het

BLAUWE
BOEKJE

2009 - nummer 2

►

Zeilwedstrijd nieuws

►

WSV Giesbeek bestaat 40 jaar

►

Verslagen tochten MBC 2009

►

Cadet Herfstkamp

TNT Post
• •···· - .··.·.· ,. Port betaald
Port payé
-� _ -·
Pays-Bas
.
___

Voor de Wind!
Dames en heren,
Wat zijn wij toch geluksvogels! We hebben een boot

Eerder zijn er, meestal met kleine stapjes, allerlei

èn we hebben een prachtige zomer. Wat willen we

ander verbeteringen uitgevoerd, soms gedwongen

nog meer? Ja natuurlijk, een beetje gezondheid

door milieuregels, vaak ingegeven door suggesties

helpt ook maar als je voor een boot kiest dwing je

van leden.

de gelukkige momenten af.

Kijk maar eens op een wat oudere foto van de

We hebben bijna allemaal onze eigen geluk

haven dan ziet u wat er allemaal is gebeurd.

momentjes die van elkaar verschillen: in één rak
van de ingang van de Valewaard naar de Lathumse

Een andere uiting van kwaliteit is je thuis voelen op

plas, zittend op het zwemplatform met je voeten in

de haven. Dit is niet zo afhankelijk van de spullen

het heldere water, met je kleinkind in het bijbootje

boel maar vooral van hoe we met elkaar omgaan.

de plas rond tuffen, een perfecte start in de

Van passanten hoor ik steeds vaker dat ze het erg

wedstrijdtraining, spare-ribs eten op het terras bij

naar de zin hebben en zich welkom voelen bij ons

zonsondergang. Ik heb deze geluksmomenten het

op de haven. Hier dragen we met zijn allen aan bij

afgelopen weekend allemaal gezien, genietend van

maar is natuurlijk vooral een complement voor de

en koud pilsje in de kuip van onze boot of wande

havenmeesters en clubhuisbeheerders.

lend over de haven. En met zekerheid heb ik er nog
vele van die momenten gemist ook. Eigenlijk over

Nog veel gelukkige momenten toegewenst deze

komen deze momenten ons niet maar kiezen we er

nazomer.

voor dat ze kunnen gebeuren omdat we voor een
boot kiezen. Niks koop een boot en werk je dood;

/l&«ftri_ de �
Voorzitter

koop een boot en je lol is groot!
Jaren geleden, toen de haven qua grootte min of
meer het maximum had bereikt, hebben we er ook
voor gekozen om te gaan streven naar een hogere
kwaliteit van de haven. Dit is geen proces waar een
begin of een eind aan zit maar over de jaren heen
is er heel wat gebeurd. Recent natuurlijk het
opnieuw inrichten van de sanitaire ruimten, de
ingang en de keuken van het clubhuis.

Kopii clubblad
Inleveren c.q. opsturen aan de administratie voor:

24 november 2009
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7lIEIIILWEDSTRIJDNilJEllJWY§
In het watersportblad ZEILEN van augustus jl. staat
een uitgebreid verslag van de Norske Skog Rijnrace

12.00 en 14.00 uur). Natuurlijk kan een wedstrijd
gemist worden, maar dat verkleint wel je kans

die we samen met o.a. wsv VADA op de Nederrijn

op een goede eindklassering. Inschrijfgeld € 7,

organiseren. De verslaggever van dit blad was tij
dens de wedstrijd aan boord bij ons lid Bart Moriën

per boot voor leden en € 12,- voor niet-leden.

op zijn zeilboot Thalamegus type Victoire 822. Het
is een leuk verslag geworden, vergezelt van mooie

2. Zaterdag 3 en zondag 4 oktober

actie foto's. Het blad ligt ter inzage in Ruumzicht.

-

Overigens zijn andere foto's van deze wedstrijd ook
te zien op website www.rijnrace.nl, zoals bijgaande

Sluitingswedstrijden

Al vele jaren het succesvolle zeilevenement ter
afsluiting van het seizoen. Veel deelnemers,

foto gemaakt door Ronald Koelink.

veel gezelligheid, boerenkool tijdens de pauze
op zondag en spannende zeilwedstrijden, voor

De laatste zeilwedstrijden van 2009

al in de klassen Spanker, Laser, Solo en Cadet.
Inschrijving via internet (www.wsvgiesbeek.nl)

1. Zaterdag 26 en zondag 27 september

kajuitzeilwedstrijden om de Aalbers Trophee

-

Gezellig familiezeilevenement voor iedereen
met een kajuitzeilboot en zin om zich sportief
te meten met clubgenoten. De deelnemende
boten worden verdeeld in een aantal groe
pen, waardoor snelle en minder snelle boten
evenveel kansen hebben. Zowel traditionele
zeilschepen (rond- en platbodems) als
modernere zeilschepen kunnen deelnemen.
Je kunt je aanmelden via internet
(www.wsvgiesbeek.nl) of aanmelden bij

en inschrijfgeld € 7,- per boot voor leden en
€ 12,- voor niet-leden.
Zeilwedstrijden op zaterdagmiddag en zondag
Zondagmiddag programma:
12.30 - 13.30 uur, boerenkool eten
in 'Ruumzicht' of op het terras
14.00 - 16.00 uur, puzzeltocht op het water
fotopuzzel op het haventerrein

Ton Tabor (06 53 44 13 20). De inschrijving
geldt voor zowel de wedstrijden op de zater

Voor alle leden van onze vereniging is het mogelijk
om aan het puzzelen deel te nemen met of zonder
boot.

dag (start om 13.00, 115.00 en 16.00 uur)

De wedstrijdcommissie

als ook voor de zondag (start om 11.00,
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WSV Giesbeek bestaat
5 november 2009.....
Onderleiding van Jan Senhorst heeft de jubileum
commissie niet stil gezeten en we willen een tipje

Nog steeds kunt u foto's en filmpjes uit de
oude doos inleveren. Heeft U thuis nog een foto's

van de jubileumsluier oplichten.

van een gebeurtenis uit de afgelopen 40 jaar, waar
van U denkt dat mag niet verloren gaan. Laat het
ons weten als je wat gevonden hebt!

