
Van de   voorzitter 

Voor de leden die het misschien nog niet wisten; helaas is, op 65 jarige leeftijd, onze secretaris Ton 
Visscher, na enige tijd van ziekte,  op 11 februari 2019 overleden. 
Ton was reeds 12 jaar actief als secretaris voor de WVS en hierbij willen hem alsnog postuum  
bedanken voor zijn bijdrage aan de verenging.  Verder wensen wij zijn vrouw Plonie, dochters en  
overige familie sterkte toe met het dragen van dit  verlies. 

In verband met het overlijden zijn de rekeningen voor de contributie wellicht later dan u gewend bent, 
verstuurd. Hiervoor vragen wij uw begrip. 
Het correspondentieadres op de website zullen wij tijdelijk vervangen door het adres van Bart Boer.       
Via dit adres kunt u adreswijzigingen, vragen, aanmeldingen en opzeggingen doorgeven. 
Als bestuur zijn wij op zoek naar een vervanger die de functie van secretaris zou willen en kunnen 
bekleden. 

Na een rustig verlopen winterperiode, vooralsnog zonder vorst, met een aantal mooie lenteachtige  
weken in februari met veel zon, hopen we dat de leden die de boot op de Kaai gestald hebben  
ruimschoots de tijd gehad hebben om de boot tijdig vaarklaar te krijgen, zodat de boten in april en  
mei weer zonder problemen te water kunnen. 
Ook voor de bootbezitters die momenteel in de haven liggen of elders gestald staan zal wellicht 
reikhalzend uitgekeken worden naar het nieuwe vaarseizoen. 

Gedurende het seizoen 2019 zullen wederom de WVS vrijwilligers zich inzetten om allerlei activiteiten 
op en rondom de haven in goede banen te leiden zodat ieder lid met een tevreden gevoel gebruik kan 
maken van de faciliteiten van de WVS. 

Mocht het u ook leuk lijken en tijd kunnen en willen vrijmaken om deel te nemen aan enkele 
activiteiten moedigen wij u aan contact met ons op te nemen. 

Verder wens ik allen alvast een goede vaart en plezierig vaarseizoen toe!!

Bart 



Uit de   bestuursvergadering 

Nieuwe leden 

In verband met het vacant zijnde van de functie van secretaris geen update. 

Financiën 

Bij  het  verschijnen  van  deze  nieuwsbrief  zijn de  meeste  facturen bezorgd,  op  het  bij  ons  bekende  adres. Heeft 
u   geen  factuur  ontvangen,  dan  kan  het  zijn  dat  er  geen  adreswijziging  bij  ons  bekend  is.
Adreswijzigingen kunnen via de website of per mail worden doorgegeven.

Het administreren van de betalingen verloopt soepeler wanneer u het factuurnummer bij de 
mededelingen zet.  Daarom willen we u vragen voor het indienen van de betaling te controleren of  u 
het juiste factuurnummer heeft vermeld. Daarnaast willen we leden met meerdere facturen met 
klem verzoeken de facturen apart, onder vermelding van het unieke factuurnummer, te betalen.

Havenzaken 

Voor het  vervangen van het toegangssysteem (zoals  beschreven in de vorige nieuwsbrief) zal op  
korte termijn een afspraak gemaakt worden met het installatiebedrijf om de werkzaamheden in te  
plannen. 

De werkzaamheden hiervoor staan gepland voor april. 
Dit houdt in dat de magneetstrips die leden nu bezitten t.z.t. omgeruild dienen te worden. 

Op de Kaai zullen er een aantal extra plaatsen op het talud vrijgemaakt worden om kleine  
rubberboten < 150 kg te stallen. Het gaat om ongeveer 15 plaatsen. 
De leden die hiervoor in aanmerking komen zullen hierover geïnformeerd worden. Toekenning van 
plaats gaat op volgorde van de wachtlijst. 



