
Van de voorzitter 
 
We leven in een uitzonderlijke tijd, waarin allerlei maatregelen van kracht zijn om het Coronavirus in te 
dammen om verdere verspreiding te voorkomen. Dit treft de gehele samenleving. 
Voor Nederland is dit de grootste naoorlogse crisis, zoals ook reeds geschetst werd door onze Minister-
president, waarbij de impact voor velen gigantisch is door onzekerheid over inkomens, dreigende 
faillissementen etc. 
 
Ook voor alle watersporters en leden van de WVS heeft dit natuurlijk gevolgen. 
Zoals reeds eerder vermeld in de extra nieuwsbrieven hebben ook wij alle activiteiten (BBQ) en 
samenkomsten (ALV) tot nadere berichtgeving moeten annuleren. 
Hieronder viel ook de tewaterlating welke in april gepland stond. We hebben samen gezocht naar een 
alternatieve manier van te water laten, zodat we ons toch aan de opgestelde regels konden houden en 
er toch ook een aantal boten te water konden laten.  
Verder hebben wij als bestuur een aantal gedragsregels opgesteld voor de WVS welke strikt nageleefd 
moeten worden om in eerste instantie verdere verspreiding van het virus te minimaliseren en tevens 
een eventuele boete voor u of de vereniging te voorkomen. 
 
Het beleven van watersport zorgt voor plezier en ontspanning en ook daarin dienen we rekening te 
houden met elkaar en ons aan de regels te houden, daarom zou ik u willen vragen rekening te houden 
met de gestelde maatregelen. Deze gelden voor alle watersportverenigingen indien u een andere haven 
aandoet. 
 
Het is ook een tijd waarin we op nieuwe manieren met elkaar om gaan. Zo hadden we als bestuur een 
primeur: door als eerste keer in de historie van de vereniging een vergadering te beleggen via Skype. 
 
Ik wens alle leden een behouden gezondheid toe voor u en uw naasten en hopen wij dat de 
verordeningen relatief snel opgeheven of positief bijgesteld kunnen worden. 
 
Bart 
 

 
  



Uit de bestuursvergadering 
 
Algemene ledenvergadering 2020 
Zoals reeds eerder vermeld middels separate e-mail en plaatsing op de website hebben wij de ALV 
welke gepland stond voor 27 maart 2020 moeten annuleren door de Coronacrisis. 
Een nieuwe datum hiervoor zullen wij bekendmaken zodra de overheidmaatregelen bijgesteld zijn. 
 
Bedieningstijden sluizen 
Er zijn 3 vaarwegbeheerders:  
1. Waterschap: www.wsrl.nl 
De vaste bedieningstijden van 7 dagen per week van het Waterschap zijn duidelijk en het is niet nodig te 
bellen.  
2. Provincie Zuid-Holland:  
Gaat door met Winterregeling tot nader order. Dus op Merwedekanaal tussen Vianen en Gorinchem: 
Maandag tem vrijdag van 06.00-22.00 uur   
Zaterdag van 07.00-19.00 uur   
Zon- en feestdagen gesloten 
3. Rijkswaterstaat: www.vaarweginformatie.nl 
Per 1 april 2020 gaan reguliere bedieningstijden van de zomerregeling in. Dit wordt bevestigd door 
bericht Rijkswaterstaat en gebeld voor bevestiging met Biesboschsluis te Werkendam (088-7972931) 
Dus april en mei:  
De  Biesboschsluis: 
Maandag t/m donderdag vaste bloktijden  
Vrijdag en zaterdag 08.00-19.00uur  
Zon en Feestdagen 10.00-19.00uur 

De Spieringsluis, Ottersluis en Helsluis:  
Maandag t/m donderdag vaste bloktijden  
Vrijdag t/m zondag : 10.00-19.00uur

 
Financiën 
De betalingen voor de contributie 2020 en bijdrage aan het verbond zijn voor 95 % binnen en verwerkt. 
Na de verstreken einddatum moesten 45 leden hun contributie nog betalen. Deze leden kunnen een 
herinnering verwachten. Bij niet voldoen aan de betaling wordt het lidmaatschap beëindigd.  
 
