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Beste leden van watersportvereniging Doeshaven,
 
Uw bestuur heeft de laatste maanden niet stilgezeten. Verre van dat zelfs. Natuurlijk 
hebben we gevaren, maar tussendoor stond het bestuur niet in de pauzestand.

Zo heeft Leo veel tijd besteed aan de uitvoering van het ‘nieuwe gezicht’ van  
onze vereniging. Daarbij werd hij professioneel ondersteund door het bureau WE-R. 
Het tastbaar resultaat daarvan heeft u nu in handen. De Opper does nieuwe stijl. 
Volledig vormgegeven zoals we dat vanaf nu in alle uitingen zullen gaan doen. Ik hoop 
dat u het net zo mooi vindt als uw bestuur.

Afgelopen zaterdag is ook de vernieuwde site in de lucht gegaan. Dit alles 
als onderdeel van de nieuwe huisstijl waar over u elders in dit blad meer leest.

Hard gewerkt is er ook in ”De Roef”. Daar is door omstan digheden personeel 
gewisseld. Gelukkig bleef Elly de ‘vaste waarde’ maar vanwege de grote belangstelling 
voor ons havenrestaurant, dat op vaste tijden op vrijdag, zaterdag en zondag  
is geopend, had Richard er de handen vol aan om alles in goede banen te leiden. 
Daarbij werd hij zowel mentaal als praktisch ondersteund door zijn vrouw Sandra.

En dan is  John druk in de weer met de technische staat van de gebouwen. 
Dat daaraan dringend onderhoud nodig is staat wel vast, maar eerst wil het bestuur 
precies weten of zij bij grote vervangingsinvesteringen, bij voor beeld als het dak van 
het havengebouw vernieuwd wordt, geen kosten op een sterfhuis maakt. 
Wij zullen begin volgend jaar aan de ALV een gedetailleerd plan overleggen van wat wij 
gaan doen met het havengebouw maar ook met de bedrijfswoning. 
Immers nu, met een wisseling van de wacht voor de deur, is het hét moment om daar 
ook eens goed over na te denken.

Jos is bezig met het financieel meerjarenplan en er is goed nagedacht over de 
opvolging van de havenmeester. Dat was meer mijn pakkie-an. 
24 Augustus, de datum waarop Dick de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken lijkt 
nog ver weg, maar dat is al over 10 maanden! 
Het plan van aanpak, het functieprofiel en de advertentietekst liggen in middels 
op de plank. Het is nu nog een kwestie van uitrollen. 

Er is dus veel werk aan de winkel. Dat doet uw bestuur graag en zoals gebruikelijk 
onder het motto “zakelijk maar met plezier”.

Peter van Arkel
Voorzitter
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Je moet erg je best doen om ze even te spreken, de 
heren van de winterbergingscommissie. 
Na een aantal pogingen is het me toch gelukt. Waar-
schijnlijk omdat ik minstens zo standvastig ben als zij. 
Niet dat ze onaardig zijn. Dat zeker niet, maar ze ber-
gen gewoon liever schepen. 
En als je dan eenmaal het vertrouwen hebt, dan pra-
ten ze honderd uit. Nauwelijks over het bergen zelf 

overigens. Daar valt kennelijk weinig over te vertellen.
Dat ze hun werk zeer serieus nemen zal voor nie-
mand nieuws zijn. Zeer vakkundig en met veel beleid 
zetten ze de schepen op de wal of weer terug in het 
water. Nooit gaat het ook maar een klein beetje mis. 
Na lang peinzen kan iemand zich nog een klein on-
schuldig voorvalletje uit 1987 herinneren. Om maar 
aan te geven hoe solide en vakkundig de mannen te 
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werk gaan. Je moet ook wel een tijdje meedraaien 
om je nog iets uit de vorige eeuw te herinneren. Veel 
van de bergers zijn dan ook de tachtig gepasseerd. 
Als je bij de jongere garde hoort ben je minimaal 
gepensioneerd. Schepen bergen is kennelijk niets 
voor groentjes en al helemaal niets voor praters. Dat 
neemt niet weg dat de heren onderling veel lol heb-
ben. Over het antwoord op mijn vraag of er nog iets 

valt te verbeteren aan het bergingsproces, zijn de 
heren het met elkaar eens. Het zou heel veel gezoek 
schelen als iedereen op zijn bok, trailer of kar duideli-
jk de naam van zijn schip zou zetten, wat de voor of 
achterkant is en ook - en dat mag wel wat kleiner - de 
naam van de eigenaar.
Als de schepen in de winterberging staan heeft ieder-
een daar de hele winter de tijd voor.
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Wij waren er nog niet eerder met de boot geweest. 
Oud-Beijerland ligt aan het Spui dat we toch meer-
malen hebben bevaren. Bijvoorbeeld op de terugweg 
vanaf het Haringvliet, of op weg naar Dordrecht of de 
andere kant op, richting het Brielse Meer. 
Door de dijkverhoging van de laatste jaren heeft het 
Spui wel aan schoonheid ingeboet. Bijzonder detail is 
dat de stroomrichting van het Spui is omgekeerd als 
gepland gevolg van de Deltawerken. 
Om de verzilting van de Nieuwe Waterweg tegen te 
gaan, stroomt het water van het Haringvliet niet lan-
ger direct naar zee, maar stroomt het via het Spui 
richting de Oude Maas, om uiteindelijk via de Nieuwe 
Waterweg de zee te bereiken.

Het plaatsje Oud-Beijerland was ons nog niet eerder 
opgevallen als mogelijke pleisterplaats terwijl de mo-
derne bebouwing op de oostelijke oever wel opvalt, 
net als het gebouw van  het drinkwaterbedrijf aan de 
andere oever. De smalle haveningang vaar je blijk-
baar gemakkelijk voorbij. De haven van WSV Het Spui 
ligt ter hoogte van km 997, enkele kilometers van de 
splitsing met de Oude Maas. 
Het Spui is een getijdenrivier waar de stroom mee of 
tegen kan oplopen tot 4 km per uur. Let daar op bij 
het invaren van de haven. Vlak bij de haveningang 
heb je hier geen last meer van en kun je rustig naar 
binnen. Direct aan zowel stuur- als bakboord liggen 
passantensteigers. Is je boot korter dan 10.50 meter, 
dan kun je de haven invaren en een vrije box zoeken. 
Bij de ingang van de haven staat een bord met het 
telefoonnummer van de havenmeester. 

Oud-Beijerland blijkt een alleraardigste plaats die 
doet denken aan andere dorpen in de Hollandse  
en Zeeuwse delta. Je ziet er veel oude pandjes die  
verwijzen naar eerzame beroepen en activiteiten uit 
vervlogen tijden. In het verlengde van de haven ligt 
een Voorstraat zoals je die in die contreien meer ziet, 
alleen stroomt er hier nog water dat de Oost Voor-
straat scheidt van de West Voorstraat. Wel moet eerst 
de Dijk beklommen worden die het achterland van 
oudsher beschermt tegen het water. Samen vormen 
deze straten een gebied met een ruim aanbod van 
winkels en vele terrasjes en eetgelegenheden. 
Ook in deze plaats blijkt het nieuwe winkelcentrum 
nét iets teveel van het goede te zijn waardoor er leeg-
stand is ontstaan en verdacht veel winkels een voort-
durende uitverkoop lijken te houden.

Arie en Elvi Kok
ms Victoria

GROETEN UIT 
OUD-BEIJERLAND
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De activiteitencommissie wil u graag informeren 
over de activiteiten en evenementen die zij voor de 
leden van de watersportvereniging organiseert.

DOESHAVENCONCERT
We hadden de weergoden niet aan onze zijde tijdens het 
Doeshavenconcert op vrijdag 30 juni. Desondanks een 
heel goed bezocht evenement met fantastische optre-
dens en enorm veel gezelligheid op de wal, de pontons 
en in De Roef. Burgemeester Laila M. Driessen schrijft 
daar in deze Opperdoes ook nog stukje over.

DE  DOESHAVENBARBECUE
Op vrijdag 8 september stond de  Doeshavenbarbecue 
op het programma. Om reden van het weer hebben we 
gekozen voor een buffet in plaats van een barbecue in de 
regen. Veel meer gemak voor de deelnemers omdat, be-
halve de kip, salades en friet, alles aan tafel geserveerd 
werd. Een grote pluim voor het team van De Roef dat 
er een behoorlijke klus aan had. Tussen de “barbecue” 
en het dessert was het tijd voor een echte pubquiz. Met 
vragen in de categorie sport, muziek en eten/drinken, 
een spannende strijd. Op het spel stond een fles Cava 
die werd gewonnen door het gezelschap Berge-Heneg-
ouwen/Van der Knaap die gezamelijk 48 van de 60 pun-
ten scoorden.
Met behulp van de beamer en de geluidsinstallatie kon  
tot slot meegezongen worden met de muziek. Behalve 
de leden van het Doeshavenkoor blijken we over meer 
zangtalenten te beschikken!
Misschien nog eens een karaoke-avond?

VERRASSINGSFEEST
De watersport verandert en wij veranderen mee. Het 
verrassingsfeest van zaterdag 28 oktober moet op mo-
ment van schrijven nog plaatsvinden, maar is inmiddels 
achter de rug.

In een volgende Opperdoes een verslag.

SINTERKLAASFEEST
Sinterklaas heeft het plan om op zondag 19 november 
weer onze haven aan te doen. Volgens traditie wordt 
de Sint onder begeleiding van de Pietenband binnenge-
haald en ver wel komt in ”De Roef”.
Schrijf de kinderen/kleinkinderen op tijd in en zorg er 
als ouders/verzorgers/grootouders voor dat de Sint iets 
over je (klein-) kind kan vertellen, door per kind een in-
schrijfformulier in te vullen.
Inschrijfformulieren zijn te vinden in de centrale hal, in 
ons restaurant en op onze website. Volledig ingevulde 
formulieren kunnen in de witte brievenbus in de centra-
le hal van het havengebouw worden gestopt.

NIEUWJAARSRECEPTIE
Houd zondag 14 januari vrij voor de nieuwjaarsrecep-
tie op de Doeshaven. U bent vanaf 15.00 uur van harte 
welkom om met het bestuur, de medewerkers en uw ha-
vengenoten te toasten op een nieuw jaar vol uitdagingen 
en vaargenot.

