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Stukje van de voorzitter 
Nu het vaarseizoen volop bezig is en het einde voor enkelen alweer in zicht komt, hebben wij tot dusver 

niet te klagen gehad met de weersomstandigheden, althans in het voorseizoen. De strandlieden onder 

ons hebben een redelijk aantal  zonnige dagen gehad om op de Bosplaat/Biesbosch of elders te 

vertoeven. 

 

Ook de Sliedrechtse jeugd vermaakt zich ogenschijnlijk prima met het zwemmen in de haven wat voor 

sommige leden overlast veroorzaakt door op de boten te klimmen en/of door vernielingen aan de boten 

of andere eigendommen. Mede door te weinig faciliteiten voor de jeugd binnen de gemeente, mijn 

inziens,  is dit voor hen een ideale plek om te vertoeven (zeker als het officieel niet mag). 

Misschien zou ik zelf ook bij de haven rondgehangen en gezwommen hebben als ik in de desbetreffende 

leeftijdscategorie zou vallen. Verderop meer over de “zwemmers”. 

 

Door verhuizing en andere activiteiten heb ik zelf helaas niet zoveel vaaruren tot dusver kunnen maken, 

en als het mooi weer was dan moest het qua werkzaamheden ook 

uitkomen. Wellicht geeft het naseizoen nog enkele zomerse 

dagen die we kunnen gebruiken. 

 

Als vereniging zijn wij ook nog steeds op zoek naar vrijwilligers die 

op allerlei vlakken een bijdrage zouden kunnen leveren waarbij te 

denken valt aan barmedewerkers, redactie, activiteitencommissie, 

enz.  

 

Mocht u interesse hebben om dit leuke team te assisteren 

moedigen wij u aan contact op te nemen met ondergetekende. 

 

 Bart Boer 

 

 

                        

 

  

http://www.rvmkunststoffen.nl/
http://www.drinkwaard.com/
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23 augustus… 
Eindelijk weer eens een mooie dag weer. Mooi genoeg om na het werk nog even in het bootje te 
springen en een paar uurtjes ‘overdiep’ te gaan. Zo gezegd zo gedaan.  We zijn niet de enigen op deze 
zomerse dag, de strandjes zijn nog flink bezet.  Uiteindelijk belanden we op het strandje rechts naast het 
haventje van Troost.  
Hoewel naast?   
 
De grootste vuilnisbelt van Zuid-Holland is dan wel soort van afgedekt, de bezoekers van het strandje 
wat er aan grenst doen wel erg hun best om “door te bouwen” aan deze vuilput. Om te beginnen stap ik 
bij aankomst bijna in de grote boodschap van een hond, formaat pony! De nog welriekende hoop ligt 
midden op het strandje. Omdat ik er niet zelf in wil gaan staan, schep ik ‘m maar even op en breng ‘m 
naar daar waar geen mensen lopen. Daar, achter een boom ligt een knots van een plasticzak, tot de nok 
toe gevuld met mensenvuil! Waarom vraag ik mij dan af, ligt die hier?  En ach, als je er op gaat letten! 
Als ik het strandje verder afloop en hier en daar in de rietkraag kijk, kom ik zonder moeite zo 20 lege 
blikjes tegen.  Nog iets verderop staat een weggooibarbecue op de basaltkeien, zeker te wachten op 
hoog water want dan verdwijnt ie vanzelf wel in de golven. Een keukenmes ligt er nog naast. Ook vele 
flessen van een grote bierfabrikant hebben hier een laatste rustplaats gevonden. In totaal is er wel een 
heel kratje tegelijk ‘ter aarde besteld’ hier. 
 

 
 
Ook vind ik de resten van een “houtvuur”. Het hout is wél verdwenen, wat rest is een overvloed aan 
blikjes, kroonkurken, stukken glas en kartonverpakkingen van kinderfrisdrankjes. Blijkbaar leren we ook 
de kleinste kinderen om alles maar achter je reet te laten vallen en te laten liggen. Ik zie een paar Jetski-
ers  pauzeren in het haventje. Bij het uitvaren verliest er 1 naar wat lijkt een zespak bier. 
Hij keert, pikt het weer op en verliest het 6 meter verder wederom.  Hij kijkt nog wel een keer om maar 
vervolgens  laat ie het toch liggen! Als het een half uurtje later aanspoelt, blijkt het een leeg zespak te 
zijn. Vandaar het gebrek aan inspanning! 
 

