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Watersportvereniging Zwartewaal 
Elfwekenlaan 1, 3238 BD Zwartewaal 

Clubhuis de Buiskap. Tel:0181-664385 
Jaargang 51 nummer 1 

April 2020 
De WSV Zwartewaal is opgericht op 3 april 1967. 

Koninklijk goedgekeurd op 3 maart 1972. 
WSV Zwartewaal is aangesloten bij het VNM. 

Het clubblad De Waterspiegel verschijnt drie maal per jaar. 
  

Ere-Leden:  
de heren: C.Lems †– W.Stoop –W.Korres – 
 J.D.v.Vliet † - T.Rennings – C. de Graaf †- D.Huisman 
 

BESTUUR: 
Sylvia Beenhakker :  Voorzitter   06-55827878 
Wim Joziasse  :  Penningmeester  035-2085465 
Eric Haas   :  Secretaris   06-10884704 
Erik de Vos  :  Bouwcommissaris  

VACANT   :  Kantine beheerder 
Joeri Haas  :  Webmaster  

 
Voor emailadressen zie de website 

website :  www.wsv-zwartewaal.nl 
 
Overige functies in de vereniging 

 
Havenmeester         : Sjon Herwijnen    06-22102809 
 

Werkbeurtplanner     : Jaap Mekken   06-57222410 
    werkbeurtplanning@wsv-zwartewaal.nl 

       
Redactie     : Marieke Joziasse 
                    redactiewaterspiegel@wsv-zwartewaal.nl 
 
Wel en wee     : Roel Jongbloed    06-4250489 
 
Evenementen coördinator: Ankie Heijliger   06-83605281 

 
 
 

http://www.wsv-zwartewaal.nl/
mailto:werkbeurtplanning@wsv-zwartewaal.nll
mailto:redactiewaterspiegel@wsv-zwartewaal.nl
tel:0683605281
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Van de Redactie. 

 
Op dit moment is de hele wereld in paniek door 
het Covid-19 virus ! Wat een verdriet en wat een 
grote zorgen ! 
Ik hoop van harte, dat iedereen zich aan de 
richtlijnen houdt en goed voor zichzelf zorgt.  
Misschien, als u deze editie op uw deurmat ziet, is het ergste 
voorbij, maar daar maak ik me toch zorgen over.  

Blijf alert en voorzichtig ! 
 
In deze eerste editie van dit jaar een bericht van de voorzitter, 
het bestuur, onze correspondenten, de Scheepskees en 
T.Oplicht en wat nog meer ter tafel komt, zoals dat heet. 
 
De puzzelpagina komt te vervallen, omdat ik 0 reacties heb 
ontvangen. Was het proberen waard toch ? 
 

Mocht u nu zelf wat te melden hebben voor dit blad, stuur dan 
even een mail naar de Redactie.  
 
LET OP; TELEFOONNUMMER VAN DE HAVENMEESTER IS 
VERANDERD ; NU 06-22102809 
 
Volgende Waterspiegel komt half augustus uit ! 
Marieke Joziasse 
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Van de Voorzitter 
  
Vol enthousiasme was ik normaal over de start van het 
vaarseizoen.  
Eerst de Ledenvergadering, dan Paasbingo en op 3 mei een 
koud buffet met een swingende band in de buiskap. Wat 
hadden we er zin in.  
Ook nieuwe steigers gemaakt waardoor een aantal leden 
makkelijker aan boord kunnen komen. Er is keihard gewerkt 
om dit voor het vaarseizoen in orde te krijgen.  

Hierbij bedank ik degenen die avond aan avond, dag in, dag uit 
hebben staan lassen, slijpen, verven aan de nieuwe steigers.  
En toen gebeurde het….. de buiskap moest dicht.  
De werkbeurten werden niet uitgevoerd. Alles kwam stil te 
liggen. Ook het plan om met 1,5 meter tussenruimte, alsnog de 
laatste 3 steiger in orde te maken, komt te vervallen.  
 
Ik wil Wim Joziasse en Sjon Herwijnen een compliment maken. 
Wat een werk hebben zij verzet met de box wijzigingen. Om 

nog maar te zwijgen van Sjon zijn schuifspelletje met schepen 
die nog niet terug kunnen in hun box, of nieuwe leden die nog 
niet terecht kunnen in boxen. 
  