Zoals we al eerder berichten starten we het
jubileumjaar met een vrijwilligersavond op
6 november 2009. Hiermee willen wij juist onze
vrijwilligers in het zonnetje zetten. Sommige van
onze leden zetten zich namelijk al 40 jaar in voor
onze vereniging. Een persoonlijke uitnodiging voor

Tijdens de voorbereidingen krijgen wij er al steeds
meer zin in!! We hopen dat het een erg gezellig jaar

deze avond volgt nog.

het teken van ons jubileum jaar staan ..

De datum van het KNALFEEST is 11 septem
ber 2010. We houden het niet bij een avond, maar

En ja, de eerste zijn er al, maar heb je nog meer
ideeën, leuke suggesties voor het jubileumjaar of
feest, laat het ons weten!!.

we willen er een gezellig weekend van maken.

gaat worden. Alle andere activiteiten zullen ook in

het weekend met vuur, kanonschoten en een
zeegod!! Het belooft een echt spektakel, waarbij

Graag een mailtje sturen aan Anja Koldewijn
(Akoldewijn@chello.nl) of gewoon één van de
jubileumleden aan spreken op de steiger mag
natuurlijk ook.

een hapje, een drankje en de ruumsingers niet
ontbreken.

De Jubileumcommissie: Jan Senhorst, Lèneke

Zaterdag 11 september 2010

Krechting, Jan Storm van 's Gravesande, Erik Poot,
Fred van Nus en Anja Koldewijn

Vrijdag 10 september 2010 openen we groots

gaan we echt

feest vieren, maar voordat we dat gaan doen gaan
we nog eerst even puzzelen en is er ook voor onze
kleinste wat leuks te doen.

Zondag 12 september 2010 willen we afsluiten

• ••••

met een vlootschouw, het vuur doven.
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seizoen

2009-2010

Vanaf 16 oktober begint voor de ligplaatsen het
winterseizoen weer en wij verzoeken alle leden om
hun boot vóór uiterlijk 1 november naar hun winter
stalling te brengen, wanneer deze niet in onze
haven overwinteren.
Alle schepen die vanaf die datum (1 november) nog
in onze haven aanwezig zijn worden geacht gebruik
te maken van de winterstalling en zijn derhalve
winterliggeld verschuldigd.
Het winterliggeld wordt berekend per m2 voor het
gehele winterseizoen (voor tarieven zie elders in
clubblad) of een tarief van € 0,32 per meter lengte
per dag. Het voor u voordeligste tarief wordt be
rekend!
Voor de stalling in het water is geen inschrijving
vooraf nodig, alleen voor stalling op de wal (voor
niet trailerbare schepen) moet onderstaand
aanmeldingformulier z.s.m. bij de havenmeester
of administratie ingeleverd worden, waarbij vaste
ligplaatsbezitters die zich vóór 5 oktober hebben
aangemeld voorrang hebben bij de toewijzing van
de bokken.

BELANGRIJK
Zorg voor stalling op de wal altijd voor voldoende
ondersteuning van uw boot. Het gewicht moet altijd
gedragen worden door de sterkste constructiedelen
van uw schip, hetgeen meestal de kiel is.
Zijsteunen moeten geplaatst worden op de spanten
van de boot en zijn alleen maar voor tegengaan van
het kantelen. Zij moeten nooit (langdurig) het
gewicht van het schip dragen. Omdat onze vereni
ging alleen maar de mogelijkheid heeft voor het hel
len van uw schip op bokken, moet u duidelijk aan
geven waar de steunen moeten zitten en zodra de
boot op de wal is, direct controleren of alles op de
juiste plaats zit, want alleen u kent uw schip en niet
het havenpersoneel.
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Wij willen u wel behulpzaam zijn met raad en daad,
maar het op de juiste wijze stallen van het schip is
en blijft de verantwoordelijkheid van de eigenaar.
Leden die hun boot gedurende (een deel van) het
zomerseizoen reeds op een bok gestald hebben,
krijgen geen voorrang bij de toewijzing en zullen bij
een tekort aan bokken alleen een ligplaats in het
water voor het winterseizoen toegewezen krijgen.
Voor het slijpen van stalen schepen is naast de
grote loods een werkplek gecreëerd. Men dient
hiermede met het parkeren van auto's rekening te
houden.
Eigenaren die voor regulier onderhoud willen
slijpen moeten dit vermelden met opgaaf van reden
op onderstaand formulier bij eventuele bijzonder
heden.
De afspuitplaats wordt ingepland voor het schoon
spuiten van schepen die net door de havenmeester
geheld zijn en staat onder toezicht van de haven
meester.
Alleen in overleg met de havenmeester kunnen ook
schepen die door de eigenaar zelf uit het water
worden gehaald gebruik maken van de afspuit
plaats.

r-------------------------------------------------,

Aanmeldingsformulier Winterstalling wal ��!fü � = �@TI@

Lidnr. .......................................... ..................................................................... .
Naam ························································•··················· ... -...............................
Adres
Woonplaats ................................................................ ................................. Tel. ..
Hierbij meld ik mijn schip aan voor stalling op de wal.
Wenst gebruik te maken van de lier:

Ja

/

Nee

Schoonspuiten (zelf):

Ja

/

Nee

Naam boot
Type boot

······························"·•·············•······································· .. , , . ,................................... ..................................................................