                         
 

http://www.hogendoornkeukens.nl/
http://www.verheijbv.nl/
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Je mag het niet hopen, maar  toch …,  als er iemand in een scherpe kant van halfverbrand blik of in een 
gebroken fles gaat staan, dat het dan wél iemand is die het er zelf ook  achtergelaten heeft….  
Ik zal er niet gek van op kijken als ons de toegang tot deze strandjes op een ‘goed’ moment ontzegd gaat 
worden!  En als dat zo is dan hebben we dat aan onszelf te danken, want de hoeveelheid troep die 
achterblijft op álle strandjes is gewoon te gek voor woorden! 
Hoe moeilijk is het nu eigenlijk om de rommel die je meebrengt ook gewoon weer mee terug te nemen 
en de strandjes weer schoon achter te laten? 
Als we met zijn allen dié moeite niet willen nemen, verdienen we het ook niet nog langer vrijelijk op 
deze strandjes (buitenrand nationaal park de Biesbosch!) te recreëren. 
 Petra Boelen-van Middelkoop  
 

 

Oogst glasscherven: resultaat van een halfuurtje jutten 
 

                                                                                                         

                                                                          

 

 

http://www.ddreklame.nl/documents/home.xml?lang=nl
http://www.caydens.com/
http://www.restaurant-bellevue.nl/
http://www.t-h-o-m.nl/
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Uit de bestuursvergadering 

 
Nieuwe leden 

1566 Ouwerkerk R. 

1567 Visser R. 

 

Havenzaken 

Overlast door zwemmers 

Zoals bekend bij de meeste leden die een ligplaats hebben in de gemeentehaven is er tijdens de 

zomerse dagen veel overlast geweest van jeugdige zwemmers waarbij over de vlonders werd gelopen 

en wellicht vernielingen aangericht zijn bij zowel de W.V.S. als de booteigenaren. 

Mede door allerlei berichtgevingen via  “social media”  is op initiatief van de gemeente 

een uitnodiging ontvangen met als doel inzicht te verkrijgen en mee te denken over 

oplossingen om de overlast tegen te gaan. Dit gesprek vond plaats op 06 juli 2017 met 

o.a. aanwezigen van de organisatie Schuttevaer en enkele betrokken bedrijven. 

 

De heer Van Hemmen gaf als eerste stelling tijdens het overleg aan dat zwemmen in de 

haven verboden is! 

 

Verder zijn er tijdens dit positieve gesprek een aantal maatregelen besproken die de 

overlast en eventuele vernielingen zouden moeten tegengaan (voor de omliggende 

bedrijven). Voor de W.V.S. is en blijft het een probleem dat zwemmers vrij gemakkelijk op de boten en 

steigers kunnen komen en zullen wij als bestuur gaan kijken wat hieraan te doen is om de overlast te 

minimaliseren. De gemeente heeft een meldpunt waarbij klachten en/of overlast door zwemmers 

gerapporteerd kunnen worden. Het is de bedoeling van de gemeente de problemen in openbare 

ruimtes en op het water in kaart te brengen via de servicelijn, wijklijn. Het nummer dat gebeld dient te 

worden bij overlast waarop actie ondernomen dient te worden is de centrale meldkamer bij de politie: 

Het nummer hiervoor is  0900-8844 

Mocht u als lid overlast ondervinden moedigen wij u aan gebruik te maken van bovengenoemde dienst. 

 

                                                    

                     

http://www.pietvanderknaapdoehetzelf.nl/
http://www.daveco.nl/
http://www.dekker-stam.nl/
http://www.klopwatersport.nl/
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Kaai 

Voor mensen die niet regelmatig op de Kaai komen kunnen wij u meedelen dat de stelconplaten 

inmiddels opgehoogd zijn in samenwerking met enkele vrijwilligers die gedurende de hitteperiode in het 

voorseizoen de kar getrokken hebben om de klus te  klaren.  

