
                                              
Van de voorzitter 
 
Beste leden, 
 
Nu het zomerseizoen aangevangen is, laat de zon zich helaas nog niet volledig zien. De 
temperaturen zijn echter aangenaam waardoor vele leden, ondanks de soms regenachtige 
weersvoorspellingen, toch reeds veelvuldig het water opgaan. 
 
Ook nu de Corona maatregelen versoepeld zijn en de meeste leden zich hebben laten inenten 
geeft dit de meeste booteigenaren weer wat meer vrijheid en mogelijkheden. 
 
Als bestuur hebben wij dan ook besloten om het knippen en scheren weer te laten 
plaatsvinden. Tevens zal de sanitaire ruimte geopend zijn tussen 18.30 uur en 20.00 uur als de 
havenmeester aanwezig is. 
 
Na de vakantie gaan we bekijken hoe wij deze ruimte wellicht permanent open kunnen houden, 
als wij kunnen aantonen dat het sanitair regelmatig schoongehouden zal worden. 
 
Door de Corona en wereldwijde tekorten aan materialen zijn er bijna geen vaartuigen en 
motoren leverbaar, terwijl er een sterk toegenomen vraag naar boten en materialen is. 
Zelf ondervonden wij dit door pech met de motor waarvoor de levertijd van de benodigde 
onderdelen wel tot 5 maanden kon oplopen en het dus “game over” is voor wat betreft ons 
vaarseizoen. Gelukkig is er nog een andere boot beschikbaar waardoor de jeugdige gezinsleden 
alsnog kunnen genieten op het water. 
 
Als bestuur krijgen wij ook veelvuldig de vraag of er nog ligplaatsen beschikbaar zijn in de haven 
voor een (reeds) aangeschafte boot. 
Veelal zijn dit ook mensen van buiten de regio die graag in de Biesbosch willen recreëren en de 
boot graag in het voorportaal van de Biesbosch willen hebben liggen. Helaas is er geen ligplaats 
voor hen beschikbaar. 
 
Ik wens iedere lid een fijn, en voorspoedig vaarseizoen toe 
 
Bart 

 
 
 
  



 

                                        

 
Uit de bestuursvergadering 
Havenzaken 
Onlangs werden wij door een ligplaatshouder op steiger L als vereniging aansprakelijk gesteld 
voor de schade die ontstaan was aan zijn vaartuig door jeugdige zwemmers die op zijn boot 
geklommen waren. Wij betreuren het feit dat hierdoor schade ontstaan is. Echter zijn wij als 
vereniging niet aansprakelijk voor dergelijke schade. 
Zwemmen in de haven is verboden en de gemeente heeft kenbaar gemaakt te zullen 
handhaven (€ 195,- boete) 
Leden die hinder van zwemmers en of overlast ondervinden verzoeken wij nogmaals dit te 
melden op 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. 
 
Aanpassen ligplaatsen steiger E/F 
Als bestuur hebben wij gesproken over aanpassingen aan de ligplaatsen op steigers E/F, wat 
resulteerde dat er wat betreft lengte geen veranderingen zullen plaatsvinden. 
Aangezien nieuwere boten over het algemeen breder uitvallen zullen wij dit wel gaan 
aanpakken.  
 
Knippen en scheren 
Zoals wellicht bekend laten de Corona maatregelen het toe dat leden de kant op kunnen indien 
ze willen knippen en scheren, en wordt hiervan inmiddels gretig gebruik van gemaakt. 
 
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
Per 1 juli is de nieuwe wet WBTR van kracht gegaan. 
Door deze nieuwe wet zullen wij als bestuur ook moeten nagaan welke aanpassingen nodig zijn 
en tevens onze statuten hierop laten aanpassen. 
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van 
verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, 
verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, 
onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere 
ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een 
greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat 
tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen. 
Na ingang van deze wet hebben wij 5 jaar de tijd om onze statuten te laten aanpassen. 
 



Maatregelen WVS Corona 
Wat betreft de Corona maatregelen kunnen wij u melden dat de sanitaire ruimte open zal zijn 
tussen 18.30 uur en 20.00 uur, wanneer de havenmeester aanwezig is.  
Gedurende de overige dagdelen kunnen wij de schoonmaak (nog) niet waarborgen. 
Tevens zal de poort 24/7 gesloten blijven om zoveel mogelijk niet leden te weren. 
 
