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Van de redactie
Ietwat vervroegd is deze uitgave van de Eemlander verschenen. Dit op de vraag van het bestuur, omdat de
ALV een week eerder verschoven is naar donderdag 11 april. De uitnodiging hiervoor leest u op blz. 6.
Het Lente-nummer van 2019. Al weer de 42e jaargang nr. 1. Dat ik dit mag meemaken als oud lid van de
redactie in de 60-er jaren. Goed, ik ben een tijdje bootloos geweest maar pakte de draad weer op met
verschillende zeilboten. Ik ben een korte tijd lid geweest van de Eemkruisers in Amersfoort en ik heb in
verschillende havens een vaste ligplaats gehad. Totdat ik een nachtje bij WSV-Eemland bleef liggen en te
woord werd gestaan door de havenmeester Menno van Moorselaar. Ik kreeg weer de kriebels en een
ligplaats werd snel ‘geregeld’. Marianne wist mij zo gek te krijgen bij de redactie te gaan fröbelen. Tot op
heden is dit nog het geval en met plezier moet ik schrijven.
In “Alle’s Archief” vond ik De Eemmond van het najaar 1964 waarin ik een “Voorwoord der redactie”
schreef…….
Jan Overeem.
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Palaver
Beste Eemlanders,
Wat is het toch raar om af en toe weer te ervaren dat de tijd zo snel gaat.
Voor mijn gevoel zijn de boten net afgespoten, winterklaar gemaakt en op de kant gezet.
Niks hiervan is waar. We hebben Sinterklaas, het klein Kerstfeestje, de Nieuwjaarsreceptie, alle
spelletjesavonden en de stamppot avond met film alweer gehad dus dat betekent dat de antifouling er weer op
mag en er gepoetst kan worden.
Dit is ook weer zo’n gezellige periode op en rond de haven. Vele leden die uit de “winterslaap” komen en
weer aan het werk gaan met hun trots, tussendoor een tostietje eten, raad en soms hulp vragen aan elkaar en
ervoor zorgen dat alles weer klaar is om te gaan drijven of als ze de winter in het water heeft doorgebracht
vaarklaar te maken.
Leuk om deze saamhorigheid te zien op onze club.
Eind maart is alweer de eerste havenwerkdag geweest waarin weer verschillende klussen zijn geklaard.
Zaterdag 6 april gaan de boten weer in het water. Dat is vroeg in het seizoen en betekent dus een lang
vaarseizoen met hopelijk net zo’n voorjaar en zomer als vorig jaar.
Zondag 7 april zal het nieuwe vaarseizoen vast en zeker weer ingeluid gaan worden met een gezellige borrel
dus hou de mailbox en het mededelingenbord in de gaten.
Donderdagavond 11 april is er alweer de Algemene Ledenvergadering dus een drukke eerste week van het
nieuwe vaarseizoen op de haven.
En dan…
Voor mij als bestuurslid zit dan een periode van 6 jaar er weer op en zal ik plaats maken voor vers bloed dat
samen met Gerard en Hobie en nog twee nieuwe leden een nieuw bestuur gaat vormen.
Dit was het laatste Palaver van mijn toetsenbord. Ik heb de afgelopen jaren met een goed en trots gevoel in een
bestuur gezeten waarin we vele zaken zoals bijvoorbeeld asfalt, hekwerk en kassa systeem konden aanschaffen
en daardoor onze vereniging nu een veiligere en modernere haven heeft.
Voor het volgend bestuur liggen weer nieuwe uitdagingen klaar en dat gaat vast lukken.
Tot snel op de haven,
Ico-Jaap.

Het is belangrijk het ledenbestand van onze vereniging zo actueel mogelijk te houden. In de huidige tijd gebeurt het
nogal eens dat men van provider wisselt en een ander email adres heeft. Heeft u nog geen emailadres opgegeven?
Wilt u dit dan alsnog doen?
Hobie Gommers voert de ledenadministratie en hij kan gemaild worden naar ledenadministratie@wsv-eemland.nl
Ook kan het zijn dat (mobiele)telefoonnummers zijn gewijzigd. Deze wijzigingen kunnen eveneens doorgegeven
worden. Uiteraard ook, als het om een verhuizing gaat.
De redactie van de Eemlander behoudt zich het recht voor ingezonden teksten te corrigeren, in te korten dan
wel aan te vullen alsmede te redigeren. Met redigeren wordt bedoeld het beoordelen van de tekst op
leesbaarheid, indeling, formulering en schrijfstijl. Hierbij wordt zeker rekening gehouden met de strekking van
de inhoud. Inhoudelijke tekst wordt mede beoordeeld door de eindredactie. Anonieme dan wel onder
pseudoniem ingezonden teksten, worden niet geplaatst.