Afgelopen weekend zijn in Zuidland de boten die op de kant 
stonden, te water gegaan, zo ook bij Vijfsluizen. Weliswaar 
onder strenge voorwaarden, 1 persoon door het hek en voor 
het hek 1,5 meter afstand, maar toch.  
Bij Hairt Hille hebben ze ervoor gekozen de boten nog niet te 
water te laten en daar staan ook leden van ons “vaarklaar”.  

 
Ik wil iedereen bedanken die de 1,5 meter regel keurig 
respecteert in en rond onze haven. Hou vol allemaal. Sterkte 
voor degenen die graag hadden willen varen maar dit niet 
kunnen. Ik mis jullie heel erg, maar we gaan elkaar na deze 
heftige tijd weer zien. Tot slot het allerbelangrijkste: blijf 
gezond. 
Verder in dit blad de foto’s van de werkzaamheden van de 
steigers. 
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Bericht van de  Scheepskees ; 
 
Corona Virus. 
 
Wat een ellende komt er ineens op ons af. Landen op slot. Vlieg 
verboden, mensen ziek, het clubhuis dicht, waar gaat dat naar 
toe?? 
En nog het ergste: onzekerheid, aantasting van onze 
gezondheid en economische groei. 
De scheepskees heeft het er ook allemaal moeilijk mee, vooral 

ook om een stukje in ons clubblad te schrijven met deze 
ernstige en moeilijke zaken op de voorgrond. 
Hoe dichtbij het al gekomen is, merk je al door het feit dat ons 
clubhuis voor de veiligheid enige weken gesloten is. Een hele 
beslissing waaruit blijkt dat ons bestuur vooral aan het welzijn 
en de gezondheid van onze leden denkt. Ook zijn alle geplande 
evenementen in de vereniging tot nader order stopgezet. Dat is 
nog al wat, he?  Zo zijn de mensen die een werkbeurt hadden, 
toen deze beslissing genomen werd, benaderd om toch maar 

even niet te komen. 
We hebben nog nooit zo een situatie meegemaakt, heel 
bijzonder! 
 
Gelukkig zijn er ook nog zaken die gezellig en leuk waren waar 
de scheepskees ook nog wat over kan schrijven. 
Zo hebben we o.a. een fantastische Indische avond 
meegemaakt, enige tijd daarna nog een Hollandse Stamppotten 
avond. Twee verschillende avonden, met vooral veel culinaire 
verschillen. 

 
Allereerst de Indische avond. Op 14 december 2019 

 
De scheepskees was er de eerste 
keer niet bij toen dit georganiseerd 
werd en was er daarom nu als de 
kippen bij om het eens mee te 
maken.  
Wat kun je er nou van zeggen: 

Super Super Super !! Beter of 
anders kan ik het niet omschrijven of verwoorden, dat komt 
omdat ik ook niet zo op de hoogte ben van al die lekkere 
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Indische gerechten die op tafel stonden. Het was een hele 
gezellige avond. Kijk een visavond daar weet de scheepskees 
inmiddels wel over te schrijven, maar een Indische avond is 
voor de scheepskees ook een nieuw thema. Er stonden meer 
dan tien verschillende dingen op tafel, maar ook een enorme 
hoeveelheid bijgerechten, echt te veel om apart te benoemen. 
Het was zeer smakelijk, lekker, (veel, daar houden we toch ook 
van).  

Al dit lekkers deed niet onder 
qua smaak, uiterlijk en 

kwaliteit van het eten uit een 
goed Indisch restaurant. Al 
dat lekkers was door Ankie 
gemaakt, die heeft er toch 
maar kans voor gezien om 
naast haar drukke baan dit 
voor elkaar te krijgen! Wat ik 
ook nog even wil vermelden 

is, dat wie dat wilde, een doggy bag(een afsluitbaar 

zakje)kregen om wat over was lekker mee naar huis te nemen 
om er nog een keertje van te smullen.  
Wanneer dit evenement weer wordt georganiseerd, ben ik wat 
meer op de hoogte van deze smakelijke producten en kan ik er 
meer over schrijven. 
 