BOOT HOLLAND
Een bezoek aan Boot Holland staat ook weer op het pro-
gramma. Zaterdag 10 februari aanstaande is het weer 
zover. Ontbijten in De Roef, met de bus naar Leeuwar-
den, een paar uur rondstruinen op de gezelligste water-
sportbeurs van Nederland en afsluiten met een diner in 
ons eigen restaurant.
Het volledige programma kunt u vanaf half januari inzien 
op onze website. Daar vindt u ook het inschrijfformulier. 
Ook informeren wij u via Facebook en het prikbord in de 
centrale hal van het havengebouw.

Het zou leuk zijn als u bij één van bovenstaande activi-
teiten aanwezig kunt zijn. Ook voor een bezoek aan ”De 
Roef” bent u - tijdens de openingstijden - van harte wel-
kom.

Namens de Activiteitencommissie,
Richard Pracht
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Als jullie dit lezen zijn de meesten al 
weer terug van vakantie en hopen we 
op nog een aantal mooie dagen waarop 
we kunnen varen. Maar op een gegeven 
moment is het echt klaar. Helaas! 
Maar gelukkig. Dan is er weer het kla-
verjassen en jokeren. Iedereen blijft 
hier van genieten en wij ook. En dat is 
waar we het voor doen.

Voor het klaverjassen en jo ke ren zijn 
13 tafels beschikbaar. Inschrijven kan 
op de eerste klaverjas- en jokermiddag.  
En ... vol is vol.
De loterij met mooie prijzen die blijft. 
Evenals de 15,00 euro inschrijfgeld.
En mocht u één keertje niet kunnen, 
dan is dit geen pro bleem. Iedereen 
heeft wel eens een ander feestje. 

Natuurlijk hopen we dat er weer veel 
mensen kunnen komen. We kaarten vijf 
keer en daarna krijgt u allen een mooie 
prijs. De winnaar komt met zijn of haar 

naam op onze wisselbeker voor de  
eeuwige roem!

We spelen op de volgende data
  5 november  13.30 uur begin nen,

  inschrijven vanaf 12.45 uur

  12 november  13.30 uur beginnen

  3 december  13.30 uur beginnen

  10 december  13.30 uur beginnen

  17 december  13.30 uur beginnen,
  na afloop prijsuitreiking! 

U ziet, het is anders dan in andere jaren. 
Dit heeft te maken met vakanties van de 
organisatoren. En om toch vijf maal te 
kunnen kaarten, zijn we tot deze data 
gekomen.
Ook de mensen niet kaarten zijn wel-
kom. We hebben een gezellige  bar met 
leuke bediening!  Gezelligheid  vindt u 
in “De Roef”!
 
Hopelijk tot ziens,
Ans en Lia KL
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Door goed te luisteren naar onze 
gasten kunnen we inspelen op 
vragen en wensen. We krijgen zeer 
veel positieve reacties en dat doet 
ons zeker goed! 

Met boten ben ik niet onbekend. 
Tot 10 jaar geleden stond ik met 
mijn ouders op een camping in 
Oud Ade. We hadden daar ook 
een boot en gingen er bijna ieder 
weekend mee opuit. 

In de middagen is het vaak wat 
rustiger in het restaurant en is er 
wat meer tijd voor een praatje. 

Ik hoop u in het winterseizoen ook 
terug te zien (en horen) in De Roef!

Roxanne Kramer

Dag allemaal, mijn naam is Roxanne. 
Ik werk sinds juni in De Roef. 
Inmiddels heb ik alle taken wel zo’n 
beetje uitgevoerd. Afwas, achter de 
bar, in de bediening en in de keuken. 
In de keuken heb ik echt mijn 
draai gevonden. Ik voel me daar 
verantwoordelijk voor de juiste 
gang van zaken. Niet alleen voor 
onze gerechten maar ook voor de 
bestellingen, de voorraad en de 
hygiëne. Goed alles schoonmaken 
is heel belangrijk. Als ik met collega’s 
in de keuken sta, stel ik mij al snel 
op als ‘hoofd keuken’

Passie voor koken heb ik van mijn 
vader. Experimenteren met sma-
ken, geuren en kleuren is iets wat 
ik van hem heb. Dat vind ik erg leuk 
en krijg daar ook steeds meer de 
ruimte voor in De Roef.
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Als verenigingscommissaris moet je soms onder steunen 
bij de onderdelen waar je verantwoordelijk voor bent. 
Zo is daar “De Roef”, met als constante bezetting Elly en 
Roxanne.
Nog voordat Nikita te kennen gaf om te stoppen, waren 
we al op zoek naar uitbreiding en gelukkig hebben we 
die gevonden. Roxanne Kramer is een prima ondersteu-
ning, de keuken kent geen geheimen voor haar en ze 
is altijd vriendelijk en vrolijk. Elders in dit blad stelt zij 
zich verder voor. Ook Michelle is voor de zondagen een 
prima aanvulling op het team. Maar, zoals gebleken is, 
hebben we op zaterdag en zondag vaak wat extra per-
soneel nodig.

Inmiddels is daar weer in voorzien en hebben we zelfs 
een extra ALV gehad, waarin de meeste leden het be-
stuur voor deze continuering op voorhand heeft ge-
machtigd. Dank aan die leden daarvoor.

Sam (m) en Chaya (v) wonen op 2 fietsminuten vanaf on-
ze haven en zijn zowel vast als “flexibel in te plannen”.
“Flexibel inplannen”? Ja, dat is heel belangrijk. Hoe zijn de 
weersvoorspellingen en wat doet het weer als het echt 
zo ver is? Zijn onze eigen leden met vakantie? Zijn er pas-
santen te verwachten? Zijn er activiteiten gepland?
Met een behoorlijke hoeveelheid passanten en vaak op 
het laatste moment toch goed weer in het weekend, heb-
ben we de zomermaanden aardig aan moeten poten. 
Rond 5 uur begint “De Roef” op mooie dagen meestal 

vol te stromen. Tijdens de vakantie van Michelle en nog 
voor de aanstelling van Sam en Chaya, heb ik Sandra re-
gelmatig gevraagd om bij te springen. Ook zelf heb ik 
regelmatig de bar bezet. We hebben dat graag gedaan 
in de aanloop naar een voltallig team.

Nu dat team weer compleet is zit de “flexibiliteit” (en con-
tinuïteit) voornamelijk in het aantal bezoekers. Bij deze 
wil ik dan ook de leden op roepen om ook vooral in de 
winter en het voorjaar “De Roef” eens te bezoeken. Uiter-
aard zijn er activiteiten gepland en zijn er speciale acties. 
“De Roef” is rondom de kerstvakantie 4 weken gesloten. 
17 December is de laatste kaart zondag en maandag 18 
december de laatste repetitieavond van het Doeshaven-
koor. Vanaf de nieuwjaarsreceptie op zondag 14 januari 
zijn we weer ieder weekend geopend.
Alle actuele zaken worden via Facebook verspreid. 
“De Roef” heeft een bedrijfspagina die je door te “liken” 
kunt volgen. 
Wist u dat u - tijdens openingstijden  - “De Roef” kunt 
bellen voor een reservering of voor andere vragen? Het 
nummer is 071 5425485.

Mede namens Elly, Roxanne, Sam, Michelle, Chaya, maar 
ook Sandra wens ik u een korte winter toe en ik hoop u 
regelmatig in “De Roef” te mogen begroeten.

Richard Pracht
Verenigingscommissaris
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ALCOHOL IN TAPBIER
Bij een grootscheeps onderzoek door 
Horeca BeLike is in een groot aantal 
tapbieren sporen van alcohol aange-
troffen. De horecawaakhond onder-
zocht tien tapbieren van verschillende 
leveranciers. “In alle gevallen was het 
tapbier verontreinigd met alcohol. 
Sommige merken bevatten zelfs tot 
5 procent alcohol. Dat mag je gerust 
schokkend noemen”, aldus woord-
voerder Wim Drijvers.
De horecawaakhond vermoedt dat 
de fusten te lang zijn blijven liggen. 
Hierdoor is waarschijnlijk een gistings-
proces op gang gekomen. “Er zijn fus-
ten in de handel die al vijf, zes weken 
oud zijn. Soms zelfs nog ouder. Het is 
schandalig dat die oude troep nog ver-
kocht mag worden”, aldus Drijvers.

Alcohol is een toxische stof en gevaar-
lijk bij inname. Wie het tapbier per 
ongeluk toch opdrinkt kan last krijgen 
van duizeligheid, warrige spraak en 
verminderde motoriek.
Ook de fusten van het in ”De Roef” 
ge schonken merk Heineken bleken 
vervuild met alcohol. Volgens Bart Bas-
sen, een vaste bezoeker van ”De Roef”, 
heeft hij afgelopen zaterdag zelfs moe-
ten braken, na het drinken van een glas 
of 18.
Vanaf vandaag zal er dan ook alleen 
nog bier uit de fles geserveerd wor-
den. ”Wie echt zeker wil zijn geen alco-
holvergiftiging op te lopen kan beter 
whisky of Bacardi bestellen” adviseert 
Elly. Dat tapbier schenken we wel op 
aan passanten of bestuursleden.

BENDE ACTIEF
De politie waarschuwt voor een bende 
horeca bezoekers!!
De bende komt binnen, bestelt voor-, 
hoofd- en/of nagerecht - meestal ver-
gezeld van wat drankjes - en laat de 
nietsvermoedende serveersters en 
keukenpersoneel achter met een berg 
vuile vaat. Verschillende horecagele-
genheden werden in de afgelopen we-
ken al het slachtoffer.

Volgens politiewoordvoerder Joop van 
der Pol gaat de bende zeer geraffi-
neerd te werk. “Ze reageren op recla-
me en advertenties. Vervolgens sturen 
ze zogenaamde hongerige bezoekers. 
Die nemen plaats, eten hun buik vol, 
betalen de rekening en vertrekken”.
Elly V. trapte er met ogen open in. “Het 
leken zulke nette mensen, ze gaven 
zelfs nog een kleine fooi”, vertelt Elly. 
“Ik kreeg een telefoontje van iemand 
die wilde reserveren voor 4 personen. 
Of ze bij ons konden komen eten. Bin-
nen een uur stonden ze al voor de deur, 
op het eerste gezicht keurige mensen”.