Legionella 
De aanpassingen, welke wij nog moeten uitvoeren naar aanleiding van de audit, zullen in de loop  van 
2019 plaatsvinden. 

Zoals in de voorgaande nieuwsbrieven beschreven, zullen wij dit onderwerp blijven monitoren 
aangezien de veiligheid van onze leden en gasten die op de jachthaven rondlopen voorop staat.

Technische Commissie 
De afwerking en het fatsoeneren van het nieuwe  “Kombuisje”  begint steeds meer vorm te krijgen!  
We nodigen leden die het nieuwe onderkomen nog niet gezien hebben uit om het nieuwe 
“Kombuisje”  te komen aanschouwen. Tijdens de  “Kaaidagen” zal er in ieder geval een heerlijke  lunch 
geserveerd kunnen worden.

Van de havenmeester 

14 april gaan de eerste boten te water en vanaf 15 april hoop ik weer elke avond tussen 19.00 uur en 
20.00 uur in het clubschip aanwezig te zijn. 

Een paar opfrissers: 
• Leden die langer dan drie dagen met hun boot weggaan, moeten mij melden wanneer zij

vertrekken en wanneer zij terugkomen.
• Dit kan mondeling in de ark, telefonisch(tussen 19.00uur en 20.00uur) of door een briefje in de

brievenbus te doen.
• Als men met de boot weggaat leg dan netjes het touw aan de kant en gooi geen touw met  lus

over de steiger. Je wilt toch niet dat iemand over jouw touw valt.
• Leden die geen vast plek in de haven hebben en die hun boot willen bevoorraden of leeghalen

kunnen(als het mogelijk is) een tijdelijke plaats krijgen.  Neem van te voren even contact met
mij op dan kan ik een box toewijzen.

• Zwervers  kunnen vanaf 15 april weer een formulier invullen om voor een zwerfplek in
aanmerking te komen. Wie het langst lid is, is het eerste aan de beurt. Elk jaar moet je je
opnieuw inschrijven voor een zwerfplek.  Zwerfplekken kunnen uitgedeeld worden als er
andere boten weg zijn. Dus… leden die langer dan drie dagen met hun boot weg zijn en dit
doorgeven, zorgen ervoor dat een zwerver een plekje kan krijgen!

• Zwemmen in de haven is  verboden!  Wat zou het fijn zijn als de leden het goede voorbeeld
gaven door  NIET in de haven te zwemmen. Verleden jaar moest ik nog weleens zwemmers
aanspreken, dat gaf soms boze gezichten. Begrijpelijk, maar niet  terecht.

• Verenigingsvlaggetjes of stickers zijn bij mij te koop.
• Nieuwe leden kunnen zich bij mij inschrijven.
• Vroeger lag de ledenlijst en wachtlijst op het bureau. De wet op privacy staat dit niet meer  toe.

De lijsten zijn nu in te zien op de site van de vereniging.

Ik  wens  iedereen  een  goed  vaarseizoen  en  tot  ziens  in  de  ark  of  op  de haven. 

Ineke Boer 



Van de  activiteitencommissie 

Jaarlijkse BBQ in Clubschip 
Om  alvast  in  de  stemming  te  komen  voor  het  vaarseizoen  is  er  ook  dit  jaar  weer  een  BBQ   gepland!  En 
wel op  zaterdag  6  april.  Vanaf  17:00  uur  zal  het  clubschip  zijn  deuren  openen  en  zullen  de  BBQ’s  worden 
aangestoken. Deze  BBQ  zal  wederom  geheel  verzorgd  zijn  met  diverse  verse  salades  en  vleessoorten van 
slagerij                       Havermans  uit     Wagenberg.           Deelnemen  aan  deze  geheel  verzorgde  BBQ        kost  €    17,50  per 
persoon. Aanmelden  kan  bij  Martijn  Honders  via  06-20595024  of  via  wvsactiviteiten@outlook.com  Let  op  
dat u bij aanmelden  per  mail  altijd  binnen  enkele  dagen  een  bevestiging  krijgt,  zodat  u  zeker  bent  van  uw 
aanmelding!  Aanmelden kan tot 24 maart. 