 

 
 

Tevens is de damwand aangelegd door onze buurman en zijn de afmeerpalen weer op de kadastrale 

grens gezet. 

 

 

                    

   

     

 

 

http://www.lascosliedrecht.nl/default.html
http://www.bouwbedrijfvisser.nl/
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Technische Commissie 

Voorlopig kunnen wij nog even voorruit hopen wij met het huidige sleutelplan, echter voor 2018 zijn wij 

al aan het inventariseren wat voor systeem het beste bij de vereniging past. Een aantal mogelijkheden 

omtrent vervanging zullen verder bekeken en overwogen worden. Het hek van de fietsenstalling is 

aangepast zodat niet-leden, meestal vissers niet clandestien de jachthaven kunnen bereiken. 

Contacten met het watersportverbond, VNM KNMC en de federaties 

Geen informatie.  

Legionella  

Het aangeschafte systeem is getest en functioneert zoals verwacht en houdt in dat er minimaal wekelijks 

of bij hoge temperaturen dagelijks gespuid zal worden op de steigers. 

De meetgegevens worden gelogd en bijgehouden. 

Ook zijn wij verplicht 2 maal per jaar 2 watermonsters te laten nemen welke reeds ingepland zijn bij een 

gecertificeerd bedrijf om aan de vigerende wetgeving te blijven voldoen 

 

Ontwikkeling aanpak meedenken oplossing trailerhelling 

Vooralsnog is er geen verdere informatie verkregen hoe nu verder te gaan met de te realiseren 

trailerhelling. 

De gemeente zal ik gesprek gaan met de betrokken bedrijven is het laatste wat bij ons tot dusver bekend 

is. 

 

Bij nieuwe ontwikkelingen zullen wij u uiteraard op de hoogte houden. 

 

 Het bestuur 

 

 

                                 

                                           

 

 

http://www.vogelwonen.nl/
http://www.bs-accus.nl/
http://www.visscher-deheuvel.nl/
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AANVRAAG WINTERBERGING 2017-2018 
 

Altijd invullen, ook als u in de haven overwintert of naar elders gaat. 
UITERLIJK: 15 september inleveren bij: A. de Keizer, Simon Stevinstraat 8. 
 
 
Eigenaar: ………………………………………….……  Naam Boot: …………………….……………………………… 
 
Adres:  ……………………………………………………    Woonplaats/Postcode: ………………………….……… 
 
Tel. Nr:  …………………………………………..………  Afmetingen: Lengte ………….   Breedte  ………….. 
 
Type boot:  motor-/zeil-/speed-/roei-/volgboot* 
 
Gewenste stalling:    op de wal / in de jachthaven / elders* 
*Doorhalen wat niet van toepassing is. 
 
Gewenste data op de wal: zaterdag 21 oktober / 28 oktober / 4 november 2017* 
*Doorhalen wat niet gewenst is. 
 
Data weer te water: zaterdag 14 april / 21 april 2018 
 
Let op :  De boten gaan op de 2 vastgestelde dagen ( dus  14 en 21 april 2018) te water.  
Daarna is de eerstvolgende tewaterlating minimaal  4 weken later nader af te stemmen met het bestuur 
W.V.S. 
 
Per schip dient minstens 1 persoon DE GEHELE DAG mee te werken tijdens het hellingen of andere 
t.b.v. de W.V.S. benodigde werkzaamheden. 
AANVANG WERKZAAMHEDEN 08.00 UUR 
 
BIJZONDERHEDEN:  (bijv. las- & slijpwerk, reden m.b.t. voorkeur data uit water) 
                                      “Zie reglement” 
 
Het takelen, transport over het terrein en de opslag van uw vaartuig geschiedt 
op eigen risico en de vereniging is daar niet voor aansprakelijk. 
Dit formulier met een kopie van een geldig betalingsbewijs van verzekering 
inleveren A. de Keizer,  Simon  Stevinstraat 8 
 
 
Datum: …………………………………………………. Handtekening: ………………………………………. 
 
 