De stamppot avond 
De scheepskees was ook hier 
aanwezig, een echte eetavond zo 
noem ik het maar die bestond uit 

echte eerlijke Hollandse 
Stamppotten.  
Ook nu was het weer behoorlijk 
druk, dat zijn we inmiddels wel 
gewent hoor als er wat te bikken 
valt in ons clubhuis.    
Zo was het biljart ook weer afgedekt en omgetoverd in een 
grote tafel, dat moest ook wel want er werd wel het een en het 
ander naar binnen gebracht in grote  bakken. 

De aanwezige tafelruimte was goed gevuld. 
Zo was er hutspot gemaakt van Hollandse winterpeen gemengd 
met uien. Andijvie stamppot. 
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En zuurkoolstamppot. Ook het 
vermelden waard een grote pan 
handgemaakte rijkelijk gevulde 
Erwtensoep gemaakt door onze 
eigen mossel kok. De scheepskees 
zag dat de soep ook nu goed door 
elkaar gehusseld was zullen we maar 
zeggen. Ook was er voor elke gast 
een smakelijke gehaktbal door onze 

eigen huisslager vakkundig gedraaid. Ook waren er voldoende 

halve rookworsten aanwezig. Verder zag ik veel uitgebakken 
spek, sauzen roggebrood met spek te veel om op te noemen. 
 
AANVALLEN MAAR!! 
Na nog lang natafelen en borrelen kwam ook deze avond weer 
ten einde. 
Het was ook weer zoals we inmiddels gewend zijn een gezellige 
avond. 
 

Wederom geheel door vrijwilligers georganiseerd. 
 
Goed gedaan!! 
Zoals u heeft gelezen in het vorige nummer van de buiskap, ligt 
de boot nog tijdens schrijven van dit stukje op de kant bij Hairt 
Hille. 
De werkzaamheden o.a. het verwijderen en daarna het 
dichtlassen van de bodem zijn tot volle tevredenheid van de 
scheepskees uitgevoerd. 
Marco heeft voor ons de inspectie koker er vakkundig 

uitgezaagd, en Jan heeft dit mooi dichtgelast.  
Toen de boot de kant opging dacht ik: nog een hele winter de 
tijd om ook nog te schilderen. 
Juist dat werd een beetje een race omdat we bijna iedere dag 
wel een behoorlijke hoeveelheid water op ons dak kregen. 
Maar gelukkig komen er wat droge dagen aan en kan ik deze 
klus klaren. Tijdens het regenen, kun je buiten toch niks doen 
alleen de bodem maar die had ik al in de eerste week op de 
kant al gedaan. Dus binnen maar de boel wat opknappen. Zoals 

wat verniswerk, lampjes aansluiten, en zelf mijn stuur-cilinder 
uit elkaar gehaald en opnieuw nu goed in elkaar gezet 
waardoor dat ding eindelijk niet meer lekt. Op advies van een 
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kennis ook de kleppen laten stellen, wat wel nodig was zo bleek 
achteraf. 
Een week voor dat het scheepje te water gaat, ga ik mijn 
kuiptent wassen in een grote wasmachine om de aanwezige 
schimmel die er spontaan vorig jaar ingekomen is er uit te 
halen. Kortom ben nog wel effe bezig met de boot. 
 
Nu maar hopen op een mooi en vooral gezond vaar seizoen. 
Het recreëren op het water in een boot is gelukkig een veilig 
gebeuren, een geluk bij een ongeluk. Hiermee bedoel ik het 

Corona virus we moeten er alleen voor oppassen dat we met 
niet al te veel mensen bij elkaar gaan zitten. 
 
We wensen U allen een behouden en gezonde vaart. 
 
        

De Scheepskees. 
 
 

Hierbij wil ik het bestuur en leden van de 
Watersportvereniging 
Zwartewaal bedanken voor de 
prachtige bloemen, kaarten, 
sms-jes whatsappjes en 
telefoontjes. Uiteraard vond ik 
het ook heel fijn dat sommige 
leden zelfs op bezoek kwamen 
in het ziekenhuis en thuis. 
Dat doet een mens goed. 