Teleurgesteld kijkt ze naar de berg af-
was. Er zit niets anders op dan dat we 
het maar weer zelf doen.
“Dit zijn professionals. Vaak eten ze in 
meerdere restaurants op 1 dag ”, zegt 
Elly. “Ze maken misbruik van de goed-
gelovigheid van mensen. Ze laten je 
achter met een gevulde kassa en fooi-
enpot, maar je relaxte weekenden wor-
den zo wel erg kort.” We hebben sinds 
kort maar een vaatwasser aangeschaft.

GELIJK EN TEVREE
De avondzon valt 
over steigers en schepen,
de gouden zon zakt in de stad.
En mensen die moe 
in hun boten verdwijnen,
ze hebben de dag weer gehad.
De neonreclame die knipoogt 
langs ramen,
het motregent zachtjes op straat.
De haven lijkt gestorven,
toch klinkt er muziek uit een deur die 
nog wijd open staat.
Ja, de diverse bronnen zijn het over één 
ding eens, daar in dat kleine café aan 
de haven, daar zijn de mensen gelijk en 
tevree. 
Daar in dat kleine café aan de haven, 
daar telt je geld of wie je bent
niet meer mee.

Singer/songwriter Vader Abraham 
overweegt zelfs om er een lied over te 
schrijven. Inhoudelijk gaat het natuur-
lijk nergens over, maar met een leuk 
deuntje erbij kan het best wat worden 
volgens Vader. Al zou het maar als lijf-
lied voor het Doeshavenkoor gebruikt 
worden.
Voorlopig is dat kleine café alleen op 
vrijdag, zaterdag en zondag open, 
maar vanaf 11 september komt daar 
om de 14 dagen de maandagavond 
bij. Dan repeteert het Does havenkoor. 
Een gratis toegankelijke happening, 
waarbij ruim 40 koorleden u meevoe-
ren met diverse zeemansliederen naar 
lang vervlogen tijden.

LETTER Q VERDWIJNT
Geen Quinoa, Quiche en Quorn op het 
menu in ”De Roef”!
Tijdens ons onderzoek naar gezonde 
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producten voor het wintermenu kwa-
men we per toeval achter de vergaan-
de plannen van onze overheid om de 
letter Q te schrappen.
Vanaf volgend jaar maakt de letter Q 
geen deel meer uit van het alfabet. De 
letter wordt ook nauwelijks gebruikt. 
De kosten voor het in stand houden 
van de Q zijn gewoon te hoog gewor-
den.

Het afschaffen van de letter Q levert 
een jaarlijkse besparing van 50 miljoen 
op, heeft het Nederlands Instituut voor 
Taal- en Letterkunde berekend. “Pro-
ducenten van toetsenborden en cho-
coladeletters zijn nu nog veel geld kwijt 
aan de Q, terwijl er nauwelijks vraag 
naar de letter bestaat”, zegt taalkundi-
ge Quinty de Qualm.
Met ingang van volgend jaar bestaat 
het alfabet nog uit 25 letters. De hoofd-
letter Q komt te vervallen en wordt, net 
als de kleine q, vervangen door de klei-
ne letter p. “Die zien er vrijwel hetzelf-
de uit. Het is alleen even wennen”, legt 
De Qualm uit.
Wij hebben onze kritiek kenbaar ge-
maakt.
Met puinoa, puiche en puorn ziet zo’n 
winterkaart er toch anders uit.
Radiozender Qmusic laat weten er 
geen punt van te maken. Door de op 
handen zijnde overname door media- 
gigant quotes&queries komt de naam 
sowieso te vervallen.

MANNEN  EM VAATWASSER
Wat tijdens de laatste vrijwilligers- 
avond nog als mysterie werd aange-
merkt - de penningmeester verdween 
in de keuken met de vaat van 70 vrijwil-
ligers die na circa 2 uur weer schoon in 
de kast stond - blijkt na verder onder-
zoek simpel uit te leggen.

John V. (62), Leo K. (58) en Richard P 
(49), die om begrijpelijke redenen ano-
niem wensen te blijven, verklaren: “in 
principe is elke vaatwasser geschikt om 
door een man te worden uitgeruimd!”
Toch laten de meeste mannen dit klus-
je over aan een vrouw.
“Ik verzon de gekste smoezen om on-
der het klusje uit te komen”, geeft Leo 
K. toe. “Soms wilde ik mijn bierglas in 
de vaatwasser zetten, maar dan zag ik 
dat de vaatwasser eerst moest worden 
uitgeruimd”. Hij sloot dan snel de klep 
en deed alsof hij niets gezien had, geeft 
de kleine Keijzer toe. Jarenlang kwam 
hij ermee weg.

Er is meestal geen sprake van onwil. 
“Angst is het grootste struikelblok”, 
weet Elly van havenrestaurant ”De 
Roef”. “Het bestek en serviesgoed 
moeten uit de vaatwasser worden 
genomen en op de juiste plek in de 
keuken worden opgeborgen. Gaat dat 
fout, dan betekent dat ruzie. Er zijn re-
laties kapot gegaan aan verkeerd op-
geborgen ijscoupes. Een man weet dat 
en raakt in paniek”.

Met een 1-daagse therapie helpt Elly 
mannen van hun uitruimvrees af. Ze 
sluit mannen op in de keuken met een 
voorbeeldvaatwasser. Soms worden 
mannen heel emotioneel als ze voor 
het eerst een vaatwasser foutloos heb-
ben uitgeruimd. Jarenlange frustratie 
komt dan in één keer los.
Naast uitruimvrees behandelt Elly ook 
mannen met wasangst, stofzuigtrau-
ma, strijkfobie en dweilneurose.

NIEUW RESERVERINGSYSTEEM
Vanaf vandaag bestaat de mogelijkheid 
om in ”De Roef” een tafel te reserveren 
door middel van het plaatsen van een 
handdoek.
Het geniale systeem is niet nieuw; in de 
populaire all-inclusive resorts aan de 
Costa’s, maar ook op de Griekse eilan-
den en in Turkije wordt het inmiddels 
door veel toeristen geroemd om het 
exclusieve karakter.

Bas de Roef komt al 5 jaar bij all-inclu-
sive-resorts op Kreta. Hij weet precies 
hoe je een stoel moet claimen. “Timing 
is belangrijk. Zodra het zwembad open 
gaat, ren je naar een stoel en leg je je 
handdoek neer. Daarna ga je onmid-
dellijk je eerste biertjes halen en door 
naar het ontbijtbuffet, zodat je nog zo 
veel mogelijk kunt opscheppen”, advi-
seert hij.
Bas benadrukt dat je jouw stoel niet 
werkelijk hoeft te gebruiken. “Je kunt 
een stoel rustig de hele dag bezet hou-
den. Het gaat erom dat je hem claimt, 
of je er nou bent of niet. Met je hand-
doek zeg je eigenlijk: deze plek is van 
mij”.
Heb je ook heimwee naar jouw vakan-
tie?
Zorg dat je om 13:00 uur voor de deur 
staat, ren naar boven en claim die tafel!

DE ROEF OP FACEBOOK
De Roef heeft nu een pagina voor  
bedrijven, merken of organisaties. 
Hier kunt u ook uw recensie achter-
laten of die van anderen bekijken.  
Like onze pagina  en blijf op de hoogte.
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DE ROEF WINTER-AGENDA
In de maanden november, december, januari en februari is De Roef alleen op zaterdag 

en zondag open. Van 13:00 tot 20:00 uur, de keuken sluit om 19:00 uur.
Er zijn een aantal leuke activiteiten, verenigingsavonden en thema-avonden gepland. 

De openingstijden zijn dan wat ruimer. 

 Zaterdag    4 november 13.00 – 22.00 uur tappasavond 17.30 – 22.00 uur
 Zondag   5 november 12.30 – 20.00 uur kaartmiddag (inschrijving vanaf 12.45 uur)
 Zaterdag  11 november 13.00 – 23.00 uur kaart- en sjoelavond 18.30 – 23.00 uur
 Zondag  12 november 13.00 – 20.00 uur kaartmiddag vanaf 13.30 uur
 Zaterdag  18 november 13.00 – 20.00 uur eten, drinken, bijpraten
 Zondag  19 november 10.00 – 20.00 uur intocht Sinterklaas 10.00 – 14.00 uur
 Zaterdag  25 november 13.00 – 20.00 uur High Wine/High Beer 14.00 – 17.00 uur
 Zondag  26 november 13.00 – 20.00 uur eten, drinken, bijpraten
 Zaterdag    2 december 13.00 – 22.00 uur buffetavond 17.30 – 22.00 uur
 Zondag    3 december 12.30 – 20.00 uur kaartmiddag vanaf 13.30 uur
 Zaterdag    9 december 13.00 – 23.00 uur kaart- en sjoelavond 18.30 – 23.00 uur
 Zondag  10 december 13.00 – 20.00 uur kaartmiddag vanaf 13.30 uur
 Zaterdag  16 december 13.00 – 22.00 uur kerststukjes maken 19.00 – 22.00 uur
 Zondag  17 december 13.00 – 20.00 uu kaartmiddag en prijsuitreiking vanaf 13.30 uur
De Roef is week 51, 52 en 1 gesloten
 Zondag  14 januari 15.00 – 18.00 uur nieuwjaarsreceptie
 Zaterdag  20 januari 13.00 – 23.00 uur kaart- en sjoelavond 18.30 – 23.00 uur
 Zondag  21 januari 13.00 – 20.00 uur eten, drinken, bijpraten
 Zaterdag  27 januari 13.00 – 20.00 uur eten, drinken, bijpraten
 Zondag  28 januari 13.00 – 20.00 uur eten, drinken, bijpraten
 Zaterdag    3 februari 13.00 – 20.00 uur eten, drinken, bijpraten
 Zondag    4 februari 13.00 – 20.00 uur eten, drinken, bijpraten
 Zaterdag  10 februari 13.00 – 22.00 uur Boot Holland 8.00 – 22.00 uur
 Zondag  11 februari 13.00 – 20.00 uur eten, drinken, bijpraten
 Zaterdag  17 februari 13.00 – 23.00 uur kaart- en sjoelavond 18.30 – 23.00 uur
 Zondag  18 februari 13.00 – 20.00 uur eten, drinken, bijpraten

Alle actuele zaken worden via Facebook verspreid. 
De Roef heeft een bedrijfspagina “De Roef”, die u door te “liken” kunt volgen.
Wist u trouwens dat u tijdens openingstijden ook kunt bellen naar De Roef?