Er zijn nog 4 plaatsen beschikbaar! 
VOL=VOL. 

Heeft  u  zich  opgegeven  en  zegt  u  af  na  24  maart,  zijn  wij  helaas  genoodzaakt  alsnog  de  kosten aan u door 
te  berekenen. 

Van de   (web)redactie: 

Door  de  jaren  heen  zijn  er  regelmatig  leden  geweest  die  een  stukje  schreven  in het 
toenmalige  clubblad  over  bijv. reisverslagen  met  een  leuke  voetnoot, belevingen, 
recepten  of  andere  zaken  die  leesvoer  zijn  voor  de  leden. 
Als  er  leden  zijn  bij  wie  de  woorden  door  de  pen  vloeien  zou  het  wellicht  leuk  zijn uw 
stukje in een van de nieuwsbrieven te lezen. Foto’s van bijzondere belevenissen 
zijn ook welkom. 

Indien u liever niet in de pen klimt maar toch uw verhaaldoor middel van de 
nieuwsbrief  wilt  mededelen  aan  de  overige  leden  kunnen  we  hier  best  een  mouw  aanpassen. We luisteren 
graag naar uw verhaal, zodat we dat kunnen delen! 

  Uw  stukje  kunt  u  indienen  bij  de  redactie  via  de  website  en  door  te  mailen naar: marjoliijnboer@planet.nl 

De  inleverdata  voor  de  nieuwsbrief  zijn: 
Mei/juni 2019 zaterdag   11  mei 
September 2019 zaterdag    17  augustus 
November 2019 zaterdag  2        november 



Contacten  met  het  watersportverbond, VNM  KNMC en  de  BBF 

Van het VNM ontvingen wij onderstaande info: 

Aankondiging langere stremming Wantij 



. 

Motie voor verzegeling vuilwatertanks recreatievaart aangenomen 

Bron: http://verzegelen-vuilwatertanks- 
vuilwaterstation 

In de Tweede Kamer is afgelopen week de motie voor 
de verzegeling van vuilwatertanks aan boord van 
recreatievaartuigen, ingediend door kamerlid Tjeerd 
de Groot (D66), aangenomen. Het is nu aan minister 
van Nieuwenhuizen om de verzegeling van 
vuilwatertanken in wetgeving om te zetten. 

Handhaving 
Het verbod op het lozen van toiletwater geldt al sinds 
januari 2009. Waterrecreanten dienen hun vuilwatertanks  
leeg te pompen bij daartoe bestemde vuilwaterstations. 
Hiervan wordt echter maar weinig gebruik gemaakt, waardoor een gezondheidsrisico voor zwemmers ontstaat. Mede 
omdat het lozingsverbod moeilijk te handhaven is, diende De Groot de motie in om de buitenwater afvoer van de 
vuilwatertanks te verzegelen,  zodat deze niet langer gebruikt kunnen worden.

Duurzaam varen
In samenwerking met diverse partners, waaronder Watersportverbond, HISWA vereniging, Wetterskip Fryslan 
(namens de Unie van Waterschappen), is Waterrecreatie Nederland in overleg met het Ministerie van I&W. Een 
volgende stap is het toestaan van gezuiverd lozen. 



