Dat beloofde wat voor de rest van
de cursus... Maar volgens Martijn was
dit het moeilijkste hoofdstuk en zou
het hierna alleen maar makkelijker en
leuker worden. Dat gaf hoop!
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Maar na nog een paar dinsdagavonden met meteorologie,
isobaren, Beaufort, stuur- en bakboord, verschillende verplichte
navigatielichten, hoger- en lagerwal, voor-, aan- of in de wind,
geluidsseinen, slecht zicht of mist, betonningssytemen met rode
stompe en groene spitse tonnen, 500 verschillende
vaarmanoeuvres in 100 verschillende situaties, hoofd- en
nevenvaarwater, wieleffect, splitsingsboeien, aan-en afmeren met
voortros en achterspring, links- of rechtsdraaiende schroef, geelzwarte kardinale boeien, NAP, vaardieptes en
onderdoorvaarhoogtes berekenen, 5 soorten branden met
verschillende blusmogelijkheden, een MOB, de
scheepvaartverkeerswet
en diverse reglementen
zag ik het nog somberder
in.
Dit viel echt tegen!
Ingewikkeld en ook
zoveel!! Zo hebben we in
ons kleine landje, met heel
veel water, al
verschillende reglementen
met verschillende regels. Vaar je op de Maas, dan gelden daar
andere regels dan op de Rijn. En hoe vaak zal ik daar nou
komen?! Maar we moesten het allemaal leren!
Gelukkig hadden we met Martijn een goede en geduldige leraar,
hij legde alles duidelijk uit en deed dat nog een keer als we het niet
snapten.
Hij gaf extra uitleg bij de belangrijke dingen in het boek aan de
hand van door hem gemaakte presentaties en liet filmpjes zien van
hoe het vooral niet moest.
Tijdens de laatste les kregen we een proefexamen waar
sommigen van ons voor slaagden maar er waren er ook bij die
waren gezakt.
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Afgelopen vrijdag was het dan zo ver! Na uren leren (als je ouder
bent, kost leren ook echt veel meer tijd!) en meer dan 100
proefexamens, gingen mijn vader en ik naar Zoetermeer om
examen te doen.
40 meerkeuzevragen en het was pittig! Moeilijke vragen, moeilijk
geformuleerd en net weer anders dan je geleerd hebt (dus goed
lezen!) maar gelukkig ook een paar makkelijke! Na afloop kregen
we direct de uitslag... en allebei geslaagd :) Wat een opluchting!
Zo blij dat we het gehaald hebben, maar ook zo blij dat we er nu
vanaf zijn!
Nou gaat volgend weekend de boot het water in, en hopelijk
krijgen we weer een hele lange hete zomer!! De theorie ken ik, nu
alleen nog leren varen :)
Meester Martijn, nogmaals bedankt voor de lessen!
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Veilig duiken? Duikvlag gebruiken!
De campagne ‘Veilig duiken? Duikvlag gebruiken!’ is door de
KNRM ontwikkeld met partners uit de duikbranche en wordt dan
ook breed gedragen. Er wordt veel gedoken in Nederland. Niet
alleen sportduiken is populair, ook beroepsmatig komt steeds
meer voor. Om een en ander veilig te laten verlopen zijn er in het
BPR-regels opgenomen waaraan de vaarweggebruikers en
duikers zich moeten houden. Een ervan is het gebruik van de
internationale duikvlag, seinvlag A. Als je de blauw-witte
internationale seinvlag A ziet op een schip of op de wal, dan zijn er
duikers actief. Verminder tijdig snelheid en blijf uit de buurt.
’s Nachts moet dit teken verlicht zijn, zodat het duidelijk zichtbaar
is.
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Het raadsel van de emmers
In onze jachthaven liggen veel boottypen: kajuit- en open zeilboten
en motorsloepen, motorboten, etc. Kijk nu alvast maar eens rond
in de haven en op haventerrein en ook in het komende voorjaar,
als de meeste boten weer in de haven liggen. Er zullen zeker
bijzondere exemplaren aangetroffen worden.