Voor een reservering of om andere bijzonderheden te overleggen belt u naar 071 542 5485.

AFVAL. DAAR WAAR ‘T HOORT 
De vereniging neemt veel verschillende vormen van  
afval in. Zo kunt u op de haven terecht voor afgewerkte 
olie, bilgewater, vuilwater, accu’s, verf resten, glas en 
huis houdelijk afval.

Echter bouwafval, koelkasten, meubilair, matrassen en 
dergelijke kunt u niet bij ons kwijt. Die dient u bij de  
milieustraat in uw gemeente in te leveren.

Toch komt het bij herhaling voor dat groot afval bij  
de perscontainer wordt achtergelaten. Dat is makkelijk 
voor degene die er van af wil maar het verhoogt de  
kosten van de vuilafvoer voor de vereniging en dus voor 
de leden aanzienlijk.

Wanneer u groot afval kwijt wilt, zadel er dan niet de  
vereniging mee op, maar breng het gewoon weg. Zoals 
het hoort.

Het bestuur

TARIEVEN 2018
Aan mij de taak, als penningmeester, u de tarieven voor 
2018 te presenteren.
Conform gemaakte afspraken is het uitgangspunt voor 
de tariefswijziging het gemiddelde prijsindexcijfer (PI) 
zoals bekend op 1 oktober 2017, t.w. 1,39%.

U zult in de tarievenlijst zien dat een aantal tarieven  
helemaal niet stijgt, andere iets meer dan het PI. 
Dat heeft o.a. te maken met afrondingsverschillen en de 
keuze om sommige zaken niet in prijs te verhogen.

Alle prijzen, ik doel met name op de liggelden, zijn - voor 
zo ver van toepassing - inclusief de wettelijke BTW.
De tarieven zijn terug te vinden op onze website.

Met vriendelijke groet,

Jos Verschoor
Penningmeester

Mede namens mijn collega-bestuurders 
nodig ik u van harte uit 

voor de Nieuwjaars receptie van 
onze watersportvereniging. 

Zoals gebruikelijk vindt die plaats
in ”De Roef” op de tweede zondag van 

het nieuwe jaar.
Zondag 14 januari vanaf 15.00 uur 

zien we u graag in ons havenrestaurant 
om u de hand te schudden, 

goede wensen uit te wisselen en om 
met elkaar het glas te heffen. 

We hopen u ook te zien.

Peter van Arkel 
Voorzitter

NIEUWJAARS RECEPTIE
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Een totaal 
andere wereld.

Onder het motto “Een totaal andere wereld” toont  
Watersportvereniging Doeshaven vanaf heden haar 
nieuwe gezicht. Het is eigenlijk een statement.
Komt u op onze haven dan betreedt u een totaal  
andere wereld. De wereld van vrijheid, genieten,  
recreëren, vakantie en die van varen en Dé Boot  
natuurlijk.

Maar ook is het de wereld van samen vieren, samen 
zingen, samen regelen, doen, organiseren en nog veel 
meer.
Bovendien is de haven de poort naar een andere we-
reld. Vaart u de haven uit, dan bevindt u zich meteen  
midden in de natuur, tussen de weilanden, de vogels. 
Midden in het Groene Hart. Ik neem wel eens gas-
ten mee en die zijn altijd erg verrast door die andere  
wereld. Dát hadden ze niet verwacht toen ze vanaf de 
drukke A4 naar de jachthaven reden. Het zal u en uw 
gasten wellicht niet anders vergaan.
En dan het nieuwe gezicht. Daar waren we na 50 jaar 
ook wel een keer aan toe. Weet u wel hoeveel varian-
ten er in de loop der jaren gegroeid zijn van het logo? 
Laat ik het u vertellen. Heel erg veel. Steeds werden 
er andere kleuren gebruikt; werden de verhoudingen 
aangepast en zeer regelmatig werd het logo compleet 
uit z’n verband gerukt. Kortom: het was een janboel.
En bovendien, we waren er met z’n allen aan gewend, 
maar een goede opfrisbeurt kan na 50 jaar. 

Dat is dus nu gebeurd. Niet alleen de Opperdoes die 
u nu in handen heeft heeft een complete gedaan-
teverwisseling ondergaan maar ook de site is vol-
ledig vernieuwd. Dat geldt ook voor de vlaggen die 
op de haven wapperen, de borden, het briefpapier.  
Alle uitingen van de vereniging zijn aangepast en daar-
mee presenteert Watersportvereniging Doeshaven 
zich op een manier die bij deze tijd past.

Uiteindelijk zullen we in de toekomst steeds meer  
ons best moeten doen om nieuwe leden aan ons te 
binden. De tijd dat je voor het leven lid werd van onze 

vereniging ligt achter ons. Het lid dat wij nu inschrijven 
blijft gemiddeld 5 jaar aangesloten bij onze vereniging.
En vergeet niet dat wij met elkaar ouder worden. 
De doorsnee Doeshaver is geen 35 meer, zal ik maar 
zeggen. En de jeugd wil best af en toe de lusten van 
een boot maar de lasten? Ho maar! Dus dat de jeugd 
de toekomst heeft gaat in ons geval maar zeer ten  
dele op.

Overigens gaan we met elkaar zuinig zijn op deze  
nieuwe huisstijl. De vereniging heeft hier geld in  
geïnvesteerd en het bestuur zal niet toestaan dat  
allerlei creatievelingen er mee gaan fröbelen. Daar 
gaan we dus met elkaar goed op letten!
Wij hopen dat u er net zo tevreden over bent als uw 
bestuur. Er is de laatste maanden veel werk verricht 
en wij hopen dat het resultaat uw goedkeuring kan 
wegdragen.
Niet onvermeld mag blijven dat het bestuur zich bij  
de ontwikkeling heeft laten adviseren door het bureau 
WE-R van Paul en Tim van Remundt.

Doeshaven. Een totaal andere wereld.

Namens het bestuur,
Peter van Arkel,
Voorzitter
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EXTRA LE DEN VERGADERING
Op dinsdag 26 september 2017 heeft er een extra  
Alge mene Ledenvergadering plaatsge vonden. De reden 
voor deze extra Alge mene Ledenvergadering was gele-
gen in het feit dat voor het aanstellen van personeels-
leden, al dan niet in tijdelijk dienstverband, de toestem-
ming van de Algemene Ledenvergadering nodig is. 
Uitstellen tot de volgende Alge mene Ledenvergadering  
was geen optie. Alle leden van watersportverenignig  
Doeshaven zijn persoonlijk van deze extra ledenverga-
dering in kennis gesteld. 305 leden hebben gebruik ge-
maakt van de mogelijkheid om hun keuze, middels een 
machtiging aan het bestuur kenbaar te maken.

1. Opening. De voorzitter heet de aan wezigen welkom 
en geeft voor de volledigheid nadere toelichting op het 
hoe en waarom van deze bijeenroeping. Vervolgens 
worden agendapunt 2 en -3 in stemming gebracht.

2. Het bestuur vraagt de Alge mene Ledenvergade-
ring akkoord te gaan met het voorstel tot het in dienst  
nemen van horecapersoneel op basis van een 0-uren 
contract. Niemand van de aanwezigen stemt tegen. Via 
de ontvangen machtigingen stemde 97% van de overige 
leden voor. Het voorstel is daarmee aangenomen. Voor 
de volledigheid dient vermeld te worden dat de 0-uren 
contracten nooit definitieve gevolgen zullen hebben, 
omdat deze voor het verstrijken van de termijn van 6 
maanden zullen worden stopgezet.

3. Het bestuur vraagt de Alge mene Ledenvergadering  
akkoord te gaan met het voorstel tot het verlengen van 
de arbeidsovereenkomst met mevrouw Elly Vermond 
onder ongewijzigde voorwaarden voor de periode van 
6 maanden.
Niemand van de aanwezigen stemt tegen. Via de ontvan-
gen machtigingen stemde 99,5% van de overige leden 
voor. Het voorstel is daarmee aangenomen.

4. Sluiting. De voorzitter dankt eenieder voor zijn of haar 
aanwezigheid en sluit om 17.35 uur de vergadering.
De extra algemene ledenver gadering 2017 werd, naast 
het bestuur (4), bijgewoond door 3 stemgerechtigde le-
den.

Leo Keijzer,
secretaris

LIDMAATSCHAP EN/OF 
LIGPLAATS OPZEGGEN
Voor leden die een ligplaats willen opzeggen of zich als 
lid willen uitschrijven is er het mutatieformulier. U vindt 
dit formulier in een bakje naast de ingang van de be-
stuurskamer.  
Stuur het mutatieformulier volledig ingevuld en onder-
tekend aan administratie@doeshaven.nl of 

Watersportvereniging Doeshaven  
T.a.v. Rien Slingerland
Boomgaardlaan 16  
2351 CR Leiderdorp 

U kunt het formulier in een gesloten envelop ook depo-
neren in de rode brievenbus in de centrale hal van het 
havengebouw.
Het mutatieformulier kunt u ook vinden in een bakje 
naast de ingang van de bestuurskamer.
Om vergissingen te voorkomen, accepteren we geen op-
zegmailtjes, telefoontjes, bedankbriefjes of mondelinge 
opzeggingen.
Mutaties worden zo snel mogelijk verwerkt. U krijgt van 
ons een afgetekende kopie van uw opzegging met daar-
op het restitutiebedrag dat wij zullen bijschrijven op uw 
rekening.

Samenvatting
Bij het opzeggen van uw ligplaats is artikel 5, lid 6 van het 
Havenreglement van toepassing. Opzeggen moet altijd 
met het mutatieformulier. Er geldt een opzegtermijn van 
drie maanden. De opzegtermijn gaat in per eerste van 
de maand na de maand waarin u hebt opgezegd. Over 
de na deze opzegtermijn gelegen periode wordt betaald 
liggeld gerestitueerd. Bij beëindiging van het lidmaat-
schap moet uw ligplaats leeg worden opgeleverd.
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MILIEUDELICT
Op vrijdag 25 augustus trof de havenmeester in de strui-
ken achter het havengebouw (hoek fietsenstalling) een 
grote hoe veel heid dieselolie in de struiken aan. De hoe-
veelheid was zelfs zo groot dat de troep over het asfalt 
liep. Inmiddels is de vervuilde grond afgegraven en scho-
ne grond aangebracht.