 
Hartelijke groeten van Jeannette Matthijssen. 
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Ingekomen stuk van T.Oplicht 
 
Krijg ik van onze geweldige redactrice weer een verzoekje om 
iets te schrijven, dus maar weer in de pen geklommen. Op dit 
moment zitten we volop in de Corona problemen en 
afgesproken met collega Scheepskees dat we niet allebei 
hierover gaan stilstaan, maar dat valt zeker niet mee, immers 
het hele probleem houdt iedereen in zijn greep dus kom je er 
niet onderuit om er iets over te vermelden.   
 

Met alle waarschijnlijkheid worden zaken als de ALV , 
evenementen en andere samenkomsten uitgesteld en hopen we 
dat dit prachtige blad nog wel kan uitkomen.    
 
Zelf ben ik reeds meerdere malen aan de haven geweest en de 

gepaste, voorgeschreven afstand van 
buren en andere leden gehouden en 
merkt dat eenieder zich hier netjes aan 
houdt.    

 
Mochten zaken anders worden kunt u dit 
blad zeker lezen via onze website .  

Ook andere zaken en evenementen kunt u via de site 
vermelden maar deze moet u wel aan de webmaster sturen. 
Yoeri Haas is momenteel onze webmaster en alles wat u hem 
toestuurt zal hij vermelden, dus zorg dat u hem op de hoogte 
houdt. 
 
In de afgelopen tijd heeft ons bestuur in overleg, besloten dat 

er een aantal ligplaatsen voorzien gaan worden van 
loopsteigers,** welke door de 
seniorenploeg, waarvan ik zelf deel 
van mocht uitmaken, op de 
doordeweekse dagen in elkaar is 
gemonteerd en door de 
werkploegen op zaterdag voor 
zover mogelijk zijn geplaatst.  
De voorbereidingen voor dit project 

zijn reeds eerder door onze 
technische commissie gemaakt en je kunt je wel bedenken dat 
dit best wel veel werk is geweest .  
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Het resultaat tot op heden mag er zijn, zij het dat door de 
Corona de werkzaamheden zijn gestaakt. Het is niet bekend 
wanneer er weer voortgang gaat plaatsvinden.   
Dit is natuurlijk overmacht en zullen we ons hierbij moeten 
schikken.   
De havenmeester en penningmeester hebben de plekken waar 
de steigers klaar zijn, reeds uitgegeven en wensen we deze 
leden uiteraard veel plezier op hun nieuwe stek.  
 
Zitten we toch nog steeds met het Corona probleem en is het 

misschien goed om te bedenken dat wij, als bootbezitters  
misschien toch een klein voordeel hebben in deze, immers we 
kunnen binnenkort de boot pakken, een mooie plek opzoeken 
op het meer en naar keuze heerlijk op een anker of een andere 
plek afgezonderd of in elk geval meer dan anderhalve meter bij 
de buurman vandaan gaan liggen en genieten van alles wat om 
je heen groeit en leeft. Iets wat niet iedereen heeft, dus pak je 
kans en geniet ervan. Hopen we natuurlijk wel op een 
voorspoedige ontwikkeling in deze ellende en wensen we 

iedereen een gezonde toekomst en een goed vaarseizoen.  
Rest mij nog een ding, wees goed voor elkaar en besef dat we 
elkaar nodig hebben in goede en slechte tijden . 
 
** op de foto zijn niet onze steigers T.Oplicht. 
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Evenementen kalender. NOTEER ALVAST DE DATA ! 
Komt in augustus weer in het blad. 
ALLES IS ONDER VOORBEHOUD IVM CORONA VIRUS 
 
Vrijdag 25 september  
Visavond verzorgd door Aad Kramer en Joop Vos. 
inschrijven in de buiskap of via Ank Heijliger 0683605281 
aanvang 19.30 uur 
kosten € 15,00 pp.  
Betaling via Nathalie  

N.Nobel 
NL22 RABO 0123758467 
Mededeling: visavond 
 
Vrijdag 23 oktober  
Oud Hollands Spelletjes avond 
sjoelen, koekhappen, darten, klaverjassen, ezeltje prik, 
spijkerpoepen, eieren lopen, ring werpen enz. 
inschrijven kan via Ank Heijliger 0683605281 of inschrijvingen 

in de buiskap. 
Er worden deze avond voor lekkere hapjes gezorgd. en leuke 
prijsjes 
aanvang 19.30 uur  
Kosten € 2,50 pp 
betaling via Nathalie 
N.Nobel 
NL22 RABO 0123758467 
Mededeling: oud Hollands Spelletjes avond 
 

