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Deze commissies hebben al eerder
geschreven over de voorwaarden
waaronder hellen en stallen plaats
vinden. Een paar voorbeelden: er
wordt niet op u gewacht als uw boot
nog van elders moet worden overgevaren; het wordt van u verwacht dat
u twee zaterdagen aanwezig bent bij
de hellingsactiviteiten; er worden dan
hand- en spandiensten van u verwacht.

Van het dagelijks
bestuur
Beste watersportleden,
Hoewel het KNMI half augustus nog
meldde dat er “slechts” 7 tegen 26
Mooiweer dagen (2016/2015) waren
geweest bleek er toch nog in het
laatste deel van augustus en begin
september, een mooie eindsprint te
hebben plaatsgevonden.
Hopelijk is iedereen aan zijn trekken
gekomen en heeft u volop kunnen
genieten van uw boot.

Het komt regelmatig voor dat leden
van wie hun boot op de kant is geplaatst, zich direct bezighouden met
het verwijderen van aangroei op de
huid van hun boot. Gemakshalve
wordt vergeten een zeil te leggen onder de werkzaamheden. Dat houdt in
dat giftige stoffen op de grond terechtkomen en wegzakken. We spreken van een milieudelict waar hoge
boetes op staan. Elke aanwijzing van
bestuur/commissie hierover moet direct worden opgevolgd.

Bij het in bezit hebben van een boot
hoort ook het plegen van onderhoud.
Gelukkig zien de meeste boten van
onze leden er goed uit maar helaas
moet toch geconstateerd worden dat
er in de Foppenhaven minder goed
onderhouden boten liggen.
Zeker in een mooi gebied als Midden
Delfland is dit geen reclame voor onze vereniging!
Graag wil het bestuur u op artikel
14.6 uit het Huishoudelijk Reglement
wijzen waarin staat dat er preventief
onderhoud aan de schepen dient te
worden verricht en dat eigenaren die
hier niet aan voldoen zullen worden
aangeschreven en dat bij blijvende
nalatigheid het lidmaatschap kan
worden opgezegd.

De havenrenovatiecommissie is druk
bezig met plannen voor de nieuwe
inrichting. Ongetwijfeld zult u hierover meer te horen krijgen op de Algemene Leden Vergadering die op
woensdag 30 november zal worden
gehouden.

Het bestuur is nog steeds zoekende
naar vervanging van een aantal bestuursleden die, zoals u ongetwijfeld
weet, al geruime tijd terug hebben
De haven- en loodscommissie Fopaangegeven met hun bestuurstaak te
penhaven en Delft zijn al weer druk
bezig met het indelen van de winter- willen stoppen.
Het bestuur is blij dat Renate Overstallingen.
hage zich heeft aangeboden voor
De hellingdagen vinden in Delft
plaats op zaterdag 1, 8 en 15 oktober een bestuurstaak. Zij zal officieel
en voor de Foppenhaven zijn op za- worden voorgedragen in de alv van
november. Een aantal bestuurders
terdag 29 oktober en 5 november.
heeft al eerder aangekondigd hun
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taak te willen beëindigen.Jammer genoeg hebben dringende oproepen
nog niet geleid tot meer aanmeldingen!

de oude rotten in het zeilvak zich
niet meer wagen aan een wedstrijd.
We wensen u tijdens de nog korte
tijd tot oktober, mooie vaardagen
toe.

Wat betreft de kantine in Delft heeft
Wil Dijkshoorn helaas te kennen gegeven na de hellingdagen te willen
stoppen als “aanvoerster” van de
kantinecommissie. Zij heeft 15 jaar
de kantine vormgegeven. Daarvoor
zijn we haar dankbaar. Gelukkig
heeft Anna Schellart aangegeven
haar plaats te willen innemen.