Het gaat hier volgens de politie, die ter plaatse was en 
de situatie heeft beoordeeld, om een regelrecht milieu-
delict.
Graag komt het bestuur in contact met de veroorzaker.
Ook ontvangen wij graag tips en aanwijzingen van men-
sen die iets bijzonders hebben waar genomen of mis-
schien weten wie de dader is.
Denkt u nu niet dat u iemand ’verlinkt’. Bedenkt u zich 
wel dat wanneer er bekeurd wordt de leden met elkaar, 
dus u voor uw deel, de rekening moeten betalen. Dat 
geldt overigens ook voor de kosten van het opruimen....

Ook troffen wij bij de olie container twee plastic ‘contai
ners’ aan met daarin afgewerkte olie. Ook met degene 
die dit gedaan heeft komen wij graag in contact. Het is 
de bedoeling dat afgewerkte olie in de olie bol wordt ge-
daan. Dat is alge meen bekend en behoeft geen verdere 
uitleg.

Namens het bestuur,
Peter van Arkel
Voorzitter
06 117 60 969
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INLOOPSPREEKUUR EN 
ADMINISTRATIEVE ZAKEN
Op de eerste verdieping van het havengebouw vindt 
u onze bestuurskamer. Iedere eerste maandag van de 
maand zijn hier leden van het bestuur aanwezig om van 
19.30 tot 21.00 uur uw vragen te beantwoorden. Uiter-
aard hebben uw vragen een bestuurlijk karakter. Er is 
geen inloopspreekuur in de maanden december, januari, 
juli en augustus. Als de eerste maandag van de maand 
op een feestdag valt, verhuist het inloopspreekuur  
automatisch naar de maandag daarna. Uiteraard kunt u 
uw vragen ook sturen naar info@doeshaven.nl.

Wilt u een adreswijziging doorgeven, heeft u een nieuw 
telefoonnummer of een ander e-mailadres, schrijf dan 
een briefje of stuur een e-mail aan Rien Slingerland. Via 
“Mijn Doeshaven” kunt u ook zelf uw gegevens wijzigen.
Een verzoek om een andere ligplaats (met redenen om-
kleed) kunt u ook aan Rien doorgeven.
De wacht- en wissellijst vindt u op onze website www.
doeshaven.nl. 
Opzeggen van een ligplaats en/of lidmaat schap moet 
altijd schriftelijk gebeuren en doet u met het mutatie-
formulier. U vindt dit formulier in een bakje naast de in-
gang van de bestuurskamer of op de website.  
De opzegging wordt schrifte lijk bevestigd. Indien u geen 
schriftelijke bevestiging heeft gekregen is uw melding 
(nog) niet ontvangen.
Voor vragen over ontvangen nota’ s of andere adminis-
tratieve zaken kunt u terecht bij Rien Slingerland.

Havenkantoor en administratie
T.a.v. Rien Slingerland
Boomgaardlaan 16  
2351 CR Leiderdorp
071 889 00 67
administratie@doeshaven.nl



Misschien is het u ook opgevallen, er waren dit jaar “veel” 
passanten. Nu is “veel” een ongedefinieerd en ruim be-
grip, maar het viel mij in ieder geval op. Misschien kwam 
het door de slechte zomer. Of in ieder geval de slechte 
weersvoorspellingen, omdat het weer achteraf steeds 
bleek mee te vallen. Misschien was het gewoon pech. 
Een aantal passanten bleef wat langer in onze haven 
door problemen met boot of motor.

Misschien waren het alleen schijnbaar “veel” passanten, 
omdat ik er “veel” in “De Roef” gesproken heb. Voor “mis-
schien” kun je niets kopen zei mijn oma vroeger altijd. 
Daar had ze gelijk in.
Feit is wel dat de meeste van die “vele” passanten wel 
zéér positief over onze haven waren. Feit is ook dat ze 
zéér positief over “De Roef” waren, ons havenrestaurant.
“Ik hoorde van mijn zwager dat het in de weekenden 
weer gezellig is in de Doeshaven en je lekker kunt eten 
in het havenrestaurant, dus komen we het maar eens 
proberen” aldus een tomatenkweker uit het Westland 
die voor 4 nachtjes in de box onder “De Roef” had plaats-
genomen. De volgende dag is hij er weer, met vrouw, 

dochter, schoonzoon en 2 kleinkinderen, een tafel van 
6. “Ze wilden langskomen, dus hebben we maar gereser-
veerd, het zal best weer druk worden vandaag”. Een lid 
van jachthaven Kaag dorp ligt ook als passant, terwijl hij 
zelf in Leiden woont. Wat hem hier brengt (en houdt, ik 
zie hem al voor de derde dag op rij)?
“Ik was hier een paar weken geleden om bij een bootje te 
kijken dat te koop lag en heb toen een biertje in jullie res-
taurant genomen. Nu heb ik vakantie, maar kan pas over 
een paar dagen vertrekken in verband met het werk van 
mijn vrouw. Het is hier gezellig, het eten is goed en be-
taalbaar, en zo ben ik toch al een beetje op vakantie”. 
Na verloop van een uur zijn ook zijn vakantievrienden, 
zijn beide kinderen met partner en kleinkind aanwezig. 
Een gezellig tafeltje van 9. 

Gelukkig zijn ook de eigen leden zéér positief over ons 
havenrestaurant. Zo stel lig zelfs dat ik in beginsel dacht 
in de maling genomen te worden.
Niet dus.

Richard Pracht
Verenigingscommissaris

VEEL PASSANTEN
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Henk Romijn Jachtschilders

Straal- en Coatingscenter
Voor straal werkzaamheden bent u bij ons op het goede adres. Omdat alles op
een terrein plaats vindt, kunt u ervan verzekerd zijn dat alles op de juiste
manier uitgevoerd wordt.
Henk Romijn Jachtschilders is door International Paint geselecteerd als een van
de weinige straal- en coatingscenters. Dit unieke concept geeft u de mogelijk-
heid om 10 jaar onbezorgd te varen! Daarom kunnen wij u naast onze standaard
garantie een unieke aanbieding doen n.l. 10 jaar 100% garantie tegen corrosie en
onthechting van het verfsysteem. Vraag vrijblijvend onze woorwaarden

- Schilderwerk
- Spuitwerk

- Straalwerk
- Plamuren

Hooge Waard 225 - 2396 AS Koudekerk a/d Rijn
T: 071-3018881 - M: 06-53351951
E: he.romijn@planet.nl - www.henkromijnjachtschilders.nl

Op zoek naar een mooie 
betaalbare kap?

Troost Zeilmakerij levert maatwerk van 

hoge kwaliteit voor zowel industrie als 

camping, huis & tuin en watersport. 

In dat laatste werden we groot.

Daarin gelden we in de regio dan ook 

als de specialist.

Zijlbaan 8, Leiderdorp. (071) 521 38 21 

www.troostzeilmakerij.nl
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Nog dichterbij kan niet!
Voor 

VULFLESSEN
PROPAANGAS 

CAMPING - GAZ
EPIFANES Touwen producten 

diverse soorten TOUWWERK 
(ook op maat gesplitst) 

GLOBAL scheepsaccu’s 
dieselpomp aan het water 

(ook voor smeerolie en vetten) 
U kunt bij ons pinnen.

... kunt u terecht bij
de havenmeester,

u weet wel Dick van der Rest! 
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DE HAVENMEESTER
STOPT MET 

ZIJN WINKELTJE

DE WINKEL MOET LEEG
VERF | KWASTEN | TOUW | SLUITINGEN 

EN NOG VEEL MEER 

ALLES MAG WEG MET FLINKE KORTING 
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In- en verkoop van:
-  binnen- en buitenboordmotoren
-  boten
-  touwen (nieuwe en gebruikte)
-  watersportartikelen
-  sportartikelen
-  afdekzeilen
-  afdekdoeken
-  aanhangwagennetten
-  bevestigingsmaterialen
-  etc.

Adres: Valkenburgseweg 22 A
              2223 KD  Katwijk

www.montagne-watersport.nl
montagne-watersport@live.nl

0653448846

M
WW

ONTAGNE
ATERSPORT

Veerpolder 53  * 2361 KZ WARMOND
Tel. Nr. 071 3010376

*
bakkerprotech@xs4all.nl
www.bakkerprotech.nl

*
* Scheepswerf

* Kraan tot max. 30 ton

* Winter/zomerstalling buiten (met staande mast)

* Scheepsmotoren verkoop/onderhoud (ook op locatie)

* Inbouw boeg- en hekschroeven

* Schilderwerkzaamheden

* Totaal onderhoud/refi t

* Sleepmogelijkheden bij pech

Weversbaan 15 • 2352 BZ Leiderdorp
Telefoon (071) 589 18 88 • Fax (071) 589 52 98

E-mail: mail@randstad-elektro.nl • www.randstad-elektro.nl

Gespecialiseerd in ontwerp - aanleg 
en onderhoud van:

Lichtinstallaties • Krachtinstallaties • Meld- en oproepsystemen

Brandmeldinstallaties • Noodverlichtingsinstallaties • Datanetwerken

Service- en onderhoudswerkzaamheden

‘Al  19 jaar een goed adres voor al uw zeilwerkzaamheden’
Gespecialiseerd in bootkappen, sprayhoods, biminitops en afdekzeilen 

gemaakt met materialen van de beste kwaliteit. 

Frames van rvs of aluminium op maat gemaakt. 

Mogelijkheid tot het aanleggen van uw boot voor de deur of binnen in 
de loods in overleg. 