WVS 75 jaar 
Als vereniging bestonden 
wij 1 mei 2021 jongstleden 
75 jaar! 
Dit konden wij helaas niet 
vieren vanwege de Corona 
maatregelen. Echter werd 
er een alternatief plan 
bedacht in de vorm van 
een WVS vaantje en een 
sleuteldrijvertje met WVS 
logo. 
 
Deze kleine attenties 
werden door de leden 
goed ontvangen. Op de 
foto  een van onze oudere 
leden: dhr Bas Visser. 
 
Tevens ontvingen wij van de voorzitter Herbert Schoenmakers van het VNM een bordje met 
tekst. Zie verder stukje nieuwsbrief VNM mei-juni 2021 op onze website.  
 
https://www.wvsliedrecht.nl/  
 

 
 

 



Van de penningmeester 
Het nieuwe administratieprogramma levert qua verwerking van facturen een mooie tijdswinst 
op. Bij het versturen van de facturen gaat het nu helaas toch nog mis; verschillende leden 
blijken hun mailbox niet te openen of het mailadres dat in onze adminstratie staat is niet meer 
in gebruik of  staat fout in ons systeem. Dat zorgt ervoor dat er op dit moment nog ruim 60 
facturen m.b.t. contributie en zomerberging openstaan. Dit verwerken, nabellen, printen van 
facturen en versturen of rondbrengen gaat natuurlijk behoorlijk wat tijd kosten. Niet erg, wel 
vervelend. Daarom het dringende verzoek om wanneer u geen factuur ontvangen heeft een 
mail te sturen naar   penningmeester.wvsliedrecht@gmail.com 
Of te bellen    0184 424913 
 
We gaan eerst zelf op vakantie en daarna hoop ik alle werkzaamheden m.b.t. contributie en de 
zomerberging zo snel mogelijk af te kunnen ronden.  
Heeft u de facturen wel ontvangen, maar nog niet betaald, dan verzoek ik u dit zo spoedig 
mogelijk in orde te maken.  
 

Van de havenmeester 
Was verleden jaar een vreemd vaarseizoen, de eerste maanden was ik toen niet op de haven, 
ook nu is het weer anders dan dat ik alle jaren eerder gewend ben.  
Ik heb nog nooit zoveel gemopper en gezeur gehoord als in de eerste maanden van dit 
vaarseizoen! 
Het gaat dan vooral over dat de ark gesloten is, dat men niet kan knippen en scheren en dat het 
sanitair gesloten is. Ik krijg te horen dat overal het sanitaire gebeuren wel open is. Natuurlijk 
zou het fijn zijn als de toiletruimte open zou zijn. Om dit mogelijk te maken hebben we 
vrijwilligers nodig die het sanitair dagelijks schoonmaken. Dus….vrijwilligers meld je aan om het 
schoon te maken, dan kan het open! 
Gelukkig zijn er ook weer leuke momenten; het contact met de gasten en niet te vergeten de 
zwervers. Zij zijn blij met hun box. 
Nu ik dit stukje schrijf moet ik nog wel wat zwervers bellen. Ik hoop dat ik zoveel vrije boxen 
krijg dat ik alle zwervers een plekje kan geven. 
Tot slot nog een oproep aan de leden: Kom niet naar de haven, zonder overleg met mij. Ga 
niet zomaar ergens in een lege box liggen. Het is voorgekomen dat men in een box ging liggen 
die ik uitgegeven had aan een zwerver. Dan krijg je weer dat sneeuwbaleffect dat iedereen 
moet verkassen en ik kan er weer achteraan om alles weer in orde te brengen. 
Tot slot:  
Doe in deze tijd niet zo moeilijk, heb begrip voor de situatie dan gaat alles beter en gezelliger. 
Nog een goed vaarseizoen. 
 
Ineke Boer 

 



 
 
Haal ik 's avonds een frietje ..... 
Zie ik dat de haven uitstekend bewaakt wordt door onze 
havenmeester die een controle rondje doet. 
 