Met nautische groet,
Het Dagelijks Bestuur

Tijdens de aanwezigheid van leden
van het Dagelijks Bestuur op de locaties worden zij vaak bestookt met
vragen en verzoeken. U behoeft echter niet te wachten tot u een keer een
lid van het DB treft. Als u iets bemerkt waar u het niet mee eens bent
en u van mening bent dat het veranderbaar is, schrijf of mail dit naar leden van het DB. We proberen dan zo
snel mogelijk oplossingen te zoeken.
Op 3 september bezochten zeker
100 bezoekers onze jaarlijkse barbecue op de locatie Foppenhaven. Gezien de toename van het aantal deelnemers kunnen we stellen dat het
een evenement succesvol is gebleken. De organisatie was goed geregeld. Dank aan allen die daaraan
hebben meegewerkt.
Op 4 september zijn er jeugdwedstrijden gevaren met de nieuwe boten de
RSS Feva. Met medewerking van
windkracht 5 zag het er spectaculair
uit. Dat daarbij bootjes zijn omgeslagen was te verwachten. Onze cursisten wordt geleerd om daarmee om te
gaan. Het blijft natuurlijk jammer dat
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Wist u dat...
⇒

Naar aanleiding van controles afgelopen zomer er:
A) op het Foppenpolderpad (weg vanaf Maasland – Foppenhaven)
niet met een auto gereden mag worden, tenzij voor die auto een
geldige ontheffing is afgegeven.
B) het Foppenpolderpad een onverplicht fietspad is, wat inhoudt
dat in tegenstelling tot het verplichte fietspad
hier geen snorfietsen met ingeschakelde
motor mogen rijden!
PS: ter verduidelijking: elektrische fietsen zijn wel toegestaan op een
onverplicht fietspad.

⇒

Nu de datum van het op de kant plaatsen van uw boot weer nadert u bij
werkzaamheden aan uw boot vriendelijk verzocht wordt ermee rekening
te houden dat:
o
bodemvervuiling wordt voorkomen.
o
u uw eigen vuilnis/afval mee naar huis dient te nemen.
o
bij werkzaamheden aan uw boot rekening moet worden gehou
den dat geen schade/vervuiling wordt veroorzaakt aan de andere
gestalde boten.

⇒

Leden die gedurende de winterperiode hun boot stallen in Delft maar
geen stallingsplek hebben in de Foppenhaven, 2 weken voor het hijsen
in Delft, hun boot in de Foppenhaven mogen ‘parkeren’.

⇒

Herhaalde malen verzocht is eigendommen zoals trailers e.d. te merken
met uw naam, maar dit nog steeds niet door iedere eigenaar is gedaan.

⇒

Het bestuur u nog een keer de gelegenheid geeft dit alsnog te doen en
tijdens de hijsdagen de aanwezigheid van naam op de trailers zal worden gecontroleerd.

⇒

Daarna ongemerkte trailers van het terrein zullen worden verwijderd.

⇒

Indien u door verkoop van uw boot geen gebruik meer maakt van stalling en u tevens besluit uw lidmaatschap met DWSV op te zeggen, u
weer inschrijfgeld moet betalen wanneer u op een later tijdstip toch
weer lid wilt worden van DWSV omdat u weer een boot heeft aangeschaft.
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⇒

Op de website van DWSV geprobeerd wordt steeds actuele informatie
te plaatsen, zoals bijvoorbeeld stremmingen van vaarwegen en andere
wetenswaardigheden.

⇒

U via de website m.b.v. een inlogcode inzage heeft in uw persoonlijke
gegevens en u hier zelf wijzigingen van uw persoonlijke gegevens, zoals adres, telefoonnummers en e-mail adres kunt aanbrengen.

⇒

Het leuk zou zijn vanuit het oogpunt van herkenbaarheid, dat u daar een
foto van uzelf plaatst.

⇒

Er op 30 november 2016 een ALV staat gepland, waarin ook de laatste
stand van zaken m.b.t. de erfpacht FH en voorstellen van de havenrenovatie zullen worden gepresenteerd.

Bram van der Spek
Secretaris DWSV

Van de loodscommissie
Beste leden,

komt. Denk eraan om op die dag
op tijd met de boot aanwezig te
zijn. Zoals eerder bekend gemaakt
en besloten tijdens de ALV starten
we met hellen om 08.30 uur. Om
tien uur houden we gezamenlijk
koffiepauze en rond half één is de
lunchtijd.

Op het moment dat ik dit stukje
schrijf is het 28 graden en volop
zomer. Om nu al een stukje te
schrijven over het uit het water
halen van de boot geeft niet echt
een lekker gevoel, maar helaas
roept ook deze plicht.