Bel voor vragen, een afspraak en vrijblijvende offerte naar                      

06 54687199  of b.g.g. 070 3863049

info@jvezeilmakerij.nl      www.jvezeilmakerij.nl 

U vindt ons op:

Jachtwerf Möllers
Huigsloterdijk 412

2158 LS  Buitenkaag
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Maandag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
Zaterdag 9.00 - 17.00 uur, donderdag koopavond

Zijlbaan 10, 2352 BN Leiderdorp, 071 - 5410185
w w w . t i j s s e n w a t e r s p o r t . n l

Zaterdag 9.00 - 17.00 uur, donderdag koopavond

Zijlbaan 10, 2352 BN Leiderdorp, 071 - 5410185
w w w . t i j s s e n w a t e r s p o r t . n l

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
Zaterdag 9.00 - 17.00 uur, donderdag koopavond

Zijlbaan 10, 2352 BN Leiderdorp, 071 - 5410185
w w w . t i j s s e n w a t e r s p o r t . n l

Zaterdag 9.00 - 17.00 uur, donderdag koopavond

Tijssen Watersport is met ruim 600m2  de grootste watersportwinkel 

van de randstad. Wij bieden u een breed assortiment op het gebied van 

de laatste mode (casual en professioneel), onderhouds- en reparatie-

producten, boeken, touw en vele andere nautische producten. 

Al 40 jaar het vertrouwde adres voor alles op en rondom uw schip.

Service & reparatie van alle 
merken motoren op lokatie

Huigsloterdijk 400
2158 LS BUITENKAAG

T: 0252 - 544264
F: 0252 - 545830

E: info@wansem.eu

Dealer van:

Al 40 jaar uw baken aan de Hollandse plassen.
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PLANNING 2017 TOT EN MET WEEK 52
Eigenaar Bootnaam Afmeting Week Water inWater uit

RESERVERING VAN DE LOODS IS NIET MOGELIJK IN WEEK 29 T/M 37

Glimmerveen, J.
Zelst, F. van
Bontje, M.
Burg, G. van der 

Buddha
De Pieterse
Vita Nova
La Douce

  8.40 x 3.30
  9.20 x 3.45
  6.50 x 2.73
  9.20 x 2.75

48
49
50
51 en 52

27 nov
  4 dec
11 dec
18 dec

  4 dec
11 dec
18 dec
2 of 3 jan

Op het haventerrein staat een grote bootloods. U kunt de 
loods huren voor onderhoud aan uw boot. 
De huurperiode is maximaal 2 weken. De huurder moet 
zich wel conformeren aan de strenge eisen die aan het 
gebruik van de loods worden gesteld. De planning wordt 
gemaakt op volgorde van aanvraag en op basis van voor-
keursdatum en beschikbaarheid. 
U kunt zich inschrijven voor de huur van de loods door 
het inschrijfformulier te downloaden van de website en te 
mailen aan loodsreserveren@doeshaven.nl of door deze 

te deponeren in de rode brievenbus in de centrale hal. 
Met technische vragen kunt u het best bij de havenmees-
ter terecht.
De planner zal bij de eerste gelegenheid contact met u op-
nemen om uw verzoek definitief in te plannen.
Voor degenen die van plan zijn de loods gedurende de 
wintermaanden te huren, is het aan te bevelen om het 
schip al tijdens de winterberging op de wal te laten zetten. 
Dit om het risico uit te sluiten dat uw schip niet uit het 
water kan worden gehaald vanwege de vorst.

Bezet
Nieuwenhoven, L. van
Vesters, G.

Reumerman, H.
Verhaar, B.
Vliet, I. van
Glimmerveen, J.
Pikaar, B.
Pont, E.
Horst, H. ter
Sterk, G.
Keyzer, H.

Angelique
Walrus

Margareth Esther
Trekpleister
Samirin
Buddha
Nautilus
Zwerver
Eureka
Gerane
Denise

  1
  2 en 3
  4 en 5

  7 en 8
  9
10 en 11
12
13 en 14
15 en 16
17
18 en 19
20 en 21

PLANNING 2018 
Eigenaar Bootnaam Afmeting Week Water inWater uit

11.50 x 3.50
  9.50 x 3.05

  9.40 x 3.10
  8.50 x 2.60
11.00 x 3.35
  8.40 x 3.30
11.00 x 3.50
11.00 x 3.45
  9.00 x 3.00
  8.50 x 3.00
  9.00 x 3.00

  1 jan
  8 jan
22 jan

12 feb
26 feb
  5 mrt
19 mrt
26 mrt
  9 apr
23 apr
30 apr
14 mei

  7 jan
22 jan
  5 feb

26 feb
  5 mrt
19 mrt
26 mrt
  9 apr
23 apr
30 apr
14 mei
28 mei

Lievaart, P.
Wouters, J.
Verhoogt, J.

Anne-Marije
Destanjo
La Vie en Rose

  9.60 x 3.60
  6.30 x 2.20
  5.85 x 2.20

41 en 42
43 en 44
45

  8 okt
22 okt
  5 nov

22 okt
  5 nov
12 nov

We hebben een prachtig havenrestaurant. Het is er hartstikke gezellig. ’t Heeft geen 
ster maar je kunt er lekker eten. Het bier is er goudgeel en de wijn wit of rood. Ik kan 
iedereen aanraden er wat vaker binnen te lopen. Dan spreek je elkaar weer eens op 
een andere manier.

Er is niet altijd een Roef geweest. Toen ik 44 jaar geleden havenmeester werd - in ’74 
– was er qua voorzieningen niet veel. Er was stromend water en als het hard vroor 
dat niet eens. Dan ging ik met een emmertje naar de waterzuivering - vlak naast de 
haven - om daar wat water te halen, de sla of mijn kleren te wassen.

Ik woonde in een stacaravan die op het terrein van de haven stond. Ik kookte en 
stookte op Butagas. Die stacaravan was niet alleen mijn woning maar had - wat je 
tegenwoordig zou noemen - een multifunctioneel karakter.
Naast woning deed het ook dienst als havenkantoor, vergaderruimte, keuken en la-
ter ook als telefooncel. Als het bestuur vergaderde werd je geacht het veld te ruimen 
maar - voor die tijd - wel eerst koffie te zetten en voor de drank te zorgen. Als ik het 
had geweten had ik mijn caravan toen al “De Roef” genoemd.

Alles was zeer primitief. Veel leden hadden zelf met wat houten palen een steigertje 
geknutseld. Ondernemend als ik was startte ik een winkeltje met bootgerelateerde 
spulletjes. 
’t Stelde allemaal niet heel veel voor, maar het was hier - toen al - erg gezellig.

De haven groeide en de vereniging kreeg door elk dubbeltje twee keer om te draaien 
wat vlees op de botten. Er is toen verstandig geïnvesteerd en dat beleid heeft onze 
vereniging tot op de dag van vandaag goed voortgezet. Met dank natuurlijk ook aan 
alle mensen die zich ook nu nog - iedere dag - inzetten voor onze vereniging, onze 
haven en ons havenrestaurant.

OVER DE ROEF GESPROKEN
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Zoals elk jaar gingen we dit jaar ook weer naar de Gay Pride. Iets wat we 
al een aantal jaren doen. Voordat we er heen gingen dachten we altijd dat 
het een chaos zou zijn en je boot flink zou beschadigen. Dus een aantal jaren 
geleden de stoute schoenen aan getrokken en daar gingen we met een grote 
groep vrienden. Om 07.00 uur vertrokken we vanuit Leiderdorp naar Amsterdam. 
Dat werd een lange dag, na al het feestgedruis ook weer naar huis varen als het 
afgelopen was, voeren we vaak pas rond 23.00 uur weer de Doeshaven in.

Dit jaar besloten we een dag eerder te gaan. Vrijdag 4 augustus vertrokken we 
rond 12.00 uur op ons gemak naar Amsterdam. Via de Wijde Aa, de Braassem en de 
Ringvaart naar de Nieuwe Meer. Op de Ringvaart hebben we overnacht bij restau-
rant Meerzicht. Na heerlijk in het  restaurant te hebben gegeten, heben we daar 
de nacht doorgebracht. De volgende morgen kwamen onze mede-feestgangers 
om 09.00 uur aan boord en vertrokken we onder het genot van koffie en broodjes 
naar het centrum van Amsterdam. Zoals elk jaar liggen we bij de  Magere Brug, 
en hoe gek het ook klinkt, we lagen net als voorgaande jaren weer naast dezelfde 
feestgangers. Je herkent de boten al van verre. Rond 13.00 uur start de Pride en is 
het een heerlijk blij feest waar het gemoedelijk aan toe gaat. Een bonte stoet van 
boten vaart aan je voorbij om te laten zien waar men voor staat. Ook de politie, 
brandweer en ambulance zijn vertegenwoordigd. Een spektakel.
Rond 16.00 uur varen de laatste boten voorbij. We blijven nog even liggen om te 
kijken hoe eenieder in de massa weer zijn weg vindt door Amsterdam richting de 
Nieuwe Meersluis. En ook dat verloopt weer gemoedelijk en wordt het wachten 
in de sluis weer een feestje met muziek en nog een biertje voor de bemanning als 
afsluiting. Als de sluisdeuren open gaan gaat ieder weer zijn kant op en zwaaien 
we naar elkaar en roepen ”tot volgend jaar”!
Op de Ringvaart zetten we ons gezelschap weer af en denken we erover om te 
overnachten. Maar het is nog vroeg, rond 18.00 uur, en we besluiten toch door te 
varen naar huis. Ter hoogte van de Westeinderplassen krijgen we een flinke hoos-
bui die aanhoudt tot aan de Kaag. Beter nu dan tijdens de Pride en we varen - nat 
tot op onze hemden - stevig door. Een voordeel is dat de boot lekker schoon gere-
gend is en alle confetti is weggespoeld. 
Eenmaal terug in de haven gaat de zon weer schijnen. Snel de boot afsluiten met de 
kap die we eraf hadden gehaald om zo niet meer voor de bruggen te hoeven wacht-
en. Zonder kap zijn we 1.60m en kunnen zo vanaf Amsterdam elke brug hebben. 
Moe maar voldaan bekijken we nog de filmpjes en foto’s van een onvergetelijke 
dag. Volgend jaar zijn we er weer bij. Het is een aanrader!

De Roode Vink
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DOESHAVENCONCERT 
Wat hebben we weer enorm genoten van het Doeshaven-
concert op vrijdagavond 30 juni! Het derde Leiderdorpse 
Does havenconcert was een fantastisch feest! Door het 
enthousiasme en inzet van iedereen, het ge varieerde 
programma, het weer (op een regenbuitje na) en de 
prachtige setting hebben wij met elkaar een onvergete-
lijke avond beleefd. 