Kopij voor het Zomernummer 2019
graag inleveren/sturen voor zondag 16 juni 2019
bij de centrale redactie Jan Overeem janov@live.nl of redactie@wsv-eemland.nl
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Uitnodiging voor de
Algemene Ledenvergadering
Aan de leden, aspiranten en begunstigers van w.s.v. Eemland,
Hiermee hebben wij het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Leden
Vergadering, die gehouden zal worden op
donderdag, 11 april 2019 om 20.00 uur
in de kantine van w.s.v. Eemland, Zuidereind 2b te Baarn.
De notulen van de ledenvergadering van 1 november 2018 zijn te vinden op onze website en worden u per
mail toegestuurd.
De financiële stukken zijn een week voor de vergadering vanaf het beveiligde deel van de website in te zien
of te downloaden.
Wij verzoeken u vriendelijk gedurende de vergadering, inclusief de pauze, niet te roken en
uw mobiele telefoon uit te zetten.
Agenda:
1.
2.
3.
4.

Opening door de voorzitter
Bestuurs mededelingen
Ingekomen en uitgegane stukken
Bestuursverkiezing
Aftredend zijn: Ico-Jaap van Foeken, Marianne Doense en Pieter van der Meer
Kandidaat heeft zich gesteld: André Doense

Eventuele tegenkandidaten dienen zich persoonlijk en tenminste tien dagen voor aanvang
van de vergadering schriftelijk aan te melden bij de secretaris van de vereniging met
overlegging van 10 handtekeningen van leden ter ondersteuning van hun kandidatuur.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Goedkeuring notulen van de Ledenvergadering van 1 november 2018
Verslag van het bestuursbeleid
Verslag van de financiële zaken
Kascontrolecommissie
Goedkeuring van het financiële beleid
Verkiezing kascontrolecommissie
Voorstel wijziging art. 34 van het Haven Reglement betr. vrijstelling werkuren
n.a.v. de mail dd. 8 februari 2019 van Willem Mutze
Verslag havencommissie
Commissies
Eemlander
Rondvraag
Sluiting.

Namens het bestuur,
Marianne Doense-van Doornik,
secretaris.
Baarn, maart 2019
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Verkiezingen: André als kandidaat
Hallo Eemlanders,
Met de bestuursverkiezingen in het vooruitzicht wil ik me aan jullie voorstellen als
kandidaat voor een bestuursfunctie.
Ik ben André Doense, tegenwoordig uit Almere-Nobelhorst en met Marianne ben ik
sinds 2004 lid van w.s.v. Eemland. Onze Albin Vega “Eemergo II” ligt in box 18.
Samen vinden we het fijn ons voor de vereniging in te zetten. Al enige jaren draag ik
mijn steentje als lid van de Havencommissie want ik ben redelijk technisch
onderlegd.
Nu Pieter van der Meer voortijdig zijn functie als Havencommissaris gaat
neerleggen heb ik aangeboden zijn plaats in te nemen. Dan wil ik mij nog meer
inzetten om samen met de HC-leden zorg te dragen voor een goed verzorgde haven
met oog voor de financiële kant. Want ons bin zúnig, héé?!
André Doense.

Lief en Leed
Lief en Leed wordt vanaf 1-1-2019 verzorgd door Lisanne Bijl
Met deze mail wil ik het bestuur bedanken voor de waardering die ik heb mogen
ontvangen voor mijn inzet voor Lief en Leed. Ik ben Lief en Leed in 2014 gestart,
omdat ik vond dat dit ontbrak bij de vereniging. Nu, 5 jaar later, veel Lief en Leed later,
wordt het tijd voor een nieuw iemand die deze kar gaat trekken.
Ik heb blij dat het gelukt is een opvolgster te vinden. Met Lisanne Bijl zal het zeker in orde komen.
Ik wil het bestuur bedanken voor de vrijheid waarop ik de aandacht voor de leden heb mogen invullen en
wens Lisanne veel succes.
Misschien is een bedankje aan Milly van Foeken ook op zijn plaats. Zij heeft mijn taken altijd waargenomen
wanneer ik weer eens nodig met vakantie moest.
Groeten,
Betty van de Stroet

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
Beste Eemlanders,
Per 1 januari 2019 heb ik het stokje overgenomen van Betty van der Stroet.
Bedankt Betty, voor het in leven roepen van deze commissie. Jouw inzet heeft ervoor gezorgd
dat leden die dat nodig hadden aandacht kregen van onze vereniging.
Ook een dankjewel aan Milly van Foeken, die de taken heeft waargenomen wanneer Betty op
vakantie was.
Mijn missie blijft hetzelfde, ervoor zorgen dat mensen een kaartje krijgen. Helaas kan
ik niet van iedereen weten wat er privé speelt. Daarom is mijn vraag om mij te mailen,
wanneer iemand een kaartje verdient. Leuke gebeurtenissen zoals huwelijken en
geboortes, maar ook ziektes, ongeval of andere omstandigheden kunnen een reden
zijn voor een kaartje.
Afgelopen tijd zijn er kaarten gestuurd naar:
Beppie Brander
Christa Willemse
Bert Koopmanschap
Met vriendelijke groet,
Lisanne Bijl
liefenleed@wsv-eemland.nl
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Kok Tuinmachines
Laanstraat 74
3762 KE Soest
Tel. 035-6010740
Fax.035-6026154
info@koktuinmachines.nl