• • · •••••••••••••••"••••••·••••••••••••••o•ou o , 0 0 0 0••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••·•••••••♦ , . , , , . , , , , , , , , , , , , ,

Afmetingen lengte: ............................................breedte: ................................................... diepgang: .................................................
Ik heb nu een: zwerfplaats / ligplaats nr.: .................... .... ........... ............................ .................. ... ....................................... .
Eventuele bijzonderheden: .............................................................................................................................. .......................................
• • • ••••••••••••••••• ••••••••••••• • • • • • • • • • ••••••••••••• • • • • • •••••••••• • • • • ••••••••••••••• • • • • • • • • • •••••••••••• •••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •OOOO•••••••• • • • • • • • • • • • ••••••••••• • • • • • • • • • • • ••••••••••• • • • • • ••••••••••

........................... ................................................................................................................................................................................................................
.................... .......................................................................................................................................................................................................................

Dit formulier inleveren vóór 5 oktober 2009. Als u geen brief ontvangen heeft, met een afwijzing, wilt u dan
zelf even met de havenmeester contact opnemen om een afspraak te maken voor het hellen.

Het stallen op de wal, loods of in het water, alsmede het hellen van uw schip is geheel voor risico van de
eigenaar. De Watersportvereniging Giesbeek en haar personeel zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor
welke schade dan ook aan Uw schip of aan Uzelf.

Datum:

Handtekening:
.................................................................................................. ..................................................

(in te vullen door administratie)
Datum ontvangst aanmelding: .................................. .................
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21 mei 2009

Dauwzeilen met een
record aantal deelnemers��

-�&'.G.:M

IMaar liefst 11 boten met 44 personen waaronder
een aantal jongeren hadden dit jaar ingeschreven
voor het jaarlijkse dauwzeilevenement.

van de Taurus enkele exemplaren terug zette, die
door een ander schip snel werden opgevist.
Kortom; veel plezier bij de opdracht vissen!!
Vervolgens waren er nog 2 theoretische opdrach
ten, wat meerkeuze antwoorden over gezegdes
en spreekwoorden, en uit de letters van de zin:
'dauwzeilen met de rond en platbodem compagnie',
zoveel mogelijk woorden maken die met varen
en/of schepen te maken hebben.
Dat de voorzitter van onze watersportvereniging
goed geletterd is blijkt wel, want samen met zijn
bemanning hadden ze ruim 100 woorden weten te

Om 9 uur in de ochtend in het clubgebouw werden
onder het genot van koffie met wat lekkers de
vragen en opdrachten uitgereikt, samengesteld

maken. Ook het langste woord onderwatertoilet
(zeer omstreden op dit moment) gemaakt door de
schipper van de Ursus scoorde goed.

door Harry en Ada van de Catelyne.
Na wat discussie vooraf vertrok iedereen om onge
veer 10 uur de plas op. Al snel bleek de wind te
weinig om de opdracht onder zeil uit te voeren, en
werd er gevist op de motor, wat het geheel niet
moeilijk maakte. Dat vissers een mensen zijn die
snel tevreden zijn bleek wel doordat de bemanning

Over de puntenverdeling van de puzzeltocht kon
zoals altijd niet worden gecorrespondeerd. De 1 e

prijs ging met maar een punt voorsprong niet
naar de DX11, maar door het gemaakte woordje
bier, naar de Fjirde. De bemanning van beide
schepen hebben zich dapper ingezet om deze 1 e
prijs te halen, om er dan zeker van te zijn dat ze bij
het eerstvolgende dauwzeil evenement de puzzel
te mogen maken. Wat toch een enorme eer en een
uitdaging is!!!

PAGINA9

Vrijdag 22 mei zijn we met een aantal schepen

neergestreken in de passantenhaven van Does
burg, waar we 's avonds geïmproviseerd maar bij
zonder gezellig gezamenlijk hebben gebarbecued.
Moe maar voldaan lag een ieder zo rond 23.00 uur
in zijn kooi. Monter en fris is elk schip op een zelf
ingevuld tijdstip de volgende dag weer richting
thuishaven gevaren.
De compagnie kijkt terug op een fijn - gezellig - en
zonnig dauwzeil evenement!!!
Na de prijsuitreiking maakte André gebruik van de
gelegenheid Harry de Man te huldigen met zijn
25 jaar lidmaatschap van de WSV, die hierdoor blij
verrast was.
Na al dat 'harde werken' werden de stukjes braad
worst, soep, broodjes, en een toetje gretig genut
tigd. Uit een zéér grote fles zorgde de 'geest van
Jan' er voor dat ook de dorst gelest werd. Zo rond
16.00/1 7.00 uur lag elk schip weer keurig aan zijn
eigen steiger.

Opgetekend door de schipper en schipperse van de
'Witte Swaen'.
Theo en Erna

Hoe werkt
Riikswaterstaat?
Wat is Telecom?
Dinsdag 13 oktober 2009 komen de heren S.Wels
en W. van Hoek naar ons clubhuis 'Ruumzicht' om
u hier iets over te vertellen.
Dit naar aanleiding van de film 'Veilig samen varen'.
Op deze avond zal S.Wels met fotomateriaal
vertellen over het werk van Rijkswaterstaat, maar
dan gezien door de bril van de mobiele verkeers
leider. Die verkeersleider is verantwoordelijk voor
een veilige en vlotte verkeersafwikkeling.