Planning te waterlatingen 

Hek 

zelfde 

Poort 

Poort 

Hek 

Rails 

lidnr.: naam: datum: afmetingen: bootsnaam: 
544 B.W.Boer 20-okt 4.20 x 1.90 Rubberboot V 13-apr
911 P.v.d.Herik 20-okt 8.00 x 3.00 Hertog Jan A 4-mei
805 T.de Bruin 20-okt 7.70 x 2.30 Whisper 2 V 4-mei
510 G de Gruyter 20-okt 7.95 x 2.65 Welvaart 1 V 4-mei

1124 N.Redeker 20-okt 6.50 x 2.10 Lieve Draak Trailer 4-mei
987 J.Meijwaard 20-okt 5.30 x 2.25 Boot Trailer 4-mei
884 A de Groot 20-okt 4.20 x1.70 Boot Trailer 4-mei
358 W.Vroege 20-okt 9.20 x 2.80 Rietwouw A 4-mei

1591 B.d.Winter 20-okt 3.20 x 1.45 With 320 Trailer 4-mei
1232 S Walst 20-okt 7.00 x 2.13 Daphne V 4-mei
506 A.Loomeijer 20-okt 5.75 x 2.15 Vlet V 4-mei
193 B.Korporaal 20-okt 6.00 x 2.00 Boot Trailer 4-mei
883 G.Kraaijveld 20-okt 4.30 x 1.65 22-36-YN Trailer 4-mei

1109 G.W.v.Schaik 20-okt 4.50 x 1.60 With400 V 4-mei
31 J.v.d.Berg 20-okt 8.00 x 3.40 de Heeren Job A 4-mei

598 M.Groeneveld 20-okt 8.80 x 3.00 Campo Verde V 4-mei
844 P.den Breejen 20-okt 7.00 x 1.65 Poseidon V 4-mei

1149 S.Bakker 20-okt 5.50 x 2.20 Prins Trailer 4-mei
798 Spreeuwenberg 20-okt 6.30 x 2.20 Celebrity Trailer 4-mei
792 R.Bakker 20-okt 6.00 x 2.10 Qucksiver V 4-mei
412 A.G.Baas 20-okt 5.60 x1.80 "t Bollebaasje V 4-mei
146 C.P.Hillege 20-okt 10.70 x 3.20 Elize A 4-mei

1064 D.M.de Bruin 20-okt 4.00 x1.60 Roeiboot V 4-mei
354 W.de Vos 20-okt 9.50 x 3.30 Alida A 4-mei

1481 R.Dekker 20-okt 7.00 x 2.50 Zalmschouw V 4-mei
726 M .Visser 20-okt 5.30 x 1.60 Boot V 4-mei
563 R.Meywaard 20-okt 8.50 x 2.90 RO V 4-mei

2 J.Aaldijk 20-okt 9.85 x 3.15 Aaltje A 4-mei
270 J.Slieker 20-okt 9.00 x 3.00 Adriana A 4-mei
857 H.J Peters 20-okt 5.60 x 2.00 Onrust V 4-mei
801 M.Nusteling 20-okt 5.90 x 2.00 Sloep V 4-mei
960 M.Polack 20-okt 9.00 x 3.00 Lunas Daydream A 4-mei

1402 P.F.Passchier 20-okt 4.50 x 0.75 Kano 
467 J.Lankhorst 20-okt 7.00 x 3.00 Kompaan V 4-mei
572 J.Vink 20-okt 7.00 x 2.50 Stijl 215i Trailer 4-mei
942 A.Klop 20-okt 4.00x1.40 Volgboot Trailer 4-mei

1288 C.v.Putten 20-okt 3.00 x 1.60 Rubberboot B 4-mei
662 A.d.Uil 20-okt 6.30 x 1.90 25-18-YK Trailer 13-apr
647 C.Honders 27-okt 9.70 x 3.20 Alcina A 13-apr
180 A Klop 27-okt 11.30 x 2.95 Nehalennia A railsniet 13-apr
459 C.v middelkoop 27-okt 8.50 x 3.05 Eliza A 13-apr
893 G.Brand 27-okt 9.50 x 3.00 Brandaris V 13-apr
299 G.v.Tent 27-okt 12.00 x 3.00 Ruth A 13-apr
766 D.A.de Baat 27-okt 4.20 x 1.70 Boot V 13-apr