www.koktuinmachines.nl
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Onderwerp: boerenkool/hutspot 16-02-2019
Hallo, ik krijg bericht dat er zaterdag 16-02 "GRATIS" boerenkool en
hutspot geserveerd wordt in ons clubhuis. Helemaal te gek natuurlijk.
Lekker niet zelf koken.
Om vijf uur met vriendin naar de haven en vast een drankje genomen
Daar waren Edgar en Kees al druk aan het koken.
De aardappelen zijn door Kees gesponsord .
Met 32 mensen was het een gezellige
drukte. En als u er niet was, heeft u wat
gemist!
De boerenkool, heerlijk met spekjes, Amsterdams zuur, augurken en een
gehaktbal of worst. Doe daarbij een verrukkelijke jus en je hebt een horeca
waardige maaltijd.
Hoewel mijn maag al gevuld was met boerenkool nam ik nog een klein bordje
hutspot. Ook heerlijk. Genoten hebben we.
Daarna keken we naar de film " STORM" mooi en spannend.
Onder het genot van een drankje nog even nagepraat over de watersnoodramp in 1953.
De ouderen onder ons wisten het nog. Wat mij betreft is zo'n avond voor herhaling vatbaar.
Alle vrijwilligers, en in het bijzonder de koks, Kees en Edgar hartstikke bedankt voor deze geweldige avond.
Wil Stalenhoef
Verstuurd vanaf mijn iPad

KNRM Bootje
Bij de meeste leden wel bekend heeft de vereniging bootje staan op de bar voor vrijwillige donaties.
Alleen de opbrengst voor het goede werk van de KNRM lijkt elk jaar minder te worden.
Zaterdag 23 februari 2019 heb ik als penningmeester wederom het bootje mogen legen .

Verder dan € 46,80 ben ik niet gekomen.
Naast het bootje heeft de vereniging ook nog de
KNRM vlaggen 2019 a € 9,95 waarmee we het doel
kunnen ondersteunen. De vrijwilligers van KNRM
staan bij dag en ontij klaar om mensen op het water in
nood te helpen.

Mogelijk is een vrijwillige donatie in het bootje met munt of papier geld niet meer van deze tijd met digitale
betalingen zoals we zelf ook al doen met kantine betalingen vanaf onze wsv-Eemland passen.
Indien gewenst kunnen we donatie toets € in het kassasysteem opnemen, zodat we vanaf onze kantinepas
eventueel een donatie mogen doen op vrijwillige basis.

Mede zonder onze steun kan de KNRM niet blijven bestaan.
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Laatste Spelavond seizoen 2018-2019

De sfeer in de kantine was heel goed. De Darters
hadden plezier. Zij hadden 2 banen ter beschikking
die haaks op elkaar lagen. Zou dit te maken hebben
gehad met de vloer? Ik weet het niet en durfde het
ook niet te vragen.
De klaverjassers leverden strijd op 2 tafels en dezen
hadden ook plezier. Ik weet geen bal af van
klaverjassen. Wel van jokeren, liegen, verstoppertje
spelen, landje pik, pesten, hinkelen, tollen, lepeltje
lepeltje, canasta, ikzieikziewatjijnietziet, Stratego,
biljarten, doktertje spelen, schaken, hoepelen,
stoepranden, 10 over rood, als de kat van huis is
dansen de muizen, rummikub, kwartetten, playeren,
knikkeren, monopoly, vals spelen, domino, jokari en
dobbelen.
Maar de eindstrijd van de klaverjassers liet even op
zich wachten en daarna moest er nog de verzamelde
resultaten berekend worden. Dus het werd ‘toch wat
later’ en de spanning van het resultaat was voelbaar.
De gezelligheid werd danig verhoogd door de dames
van de catering Sandra & Gerda. Vele malen werd er
rond gegaan met de heerlijkste hapjes.
De prijsuitreiking werd gedaan door Ben die van de
gelegenheid gebruik maakte een ieder te bedanken
voor zijn/haar aanwezigheid.
Ik moest wel een modus vinden bij rustige
spelmomenten wat foto’s te maken en wat indrukken
krijgen van Darten en Klaverjassen. De onderlinge
opmerkingen aan de Keezen-tafel liet ik maar wat
deze waren. Betty was wel de beste onder de gelijken
en dit bleek ook wel omdat zij de 2 potjes had
gewonnen samen met Willemijn als spelpartner.
Overigens, alle foto’s zijn te zien op Facebook van
WSV-Eemland.
Tijdens de laatste ronde van het Keezen werd mij
gevraagd hoe ik het spel vond. Voor een beginneling
zoals ik, zou de ambitie mij ontbreken verder te gaan
trainen om aan de Olympische Spelen mee te gaan
doen.
Zou ik ooit een blind-date hebben gehad met een
vrouw/meisje waarbij bleek, dat zij het spel Keezen
als favoriet bestempelde…. dan zou ik ff verder gaan
kijken….
Marja en ik waren toch na middernacht weer thuis.
Ik kon snel in slaap komen en droomde dat ik aan het
Keezen was met 5 mannen. Op zich geen probleem.
Maar allen droegen de naam Kees…..
Jan.