De facturen voor de zomerberging worden half mei verstuurd. Alvast het vriendelijke verzoek deze tijdig 
te betalen.  
 
De maatregelen rond het Coronavirus treft de vereniging ook financieel; er zijn geen of minder 
zwerfplekken te vergeven en er komen minder passanten. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de 
inkomsten.  
 
Kaaidag 
Nu de kaaidag geen doorgang heeft gevonden hebben we geïnventariseerd hoe en wanneer de gestalde 
boten nu te water kunnen gaan. 
Leden die op de kaai staan met hun boot worden benaderd, zodra de boot te water zou kunnen.  

 
 



Havenzaken 
Onderstaande ter herinnering: 
Voor wat betreft het inleveren van de “oude” sleutels voor toegang tot de haven en Kaai blijkt dat een 
aantal leden de sleutels nog niet omgewisseld hebben. 
Hierbij willen wij u informeren dat de oude sleutels tot 15 oktober 2020 ingewisseld kunnen worden bij 
de havenmeester voor een nieuwe sleutel (druppel). 
Na deze datum is het niet meer mogelijk de sleutel kostenloos om te wisselen. 
In verband met de Corona verordeningen verzoeken wij u de havenmeester telefonisch te benaderen 
aangezien zij niet fysiek aanwezig zal zijn op de jachthaven. 
 
Alvorens het vaarseizoen 2020 begint, willen wij u toch alvast duidelijk maken dat indien u hinder en of 
overlast ondervindt van zwemmers of jeugdige niet-leden dit te melden op onderstaand nummer. 
 
0900-8844 of online: https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen. 
 
Op deze manier worden alle meldingen in kaart gebracht. Aangezien de politie tot dusver geen 
meldingen van overlast ontvangen zou hebben, aldus de gemeente en wij andere geluiden horen.  
 
Om niet-leden te weren van de jachthaven in verband met de Corona maatregelen zal de poort 24/7 
gesloten zijn. 
 
Legionella 
De nieuwe palen zijn geplaatst door de vrijwilligers. Nu is het wachten op een nieuwe waterstest van 
2x2 monsters, welke 2x jaarlijks verplicht zijn. 
Tot dusver voldoen wij aan de vigerende wetgeving en hebben het legionella beheersplan goed op de 
rails staan. 
Daar dit een belangrijk onderwerp is en blijft zullen wij dit blijven benoemen in de nieuwsbrieven 
Uw gezondheid staat altijd bovenaan! 
 
 Technische Commissie 
Als bestuur zijn wij momenteel bezig het plan van eisen en wensen te inventariseren voor vervanging 
van ons huidige clubschip de “Cornelis Korevaar”. 
De vervanging staat momenteel in de boeken voor 2021 echter moeten wij wel een plan gereed hebben 
mocht er onverhoopt iets gebeuren met de ark zodat we actie kunnen ondernemen. 
 
Het plan van eisen met betrekking tot de nieuwe ark, welke wij vooralsnog opgesteld hebben zijn als 
volgt: 
-Sanitaire voorziening (douche en toiletruimte) 
-Beschikbare klusruimte 
-Aparte ruimte voor de havenmeester (ontvangst leden) 
-Kleine bar met zitgelegenheid 
-Terras? 
-Kelderruimte met opslag? 



Als vereniging zullen we moeten nagaan wat we willen nastreven. Er zijn 3 opties: 
1. Kiezen we voor een praktische functionele oplossing waarin bovengenoemde eisen verwerkt 

zijn? 
2. Willen we een duurzame onderhoudsvrije oplossing? 
3. Kiezen we voor een energievriendelijke ingerichte accommodatie? 

 
Zoals u wellicht zult begrijpen zijn de prijsverschillen bij bovengenoemde 3 opties aanzienlijk. 
Aan u als lid zouden wij willen vragen mee te denken omtrent het verwezenlijken van een nieuwe 
accommodatie waarbij ook uw mening waardevol is.  
 