1519  A.H.de Ruiter 03-nov   5.50 x 2.00 Boot B 13-apr

laaste 

Hek 

Kar 

174 A. de Keizer 03-nov 10.70 x 3.40 Romaria A 13-apr

709 J.A.v.d.Steen 27-okt 4.50 x 1.60 YG-03-25 Trailer 13-apr
1187 A.Boer 27-okt 6,20 x1,60 Alver V 13-apr
625 B Schild 27-okt 7.10 x 2.45 Black Paer B 13-apr
810 J.v.Bekkum 27-okt 8.00 x 2.60 Chaparral Trailer 13-apr
442 L.Wisselink 27-okt 9.20 x 2.80 Lejan A 13-apr
74 N.den Breejen 27-okt 10.00 x 3.30 Clochard A 13-apr

475 R.Roskam 27-okt 9.98 x 3.30 Mybest frend A 13-apr
1334 T.Kraaijeveld 27-okt 8.00 x 3.00 Sloep A 13-apr
1494 W.W.Muilenburg 27-okt 8.50 x 2.70 Boot A 13-apr
793 R.Kraaijeveld 27-okt 10.00 x 3.10 Kraai A 13-apr
809 D,Bouw 27-okt 9.00 x 3.00 Boot A 4-mei
470 K Voogt 27-okt 6.50 x 2.00 Pleun V 4-mei
834 H.J.d.Breejen 27-okt 10.50 x 3.05 Limosa A 4-mei
429 T.Grootenboer 27-okt 6.20 x 2.30 Teunis Trailer 4-mei
524 Dam-Berkhout 27-okt 9.00 x 3.00 Desperado V 4-mei
833 C.Sturm 27-okt 4.20 x 1.70 Hoppa Trailer 4-mei
557 H.Vlot 27-okt 7.73 x 2.73 Marr A 4-mei
556 S.de Ruiter 03-nov 7.65 x 2.45 Mercator A 13-apr
767 A.v.Wingerdan 03-nov 6.50 x 2.50 Janmon B 13-apr

1351 R.Batenburg 03-nov 8.40 x 3.20 Enjoy A 13-apr
242 W.Molenaar 03-nov 9.00 x 3.20 Traveller A 13-apr

1209 P.Baas 03-nov 10.70 x 3.40 Sarono A 13-apr
668 A.Bernhart 03-nov 8.80 x 3.00 De Fred A 13-apr
802 J v.d.Waal 03-nov 6.30 x 2.00 Quicksiver Trailer 13-apr
700 P.Langerak 03-nov 8.30 x 3.10 Tertio A 13-apr
340 J.v.d.Vlies 03-nov 10.00 x 3.30 Polaris A 13-apr
649 M.de Keizer 03-nov 9.50 x 3.10 The Emperor A 13-apr
144 P.Heun 03-nov 12.00 x 3.80 L:Escapade A 13-apr
443 A.Verhoef 03-nov 6.00 x 2.35 Quicksiler V-Trailer 13-apr
601 J.v.d.Waal 03-nov 10.70 x 3.45 White Pearl A 13-apr
547 M. Verhoef 03-nov 8.07 x 2.65 Chaparel V-Trailer 13-apr

1167 Schouw 03-nov 5.50 x1.80 Orka Trailer 13-apr
515 P.Akse 03-nov 11.00 x 3.40 Lavinia A 13-apr
691 K.A.Luttje 03-nov 5.30 x 2.00 Q-Fish Trailer 13-apr

1510 P.Hoogendoorn 03-nov 4.75 x 1.80 Quicksiver B 13-apr
882 R.Kraaijeveld 03-nov 4.30 x 1.80 37-78-YR Trailer 13-apr

1479 C.A.Klop 03-nov 5.50 x 1.80 Dolphin Trailer 13-apr
471 C.Kleijn 03-nov 8.60 x 3.20 Agder 840 A 13-apr
902 C.v.Es 03-nov 10.00 x 3.00 Condor A 13-apr
918 V.Leeuwen 03-nov 7.50 x 2.50 zijlboot Free V 13-apr