Van huis uit ben ik geen spelletjesmens, alhoewel ik
in vroeger jaren wel kon jokeren, liegen,
verstoppertje spelen, landje pik, pesten, hinkelen,
tollen,
lepeltje
lepeltje,
canasta,
ikzieikziewatjijnietziet, Stratego, biljarten, doktertje
spelen, schaken, hoepelen, stoepranden, 10 over
rood, als de kat van huis is dansen de muizen,
rummikub, kwartetten, playeren, knikkeren,
monopoly, vals spelen, domino, jokari en dobbelen.
Vrijdag 8 maart was de laatste Spelavond in de
kantine van onze vereniging. Ik had mij diverse
malen voorgenomen eens een spelavond te
bezoeken, maar ja zo gaat dat….. Geheel tegen mijn
speelbehoefte in maar om wat kopij te hebben voor
deze Eemlander maakte ik mij vrij.
Dus… hier lag mijn laatste kans op de laatste
spelavond van dit jaar. Marja voelde zich aan mij
lotsverbonden en ging ook dapper mee.
Ik had eens eerder als verslaggever een spelavond
bezocht misschien wel 7 jaar geleden en toen was
sjoelen er nog een onderdeel van. Dit spel kon mij
ook wel bekoren maar helaas, het was geschrapt van
de mogelijkheden. Darten, Keezen en Klaverjassen
was het speltoneel.
Klaverjassen zit niet in mijn/ons bloed en darten vind
ik veel te gevaarlijk met de vloer, die niet waterpas
ligt en dus niet voldoet aan de normen van het
Olympisch comité. Dus er bleef Keezen over.
Welnu een tafel met 4 spelers was al gevormd door
Betty, Willemijn, Kees en Lia. Marja en ik zorgden
voor de uitbreiding van 6 spelers aan één tafel. Het
systeem moest omgebouwd worden en dit had toch
wel wat aanpassing nodig met betrekking tot de
kaarten en de plattegrond van het speelveld.
De eerste ronde zorgde Betty voor de begeleiding om
het spel duidelijk te maken. Dus min of meer met
‘open kaarten’. Dat hierdoor het échte spel beïnvloed
werd, moge duidelijk zijn…. Maar een ieder sloeg
zich er dapper doorheen en er was zelfs nog ruimte
voor een tweede ronde. Hierbij moesten wij als
beginnende spelers van het spel Keezen op eigen
benen staan. Tóch kwam er af en toe een vraag aan
Betty ter bevestiging, zou ik het willen noemen.
Nou in ieder geval hebben wij de eindstreep gehaald.
Er was echter geen tijd meer voor een derde spel.
Daarmee was ook de (gezonde) spanning uit de
lucht, welke tijdens zo’n wedstrijd ongewild
ontstaat.
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Onderstaande tekst is al eerder gemaild naar de leden.
Wellicht is het een ‘geheugensteuntje’ voor de aandachtige lezer.
Het complete schema werd eveneens bij de mail gevoegd. Controleert u dit maar eens…

Beste Eemlander,
Hierbij ontvangt u de lijst met de werkzaamheden op de haven voor 2019 waarop u kan zien voor welk
onderdeel u dit jaar bent ingedeeld .
Volg de horizontale regel bij uw naam waar u een of meerdere “eentjes” aantreft. Aan de bovenzijde
zijn de werkzaamheden gegroepeerd beschreven.
Bijna alle werkzaamheden zijn voorzien van een uitvoeringsdatum.
Ook dit jaar zijn er de haven werkdagen. Deze dagen zijn van 08.45 uur tot 13.00 uur en een ieder die voor
deze dagen is geselecteerd wordt dan ook om deze tijd verwacht om te starten met een lekker bakje koffie
of thee. Daarna delen we de werkzaamheden in naar ieders kunnen en gaan gezellig aan de slag. We drinken
tussendoor nog een “bakkie”.
Noot: We hebben het zo ingedeeld dat we tijdens het hele seizoen ploegjes hebben, voor het maaien,
snoeien, beplanting, groenploeg en de havenwerkdagen. Het groeit nu eenmaal het hele jaar. Het is daarom
niet de bedoeling dat we met de hele familie komen en dan in 1 keer de uren maken om de rest van het jaar
niet meer te hoeven komen. Je mag uiteraard met meerdere familieleden komen. De haven werkdagen zijn
ook niet bedoeld om uren in te halen. Op deze manier kunnen we met een minimale inzet een mooi en
verzorgde vereniging hebben.
Contact personen AFSPUITEN en HAVENWERK DAGEN Andre Doense 0646451105
Marco Craanen – 0628559020 Gosse de Jong
– 0636174088 Henk Pierik-0624880796
Contact persoon HEG SNOEIEN Eddy de Ruijter - 0651989004 Contact
persoon GRAS MAAIEN Cees Hoeve - 0624287527 Contact persoon
BEPLANTING Edwin Craanen -0628646550
Als u onverhoopt verhinderd bent of niet in staat bent de toegewezen taak te verrichten, zoek dan iemand
met wie u kunt ruilen of die u kan helpen/vervangen. Als dat ook niet lukt neem dan contact op met de
contactpersoon van de betreffende werkzaamheden.
Verder willen we nog een dringend een oproep doen:
De havencommissie is opzoek naar nieuwe leden.
Allemaal heel veel succes met het inplannen van alle werkzaamheden en evenementen en zien en horen jullie
ook dit jaar weer graag op de haven.
De Havencommissie.
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Elk jaar zal Renewi:
▪