Geweldig wat wij met z’n al len kunnen bereiken als we 
de handen ineen slaan. Ik ben dankbaar hoe we met el-
kaar, bestuur en vrijwilligers van Doeshaven, Annemiek 
de Groot,  Oranjevereniging Leider dorp, Tamarco, Does-
havenkoor, Casual, Heart and Soul, Ellen en Martin van 
Os, Jaap Sletterink, Songs2Sing, Young@Heart, ID Dans-
factory,  EHBO, Reddingsbrigade, verkeers re gelaars, po-
litie en alle sponsors, Autoservice Achthoven, Bar end se 
Loodgieters, Pracht In stallatietechniek, Randstad Elec tro-
techniek, Du Prie, Sport fondsen Leiderdorp, Brasserie 
Groep, Van Leeuwen Vastgoed, Spelt Grondwerken BV, 
Winkel hof, Praxis Leiderdorp, Holland sche Tuyn, de Spa-
kenburgse Visspecialist, Doeshaven en WE-R, dit concert 
hebben neergezet. Het gemeentebestuur wil ieder een 
hier bijzonder hartelijk voor bedanken! 

Leiderdorp is zo’n prachtige, waardevolle en veelzijdi-
ge gemeente, we hebben zoveel te bieden! Daar zijn de 
Doeshaven en het Doeshavenconcert een lichtend voor-
beeld van. De gemeente Leiderdorp wil met het Doesha-
venconcert in woners verbinden met de heerlijke en vele 
recreatiemogelijkheden in ons gebied, in ons dorp. Dat 
zullen wij en dat gaan wij meer tonen. Leiderdorp op de 
recreatiekaart!

Het Doeshavenconcert is in mid dels een begrip en een 
traditie geworden! Tot volgend jaar! 

Met vriendelijke groeten,
Laila M. Driessen
Burgemeester

SINTERKLAAS 
KOMT 
OOK DIT JAAR 
WEER 
NAAR DE HAVEN
Op 19 november om 12.00 uur verwachten wij de 
goedheiligman aan de passantensteiger.
’t Wordt vast weer een ontzettend leuk feest voor 
opa’s, oma’s, vaders, moeders, maar vooral voor de 
kinderen. Iedereen is om 11.00 uur van harte welkom 
in De Roef.
U kunt de kleintjes inschrijven door gebruik te maken 
van het Sinterklaas-inschrijfformulier. 
Dit formulier vindt u op de bar in het restaurant en 
beneden in de centrale hal van het havengebouw. 
U kunt het Sinterklaas-inschrijfformulier ook down-
loaden van onze website. Schrijf voor de Sint iets leuks 
over de kleine. Op het formulier is daar voldoende 
ruimte  voor. De goedheiligman kan het zich namelijk 
niet allemaal meer herinneren. 

Gebruik per kind één formulier. 
De kosten voor dit feest zijn € 8,50 per kind.

INSCHRIJVEN VÓÓR 5 NOVEMBER!
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Komend bij 
de “hemelpoort” 
zag deze aalscholver 
een soortgenoot 
van roestvrij staal.
Na een poosje 
spie gelen 
besloot hij toch maar 
op zoek te gaan 
naar een visje.

Groet,
Hans en Marjolijn 
Krabbendam 

OPPERDEPOP

10 JAAR DOESHAVENKOOR
Op 18 januari 2018 is het alweer 10 jaar geleden dat het 
koor is opgericht. Het was in 2007 op de Hemmen tij-
dens een barbecue, georganiseerd door leden van de 
Doeshaven, toen er een aantal personen spontaan be-
gon te zingen. Dat zingen voelde zo goed dat het plan 
werd geopperd daarmee door te gaan.

Inmiddels bestaat het koor uit 45 leden waaronder 5 
muzikanten en onze dirigent Leo van der Mast die ook al 
vanaf de oprichting bij het koor betrokken is.
En dat het een gezellige boel is bewijst het feit dat er zelfs 
leden uit Amstelveen, Naaldwijk, Noordwijk, Utrecht en 
Zoetermeer naar Leiderdorp komen om - eens in de  
veertien dagen op maandagavond - in De Roef te repe-
teren. De meeste leden die erbij waren op de Hemmen 
zingen nog steeds het hoogste lied.

Wat mij zo opvalt is de betrokkenheid van alle leden. Ook 
de grote opkomst tijdens de repetities (92%) bewijst het 
plezier in het zingen. Het verenigingsgevoel en de saam-
horigheid verwonderen mij elke keer weer. Met z’n allen 
maken wij er echt iets leuks van.

De bewoners van de diverse zorginstellingen waar wij 
al meerdere keren hebben opgetreden, kijken ieder jaar 
weer uit naar onze komst. De lachende, vrolijke gezich-
ten van soms ernstig zieke mensen maken ons als koor 
heel blij. Dan ervaren we echt dat zingen plezier geeft.

Tegen het eind van januari 2018 gaan wij het 10-jarig  
bestaan vieren in “De Roef”.
Tijdens dit feestje presenteren we onze nieuwe outfit 
waar wij momenteel druk mee bezig zijn.

Bij het ter perse gaan van deze Opperdoes zijn de details 
van het feestje ter gelegenheid van het tienjarig bestaan 
nog niet uitgewerkt. Houdt u het publicatiebord - in de 
centrale hal van het havengebouw - goed in de gaten!

Namens het bestuur van het Doeshavenkoor,
Hennie Pikaar
Voorzitter
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Sander Dijkstra
Carla Dijkstra
Mirage

Danny Dijkstra 
Delphin

Daisy Dijkstra 
Vincent Starkenburg.
Mimpi
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Je moet doen waar je 
gelukkig van wordt

We voelden ons al vanaf het eerste moment wel-
kom aan de Doeswal. We hadden daar een af-
spraak met vader Sander en zoon Danny Dijkstra. 
Toen we over het voetpad richting box 18 liepen, 
bleek de hele familie Dijkstra - inclusief drie hond-
jes - op ons te wachten. Voor we het in de gaten 
hadden stonden wij met een mok koffie in de hand 
al te luisteren naar de eerste verhalen. 

’t Was zondagochtend 24 september en de zon liet zich 
sinds lange tijd weer eens van z’n beste kant zien. Een 
uitgelezen dag voor een tochtje met de boot. 

Al snel werd ons duidelijk dat we met echte waterlief-
hebbers spraken. De familie heeft maar liefst drie sche-
pen aan de Doeswal liggen. Sander en Carla hebben de 
Mirage. Een Princess 41 fly kruiser uit 1989 met twee 
Volvo Penta motoren van ieder 265 pk. Zoon Danny is 
de trotse bezitter van de Delphin. Een Butzfleth 43 fly 
kruiser van 14 meter met twee 125 pk MAN diesels aan 
boord. Dit schip is eveneens gebouwd in 1989. En doch-
ter Daisy heeft samen met haar vriend Vincent de Mim-
pi, een kruiser van 12 meter. Alle drie de schepen heb-
ben een prachtig verhaal waarmee je met het grootste 
gemak evenzoveel Opperdoezen kunt vullen.

We mogen plaatsnemen op het achterdek van de 
Delphin en krijgen een verse mok koffie in onze handen 
gedrukt. Heel diep onder de indruk van dit schip zijn we 
eigenlijk niet. Alhoewel ie vroeger vast prachtig zal zijn 
geweest, zien wij nu vooral heel veel werk. Danny ziet 
onze enigszins vertwijfelde blik en legt ons uit dat het 
een restauratieproject van hen is. 
Dan komen de drie honden aan boord. Boomers naar 
we ons laten vertellen. Sander helpt ze van de steiger 
op het gangbord. Grappige, knuffelbare hondjes die het 
goed met elkaar kunnen vinden. 
Net als we ze even aandacht geven horen we onder ons 
een zwaar geroffel. Het zijn de motoren van het schip 
die gestart worden. Eerst lopen ze wat onregelmatig, 
maar na een minuutje klinken ze als was het er één.  RE
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2

stuwt en de ander precies het tegenovergestelde doet 
kan het schip bijna om zijn as draaien. Door het roer te 
gebruiken kun je de bewegingen nog verfijnder regelen.

Als Danny de Delphin de Does op stuurt, laat Sander  
ons gedetailleerd het schip zien. Waar hier en daar 
het houtwerk behoorlijk in verval is geraakt, valt ons 
het prachtige teakhouten dek op. Als was het gister  
gelegd. Sander laat zien wat er allemaal nog moet  
gebeuren, maar ook wat ze al gerealiseerd hebben. Zeer  
arbeidsintensieve en complexe reparaties die je niet  
aan de eerste de beste kunt uitbesteden. 

Dan wordt het ons plots duidelijk. Deze mensen hebben 
echt verstand van schepen. 

Sander vertelt dat hij samen met Danny een bedrijf 
heeft. Dijkstra Maritiem Onderhoud. Alhoewel zij vooral 
schepen schilderen komt daar steeds vaker reparatie en 
renovatie bij. Dat zij ware kunstenaars zijn blijkt wel uit 
de opdrachten die ze krijgen. Als het echt tadeloos lak-
werk moet zijn worden zij gevraagd. Zo onderhouden zij 
de rondvaartboten van Rederij Lovers, het visitekaartje 
van de stad Amsterdam. En voor ’t Smidtje de klassieke 
boten en salonboten. Voor Hachmang lakten de heren 

een supersonische sloep die deze zomer op de verkoop-
beurs in Monaco lag te pronken.  Dit type sloep wordt 
als bijboot gebruikt voor de schepen van bijvoorbeeld 
Mulder en Van Lent Shipyard. 
“Het Is vaak hard werken en we maken lange dagen, 
maar ons werk is heel zichtbaar en bevredigend” zegt 
Sander. “Als een klus klaar is en de eigenaar is weer hele-
maal trots op z’n schip, is dat ook voor ons heel prettig”.

Als we ons aansluiten bij het gezelschap bovenop de  
stuurhut blijkt dat Daisy het roer heeft overgenomen. 
Carla vertelt met trots dat Daisy al op haar negende hun 
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’t Kan door de dieseldamp zijn gekomen, maar plots 
hadden we een totaal ander gevoel bij dit schip. Het 
heeft een hart en een grote ook. Misschien snapten we 
Danny nu wel wat beter. Wat een schip! 