Ook zal W. van Hoek aanwezig zijn om iets te vertel
len over: 'Goed marifoongebruik? Begrepen over'.
Vanaf 19.30 uur staat de koffie voor U klaar.
Aanvang van de avond 20.00 uur.
Bent u geïnteresseerd geraakt, meld u aan op het
aanmeldingsformulier op het publicatiebord in de
hal van ons clubhuis.
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Motor Boot Commissie

Verslagen tochten 2009
Voorjaarstocht 2009 naar Kleve

baar voor wie wilden winkelen in de stad. Samen

Op vrijdagmiddag 7 mei zijn de eerste schepen

met onze oosterburen werden de tent en lichtkabel

vertrokken naar het Gat van Sadelhof in Loo. Deze
lagen al tegen het strandje toen 's avonds nog

..

enkele schepen aankwamen. Bij aankomst was
er een bui met een flinke wind en lag de vloot
verspreid in het gat afgemeerd. Toen de wind ging
liggen is iedereen naast elkaar gaan liggen.
Voor de BBQ van zaterdag was er een grote tent
meegenomen. Deze werd op het strand opgezet en
voorzien van een 220 volts prikkabel met lampjes.
De nodige biertjes en andere exotische drankjes
kwamen van boord en zo werd deze avond al een
mooie generale repetitie.
Zaterdagmorgen was het prachtig weer en er
werden nog enkele schepen verwelkomd. Tegen 1O
uur kon de hele vloot van ruim 25 schepen in de
bergvaart naar Kleve. In de haven werden we wel

weer geïnstalleerd op het drijvende terras.
Zaterdagavond hebben we met de leden van Kleve
van een heerlijke BBQ genoten en enkele leden
waagden zich later die avond zelfs aan de waterpijp
die op het terras stond. Zondagochtend werden de
harde duitse broodjes netjes op elk schip afgele
verd en na het onbijt hebben we gezamenlijk de
spullen opgeruimd en het vaatje bier leeggemaakt.
Daarna zijn we stroompje af naar onze haven ge
varen, om daar nog even gezellig na te praten.

Hemelvaarttocht
Op donderdag 20 mei was het weer zo ver. De
Hemelvaarttocht van de MBC 2009 ging om 7.30
uur in Ruumzicht van start met de Captains
meeting, Hier werden de nieuwe deelnemers ver
welkomd en de laatste punten doorgesproken.

kom geheten door mensen van de vereniging en
kon iedereen een geschikt plekje vinden. De leden
van Kleve stelden hun auto met chauffeur beschik-
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In totaal zijn er 27 schepen en 70 deelnemers mee
gegaan via de IJssel en het Pannerdense Kanaal
stroom op dan de kop om en op de Waal stroom af
richting Weurt. Een tocht van ruim 7 uur. Voor som
migen werd de Waal voor het eerst gevaren. Een
prachtig gezicht al die jachten samen met de grote
vrachtschepen en duwbakken op deze rivier.
Nadat eerst 3 schepen bij Jason naadloos ingevoegd
hadden en de koplopers na de sluis van Weurt
erbij kwamen, werd in linie naar Mook gevaren.
Nadat alle schepen aangemeerd waren, werden we
verwelkomd door de havenmeester. Het werd weer
rustig in de haven en ieder genoot daar van de
mooie omgeving. 's Avonds werd er door menig een
restaurantje gezocht of er werd een vorkje geprikt
op het schip.
De volgende ochtend werd gebruikt om een rondje
te fietsen, te wandelen of een boodschapje te doen
en in de middag is er voor het eerst gestreden om
de eer in een heuse klootschietwedstrijd. Meer dan
50 deelnemers namen deel aan deze wedstrijd
rondom de plas. Halverwege was er natuurlijk een
pitstop geregeld en aan het einde stond koffie met

gebak klaar. Tegen de avond hebben we allen heer
lijk gegeten bij Restaurant de Loopplank. Nadat
daar de uitslagen van het klootschieten bekend
waren gemaakt werd de accordeon van Fred opge
haald en klonk menig liedje aan de bar.
De volgende morgen vroeg werd er weer met
accordeon lang 'zal ze leven, gezongen voor de
jarige en daarna zijn we vertrokken naar Nijmegen.
Enkele schepen hebben ons verlaten voor hun
voorjaarstocht de Maas op. De overige schepen
varen netjes in konvooi naar de sluis in Weurt. Na
het schutten een stukje de Waal op en daarna
afmeren in de gemeente haven bij de Waalburg te
Nijmegen. In de stad was voor een ieder voldoende
vertier te vinden. Ook het uitzicht op de Waal met
de vele grote vrachtschepen ging niet snel ver
velen. Zondagochtend zijn we vertrokken naar
Giesbeek. Na een stukje stroom tegen op de Waal
stroom af op het Pannerdens kanaal en de IJssel
door. Zo is iedereen weer veilig aangemeerd in
Giesbeek. Daar werd nog even gezellig nagebab
beld met een balletje van Fred en daarna was het
geslaagde weekeinde naar Plasmolen helaas al
weer voorbij.
Fred, Arnold en Harold

�----------------------------------------------AVONDTOCHT MBC

De Motorbootcommissie heeft de avondtocht gepland op 26 en 27 september. We vertrekken zaterdag 26
september om 15.00 uur naar het IJsselstrand waar we 's avonds weer kunnen genieten van een heerlijk
koud/warm buffet. Zondag 27 september wordt er een brunch geserveerd waarna we weer langzaam huis
waarts keren om bij Ger het MBC seizoen af te sluiten onder het genot van een drankje.
U kunt zich opgeven bij Fred van Nus, Arnold Jansen of Harold van den Boom.

Naam schip ........................ .................................................................... lengte ........................................................................ ...........................
Naam schipper ...................
Aantal personen ............................ ....................... ................................
Inschrijfgeld
Kosten buffet en brunch

€ 5,00
ca. € 30,00
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Net als vorig jaar organiseert WSV Giesbeek in
samenwerking met de DCCA een gezellig en leer
zaam Cadetkamp in de herfstvakantie. Dit jaar is
dat van donderdag 22 t/m dinsdag 27 oktober. Het

We gaan veel zeilen, maar je krijgt ook theorie met
mooie video's of dvd's en natuurlijk een hoop ple
zier.

maakt niet uit of je vakantie hebt in de regio zuid of

De kosten

juist in midden of noord, je kan altijd meedoen.
Voor 'noord' en 'midden' is het kamp van donderdag

Het geheel verzorgde kamp, inclusief eten, drinken
en slapen kost € 110, - per kind. Je hoeft alleen een

t/m zondag. Voor 'zuid' is het van zaterdag t/m dins
dag.

slaapzak, een luchtbed, een kussen en baddoeken
mee te nemen.