Top Ineke 🙂 
Groeten, 
  
Dick de Bruin 

 
 
 
 

Van de (web)redactie 
Deze nieuwsbrief is in eerste instantie bedoeld om het reilen en zeilen van de vereniging bij alle 
leden onder de aandacht te brengen. Het bestuur verzorgt een groot deel van de inhoud. Wilt u 
ook graag iets voor het voetlicht brengen? Daar is altijd een mogelijkheid toe. 
Uw stukje kunt u indienen bij de redactie via de websie of per mail sturen naar Marjolijn Boer: 
Boer.marjolijn@gmail.com 
Uw stukje kunt u indienen bij de redactie (Marjolijn Boer) adres zie website en of doorsturen 
per E mail naar: Marjolijn Boer: boer.marjolijn@gmail.com 
                                                

 
 

 
 
 
  



 

 
Van de provincie Zuid Holland Zuid, VNM en 
Biesboschfederatie 

 
 

 

 



 

 
Info Schuttevaer (bronvermelding https://www.schuttevaer.nl/ ) 
 

Uit de media 
 
Gebrek aan communicatie pleziervaart grootste ergernis 
Facebook TwitterEmail 
ROTTERDAM21 JUNI 2021, 11:48 
 
Een vaarbewijs voor recreatievaart onder de 15 meter, uitgebreidere vaarlessen, marifoonplicht en 
beroepsvaart die vaker de scheepshoorn gebruikt. Die aanbevelingen kwamen vrijdag 18 juni naar voren 
in Studio Schuttevaer, die in het teken stond van de soms moeizame relatie tussen beroeps- en 
pleziervaart. ‘Gebrek aan juiste communicatie is de grootste ergernis’, zei spitsenschipper Roeland van 
Basten Batenburg. 



 
‘Kennis en kunde in pleziervaart te laag’ 
 
Van Basten Batenburg was te gast bij Studio Schuttevaer, samen met Andries de Weerd van Koninklijke 
BLN-Schuttevaer en Onno Walda van Varen doe je samen!. In de studio kwamen de verschillen en 
gelijkenissen tussen plezier- en beroepsvaart uitgebreid aan bod. 
 
Van Basten Batenburg is schipper-eigenaar van de spits Veronica en begon een YouTube-kanaal om 
pleziervaarders te laten zien hoe de vaarweg eruit ziet vanuit zijn stuurhut. ‘Er waren veel discussies 
over op Facebook, waarop heel agressief werd gereageerd. Daar werd ik moe van, dus ik maak filmpjes, 
zonder commentaar. Vanuit mijn stuurhut en iedereen moet ermee doen wat ze willen.’ 
 
Grootste probleem volgens de oud-fotograaf is de slechte communicatie tussen de verschillende 
vaarweggebruikers. ‘Veel recreanten hebben geen marifoon. En dan heb je een probleem. De grootste 
ergernis is gebrek aan communicatie. Elk groot schip kan ik oproepen, van alles vragen en overleggen. Je 
krijgt 99 van de 100 keer antwoord. Bij pleziervaart is dat niet zo. Je hebt geen idee wat ze gaan doen.’ 
 
Vaarbewijs 
De kleine schepen zijn niet vaarbewijsplichtig en veel jachtschippers nemen het ook niet zo nauw met de 
vaarregels, volgens Van Basten Batenburg. Daarom moet er volgens hem ook een vaarbewijs komen 
voor kleine recreatievaartuigen. ‘Of je nou met 14 of 16 meter vaart, dat maakt weinig uit. Ik denk dat je 
zelfs al bij een schip van 10 meter een vaarbewijs moet hebben’, zegt hij stellig. 
 
Van Basten Batenburg doet de suggestie om een vaarbewijs verplicht te stellen op de hoofdvaarwegen. 
Maar dat komt hem op commentaar te staan van Walda. Dat zou teveel recreatievaart isoleren. Het 
wordt dan heel moeilijk om het land te doorkruisen. 
 
Regiocoördinator De Weerd van BLN-Schuttevaer adviseert watersporters hoofdvaarwegen zoveel 
mogelijk te mijden en gebruik te maken van secundaire vaarwegen. ‘Daar zouden dan ook beter geen 
sluis- of bruggeld moeten worden geheven, zodat je het interessant maakt om die vaarwegen te 
gebruiken. De recreanten nemen de veilige route en wij de hoofdtransportas.’ 
 