Onderlinge verschillen zullen goed waarneembaar zijn: b.v. is er
wel of niet met de boot gevaren? Hetgeen o.a. zichtbaar is aan de
staat van het onderhoud van de boot. En aan de hand daarvan is
het zichtbaar of je met een echte watersporter met een ouderwets
watersport hart (wat dat dan ook mag zijn) van doen hebt of niet.
Zo zie ik zelf soms hele bijzondere exemplaren liggen en/of
voorbijkomen:
b.v. de zogenaamde paddestoelboten, die groen gekleurd zijn. En
geloof me maar, ik zag er zelfs één waar het gras op de kabelaring
bijna 2 kontjes hoog was, ideaal om zo'n brullende kantenmaaier
zijn werk te laten doen! Helaas heb ik er toen geen foto van
gemaakt.
Waar ik wel al eens eerder een foto van heb genomen is de open
zeilboot met emmers in de kuip, 3 stuks van fors formaat. En dit
jaar viel mijn oog op een daarbij geplaatste box ter grootte van een
koelbox met daarop een sticker met ‘doodshoofd en danger’. Ook
die box was behoorlijk groen aangeslagen, dus zou men kunnen
denken, dat het gevaar was geweken of toch niet? Misschien iets
voor de havencommissaris om te onderzoeken.
Ik raadpleegde mijn meevaarders Jaap en Mark en vroeg of zij
wisten wat de betekenis en het doel zou kunnen zijn van de mijns
inziens onnodige attributen.
Tot mijn geruststelling werd enkele uren later en na wat onderling
gefilosofeer het raadsel opgelost. Omdat de zeilboot geen
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dekkleed had kwamen wij tot de volgende simpele oplossing: “dat
was welhaast zeker gedaan om te voorkomen, dat er niet te veel
regenwater in de kuip komt. Een behoorlijke hoeveel werd n.l.
opgevangen in de emmers en de box!".
Na die conclusie voeren we voldaan verder.
P.S.: Wij hebben van de eigenaar toestemming ontvangen om de
foto te plaatsen.
Bert Otto
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Heerlijke Paté
Op een van de recente gezellige dinsdagse werkavonden zaten wij
met een aantal gelijkgestemden aan de grote tafel en werden er
op een app vogelgeluiden afgespeeld. Dat inspireerde mij de
column die u nu leest neer te ‘pennen’.
Onze sloep heeft al een aantal jaren haar ligplaats in de
verenigingshaven en heeft alweer enige tijd te maken met
ongenode gasten, zeg maar vreemde vogels. Wat schrijf ik?:
onze sloep, nee de hele vereniging heeft er last van.
Een tiental jaren geleden zijn ze met veel kabaal aan komen
vliegen en vanaf dat moment hebben hun nazaten hun domicilie
gekozen (en behouden) op ons mooie haven complex.
Meestal zijn ze met groepjes van 7, twee oudere en 5 jongere
volgelingen.
En weg krijgen lukt op geen enkele manier; luisteren naar mij doen
ze ook niet, ondanks dat ik toch een aardig woordje kan gakken.
Het is mij bekend, dat
op sommige plaatsen
preventief afschieten
ter voorkoming van
schade is toegestaan,
maar dat is hier zoals u
weet niet het geval...!
Maar ja om daar nu
paté van te maken,
gezien wat ze achter
laten lijkt het mij niet zo
smaakvol.
Welke bijzondere
gewoonten hebben die
watervogels? Nou echt
22

wel veel hoor: ze maken dag en nacht herrie, poepen overal, maar
ruimen niets op, ze zijn behoorlijk eigenwijs en dom (volgens een
uitdrukking) en dulden beslist geen andere watervogels in hun
omgeving. Nee, het mag duidelijk zijn: vrienden zullen ze met mij
echt niet worden.
Kent u ook wel z.g. domme ganzen en/of komt u ze tegen? Mijn
advies: gewoon negeren.
Een andere (vrolijke) vogel.

Meld uw klacht
Om meer inzicht te krijgen in hoe het met de veiligheid op het
water is gesteld heeft Rijkswaterstaat de ‘Vaar Melder App’
ontwikkeld. Komt u onderweg onregelmatigheden tegen die
betrekking hebben op markeringen, bebording langs de vaarweg,
verlichting op en langs de vaarweg of onveilige situaties op de
vaarweg, dan kunt u hier melding van maken via de app.