▪
▪
▪
▪
▪

ongeveer 1,2 miljoen ton glas per jaar recyclen. Dat wil
zeggen 4,7 miljard glazen flessen, of negen
flessen per persoon in de Europese Unie.
ongeveer 552.000 ton papier en karton recyclen, wat
gelijk staat aan bijna 2 miljard kranten.
ongeveer 1,8 miljoen ton sloop- en puinafval recyclen;
voldoende om meer dan 15.000 huizen te bouwen.
de uitstoot van 2,88 miljoen ton CO2 terugwinnen – dat
is bijna de totale CO2-uitstoot van alle huishoudens in Amsterdam.
grondstoffen terugwinnen en energie recupereren uit bijna 90% van al het afval dat we ontvangen,
waarbij we per jaar ongeveer 14 miljoen ton afval in waardevolle producten of energie omzetten.
ongeveer 900 miljoen liter water per jaar behandelen, een cruciale activiteit om potentiële
verontreiniging tegen te gaan.
De activiteiten van Renewi zijn verspreid over vijf divisies waaronder
Netherlands Commercial – Inzamelen, sorteren, behandelen en recyclen
van bedrijfs- en huishoudelijk afval in Nederland

(advertentie)

Koningsweg 2-58
3762 EC Soest
035 – 6028804 / 06-51316397
info@vanfoekenschilders.nl

Van Foeken schilderwerken komt voor elke klus, of het gaat om het schilderen van één deur,
uw gehele huis of alleen advies, u kunt ons voor alles bellen of mailen.
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Zomaar een bardienst
Een dag in het volle poetsseizoen waarbij de ochtend droog zou zijn maar de middag nat: dus hoe groot zou onze
klandizie zijn?
Zaterdag 9 maart hadden we bardienst en tevoren
kochten we even cake en paaseitjes en de koffiesessie kon beginnen. De klussende mannen
konden wel wat warms gebruiken.
Ik zeg nu wel: klussende mannen, maar diverse
keren heb ik ook klussende vrouwen op de haven gezien!
Edgar en Kees waren al aanwezig. De eerste om tosti’s te maken, dus
daaraan geen gebrek.
Hobie en Lisanne met hun baby Matthijs kwamen binnen. Lisanne zette Matthijs in zijn bakje onder het dartbord.
“Even niet gooien, hoor”. Ze werden gefeliciteerd door diverse aanwezigen.
Eh, waarom? Nou, ze hadden de “Mot” van Toon en Anne Staarink overgenomen. Deze
beiden kwamen even later ook binnen met nog wat spullen voor aan boord.
Er vond dus een soort van overdracht plaats en er werd gepraat over de mogelijkheden
op de “nieuwe” boot voor het jonge gezin. Later namen Toon en Anne afscheid van de
mensen aan de zwaardtafel. Het leven zonder boot, gedwongen door een je in de steek
latende gezondheid, is wel even een punt; het viel hem zwaar.
Ondertussen zijn er diverse tosti’s de
inwendige mens binnen gegaan. Druk werk in de keuken.
Kleine Matthijs was een beetje aan het jammeren want had nog
wat last van zijn luchtweegjes.
Bij opa Niels op schoot deed goed, maar drinken bij mama beter.
En stil was hij weer.
Begin van de middag kwam Gerard
met een wagen volgeladen kratten bier (het was helemaal op) die met vereende
krachten in het magazijn werden gebracht. En er was maar één steekwagentje.
Buiten was het inderdaad nogal gaan spoken met felle buien en fikse wind.
Dus de werkers scholen bij ons onder het genot van
groene en soms bruine flesjes en pinda’s. Leuk aantal
gasten hadden we zodanig.
Gelukkig gingen ze op tijd naar huis zodat wij de tijd kregen om de keuken schoon
achter te laten, de pinda’s onder tafel weg te zuigen en de toiletten eens goed schoon
te maken.
Was weer nodig.
Het werk aan de kassa moest natuurlijk weer wennen maar de
verkleinde, geplastificeerde uitgave van de handleiding, die
Sandra had gemaakt, werkte verduidelijkend.
Nu weet ik het weer. Maar wat blijft er van hangen tot de
volgende dienst?
Marianne.

Sommige mensen worden wel slimmer
Maar niet verstandiger
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De Waterkampioen gaat ermee stoppen.
Gelezen op internet:
https://www.nauticlink.com/nieuwsdienst/2019/02/28/111143146/anwb-laat-de-watersportvaren-en-stopt-met-oudste-nederlandse-watersporttijdschrijft-de-waterkampioen/
Aan alles komt een eind… De eerste
Waterkampioen uit 1927 met op de
cover het ‘zesmeterjacht ‘Tromp”
De ANWB was de watersport al
langer aan het ‘afbouwen’. Na het
opdoeken van de afdelingen
Expertisedienst Pleziervaartuigen en
Watersportadvies, is het beheer van
het Internationaal Certificaat
Pleziervaartuigen (ICP)
eigendomsbewijs voor jachten
verkocht aan het Watersportverbond
en de ANWB is ook al eerder uit de
Commissie Watersportopleidingen
(CWO) gestapt. In feite is de ANWB
op de boeken na nu ‘vrijwel klaar’ met
de watersport.
De redactie van de Waterkampioen
heeft geprobeerd het bestaande blad
over te nemen, maar dit is niet gelukt.