Als je al hebt leren zeilen in bijvoorbeeld de Optimist
of Laser-Pico en je wilt kennismaken met de Cadet,

Aanmelden

dan is dit Cadetkamp waar je zijn moet. Er komen
Cadetten uit heel Nederland en België naar
Giesbeek.

Het programma
De eerste groep moet op 22/1 0 om 1 0.00 uur aan
wezig zijn. Op zondag 25/1 0 om 1 7.00 uur kan
iedereen moe maar voldaan weer naar huis.
Maandag moet je weer naar school!
De tweede groep is er vanaf zaterdag 24/10 om
10.00 uur t/m dinsdag 27/10 om 17.00 uur. Die
geluksvogels hebben dan nog een paar dagen
vakantie.

Je kan je aanmelden bij: Maarten Baars,
tel. (026) 472 3 872, e-mail: baarsmh@xs4all.

Volvo Ocean Race
2009-2010
Woensdag 18 november 2009
van 20.00 tot 22.30 uur.
Ronald Koelink vertelt over zijn reis rond de
wereld om als nautisch fotograaf de Volvo
Ocean Race te volgen. Zijn verhaal wordt
begeleid door een schitterende fotoreportage.
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Waarom ·zou ie
een cursus vaarbewiis gaan volgen
bii onze watersportvereniging?
Omdat het gezellig is, omdat je mede-watersporters

Dat is de reden dat wij als vereniging deze cursus

leert kennen, omdat het ook voor de docent leer

geven, want veiligheid op het water gaat voor alles.

zaam is, omdat je kunt lachen om ervaringen van
anderen.

Tijdens de cursus zal er veel tijd zijn voor uitwisse

Het Klein Vaarbewijs is verplicht voor de volgende
categorieën schepen:

ling van ervaringen, (lachen dus), er komt een
mobiele verkeerleider van RWS op bezoek en wij
proberen een tocht op de Waal te maken.
VB I geldt voor rivieren, kanalen, de randmeren en

1 . Een schip met een lengte van 15 meter of meer
dat niet bedrijfsmatig gebruikt wordt tot een
maximale lengte van 25 meter, van 25 tot 40
meter is inmiddels een groot pleziervaarbewijs
vereist.

de kleine (Friese) meren, VB Il geldt tevens voor
ruime binnenwateren zoals Westerschelde, IJssel
meer en Waddenzee.

2. Een schip met een lengte tussen de 15 en 20
meter dat bedrijfsmatig wordt gebruikt of daar
voor bestemd is.

Ook voor diegenen die vroeger het Klein Vaar
bewijs hebben behaald is het zinvol de lessen nog
een keer te volgen, in de tussentijd zijn er veel
regels veranderd en bijgekomen.
Indien er genoeg belangstelling is, kan er ook een

3. Een sleep- of duwboot die niet wordt gebruikt

speciaal samengestelde cursus gegeven worden
als 'opfriscursus voor grijze bollen'.

om een schip met een lengte van 20 meter of
meer te slepen, langszij mee te voeren of te

Onno Walda zal de cursus Klein Vaarbewijs 1

duwen.

geven, ook hij heeft in het verleden deze cursus
gevolgd bij onze watersportvereniging en is daarna
'met vallen en opstaan' met zijn motorkruiser van

4. Een motorboot met een lengte van minder dan
15 meter die een snelheid van meer dan 20 kilo
meter per uur kan bereiken, (dus ook voor een
rubberboot met ca. 6 pk, of een jetski).
Het Klein Vaarbewijs (VB) is een 'must' voor ieder

10 meter gaan varen op de IJssel, in Zuidwest
Overijssel en in Friesland. Zonder veel schade en
schande is dat ca. 10 jaar goed gegaan, inmiddels
is hij overgestapt op een sloep en vaart veel in
Friesland, zoals uit bijgaande foto blijkt.

een die zich met welk schip dan ook verplaatst op
het water. De elementaire theoretische kennis van
manoeuvreren, hoe leg je aan op de IJssel zonder
nat pak, hoe keer je op een smal water zonder ruzie
met jouw vriend(in). Wat moet je weten van die bonk
ijzer onderin de boot, die men een motor noemt,
waarom zijn er groene en rode boeien, waarom
heeft een zeilschip niet 'altijd' voorrang en waarom
een groot schip bijna altijd wel, wat moet je met dat
blauwe bord, hoe voorkom je brand aan boord en
hoe blus je een brand bij een ander.
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Indien er bij de leden belangstelling is om de theo

In seizoen 2007/2008 heeft hij het theoretische
gedeelte van het Groot Vaarbewijs behaald, om

retische kennis uit te breiden naar schepen van 25

een betere basis te krijgen voor zijn vrijwilligerswerk

tot 40 meter, het zgn. "Groot Plezier Vaarbewijs",

als voorzitter van de Werkgroep Waterrecreatie

zullen de docenten samen zo'n cursus mogelijk
maken.