21 november een evenement is waar leden zich op tijd 
voor moeten aan melden. 
Kerstmarkt met Milot busreizen voor 1 dag naar Oberhausen. 
Kosten € 29,50 pp vanaf 16 jaar en max. 2 introducés per lid. 
Opstappen in Zwartewaal bij de werf, vertrek 9.30 uur 
verwacht in Oberhausen 13.00 uur 
terug 19.00 uur 
verwacht in zwartewaal 22.30 uur 
Graag voor oktober je aanmelden en dat kan via Ank Heijliger 

0683605281 
Betalingen gaan via Nathalie 
betaling voor 12 november 2020.ovv busreis 

tel:0683605281
tel:0123758467
tel:0683605281
tel:0123758467
tel:0683605281
calendar:T2:12%20november%202020
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Zaterdagavond 12 December  
Indische avond verzorgd door Ank Heijliger 
aanvang 19.30 uur 
Kosten €15,00 pp 
maximaal 50 personen mogen ingeschreven worden dus op tijd 
inschrijven.  
Inschrijvingen kunnen in de buiskap of via Ank Heijliger 
0683605281 
Betalingen via Nathalie  
N.Nobel  

NL22 RABO 0123758467 
mededeling: Indische avond 
 
 
ER WORDT GEEN CONTANT GELD AANGENOMEN.  
ALLE BETALINGEN VOOR DE EVENEMENTEN VIA  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

tel:0683605281
tel:0123758467
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In de vorige Waterspiegel, stond een verzoek van mij, om de 
contributie op tijd te betalen. 
Hierdoor hoef ik geen herinneringen te 
sturen, wat voor mij toch een hoop werk is. 
Geweldig, hoe onze leden betaald hebben. 
Alleen een enkeling hoefde een herinnering ! 
Hartelijk dank daarvoor, hierdoor blijft het 
leuk om penningmeester te zijn.  

 
Wim Joziasse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Op 3 april j.l. is het 53 jaar geleden, dat onze 
vereniging is opgericht.  
Op de jaarvergadering, die helaas niet door kon gaan, 
wilde het bestuur iedereen een gebakje geven.  
Dit gebakje houden we dus allemaal tegoed. 
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Bron; Varen doe je Samen ! 

De noodzakelijke landelijke maatregelen om verdere 

verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te 

voorkomen hebben grote consequenties voor iedereen. 

‘Varen doe je Samen!’ roept iedereen op altijd de 

aanwijzingen van de Rijksoverheid op te volgen, ook als 

je gaat varen of aan de boot gaat werken. 

Check je route 

Wij krijgen veel vragen van recreanten met de vraag of er in 

Nederland nog gevaren mag worden. De vaarwegen in 

Nederland zijn niet afgesloten, ook omdat de beroepsvaart blijft 

varen en een cruciale rol in de bevoorrading heeft. Er is wel op 

veel plaatsen minder bediening. Actuele informatie over de 

vaarwegen is te vinden op www.vaarweginformatie.nl. Ook is er 

een overzicht te raadplegen op de website van Waterrecreatie 

Nederland. 

Houd je aan de regels 

Op 31 maart 2020 heeft de overheid verlenging van 

de aangescherpte maatregelen afgekondigd, waarin mensen 

nogmaals worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven. 

Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. 

Als je kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. 

Krijg je daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het 

huishouden thuisblijven.  

Er geldt tot 1 juni 2020 de regel: vergunning plichtige 

bijeenkomsten van meer dan 3 personen zijn verboden. Ga je 

toch varen, vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Er 

wordt hierbij dus juist een beroep gedaan op ieders 

persoonlijke verantwoordelijkheid. Voor leden van een 

huishouden gelden andere regels. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.vaarweginformatie.nl/
https://waterrecreatienederland.nl/2020/03/overzicht-gewijzigde-bedieningsregimes-wegens-coronavirus/
https://waterrecreatienederland.nl/2020/03/overzicht-gewijzigde-bedieningsregimes-wegens-coronavirus/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-aanpak-van-het-nieuwe-coronavirus-in-nederland
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Blijf veilig, gebruik je gezonde verstand en blijf lief ! 
 
 