De titel met het woord kampioen erin, zou te veel
geassocieerd worden met de nog bestaande ANWB-titels
en de ANWB-zelf. En alleen het abonnee-bestand
overnemen stuitte op AVG-regels. Nu proberen de
journalisten Arno Beuken en Jim Post een eigen tijdschrift
op te zetten onder de naam ‘Deining Magazine’. Op deze
site die nu al actief is wijten de twee de ‘ondergang’ van
hun titel aan de hoge overhead kosten van de ANWB-organisatie, zoals “het ANWBhoofdkantoor in Den Haag en de vele stafdiensten…” Of het project met een abonnementsprijs
van 85,00 euro per jaar doorgaat hangt af van het minimum aantal voor-inschrijvers dat ze
beogen. Eind mei zouden dat er 7000 moeten zijn.
(Nauticlink, ANWB-Water, Deining Magazine)
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Er ritselt in ’t Riet dat…………..
-Hobie een echte koploper is en
-heeft in dit geval betrekking op zijn werkzaamheden voor de WSV-Eemland
-hij niet alleen zitting in het bestuur heeft adjunct@wsv-eemland.nl
-hij sinds kort ook de ledenadministratie voert ledenadministratie@wsv-eemland.nl en
-hij tevens de Webmaster is van onze site website@wsv-eemland.nl
-de vereniging c.q. ieder die lid van de vereniging maar boft met zo’n vrijwilliger!
-Niet alleen de verkiezing van de Waterschappen en de Provinciale Staten voor de deur staan, maar
-er ook nieuwe bestuursleden gekozen dienen te worden tijdens de komende ALV op 11 april a.s.
-dit ook vrijwilligers zijn, die zich ‘om niets’ sterk gaan maken voor onze Vereniging
-dit in tegenstelling is met die gasten van de Waterschappen en Provinciale Staten…..
-Er leden zijn, die vinden
-het Bokkenterrein er keurig opgeruimd uitziet
-de verwachting is
-dat dit zo blijft.
-Er geprobeerd wordt, te voorkomen
-er niet meer leden van de takelploeg weglopen
-de winterbokken vakkundig zijn bekeken door de havencommissie en
-dit gebeurt op een serieuze manier, zo wordt verzekerd.
-De koffieklets op woensdagmorgen goed wordt bezocht
-het vermoeden is
-de gemiddelde leeftijd van de leden steeds hoger wordt en
-dit een gespreksstof oplevert van een grijs en intellectueel gehalte.
-Er iemand aan een ander iemand vroeg, of het mogelijk is
-links gedraaide olie ook voor een rechtsdraaiende schroefas gebruikt kon worden
-het grijs/intellectuele getinte antwoord was: “Ja hoor, maar ik zou dan zoveel mogelijk achteruit gaan varen”
-De grootte en breedte van de tafel in de kantine het volume bepaalt van de gespreksstof van de kletsers
-de overtuigingskracht soms wordt ondersteund door gebarentaal
-dit ook soms een vlakke hand achter de oorschelp betreft.
-Er tijdens het mooie weer in februari relatief weinig leden aan hun boot werkten
-zij kennelijk in de veronderstelling verkeerden
-dit ook nog wel in maart kon gebeuren maar
-zij van een koude en natte kermis thuis komen/kwamen om de boten alsnog uit de winterslaap te halen
-dit alleen maar tussen de buien door kan/kon gebeuren.
-Ondanks
-John in het ziekenhuis ligt, hij toch met een ingenieus idee kwam
-aan de borstbout van de voorstag een punt geslepen kan worden zo-deze makkelijker bij het mast takelen in het gat past.
-John de redactie bericht gaf
-hij even zijn bed uit mocht en
-hij gelijk een AMC-enkelband kreeg aangemeten
-bij nader inzien, zou het ook een niet goed passende kousenband kunnen zijn.
-De humor van John steeds een rol speelt om deze voor hem moeilijke tijd door te komen…..
-“wij” John vanuit deze rubriek het allerbeste wensen !
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Koppen bij elkaar – Bardienstoverleg