Rivierengebied Gelderland. In deze functie heeft hij
veel contact met Rijkswaterstaat, KLPD en met
beroepsschippers.
Dit seizoen zal het cursusboek van de VBO worden
gebruikt, hierin zijn VB I en Il opgenomen, het
cursusboek is bij de cursuskosten inbegrepen.
In aansluiting op Klein Vaarbewijs I kan in februari
2010 de cursus KVB Il gevolgd worden.

advertenties

naaldenberg

Il schilders

L e i g raafseweg 1 9 - 6983 B R Doesburg - Te l . 0 3 1 3 - 4 7 5 7 0 1

� FIWADO
BIJ

F I W A D O

KAN

'T

Bunkerstation Fiwado Arnhem

Rijnkade 172, 6811 HD Arnhem T 026 44 35 523 F 026 44 37 673
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Cursusprogramma
winterseizoen 2009/2010
De start van de eerste wintercursus (Vaarbewijs 1 )
nadert weer met rasse schreden. Het wordt dus
hoog tijd dat u zich opgeeft.
Onze wintercursussen hebben in de afgelopen
jaren een goede reputatie gekregen. Er wordt gede
gen les gegeven, maar natuurlijk is er ook ruimte
voor een lach en onderlinge contacten.

Vaarbewiis 1
Docent: Onno

Walda

12 donderdagen van 20.00 - 22.15 uur.
Data cursussen:
1e
05 november 2009
2e
1 2 november

Lage cursuskosten (véél lager dan op de commer

3e

ciële markt) blijft het motto van het bestuur.

4e

1 9 november
26 november

De cursussen worden onder de volgende voor

5e
6e
7e

03 december
1 0 december
1 7 december

Profiteer en doe mee!!

waarden gegeven:
- De cursussen zijn toegankelijk voor leden
van WSV Giesbeek en niet-leden.
Als er meer cursisten inteken dan er kunnen
deelnemen, dan gaan leden vóór niet-leden
-

Elke cursus telt een minimum en een maxi
mum aantal deelnemers. Als het minimum
niet gehaald wordt gaat de cursus niet door.
Wordt het maximum overschreden dan geldt
het principe eerst leden daarna wie eerst
komt eerst maalt. Inschrijvingen worden

Kerstvakantie 24 december
Be
07 januari 201 0
9e
1 4 januari
1 0e
21 januari
11e
28 januari
1 2e

04 februari

Kosten cursus: € 85,00
Minimum aantal deelnemers: 1 5
Maximum aantal deelnemers: 25

gedagtekend, waarmee de volgorde wordt
-

bepaald.
Er kan uitsluitend worden ingeschreven via
de website www.wsvgiesbeek.nl

-

Op de eerste cursusavond moet het cursus
geld worden betaald. Pinnen is mogelijk.
Alleen cursisten die hebben ingeschreven én

-

betaald kunnen deelnemen aan de cursus.
Iemand die wel inschrijft maar niet komt is

.!.

30% van het cursusgeld verschuldigd.
Daarvoor zal een rekening worden verstuurd
aan betrokkene. Deze voorwaarde geldt niet
bij ziekte van langere duur of ernstige familie
omstandigheden.
-

Elke cursist krijgt vóór aanvang van de cur
sus een uitnodigingsbrief. In deze brief staan
cursusdata, -tijden, -plaats e.d. genoemd.
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Vaarbewiis 2

Kustnavigatie (TKN)

8 dinsdagen van 20.00 - 22.15 uur.

14 maandagen van 20.00 - 22.15 uur.

Docent: Ralph

Witten

Data cursussen:
1 e 09 februari 201 0
2e 16 februari
3e
4e

23 februari
02 maart

5e 09 maart
6e 1 6 maart
7e 23 maart
8e 30 maart
De deelnemers van de cursussen vaarbewijs
kunnen zelf een afspraak maken bij VAMEX om het
examen af te leggen. Er zijn geen vaste examen
data meer.
Kosten cursus: € 54,00 (Er van uitgaande dat het
cursusboek reeds in het bezit is)
Minimum aantal deelnemers: 15
Maximum aantal deelnemers: 25
Deelnemers die zich tegelijk inschrijven voor vaar
bewijs 1 en 2 betalen samen voor deze cursussen
€ 1 30,00

Dieselcursus

Docent: Dick Zweers
Deze cursus is toegankelijk voor iedere mannelijke
of vrouwelijke watersporter. Op een eenvoudige

Docent: Dick Zweers

Deze cursus geeft voldoende kennis om op de
ruime- en kustwateren te navigeren.
Er is geen voorkennis vereist. De cursus kan afge
sloten worden met een examen.
Data cursussen:
1 e 21 december 2009
2e 28 december
3e 04 januari 2010
11 januari ledenvergadering
4e
5e
6e
7e
8e

1 8 januari
25 januari
01 februari
08 februari
1 5 februari
22 februari vakantie
9e 01 maart
1 0e 08 maart
1 1 e 15 maart
1 2e 22 maart
13e 29 maart
05 april 2e paasdag
14e 12 april
Kosten cursus: € 1 45,00 incl. cursusmateriaal.
Minimum aantal deelnemers: 12
Maximum aantal deelnemers: 20

manier wordt de scheepstechniek behandeld. Veel
praktische tips en eenvoudig uit te voeren repara
ties aan motor en schip komen aan de orde.

.J.

5 maandagen van 20.00 - 22.15 uur.
Data cursussen:
1e 16 november 2009
2e

23 november

3e
4e

30 november
07 december

5e

14 december

Kosten cursus: € 72,50
Minimum aantal deelnemers: 1 0
Maximum aantal deelnemers: 20

Onder voorbehoud:

Zaterdag 17 april 2010 T.K.N. examen.
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Marifoon
Docent: Dick Zweers

GMDSS:
Docent: Dick Zweers

Deze cursus is bedoeld voor de opleiding
'Basiscertificaat'. Watersporters die uitsluitend op

Deze cursus is bedoeld voor de opleiding 'Module

de binnenwateren varen mogen dan een marifoon

zijn van een Basiscertificaat of de bovengenoemde
marifooncursus hebben gevolgd, verkrijgen met dit

bedienen bedoeld voor de Nederlandse binnenwa
teren.