In tegenstelling tot andere jaren
staat het terrein geheel vol en is er
een wachtlijst. Dit houdt in dat er
veel werk te doen is en dus op die
drie dagen tijdig worden begonnen. Voor mensen die “vergeten”
zijn te komen hebben we geen tijd.
We bellen dus niemand meer op.
Bent u er niet, helaas... uw boot
kan dan niet gestald worden op
het terrein en zal elders of in de
sloot indien plek, moeten overwinteren.
Heb u tijdens het hellingen wat te
vragen aan leden van de loods-

De planning voor de indeling voor
de terreinen is in volle gang en
achter de schermen wordt al
weer hard gewerkt om ervoor te
zorgen dat de boten een plek op
het terrein krijgen.
De hellingdagen zijn 1, 8 en 15
oktober 2016. De indeling van de
stallingplaatsen zal medio september worden opgehangen in
het clubhuis. Hierop kan iedereen
zien waar de boot staat of ligt en
welke dag de boot op de kant
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commissie? Ook dit jaar zijn de
leden te herkennen aan de gekleurde hesjes. Het is van groot
belang dat u tijdens de hellingdagen de instructies van de loodscommissieleden opvolgt. Dit om
gevaarlijke situaties te voorkomen
en vooral om het hellen snel te laten verlopen.

werken onder de kraan, bij de
touwen of aan de botenwagen
dient u altijd de aanwijzingen op
te volgen van de betreffende personen uit de loodscommissie.
Om veiligheidsreden is het voor
kijkers, kinderen en dieren niet
toegestaan op het terrein aanwezig te zijn tijdens het hellen. Vanuit de overzijde van de sloot heeft
u een prima zicht op de werkzaamheden.

Voor wat betreft de veiligheid willen we wederom aandringen op
het gebruik van de veiligheidsmiddelen. Dit betekent dat onder de
kraan en bij de botenwagen een
verplichting geldt voor het dragen
van een helm. Het dragen van veiligheidsschoenen is overigens zeker aan te raden.

Vorig jaar hebben wij u geïnformeerd over de aangepaste terreininstructies. Deze hangen op
diverse plaatsen op het terrein.
Het spreekt voor zich dat deze
instructie dient te worden opgevolgd.

Wanneer u voor het eerst aanwezig bent op een hellingdag dan
vragen wij u om u te melden bij
een loodscommissielid zodat hij u
instructies kan geven m.b.t. veiligheid en werkzaamheden. Bij het

Namens de loodscommissie wensen wij jullie nog veel vaarplezier
in de resterende periode van dit
seizoen.

De watersprieten
Ons seizoen is bijna ten einde, hierbij een tussentijds verslag .
We hebben in het voorjaar een flinke investering gedaan en beschikken nu
over een prachtige vloot: 6 RS Feva’s en 1 Polyvalk.
De eerste lessen hebben we met 5 RS Feva’s en 1 FJ gevaren, maar iedereen wilde liever met een RS Feva varen. Daarom is besloten om zoals afgesproken de 6e ook aan te schaffen. De RS Feva is een moderne 2 mansboot
met gennaker. Vooral die gennaker wordt duidelijk veel vaker gebruikt dan
de spinnaker op de FJ. Zelfs de beginners zeilen er al mee. Al met al zijn we
erg gelukkig met deze boten.
De Polyvalk wordt ook goed gebruikt. Op 4 avonden wordt er les gegeven
en ook op de zaterdag zijn er 4 lessen. Totaal zijn er nu 23 cursisten: 6 jeugd
en 17 volwassenen.
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De eerste reacties zijn positief. Volgend jaar gaan we er zeker mee door.
Eén nadeel hebben we wel ondervonden, het komt regelmatig voor dat er
tijdens de “avondlessen” bijna geen wind meer is. Aangezien de boot op zaterdag al volledig bezet is, wordt er over nagedacht om volgend jaar ook lessen op zondag aan te bieden. Daar zoeken we nog wel instructeurs voor.
Heb je daar belangstelling voor neem dan even contact op watersprieten@dwsv.nl.
Vlak voor de zomervakantie is er weer het kamp geweest. We hebben een
hindernisparcours gedaan, een speurtocht waarbij we rond de Foppenplas
moesten lopen en vragen beantwoorden. Gelukkig werden we na een zwaar
stuk lopen bij het Bommeertje weer met een motorboot opgehaald. Want om
nou te zeggen dat je uitgerust thuiskomt na zo’n kamp, nee niet echt.
Daarna een kampvuur en sommigen zijn die nacht ook nog gaan slapen.
Uiteraard zijn we ook nog gaan zeilen in onze eigen Oppi’s, Feva’s en ook
nog in grotere boten van enkele leden. Ook dit jaar was het kamp weer een
groot succes.
Het Watersprietenteam.
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Bij ons ben je aan het juiste adres!
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2016-2017