Van de havenmeester  
 
Niemand had een halfjaar geleden kunnen vermoeden dat het vaarseizoen zo vreemd zou 
beginnen: 

• Diverse boten kunnen niet te water.  
• De haven is gesloten voor gasten.  
• De ark en de sanitaire voorzieningen zijn dicht. 
• Ik zal niet in de ark aanwezig zijn, maar ik ben ‘s-avonds tussen 19.00 uur en 20.00 uur 

telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0184 420073. 
Druppel/toegang tot de haven 
Mocht u een druppel voor de poort nodig hebben (de poort is gesloten) kunt u mij bellen om 
een afspraak te maken wanneer u de druppel kunt komen ophalen. Kosten zijn €22,- en ik wil u 
vragen gepast te betalen). 
Zwerfplekken 
U kunt zich nog niet laten inschrijven voor een zwerfplek, zodra ik weer in de ark aanwezig mag 
zijn kan de inschrijving voor een zwerfplek beginnen.  
Er worden voorlopig GEEN zwerfplekken uitgegeven aangezien ik niet op de haven ben. 
 
Zolang ik niet in de ark aanwezig ben kan ik ook geen vlaggetjes uitgeven. 
 
Ik hoop dat we gauw, in goede gezondheid, elkaar weer op de haven mogen ontmoeten. 
 
Ineke 
 
 

 
 
 

  



   
Van de activiteitencommissie 
 
Wij, als activiteitencommissie, betreurden het dat de BBQ op 4 april vanwege het Coronavirus niet door 
kon gaan. Dit is altijd één van de meest bezochten activiteiten, we zaten ook net als andere jaren weer 
volledig volgeboekt. Uiteraard gaat gezondheid boven alles, maar dat wil niet zeggen dat wij het niet 
ontzettend jammer vonden.  
Het is ook nog maar de vraag of er in het najaar activiteiten kunnen en mogen plaats gaan vinden. Als 
dat het geval is dan zullen we kijken naar mogelijkheden om de BBQ eventueel in het najaar of het einde 
van het vaarseizoen te laten plaats vinden. Echter kunnen wij hier nu nog geen definitieve uitspraken 
over doen.  
 
We kijken net als ieder ander weer uit naar de volgende persconferentie en we horen het vanzelf als we 
weer wat mogen en kunnen organiseren. Blijf de website en de nieuwsbrief volgen! Dan ben je als 
eerste op de hoogte van onze nieuwe activiteit.  
 

Van de (web)redactie 
Reeds meerdere keren hebben wij via de nieuwsbrief leden verzocht een stukje te 
schrijven voor de nieuwsbrief. 
Gezien de geringe input van slechts enkele leden heeft het bestuur besloten de 
nieuwsbrief 4x per jaar uit te sturen (1x per kwartaal). 
 
Mocht iemand zich geroepen voelen een stukje te schrijven wat relevant of gewoon leuk kan zijn voor 
de andere leden verzoeken wij u dit mede te delen bij de webredactie. 
 
Uw stukje kunt u indienen bij de redactie (Marjolijn Boer) adres zie website en of doorsturen per e-mail 
naar: boer.marjolijn@gmail.com 

 

Van de provincie Zuid Holland Zuid 
Onderstaand stukje ontvangen van provincie Zuid Holland m.b.t. vaarwegen 
Scheepvaartafwikkeling is door het Rijk benoemd als een van de vitale processen. Dit betekent dat de 
provincie Zuid-Holland de bediening van bruggen en sluizen (met name gericht op de beroepsvaart) zo 
lang mogelijk in stand wil houden. De provincie Zuid-Holland houdt hierbij rekening met de veiligheid 
van haar medewerkers (met name op de bediencentrales) en de richtlijnen die de overheid geeft  ten 
aanzien van afstand tussen personen (1,5 meter).  
Vandaar dat is besloten om aangepaste bedientijden voor de bruggen en sluizen aan te houden, totdat 
de Rijksoverheid aangeeft dat maatregelen bedoeld om snelle verspreiding van het Coronavirus te 
voorkomen worden opgeheven.  
Op 19 maart 2020 is door de provincie Zuid-Holland besloten tot aangepaste bedientijden  voor de 
vaarwegen waar zij beheerder is. Op dit moment houdt aangepaste bedientijden in dat het rooster voor 



zomerbediening niet per 1 april 2020 ingaat, maar tot nader order is opgeschort. Vanaf 31 maart 2020 
worden bruggen en sluizen volgens het winterrooster bediend. Op hoofdlijnen betekent dat geen 
bediening van bruggen en sluizen op zondagen en kortere bedientijden op enkele avonden. 
 