Bij onveilige situaties valt te denken aan bijna-aanvaringen,
ondieptes, hinderlijke vaarbeweging, onveilig vaargedrag en
zwemmers in de vaargeul. Ook het uitblijven van een reactie naar
aanleiding van een oproep aan een brugwachter, sluismeester of
verkeersleider valt onder deze categorie. Dergelijke klachten
kunnen vermeld worden onder het kopje ‘Informatievoorziening
niet op orde.’
Via de Vaar Melder App verzamelt Rijkswaterstaat de meldingen
om ze vervolgens waar nodig door te sturen naar de
desbetreffende vaarwegbeheerder. Handig, want voor de
pleziervaart is het niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor
de brug of sluis in kwestie.
U kunt de app gratis downloaden via de Google Playstore of Apple
App Store.
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Vrijwilligerswerk op hoog niveau
De kolomkraan had dringend onderhoud nodig.
Hiervoor zijn 2 gecertificeerde bedrijven aangeschreven en is zelfs
schriftelijk opdracht verstrekt.
Helaas hebben beide bedrijven de Bommeer lelijk laten zitten,
waardoor het werk niet voor het hellingen zou worden uitgevoerd.
Ons lid Jeroen bracht uitkomst en heeft de kraan ontroest en
plaatselijk geschilderd, waardoor het hellingen ongestoord door
kon gaan.
Vrijwilligerswerk op hoog niveau.
Jeroen bedankt!
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Driesluizen passanten steiger
Het vaarseizoen is weer begonnen en we trekken er weer op uit in
ons mooie vaargebied maar ook daarbuiten. In onze omgeving
komen er steeds meer faciliteiten voor de watersporter.
Op 5 april in het prille voorjaar heeft de opening plaatsgevonden
van de passantensteiger naast de Vlaardinger Driesluizen. De
steiger is onderdeel van een groter project waarbij recreatieve
verbindingen worden gelegd van en naar Vlaardingen, en is
mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland. Het biedt
recreanten een plek om voor een korte tijd, tussen zonsopkomst
en zonsondergang, af te meren en Vlaardingen te verkennen. Dit
is een nieuwe locatie in Vlaardingen om aan te meren, gaat u door
de sluis dan kunt u aanmeren bij het ponton van vishandel
t’Graatje en ter hoogte van Museum Vlaardingen.
Bij de steiger staat een informatiezuil met informatie over de
recreatieve verbindingen en informatie over Vlaardingen en de
erfgoedlijn Trekvaarten. In de Vlaardinger Driesluizen zelf komen
drie panelen, één met een plattegrond
van de binnenstad, één met
historische informatie over de sluis en
één met activiteiten in de binnenstad.
Bunkers, kastelen, landgoederen en
trekvaarten zijn zichtbare restanten
van onze geschiedenis. Zij creëren
een omgeving met een eigen identiteit
waarin het prettig wonen, werken en
recreëren is. De provincie maakt het samen met anderen - mogelijk om het
erfgoed in Zuid-Holland te bezoeken,
ervan te genieten en te leren over
onze geschiedenis. Zo blijft ons
erfgoed voor de toekomst behouden.
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Aan de hand van zeven ‘erfgoedlijnen’ maakt de provincie ZuidHolland de geschiedenis van het landschap nog beter zichtbaar en
beleefbaar.
Een erfgoedlijn is een geografische lijn (kust, waterweg, oude
duinenrij, eiland, enzovoort) die verschillende punten op de kaart
verbindt tot één geheel met een gemeenschappelijk historisch
verhaal. De steiger is een project binnen de erfgoedlijn
Trekvaarten, die het verhaal vertelt over de ’Intercity van de
Gouden eeuw’. De gegraven waterwegen met een trekschuitenen jaagpadenstructuur maakte (massa)vervoer van mensen en
goederen mogelijk tussen de opkomende Hollandse steden
Haarlem, Leiden, Delft en Rotterdam/Maassluis/Vlaardingen. Het
trekvaartennetwerk vormde vóór de aanleg van het spoor
meerdere eeuwen de belangrijkste manier van transport in het
waterrijke Nederland.