Vermits
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Indeling terrein Delft
Beste winterstallers van Delft,
Hierbij treft u de indeling van het terrein Delft voor de winter 2016/2017.
We hebben de planning samengesteld op basis van de door u aangeleverde info en zoveel als mogelijk rekening gehouden met alle wensen. Beperkte ruimte en gelukkig een aantal boten van nieuwe leden hebben na een hoop gepuzzel de meest optimale indeling opgeleverd. Zoals
bekend hebben Jan en Aad het stokje overgedragen en zijn we blij met de
overdacht van hun jarenlange kennis en ervaring. Mede door de hulp van
Jan en Aad is deze indeling tot stand gekomen.
Wil iedereen het onderstaande in acht nemen:
De cijfers in uw getekende boot (0.1.2 of 3) hebben te maken met
de hellingdag. De 0 betekent dat die boot eerder uit het water gaat en dit
is al bekend bij de eigenaar. De 1,2 of 3 betekent de 1e, 2e ofwel
3e hellingdag.
Op de dag zelf maken we de volgorde van kranen bekend. De definitieve planning hangt 15 September in beide kantines. Hierop staat
ook vermeld welke dag wij u verwachten naast u eigen hellingdag. Immers
dient u 2 van de 3 zaterdagen aanwezig te zijn.
Belangrijk! Om de klus in drie dagen te klaren, moeten alle boten die
op een dag uit het water worden gehaald om 08.30 uur in de Buitenwatersloot liggen.
Afwijken van de planning wordt uitsluitend door leden van de loodscie geregeld op de betreffende hellingdag. U bent zelf verantwoordelijk om
op tijd aanwezig te zijn met uw boot.
Mochten er na het verschijnen van de Ahoy nog aanpassingen worden gedaan, dan staan die op de lijst die in de kantine van de Buitenwatersloot hangt. Dit is de meest actuele lijst waarop de laatste wijzigingen
zijn bijgehouden.
-

Zorg dat uw materiaal in orde is om te stallen.
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2016-2017

12

-

Help waar nodig.

Volg svp de instructies op van de loodscie, deze mensen hebben
kennis en ervaring en lang voorbereid om deze dagen vlot te laten verlopen.
Nogmaals wil ik benadrukken dat kijkers en kinderen alleen kunnen
kijken vanaf de overzijde van de sloot. Volg de instructie van de loodscie leden op en draag een helm als u onder de kraan of bij de botenwagen helpt.
Mvg
De Loodscie