5 woensdagen van 20.00-22.15 uur.
Data cursussen:
1e 06 januari 201O
2e 13 januari

B'. Dat wil zeggen: watersporters die al in het bezit

aanvullend examen het Marcom B certificaat.
Zij worden daarmee bevoegd om een marifoon met
hoog zendvermogen te mogen bedienen. Deze
marifoon met hoog vermogen mag op zee worden
gebruikt.
Ook beperkte DSC en GMDSS apparatuur mag

3e 20 januari

dan worden bediend.

4e 27 januari
5e 03 februari

Het examen omvat naast het theoretische deel

Kosten cursus: € 62,00
Minimum aantal deelnemers: 1 5
Maximum aantal deelnemers: 30

ook een praktijkgedeelte. Daarin moet aangetoond
worden dat de GMDSS - apparatuur bediend kan
worden. Dit maakt dat de cursisten een dag of
dagdeel moeten oefenen in het bedienen van de
GMDSS - apparatuur. Vermoedelijk gaat dit op de
zeevaartschool in Urk gebeuren.
Verdere info wordt tijdens de cursus verstrekt.
Doordat de kosten voor deze praktijkoefening nog
niet bekend zijn, is de opgegeven cursusprijs exclu
sief de praktijkles.

6 woensdagen van 20.00 - 22.15 uur.
Data cursussen:
1e 1O februari 2010
2e 17 februari
24 februari vakantie
3e 03 maart
4e 10 maart
5e 17 maart
6e 24 maart
Kosten cursus: € 82,50
Minimum aantal deelnemers: 15
Maximum aantal deelnemers: 30
Vermoedelijk wordt het examen op vrijdag 26 maart
in Urk afgelegd. Dat staat echter nog niet helemaal
vast. De cursusdata van GMDSS zijn daarom onder
voorbehoud.
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Evenementenkalender WSV Giesbeek 2009/2010
Sluitingsfeest zeilessen

zaterdag 19 sept
za 26 en zo 27 sept

Aalbers Trophee wedstrijden

za 26 en zo 27 sept

Avondtocht MBC

za 3 en zo 4 okt

Sluitingsweekend
Bridgen in Ruumzicht, 1 e avond

vrijdag 9 okt

Lezing Rijkswaterstaat

dinsdag 13 okt
do 22 t/m di 27 okt

1
1

Start cursus Vaarbewijs 1

donderdag 5 nov

Bridgen in Ruumzicht

vrijdag 13 nov
maandag 16 nov

Start cursus Dieseltechniek

woensdag 18 nov

Lezing Volvo Ocean-race

vrijdag 11 dec
maandag 21 dec
woensdag 6 jan
vrijdag 8 jan
dinsdag 9 febr

l

Cadetten herfstkamp

1 Bridgen in Ruumzicht

j Start cursus TKN

11

Start cursus Marifoon
Bridgen in Ruumzicht

j Start cursus Vaarbewijs 2

woensdag 10 febr

Start cursus GMDSS

vrijdag 12 febr

Bridgen in Ruumzicht

zaterdag 27 febr

Info-avond navigatie

zaterdag 13 maart
vrijdag 19 maart
vrijdag 9 april

Info-avond over vaartuigen
Bridgen in Ruumzicht

j Bridgen in Ruumzicht
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .,

r - - Tarieven Watersportvereniging Giesbeek per 1 januari 2009
1
TARIEVEN PER SEIZOEN (in Euro's)
1 Vaste ligglaatsen:
1
Hellen
Wal per m 2
Water per m 2
Lengte boot
zomer
p.meter
zomer
winter
winter
tlm
1 van
tot 4.99
6.00
4.85
4.85
4.85
9.69
1
5.99
5.09
10.17
5.09
6.38
5.09
5_00
1 6_00
6.70
10.82
5.41
5.4 1
5.41
6.99
1 7.00
7.99
11.36
5.68
7.28
5.68
5.68
8.99
11.90
7.60
5.95
5.95
5.95
1 8.00
7.92
9.99
12.48
6. 24
6.24
6.24
1 g_oo
13.21
10.99
10_00
8.30
6.60
6.60
6.60
1 11.00
11.99
13.83
8.57
6.92
6.92
6.92
1 1 2.00 - 12.99
14.46
9.11
7.23
7.23
7.23
9.42
7.50
15.00
7.50
7.50
1 1 3.00 en hoger

Bok per
maand
10.61
11.25
11.89
12.48
13.28
13.87
14.58
15.10

.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..
Voor indeling in tarievengroep wordt uitgegaan van
de werkelijke lengte. Voor de berekening van de
m 2 wordt de lengte op 50 cm en de breedte op 25
cm naar boven afgerond. Minimaal wordt 8 m2
berekend voor een ligplaats in het water en op de
wal, vlotten minimaal 4 m2.
De éénmalige toeslag bij toewijzing van ligplaats en
elke ligplaatsvergroting bedraagt 20%.