Locatie passantensteiger aan de Kwakelsteeg (hoek Kortedijk).
Bert Otto
Bron,
gemeente
Vlaardingen
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Deining bij de Waterkampioen
In ons oude clubhuis aan de Broekkade (locatie Natsec) en later
op onze huidige locatie was er tot midden jaren zeventig een
uitgebreide boeken en tijdschriften collectie, waaronder
gebundelde edities van de Waterkampioen. De WK was tot in de
jaren zeventig het enige watersportblad dat de watersporter
informeerde over de diverse aspecten van het (totale) beleven op
het water. En zeker met allerlei adviezen op het gebied van
onderhoud, zeil trim, etc., was het destijds een belangrijk
communicatiemiddel voor de Watersport, met daarin ook veel
nieuws van klasse-organisaties en watersportverenigingen.

9 Jaar voor de oprichting van w.v. de Bommeer verscheen in
1927 het eerste nummer, ANWB De Waterkampioen met als
ondertitel ‘Orgaan van de afdeling watertoerisme van den
A.N.W.B., toeristenbond voor Nederland, en de Koninklijke
Verbonden Nederlandsche Watersport-Vereenigingen’. Het blad
ging over alles wat met varen te maken had.
In 1931 gebruikten roei-, kano- en zeilverenigingen het blad om
mededelingen te doen (bijvoorbeeld als er een nieuwe voorzitter
is gekozen), maar men schreef ook informatieve stukken en
verhalen over wedstrijden en tochten, b.v 'Is een kompas aan
boord van een ijzeren jacht betrouwbaar?'.
Tot één van de kenmerken van de WK behoorden de vele
uitslagen van zeilwedstrijden.
Later werd het tijdschrift breder van opzet, mede door
concurrentie van andere watersport bladen, en zeker toen het
Watersportverbond een eigen (gratis) magazine op de markt
bracht. Helaas, na enkele doorstart pogingen is dit project
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uiteindelijk mislukt gebleken met als gevolg veel ongewenste
kosten voor het Watersportverbond.
Wel kreeg men na de oorlog geleidelijk aan meer vrije tijd en een
hoger bestedingspatroon, waardoor bijgevolg de belangstelling
voor de watersport groter en breder werd. In eerste instantie
werden er veel (houten) schepen gebouwd in eigenbeheer en
later veranderde het aanbod in hoge mate naar afgebouwde,
vaarklare jachten.
Gelijk daarmee groeide het abonneebestand van de WK.
Op het hoogtepunt in de jaren ‘80 en ’90 verscheen het blad
tweewekelijks en had het 65.000 abonnees.
De WK was als blad breed georiënteerd, het besteedde toen
aandacht aan het varen op binnen en buiten wateren, zeilen en
sloep- en motorbootvaren.
Later kreeg men concurrentie van andere tijdschriften die ook
een substantieel deel van die markt bestreken en deels nog
bestrijken (klopt dit????); denk b.v. aan ‘Zeilen’, ‘Motorboot
varen’, enz.
Waarom schrijf ik al deze informatie?
Wel, als u dit leest is er na 92 jaar een einde gekomen aan het
verschijnen van de WK, dus verkrijgt men o.a. geen vaartocht
informatie meer via een blad, dat door al die jaren heen een vast
baken was voor de watersport liefhebber. Het aantal abonnees
was (blijkbaar) te laag om het e.a.a. rendabel te exploiteren,
reden waarom is besloten om de uitgave van de Waterkampioen
te beëindigen.
De huidige hoofdredactie wil een doorstart maken, maar niet
meer onder de vlag van ANWB en ook niet onder de naam
Waterkampioen, aangezien de (deel)naam ’Kampioen’ immers
verbonden is aan de ANWB.
Mits er voldoende voorinschrijvingen zijn zal medio deze zomer
het nieuwe magazine “Deining” starten. Meer info treft men op
www.Deiningmagazine.nl
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De ANWB gaat wel door met het uitgeven van waterkaarten, de
Wateralmanak en met het verstrekken van watersportverzekeringen en lesmateriaal, dat laatste o.a. voor het verkrijgen
van een vaarbewijs.
Bert Otto, Bron: ANWB
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