Oproep aan alle jongste leden
Wil jij iets vertellen over jouw zeilavonturen? Heb je lessen
gevolgd of ben je al een hele goede zeiler ? Heb je een eigen
bootje of spaar je hiervoor? Het maakt niet uit wat ons wil
vertellen, maar we willen het graag horen.
Stuur een mailitje naar ahoy@dwsv.nl
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Gewoon een fijne vent
Na de vakantie de post doorgenomen te hebben (voornamelijk rekeningen
en afschrijvingen), om vervolgens nog even de oude edities van de “Delftse
Post” en de “Delft op zondag” in te zien.
Met de gedachte om de rest van de papiertroep van reclamefolders, bedelbrieven van stichtingen in de blauwe papierbak te kieperen. Om de volgende
dag weer in de tredmolen van de “maatschappij” te stappen….weer aan het
werk dus.
Tijdens het doornemen van het oude krantenpapier viel mijn oog op een
overlijdensadvertentie……Toon den Os is overleden!!!????
Mogelijk dat veel nieuwe leden die naam niets zegt, maar leden die al wat
langer van onze club lid zijn, hebben hem zeker gekend. Omdat ik (en niet
alleen ik) goede herinneringen aan “ome” Toon den Os heb, wil ik graag wat
herinneringen ophalen in dit stukje.
Toon den Os was een verenigingsman “pur sang”. Niet alleen was hij erelid
(!) van DWSV maar ook lid van 2 zangkoren en ook een geduchte tegenstander bij een jeu de boules club. Nu zijn er wel meer mensen lid van meerdere clubs. Dat is niet uniek, maar Toon was wel een unieke, warme persoonlijkheid.
Toen ik pas lid was van de vereniging, was Toon een persoon die je het gevoel gaf dat je welkom was, dat je er bij hoorde en snel als onwennig lid je
thuis voelde in de DWSV gemeenschap. En ook niet schroomde om je vervolgens overal bij te betrekken.
Kortgezegd: een man met een enorm sociaal verenigingshart en een flinke
dosis inlevingsvermogen.
Of beter gezegd: “Gewoon een fijne vent”. Hoewel gewoon klinkend voor anderen, voor mij een kwalificatie die ik niet snel geef aan iemand.
Als beginnend zeiler, zeilde ik eens een rondje competitief tegen andere
(ervaren) zeilers waaronder ook Toon. Ik was kansloos om in dat rondje in
de voorste gelederen te eindigen. Op een goede dag zeilde ik eens met
Toon op…zou ik van Toon kunnen winnen???…..dacht het niet!!!!
Toon was dan een persoon die dan na het zeilrondje naar je toe kwam met
de boodschap:” Nou Freek ik heb wel het rondje gewonnen…maar ik heb
wel mijn best moeten doen”.
Ik wist dat het niet waar was wat hij beweerde want met Piet van Eeden aan
de fok en Toon aan de helmstok in de “flash” 16m2 was dit duo onverslaanbaar. Toch was die opmerking van Toon een enorme stimulans om de volgende keer nog meer je best te doen om het zeilen te perfectioneren.
Dat deed je zelfvertrouwen enorm goed, Toon ten voeten uit.
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In de rouwadvertentie stond dat Toon een man was van weinig woorden…
welnu, ik kan aanvullen dat de woorden die hij gebruikte altijd goed gekozen
waren en op het juiste moment werden uitgesproken. Zelf maakte ik eens de
volgende actie van Toon mee. Ik had ruzie met een van mijn beste zeilmaatjes…zoals gewoonlijk ging het om niks natuurlijk …gewoon twee
kwaaie koppen die vervolgens niets toe wilde geven. Andere leden waren
onze kwaaie koppen ook opgevallen. Zo ook Toon……..Het volgende gebeurde: Toon riep ons als twee kwajongens bij elkaar …
”mee komen jullie”…en vertelde met stemverheffing dat hij die twee kwaaie
koppen (wij allebei dus) meer dan zat was en dit in een vereniging ontoelaatbaar is…om vervolgens ons alle twee even de les te lezen. Zo kon het niet
langer. Toon zorgde er wel voor dat niemand daar getuige van was, en dat
we alleen voor hem voor joker stonden door ons stomme gedrag. Toon loste
het probleem als volgt op: Eerst nummer een laten vertellen wat hem dwars
zat …… de ander moest zijn mond houden en luisteren! En zodra de ene
kwaaie kop zijn woordje had gedaan kreeg de ander de kans om zijn zegje
te doen waar de ander naar moest luisteren.
Dan wordt al snel duidelijk dat het uiteindelijk over niets gaat. Toon velde
vervolgens een ”Salomons oordeel “: jullie geven elkaar een hand, excuus
maken aan elkaar en verplicht een biertje drinken in de kantine. Wij mompelden vervolgens wat excuses aan elkaar en ging licht beschroomd een biertje
halen in de kantine. Na meer dan 1 biertje stonden we elkaar op de schouders te slaan en was alles weer vergeten en vergeven.
Oplossing en diplomatie van Toon den Os …petje af.
(een lesje in diplomatie waar menig politicus een voorbeeld aan kan nemen)
Jaren later kwam Toon regelmatig op mijn motorscheepje effe een bakkie
doen om vervolgens prachtige watersportavonturen en smeuïge anekdotes
te vertellen.
Toen mijn deels zelfgebouwde zeilbootje ten doop werd gehouden (in 2004
alweer) was op mijn persoonlijke uitnodiging Toon ook van de partij.
Mijn zeilboot ten doop houden zonder Toon was voor mij ondenkbaar. In die
periode kwam hij al wat minder vaak op de club en het zeilen werd hem te
zwaar. Toon had een beenprothese die hem tot zijn ongenoegen pijn ging
doen bij het zeilen en zodoende de zeilerij noodgedwongen op moest geven.
Toch was ik erg verheugd dat hij bij de doop van mijn zeilbootje aanwezig
was .. we lieten terloops nog wat oude anekdotes de revue passeren.
Ik kan me zo voorstellen dat bovenstaand artikel wat gedateerd overkomt
en mensen die Toon niet gekend hebben denken: …big deal….niet echt interessant …zal allemaal wel.
Ik heb geprobeerd om duidelijk te maken dat Toon den Os gewoon een unieke, fijne vent was en die door gewoon te doen een zekere autoriteit uitstraalde. Naar wie iedereen luisterde als hij wat te vertellen had of ergens een
15