Over de barinstructie maakt Niels duidelijk dat
Sociale Hygiëne slaat op het letten op alcohol
schenken. Een barmedewerker zal weigeren
alcohol te schenken aan een gast die reeds
enige glazen heeft genuttigd of aan een gast die
tekenen van dronkenschap vertoont.
De eindverantwoording ligt overigens bij de
gast zelf.
Terwijl iedereen naam en telefoonnummer in
een schrift schrijft wordt daar ook bij vermeld
wie het certificaat Sociale Hygiëne heeft. Die
van Niels hangt in de keuken.
Wat betreft het werken met de kassa merkt men
vaak dat het systeem vergeten is na een paar
maanden ondanks dat de handleiding naast de
kassa hangt.
Sandra Verwoerd heeft de handleiding in het
klein uitgeprint en geseald zodat bijna iedereen
zo’n exemplaar bij zich kan dragen. Voor je
dienst even nalezen. Applaus voor Sandra.
Hierna volgen vragen over vnl. het afrekenen.
Als bijv. gasten menen een consumptie niet te
hebben genoten kan Edgar worden gebeld.
Door vooraf de clubpas te laten tonen, kan
worden voorkomen dat er niet betaald wordt.
Soms bestellen (volwassen) kinderen zonder
overleg op vader’s naam wat ook problemen
kan geven. Laat dan Sandra weten om welke
dag/datum het gaat. Voor- en achternaam
moeten kloppen.
Bij de rondvraag wordt opgemerkt dat het
schoonmaken (toiletten, keuken, stofzuigen)
dat bij de bardienst hoort, nog wel eens te
wensen overlaat. Hans Valkenburg zegt dat de
woensdag- ploeg na de Koffieklets ook
schoonmaakt en dit gaat om de drukste dag van
de week.
Een melding van notoire drinkers kan worden
gedaan bij Edgar of Niels en/of het bestuur.
Dan kan de betreffende persoon erop worden
gewezen.
Bob van Foeken vraagt of een aanbieding
speciaal bier mag worden aangeschaft indien
die lager is dan het reguliere pilsje.

Edgar en Niels hebben de barmedewerkers
uitgenodigd om op zondag 27 januari om 11.00
uur
eens met elkaar om de tafel te gaan zitten om
nieuws uit te wisselen en de neuzen eenzelfde
kant op de laten wijzen. Met daarna een
lekkere lunch!
We zaten met 20 m/v aan de aan elkaar
geschoven tafels en Edgar en Niels leidden het
gesprek en gingen aan de hand van een agenda
te werk.
Er is een voorstel om de openingstijden van de
kantine op zaterdag en zondag, ook op de
zondagen in januari en februari, te kunnen
garanderen. Die worden: van 12.00 tot 16.00
uur.
Met
voor
de
betreffende
barmedewerker(s) de mogelijkheid dat zij
eerder kunnen openen en/of later sluiten.
Uiteraard ontspon zich hierover een discussie.
Wellicht dat hierdoor meer aanmeldingen van
barmedewerkers zullen komen. Iedereen was
het eens met de maatregel.

Er zal een lijst van de barmedewerkers met hun
(mobiele) telefoonnummers worden samen
gesteld. Persoonlijke benadering werkt het best
bij bijv. ruilen van diensten.
Niels vraagt de aanwezigen om hem voor 1
maart a.s. per mail de data in het nieuwe
seizoen op te geven waarop men absoluut
verhinderd is. Een mogelijkheid is ook om 2
diensten in één weekend te draaien.
Roostertechnisch zal zoveel mogelijk aan de
wensen worden tegemoet gekomen.
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Edgar juicht dit toe. Er is een knop “speciaal
bier” op de kassa waarmee dit kan worden
afgerekend.
Marianne heeft geconstateerd dat bij
evenementen achter de bar ook alcohol
gedronken wordt, hoewel dit via sociale
hygiëne (in de horeca) niet is toegestaan. Laten
we er verstandig mee omgaan, één biertje mag
best, is het advies.

Ico-Jaap als voorzitter merkt op dat hij blij is
met ieders aanwezigheid en inbreng en
bedankt hartelijk namens het bestuur.
Hierna nodigt Edgar iedereen uit om te
genieten van de broodjes, boterhammen, divers
beleg en dranken die op de zwaardtafel staan
uitgestald. Hiervan wordt uiteraard gretig
gebruik gemaakt waarbij nog gezellig wordt na
gekletst.
Marianne.

Zeilen bij WSV Eemland
Beste Eemlanders,
Ook dit jaar wil de wedstrijdcommissie weer gaan zeilen op donderdagavond.
Er worden dit seizoen in totaal 10 wedstrijden georganiseerd.
Op 25 april, 9 mei, 16 mei, 23 mei, 6 juni, 13 juni, 20 juni, 27 juni, 4 juli en 12 september.
Het palaver is om 17:45 in het clubgebouw en om 18:00 gaan we gezamenlijk door de brug.
Indien u dit seizoen aan 6 of meer wedstrijden wilt deelnemen zou u dat dan aan ons willen
doorgeven?
Doorgeven kan d.m.v. van een reactie op deze mail en graag ontvangen wij u opgave voor 18 april.
Afhankelijk van het aantal deelnemers besluiten wij op 18 april of de 10 wedstrijden dit jaar
gevaren gaan worden.
Wij hopen natuurlijk op zoveel mogelijk enthousiaste zeilers binnen WSV Eemland.
En u wist het misschien nog niet maar op donderdagavond is het altijd mooi weer.
Groeten Erik en Arjan

Mutaties Ledenbestand:
De enige wijziging die er is:
Toon Staarink, ligplaats en lidmaatschap opgezegd per april 2019.
Met vriendelijke groet,
Hobie Gommers
ledenadministratie@wsv-eemland.nl