Zo nodig kunnen als de situatie dat vraagt nadere maatregelen worden genomen. 

Om inzicht te verkrijgen in alle 
maatregelen die vaarwegbeheerders 
hebben genomen is dit memo opgesteld. 
Dit memo handelt over de vaarwegen op 
onderstaande kaart: 
 
Paasweekend 11, 12 en 13 april 2020 
Het kabinet heeft op 31 maart 2020 
nogmaals opgeroepen om zoveel mogelijk 
thuis te blijven. Deze oproep impliceert 
dat de provincie Zuid-Holland activiteiten, 
die buitenshuis plaatsvinden niet wil 
faciliteren. Gedurende het Paasweekend 
2020 zal dan uitsluitend (conform 
winterbediening op zaterdag 11 april 

bediening van bruggen en sluizen plaatsvinden. Tweede paasdag is een feestdag en vindt geen 
bediening van bruggen en sluizen plaats op de vaarwegen waar de provincie Zuid-Holland 
vaarwegbeheerder is. 
Uitsluitend op de Gouwe wordt ten behoeve van de containervaart bediend: 
Maandag 13/4   07.00 – 10.00 inkomende bediening (3 schepen) richting Alpherium inclusief spoorbrug 
ca. 08.30  
Maandag 13/4   18.00 – 20.00 uitgaande bediening (2 of 3 schepen) richting Gouda 
 
Vaarwegbeheer 
Door deze crisis verandert er niets in het aanwijsbesluit van de waterverordening, dat wil zeggen dat 
iedere vaarwegbeheerder bevoegd gezag is voor het (nautisch) vaarwegbeheer en dus ook 
verantwoordelijk is voor de berichtgeving aan de scheepvaart als er afwijkingen op de vastgestelde 
besluiten zijn. Zorg er daarom ook voor dat afwijkingen duidelijk naar de Waterkamer worden verstuurd, 
zodat Berichtgeving aan de Scheepvaart (BAS) wordt verstuurd en de juiste informatie op 
www.vaarweginformatie.nl staat.  
 
Situatie per vaarwegbeheerder 
 
Provincie Zuid-Holland (diverse vaarwegen) 
De provincie heeft momenteel nog geen uitval van objectbedienaren door ziekteverzuim.  
Alle provinciale vaarwegen blijven tot nader bericht in de winterbediening. 
Gemeente Katwijk 
Bedienen volgens provinciaal bedientijden besluit: Sandtlaanbrug en de Joop v.d. Reijdenbrug voorlopig 
blijven draaien onder de voorwaarden die in de winterperiode ook gelden. 
Gemeente Kaag en Braassem 
Bereid besluitvorming over aangepaste bedientijden. Dit zal naar verwachting neerkomen op bediening 
conform winterregime. 
  



Gemeente Leiden 
Bedienen volgens provinciaal bedientijden besluit: Winterbediening 
Gemeente Alphen aan den Rijn 
Bedienen volgens provinciaal bedientijden besluit: Winterbediening 
 
Hoogheemraadschap van Rijnland 
Vanaf 1 april 
Grote sluis en brug te Spaarndam:  
maandag tot en met vrijdag 05.30 – 21.30 zaterdag en zondag 8.30 – 16.30. 
Slikkendammer sluis en brug te Woerdense verlaat : maandag tot en met zondag 09.00 – 18.00. 
Ziendesluis te Nieuwkoop : maandag tot en met zondag 09.00 – 18.00 
Vanaf 15 april 
Kock van Leeuwensluis te Gouda : maandag tot en met zaterdag 9.00 – 18.00  zondag gesloten. 
Vroonlandse brug te Rijnsaterwoude : maandag tot en met vrijdag 10.00 – 20.00 zaterdag 10.00 – 17.00  
zondag gesloten. 
 