oordeel over uitsprak. Zijn aanpak van zaken dwong respect af.
En aanspreekbaar was hij voor iedereen…Toon… een soort van godfather
van de DWSV.
Met altijd die insteek van: jongens kom op…. geen ruzie ..niet zeuren..lekker
weer …kom op we gaan zeilen! Toon was en blijft voor mij in herinnering een
charismatische persoonlijkheid waaraan weinig mensen zich kunnen spiegelen. Een gemis voor de vereniging.
Toon den Os, een DWSVer en een topzeiler van wie ik veel geleerd heb…..
en niet alleen zeilen.
Eennogsteedslerendezeilerfreekbrakel.

Eens (overkomt het je)
voriete bootjes, en probeer je ze
naar ruimer water te slepen. Bij de
eerste vraag of er een lijn overgegooid kon worden, werden we aangekeken of ze water zagen branden
en wij een oneerbaar voorstel deden. Na een geschreeuwde uitleg
werd er naar een “touw” gezocht en
zagen we halverwege de dektent
een rits iets naar boven geschoven
worden, uit de ontstane opening
kwam een hand en werd er, naar wij
Normaal gaan we dan nog even de dachten, een lus naar buiten geschoven. Om zelf ook niet aan lager
Foppenplas over, maar deze keer
voeren we richting Middenwatering. wal te komen liggen of aan de grond
Je zag nergens een boot, het leek of te zitten, konden we eigenlijk alleen
dat we het hele gebied voor ons al- in het voorbij varen iets uitrichten.
leen hadden. Echter, op de kruising
lag een sloep met pech, aan lager- We draaiden dus weer bij en pakten
met onze pikhaak de lus. Helaas
wal. De schipper kende dat begrip
niet. “Lagerwal?”, nooit van gehoord was het geen lus, maar een los lijnen wij bedoelden natuurlijk niet dat tje. Je staat dan wel lullig te kijken.
hij niets meer zou hebben. Als wa- We konden dus niet vastmaken. De
lijn die wij overgooiden werd, tot
tersporter help je in zo’n geval, al
zijn sloepen nou niet bepaald je fa- twee keer toe, gemist. Wij staakten

Af en toe, meestal aan het eind van
de vakantie gaan we nog even in
het Panamakanaal liggen. Een leuke plek om voor de laatste keer te
bbq-en. Het weer hielp niet bepaald
mee en jammer genoeg begon het
aan het eind van de middag flink te
waaien. We lagen er niet zo lekker
meer en besloten om terug te gaan
naar onze thuishaven en daar de
bbq maar aan te steken.
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onze pogingen maar. Bij hun derde
poging, hadden ze ineens een wat
langere lijn te voorschijn getoverd,
konden wij de lijn met de pikhaak uit
het water vissen en werd de vrouw
aan boord bijna uit de sloep getrokken. Ze begreep niet dat die lijn op
hun boot vastgezet moest worden.
De dektent van de sloep werd niet
opengemaakt, zodat ze alles vanaf
de stuurstand moesten regelen. We
konden aanwijzingen blijven geven,
ze begrepen er geen bal van. Ik
deed niets anders dan rondjes varen. Pas bij de vierde keer lukte het
om echt verbinding te maken en de
sloep aan ons vast te maken. We
hadden geen idee hoe en waar de
lijn op dat bootje vastzat.