Bij het huren van de bokken wordt een gedeelte
van de maand voor een volle maand gerekend.
Hellen = uit en in het water inclusief het zelf
bedienen van de hogedrukspuit.
Het stallen van eigen bok en/of bootwagen is in
principe niet toegestaan.
Alle open boten / zeilplanken / trailers welke gestald
zijn op de wal / in het water / surfberging / op de
vlotten moeten voorzien zijn van een geldige iden
tificatiesticker, welke na betaling van het liggeld
verkregen wordt.
: € 0,42 per m2 per dag.
Borgsom sleutel loods: € 25,=
in en uit loods = € 29,35
Maststalling
: stalling mast in de loods
€ 29,35 per seizoen
Trailerstalling : 75% stallingtarief wal
bijbehorende boot
Surfberging
: stalling surfplank per jaar € 61,00
Liggeld gasten : per dag per lengte meter € 1,20
(KNWV leden € 0,95). Leden
zomer € 0,60 en winter € 0,32
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Elektra

15.9 1
16.49

: aansluitkosten € 100,= waarvan
€ 50, = statiegeld is
vaste kosten € 35,00 per jaar
Verbruik tegen NUON-tarief

Aan leden wordt een gastenliggeld maximaal per
seizoen het tarief van een vaste ligplaats in
rekening gebracht.
Lidmaatschag vanaf 23 jaar:
€
66,50
entreegeld
Gezinslidmaatschag:
13,50
entreegeld
€
Lidmaatschar:2 van 18 tot 23 jaar:
entreegeld
36,50
€
Jeugdlidmaatschag tot 18 jaar:
22,00
entreegeld
€
Bijdrage zelfwerkzaamheid:
78,00
€
Donateurbijdrage:
€
60,50
Statiegeld toegangsgasje:
12,75
€

€

52,00

€

12,50

€

24,00

€

11,50

Betalingen binnen één maand.
Toeslag aanmaning: 20%.
Aanvang zomerseizoen: 15 april.
Aanvang winterseizoen: 15 oktober.

Functies en adressen
Voorzitter
Vice voorzitter
Penningmeester

André de Graaf, Meentsestraat 103, 6987 CM Giesbeek, tel. 031 3 632 843
Fred van Nus, De Muggenwaard 20-399, 6988 BX Lathum, tel. 031 3 630 975
Jan Storm van 's Gravesande, De Zuylenkamp 3 1 , 6999 CA Hummelo,

Secretaris
Leden

Wim Haanstra, Achterse Weide 22, 6932 PH Westervoort, tel. 026 311 53 1 0
Rob van Goethem, Rivierweg 3, 6988 BG Lathum, tel. 03 1 3 632 1 1 3
Ton Tabor, Molenaarserf 4 1 , 6961 NE Eerbeek, tel. 03 1 3 651 1 69
Frans Sas, De Muggenwaard 20- 1 56, 6988 BX Lathum, tel. 0313 632 573
Lèneke Krechting-Flipse, Moersbergenlaan 27, 6825 AM Arnhem,

tel. 0314 38 20 21

tel. 026 36 1 0 589
Anja Koldewijn, Meentsestraat 62, 6987 CP Giesbeek, tel. 0313 4 1 9 014
Clubhuis Ruumzicht

Haven & Administratie

Digitale adressen
Havenmeesters

Coördinator
Commissies
Opleiding en training
Opti instructie
Cadet instructie
Laser & 470 instructie
Kielbootinstructie
Zeilwedstrijden
Motorboot
Rond-/platbodems
Evenementen

Beheer: Ger en Reinelde Perlot, De Muggenwaard 20-1 1 , 6988 BX Lathum,
tel. 031 3 63 28 68
Ruumzicht, tel. 0313 63 23 20
Watersportvereniging Giesbeek, Havenweg 4, 6987 EP Giesbeek,
tel. 03 1 3 631 434, fax 03 1 3 631 425
aanwezig: maandag van 08.30 tot 1 6.00 uur
e-mail: post@wsvgiesbeek.nl
internet: www.wsvgiesbeek.nl
Tonnie Witjes, Rhedenseveerweg 36, 6987 ED Giesbeek,
tel. 03 1 3 631 873, havenmeesters mobiel: 06 224 94 400
John Meeuwsen, Stadwal-noord 40, 6851 V G Huissen,
tel. 026 325 1 6 88 / 06 5 1 7 855 75
Neil Sneezum, tel. 06 400 34 1 1 5, e-mail: neil@wsvgiesbeek.nl

Contactpersonen
Rob van Goethem, Rivierweg 3, 6988 BG Lathum, tel. 0313 632 1 1 3
Duncan Prein, Schalmei 10, 6904 PZ Zevenaar, tel. 031 6 24 88 70
Frans Sas, De Muggenwaard 20- 1 56, 6988 BX Lathum, tel. 031 3 632 573
Jan Arends, Meentsestraat 62, 6987 CP Giesbeek, tel. 03 1 3 4 1 9 014
Ton Tabor, Molenaarserf 41, 6961 NE Eerbeek, tel. 031 3 651 1 69
Harold van den Boom, Kerkstraat 1 56, 6987 AG Giesbeek, tel. 031 3 63 1 7 69
Frans Jager, Meester Merkxstraat 3, 6842 CA Arnhem, tel. 026 389 1 0 80
Lèneke Krechting-Flipse, Moersbergenlaan 27, 6825 AM Arnhem,
tel. 026 36 1 0 589

Financiën

Jan Storm van 's Gravesande, de Zuylenkamp 3 1 , 6999 CA Hummelo,
tel. 0314 382 021

Jeugd
Ruumsingers
Redactie

Rob van Goethem, Rivierweg 3, 6988 BG Lathum, tel. 031 3 632 1 1 3
Hans Fuchs, Achterstraat 49, 6741 BR Lunteren, tel. 0318 483 682
Thea Tabor-Wilbrink, Molenaarserf 4 1 , 6961 NE Eerbeek, tel. 031 3 651 1 69

KOPIJ CLUBBLAD

Inleveren bij, c.q. opsturen aan de administratie vóór: 24 november 2009.

N.B. Adreswijzigingen, ligplaatsaanvragen cq wijzigingen, veranderingen van bootgegevens moeten altijd
schriftelijk bij de administratie ingediend worden.
Bankrelaties

ABN-AMRO, rekeningnummer 48 92 1 6 005
Postbank, rekeningnummer 35 35 268

AANNEMERSBEDRIJF

VAN DEN

TEL. 03 1 3 - 63 2 1

B

41 GIESBEEK