Deze openingstijden gelden voorlopig voor de maand april en mei, onder voorbehoud van 
beschikbaarheid van de medewerkers en de maatregelen van de overheid. 
 
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 
Oude Rijn, Sluis Bodegraven  
Aangepaste bediening van de sluis volgens winterregeling. Vanaf 15 april tot nader bericht. 
Oude Rijn, sluis Haanwijk te Harmelen 
Geen bediening van de sluis. Vanaf 1 april tot nader bericht. 
Grecht, sluis Woerdense Verlaat 
Aangepaste bediening van de sluis volgens winterregeling. Vanaf 1 april tot nader bericht. 
Dubbele Wiericke, zelfbedieningssluis Hekendorp 
Aangepaste bediening van de sluis volgens winterregeling. Vanaf 15 april tot nader bericht. 
Lange Linschoten, zelfbedieningssluis Oudewater 
Geen bediening van de sluis. Vanaf 1 april tot nader bericht.  
De Waaiersluis (Gouda) in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel treft geen aangepaste regeling.  
 
WaterNet (Kollensloot, Kromme Mijdrecht, Heinoomse vaart, Staande Mastroute) 
WaterNet bedient veel objecten vanuit de centrale bedienpost. Wegens ziekteverzuim lukt het niet om 
deze 24x7 bemenst te krijgen / houden. Waternet heeft daarom besloten om de nachtelijke doorvaart 
door Amsterdam niet meer te faciliteren, met uitzondering van de nacht van vrijdag op zaterdag. Dat 
betekent dat de staande mast 1x per week ’s nachts door Amsterdam kan en dat de beroepsvaart die 
niet afhankelijk is van de bediening van de spoor en rijks-bruggen gewoon doorgang kan vinden. De 
centrale bedienpost is dagelijks bemenst tussen 8:00-22:00.  
 
Waterschap Rivierenland 
Waterschap Rivierenland houdt voor het bedienen van de sluizen tot nader order vrijdag en 
zaterdagdienst van de winterregeling aan. In verband met de coronacrisis beperkt het waterschap het 
gebruik van de sluizen om zodoende het vaarseizoen uit te stellen en het contact tussen medewerkers 
en vaarweggebruikers te beperken. 
Dit betekent dat de Peulensluis, de Damsluis en de Schutsluis Kolffgemaal in Hardinxveld-Giessendam 
beperkt geschut worden. We vragen uw begrip voor de situatie. 



De schutsluis Kolffgemaal (Steenhoekse Kanaalsluis), dagelijks van 09.00 tot 09.45 uur en 15.15 tot 
16.00 uur. 
De Peulensluis, dagelijks van 10.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 15.00 uur. 
De Damsluis van maandag t/m zaterdag van 12.15 tot 12.45 uur. Zon en feestdagen geen bediening 
 
Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard 
Het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard houdt voor het bedienen van de Snelle Sluis 
voorlopig nog het winterschema aan. Zo kan het waterschap de sluisbediening beter in stand houden 
tijdens de coronacrisis. Voorlopig volstaat het om de sluis te bedienen op telefonische afspraak, omdat 
de recreatievaart nog beperkt is. Normaal gaat met de start van het 
vaarseizoen rond 1 april de zomerdienstregeling in. Dit jaar is de start van het zomerschema voor de 
sluisbediening tot nader orde uitgesteld. 
 
Hoogheemraadschap van Delfland 
Keersluis Maassluis: primaire kering. Staat normaal open en gaat dicht bij bepaalde te verwachten 
buitenwaterstand. Moet bediend worden. Geen aanpassingen huidige sluitingsprotocol. 
Achterhavensluis (keersluis Delfhaven): regionale kering. Staat normaal open, alleen sluiting bij 
calamiteit/hoog water (compartimentering). 
Schutsluis Tweemolentjesvaart: regionale kering. Bediening 2 keer per jaar door Delfland. Voorlopig 
geen bediening tot 1 juni 
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