harde landing maakte en een meerpaaltje van de steiger voer ……
Achteraf hebben wij er natuurlijk wel
om kunnen lachen, zeker omdat ons
idee over sloepjesvaarders weer
eens werd bevestigd. Velen van hen
kennen meestal de regels op het
water niet, hebben niet de juiste
spullen aan boord voor eventuele
calamiteiten, kunnen amper een
knoop maken en gaan er vanuit dat
er altijd wel iemand langs komt die
ze helpt. Alleen de drankvoorraad is,
bij vertrek, meestal op peil.
Aad

Een maal vast vertelden ze dat er
waarschijnlijk een touw in de
schroef zat, ze konden dus niet verder. Ze moesten naar vereniging de
Bommeer, wij liggen ook in een haven aan de Vlaardingervaart en zijn
maar met de sleep doorgevaren. Op
een gegeven moment, in de buurt
van hun haven, wilden we weten
waar we ze los konden maken. Een
lichte paniek maakte zich van hen
meester. “Dan drijven we hier maar
en hoe komen we dan aan de steiger?”, werd er geschreeuwd. We
hebben hen in alle rust verteld wat
de procedure werd en na een paar
keer herhalen begrepen ze het gelukkig meteen. Rustig naar de steiger varend hebben we hun landvasten losgemaakt en overgegooid. Het
leek voor hen wel een soort bevrijding, hij stuurde gelijk recht op het
steiger af. Dat hij daarbij een vrij
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Cursus vaarbewijs 1
Wim Koole heeft het bestuur voorgesteld deze winter een cursus vaarbewijs
1 te geven in de kantine van de locatie “Buitenwatersloot” te Delft, met welk
voorstel het bestuur natuurlijk akkoord gaat!
De cursus is in eerste instantie bedoeld voor leden van de vereniging en
mensen die geen lid zijn van DWSV maar de afgelopen zomer zeillessen
hebben gevolgd in de “valk”.
Er kunnen maximaal 20 personen aan de cursus mee doen.
Indien dit aantal niet wordt gehaald en zich ook geïnteresseerden buiten de
vereniging hebben opgegeven, kunnen die eveneens aan de cursus deelnemen.
De cursus zal worden gegeven op maandag en bestaat uit vijf (5) avonden,
waarvan vier (4) voor de opleiding en een (1) avond voor het maken van
proefexamens.
De cursus zal worden gegeven op de maandagavonden:
30-januari, 6 ,13, 20 en 27 februari 2017 van 19:30 uur tot ca. 22:00 uur.
De kosten bedragen € 10- per persoon per avond. Voor lesmateriaal zal
worden gezorgd.
Inschrijving per email graag via mij.

Met vriendelijke groet,
Bram van der Spek
Secretaris DWSV
Email: secretaris@dwsv.nl
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Tarieven 2016
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Ledenmutaties
Welkom nieuwe leden!

Vaarwel uitgeschreven leden!

Iris de Kraker
Senne Spaan
R. Linnenbank
F.M.P. Bierkens
A.T.M. van Marrewijk
J. van Rhee
C. Zohlandt
Fabian de Vos
A.D.H. Pont
P. van Zijderveldt
R.J. Florussen
B. Schwind

Stan Olsthoorn
Sacha Vreugdenhil
Felix Heiden
J. Philippi
L. Zelm
E.E. van Baars
R. Dasler
Kiki de Vries
J.C.M. Borgstein

Overleden
J.A. den Os

01/10 Hellingdag Delft
01/10 Wedstrijden RS Feva
08/10 Hellingdag Delft
08/10 Winter klaarmaken loods
Maasland
15/10 Hellingdag Delft
29/10 1e zaterdag boten uit het
water Maasland
05/11 2e zaterdag boten uit het water Maasland
30/11 ALV Delft
07/01 Draaidag boten Maasland
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