Leren varen 
Volgens Van Basten Batenburg hebben recreanten minder het gevoel dat ze moeten leren varen. ‘Ik vaar 
al 40 jaar, maar ik kan niet met een duwbak varen. Dus als mij dat zou worden gevraagd, dan zou ik dat 
eerst van iemand anders willen leren. Dat zie je bij de pleziervaart toch minder.’ 
 
De Weerd denkt dat simulatortraining bij een klein vaarbewijs niet zou misstaan. Veel watersporters 
zouden baat hebben bij dit soort praktijkonderwijs, maar er is volgens Walda weinig animo voor. Hij is 
het met de overige sprekers eens dat recreatieschippers moeten investeren in hun eigen kennis en 
kunde. ‘Neem extra lessen, een marifoon. En leer wat over de techniek van je schip.’ 
 
Hulp 
Volgens Walda voorkomen oplettende beroepsschippers veel ongelukken. ‘Hun professionele houding 
voorkomt veel incidenten. Je bent als schipper immers voortdurend bezig met wat de recreant aan het 
doen is.’ 
 
Met de kanttekening daarbij dat ook professionele schippers weleens brokken maken. ‘Er is geen 
schuldige in dit verhaal. Bij een vrachtschip verdwijnt ook soms eens een stuurhut als gevolg van een 
aanvaring. Beroepsschippers gaan ook soms de mist in. Recreanten hebben gewoonweg minder ervaring 
op de vaarwegen.’ 
 
Stuurboordwal varen 
‘De beroepsvaart zou de pleziervaart kunnen helpen door de scheepshoorn vaker te gebruiken. En 
wanneer een recreant beroepsvaart probeert op te roepen, antwoord dan ook’, zegt De Weerd. Hij ziet 
het vaker gebeuren dat een watersporter wordt genegeerd. ‘De gemiddelde beroepsschipper kan soms 
een wat neerbuigende houding aannemen tegenover de watersporter. Zij zien de watersporter de 
verkeerde handelingen maken. Kijken naar die recreant op het water en denken: wat doe jij hier? Leer 
eerst de spelregels.’ 
 
De Weerd verontschuldigt zich voor beroepsschippers die zich in sommige gevallen onbeschoft 
gedragen. 
 
‘Dat komt ook omdat recreatieschippers soms niet weten hoe ze moeten communiceren via de 
marifoon. Ze moeten nadenken over de vier W’s: wie ben ik, wat ben ik, waar wil ik heen en wat wil ik? 
Dat moet je leren. En de binnenvaart gebruikt veel vakjargon, dat voor de gemiddelde watersporter niet 
te begrijpen is. Schippers moeten soms even nadenken of ze ook een ander woord kunnen gebruiken op 
bepaalde momenten.’ 
 
Andersom kan de pleziervaart ook de binnenvaart tot steun zijn. ‘De pleziervaart moet veel meer 
stuurboordwal varen, zeker op de kanalen. Zo voorkom je dat je in de dode hoek van een vrachtschip 
terechtkomt’, stelt Walda. ‘Dat is overzichtelijker voor de schipper. En oplopen heeft weinig nut, zeker 
op de rivieren in de afvaart. Dan moet je juist achterom kijken, want grote schepen hebben dan veel 
meer snelheid.’ 
 
Wederzijds begrip 
De trend om sloepen en andere recreatievaartuigen te huren vormt een extra gevaar. De Weerd: ‘Het 
bezit neemt af, maar het gebruik neemt toe. Veel mensen vinden het leuk en makkelijk om even een 
bootje te huren. Maar wat voor instructies geeft de verhuurder mee?’ 
 



De Weerd ziet het belang van wederzijds begrip. ‘Wij hebben ook moeten leren varen, dus soms kun je 
een beetje helpen als beroepsschipper. Laten we het leuk hebben met elkaar. Er is geen goede en 
slechte kant. 
 
‘Wij moeten als beroepsvaart het juiste voorbeeld blijven geven. Zelfs als we domme dingen zien 
gebeuren in de pleziervaart. We moeten ons opvoedkundig opstellen en ons gedragen als de 
professionals die we zijn.’ 
 

 
 
  



 

 