Beste mensen,
Zoals een aantal van jullie vast al weten hebben we onze boot (je weet wel die met die rare groene
sprayhood...) verkocht aan Hobie en Lisanne. Toon's gezondheid en conditie laten het zeilen niet
meer toe. Het duurde even om dat te laten indalen en het is spijtig.
Al met al zijn we blij dat het best redelijk gaat en we weer in staat zijn naar buiten te gaan en kleine
uitstapjes kunnen doen.
Onze ligplaats hebben we opgezegd. Met dit schrijven groeten we iedereen en danken jullie voor
het gedane werk, de gezelligheid en de hulp die we kregen bij ongemakken op de haven.
We wensen iedereen het allerbeste en een mooi vaarseizoen.
Toon Staarink en Anne van Doren
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Kijk maar ff …..op FB
……le Chef…..
Ze hebben geprobeerd m’n bootje te jatten,
maar
kregen
hem
niet
mee op
de
fiets…..

De een doet ’t op z’n sloffies en de
ander op z’n klompjes (Edith de Ruyter)

Lisanne R. Bijl voelt zich

enthousiast.

14 maart om 21:29

Het vaarseizoen van 2019 gaat bijna van start 😁.Ik heb een (zeil)logboek ontworpen en ga
deze binnenkort laten drukken!⛵
Het logboek wordt ingebonden met ringen, zodat de pagina's makkelijk om te slaan zijn. De voorkant en
achterkant zullen voorzien zijn van transparant plastic. Bijgevoegd een aantal afbeeldingen van hoe het
logboek er uit zal komen te zien. Het wordt gedrukt op stevig 300 grams papier.
Het logboek heeft invulruimte voor 74 dagen. Het is zo ontworpen dat wanneer het open ligt, de
vaarinformatie en notities van dezelfde dag onder elkaar te zien zijn.
Ik ga een aantal oplagen voor mijzelf bestellen, en vroeg mij af of er nog meer geïnteresseerde zijn. Het
logboek is bij mij te bestellen tot en met 28 maart. Deze zullen dan geleverd kunnen worden tijdens
takeldag 6 april. Ze zullen rond de €15 per stuk gaan kosten.

Jacqueline Goedhart
16 februari

Voorbereidingen voor de
stamppot avond in volle
gang......
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Data en tijden onder voorbehoud
maand:

datum:

evenement:

tijd:

maart:

za. 23

1e Havenwerkdag

09.00 - 13.00 uur

(Haven cie)

april:

za. 6
zo. 7
do. 18
do. 25

Takeldag
Opening vaarseizoen
Alg. Ledenvergadering
1e Avondzeilwedstrijd

aanvang 08.00 uur
(later bekend)
aanvang 20.00 uur
aanvang 17.45 uur

(Haven cie)
(Ev. cie)
(Bestuur)
(Wed. cie)

mei:

do. 9, 16, 23 Avondwedstrijden
do. 30- zo. 2juni Hemelvaart weekend

juni:

za. 1
2e Havenwerkdag
do. 6, 13, 20, 27 Avondwedstrijden

09.00 – 13.00 uur
“
“

(Haven cie)
(Wed. cie)

juli:

do. 4

aanvang 17.45 uur

(Wed. cie)

september:

za. 7
3e Havenwerkdag
do. 12
Finale Avondwedstrijd
za. 20 - zo. 22 Volendamtocht

09.00 – 13.00 uur
“
“
(later bekend)

(Haven cie)
(Wed. cie)
(Wed. cie)

oktober:

za. 5

Avondwedstrijd

za. 12
(Hav. cie)
za. 19

“

organisatie:

“

Afspuiten I
aanvang 08.00 uur
Afspuiten II / Takeldag I
“
“
“

Takeldag II

“

(Wed. cie)
(Ev. + wedstr.cie)

(Hav. cie)

(Hav.cie)

november:

za. 2
do. 7
vr. 8
za. 9
zo. 24

4e Havenwerkdag
Najaars Ledenvergadering
Spelavond
Mosselavond
Sinterklaasfeest

09.00 - 13.00 uur
aanvang 20.00 uur
aanvang 20.00 uur
aanvang 17.30 uur
(later bekend)

(Hav. cie)
(Bestuur)
(Ev. cie)
(Ev. cie)
(Ev. cie)

december:

vr. 13
zo. 15

Spelavond
Klein Kerstfeestje

aanvang 20.00 uur
15.00 - 17.00 uur

(Ev. cie)
(Ev. cie)

Waterplant gezien?
Waterplanten kunnen voor overlast zorgen voor waterrecreanten en
watersporters. Met uw hulp kunnen we in kaart brengen op welke
plaatsen in het IJsselmeergebied* (IJsselmeer, Markermeer, IJmeer,
Randmeren) waterplanten voor overlast zorgen. Heeft u overlast
van waterplanten in het IJsselmeergebied? Laat ons dan weten
waar dat is!
*De Waterplantmelder is in eerste instantie voor het registreren van
meldingen in het IJsselmeergebied. Mogelijk dat deze later wordt
uitgebreid voor andere gebieden.
https://www.waterplantmelder.nl/
bron: Waterkampioen.
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