Soepeltjes gleed het gevaarte z’n box uit en wendde  
met groot gemak z’n steven in de richting van het  
havenhoofd. Het leek wel een ballerina op spitsen maar 
dan heel langzaam. Dat super wendbare komt - legde 
Sander ons later uit - doordat elk van de twee motoren 
zijn eigen schroef heeft en die motoren weer afzonder- 
lijk te bedienen zijn. Als de ene schroef het schip vooruit 

schip met enige regelmaat de sluizen invoer. “Waar op 
andere schepen de sfeer vaak paniekerig was, stuurde 
onze kleine meid het schip moeiteloos op zijn plek. Of er 
nu veel stroming was of een stevig windje stond, het leek 
haar allemaal niet uit te maken. Een enkele keer leverde 
dat zelfs applaus op van de omstanders bij de sluis”. 
Op dat zelfde moment stuurt Daisy de Delphin door de 
brug bij Hoogmade. 
“Zij geeft ons ook financieel advies” zegt Sander. “Zij 
heeft net als haar moeder verstand van dat soort zaken. 
Door haar opleiding aan de Hogeschool van Utrecht en 
haar werk als teammanager bij ABN AMRO in Amers-
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foort is zij van veel zaken op de hoogte en dat is voor 
ons natuurlijk heel prettig”.

“Wist je trouwens dat Danny met enige regelmaat ook 
kapitein is op de rondvaart in Amsterdam? Als zij om-
hoog zitten en ons werk laat het toe, dan helpen we ze 
ook weleens op die manier uit de brand”.

We varen de Wijde Aa op. Carla zet een grijs gevlochten 
tuintafeltje op het bovendek als Sander met een bord 
vol heerlijke hapjes de stuurhut uitkomt. “De natuur is 
prachtig, maar je moet er wel wat bij eten en drinken”.

Carla en Sander hebben elkaar leren kennen doordat 
ze beide badminton speelden op een toernooi in Den 
Haag. Carla is geboren en getogen Hagenees en Sander 
is geboren in Amsterdam. Sander’s moeder was Indone-
sische en z’n vader was een echte Fries. Dijkstra. Hele-
maal geen slechte naam als je werkt in de botenbranche.

Vincent neemt - als het over boten gaat - niet echt fana-
tiek deel aan het gesprek. Hij vindt varen prima als dat 
maar via de kortste weg naar een goede visstek is. Hij 
is dan ook geen Dijkstra maar een echte Starkenburg. 
Lekker over je hengels naar het water turen is voor hem 

de ultieme beloning na een dagje varen. Als je met hem 
praat merk je wel dat hij vooral geïnteresseerd is in alles 
wat leeft onder het wateroppervlak.

Terug in de haven praten we nog wat na over de belang-
rijke dingen in het leven. Je moet doen waar je goed in 
bent en wat jou en anderen gelukkig maakt, is de eind-
conclusie. Dat brengt de familie Dijkstra duidelijk in 
praktijk. 
Vincent hebben we niet meer gezien die middag. Waar-
schijnlijk bestudeerde hij de onderwaterwereld rond de 
Doeshaven.



In deze rubriek maken we in 10 vragen & antwoor-
den (nader) kennis met één van onze leden. Deze 
eerste keer stapten we – vanwege het slechte weer 
slechts spreekwoordelijk – aan boord bij Dio Vijlbrief.

1. Stelt u zich eens voor: wie/wat bent u? Waar en met wie 
woont u?
Mijn naam is Dio Vijlbrief, gepensioneerd glazen wasser 
en 67 jaar oud. Als vrijwilliger zeem ik nog wel de ramen 
van ons havengebouw. Behalve op de haven, ben ik nog 
twee maal per week in de (kracht)sportschool te vinden. 
Ik woon met mijn vrouw Henny in Leiden. Samen heb-
ben we een zoon, twee dochters en drie kleinkinderen 
van 5, 8 en 11 jaar oud.

2. Wat was voor u de aanleiding om het water op te gaan? 
Met de paplepel ingegoten of……?
Als kleine jongen verdiende ik al wat bij met opruim- en 
schoonmaakklusjes in de werkplaats van Kempers, een 
carrosseriebouwer die toen in de Narmstraat te Leiden 
was gevestigd. Van meneer Kempers kreeg ik – nog maar 
9 jaar jong - een oud houten bootje met Evinrude bui-
tenboordmotor. Zo maakte ik vanuit de Morssingel mijn 
eerste vaartochten. Dit bootje raakte ooit zwaar bescha-
digd door een aanvaring met een dukdalf, onzichtbaar 
onder de waterlijn afgebroken. Gelukkig ‘plakte’ meneer 
Kempers dit bootje weer waterdicht.
Daarna volgden nog een Skiplast-speedboot en een 
Onedin 650 polyester motorboot met een 20 pk sterke 
Mercury buitenboordmotor. Nadat ik op een dag rom-
mel uit de schroef had gehaald en de motor opnieuw 
startte, bleek deze nog volgas in z’n vooruit te staan….. 
de boot voer zich zonder mij – ik verloor m’n evenwicht 

Dio Vijlbrief
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en viel in het water – in de Haven te pletter op de brug.

3. Wanneer werd u lid van WSV Doeshaven en waarom koos 
u voor onze haven? Lag u eerder in een andere haven?
Weer later kocht ik een Ten Broeke-kruiser 7.60. Die 
vond ik bij Dick (onze havenmeester red.) op het prik-
bord. Mede door meerdere diefstallen bij mijn oude lig-
plaats aan de Sumatrastraat werd ik zodoende uiteinde-
lijk op 28 maart 1994 lid van WSV Doeshaven. Daar had 
je toen nog twee handtekeningen voor nodig van leden 
die jou introduceerden. In mijn geval waren dat meneer 
De Koning, toen de 2e penningmeester en Bas du Mor-
tier (‘grote Bas’).

4. Met welk schip/scheepje vaart u en aan welke steiger ligt 
het?
Na het Ten Broeke-kruisertje dat te klein was om je kont 
te keren, kocht ik een grotere motorkruiser. Dat was een 
Bravo 10.50 die op het moment van koop in het ijs lag. 
Tijdens de proefvaart met de verkoper – de voorzitter van 
de jachthaven aan het Brielse Meer – leek het daardoor 
trouwens even flink mis te gaan; het wateralarm ging af! 
Na enig onderzoek bleek het zogenaamde ‘vriesplaatje’ 
(vorstbeveiliging op het motorblok) los gekomen te zijn. 
Na het nodige schoonmaakwerk en bijvullen liep de mo-
tor weer als een zonnetje!
Toen ik het later te druk kreeg met de eigen zaak, is ook 
deze boot de deur uit gegaan en hebben we een Ma-
ril 560-sloep laten bouwen. Een mooi bootje, maar wel 
weer héél erg klein en bovendien voer deze boot slecht 
achteruit. Zo ging ook deze boot weg en kochten we een 
Interboat 22. Deze boot was al weer wat groter, maar 
uiteindelijk wilden we meer comfort aan boord.
En zo kwamen we bij onze huidige boot; wéér een Inter-
boat 22, maar nu in Explorer-uitvoering. Een luxe sloep 
met voorzieningen om ook wat langer aan boord te kun-
nen verblijven. De ‘Easygoing’ ligt aan de HSsteiger. Dit 
zou trouwens wel eens onze laatste boot kunnen zijn, al 
vind ik een Adger (een Noorse polyester spitsgatter red.) 
ook wel erg mooi. Maar laat m’n vrouw dat alsjeblieft 
niet horen.

5. Met welke bemanning en passagiers vaart u?
Meestal vaar ik samen met m’n vrouw, maar soms ook 
met de (klein)kinderen. Net als m’n vrouw en auto leen 
ik m’n boot nooit uit.

6. Wat is uw (favoriete) vaargebied?
In het verleden voeren we – met uitzondering van het 

zuiden – eigenlijk door heel Nederland. Tegenwoordig 
maken we alleen nog dagtochten, het liefst over de plas-
sen zoals de Kaag, het Braassemmermeer en de Vliet-
landen. Ook een ‘rondje Drecht’ is erg leuk. Soms varen 
we richting Burgerveen voor een pondje paling van Eve-
leens. Vanwege de vele ‘kamikazekapiteins’ komen we 
liever niet in de stad.

7. Wat zijn volgens u de plus- en/of minpunten van onze 
haven en vereniging?
Onze haven heeft geen minpunten, alles is super-de-
luxe! We hebben perfecte steigers en afspraken worden 
altijd nagekomen.

8. Wat zou u anders of beter willen? Heeft u nog tips en/of 
suggesties voor het bestuur, één van de commissies of de 
havenmeester?
Het enige dat nog ontbreekt zijn stroompalen op het 
winterbergingsterrein aan de zijde van de kantine. Het is 
nu een heel gesleep met een verlengkabel van 30 meter 
of meer.

9. Heeft u nog tips en/of suggesties voor de andere leden? 
Bijvoorbeeld een reparatie- of onderhoudstip. Of handige 
accessoires voor aan boord?
Het motoronderhoud doe ik zo veel mogelijk zelf. Waar 
ik daarbij veel plezier van heb, is een elektrisch pompje 
(gekocht bij Lidl) om de motorolie op te pompen. Wel 
van te voren de motor even warm laten draaien!
En andere tips voor als je gebruik maakt van de winter-
berging: geef op je (verrijdbare) bok behalve de naam 
van je boot ook aan wat de voor- en achterkant is. En 
maak een foto van je boot als die goed in de singels (hijs-
banden) hangt. Plaats die foto de volgende keer achter 
het raam van je boot, dan kan de winterbergingsploeg 
direct zien waar de singels hebben gezeten.

10. Wilt u tot slot nog iets kwijt? Heeft u een leuke anekdote? 
Een boodschap? Een wens? Of een verzoek?
Ik zou graag de andere leden van de winterbergings-
ploeg een groot compliment willen geven. Hoewel ik zelf 
nog maar kort deel uitmaak van deze ploeg, heb al ge-
merkt dat deze mensen zeer vakkundig zijn en enorm 
zorgvuldig te werk gaan. Ik kan nog veel leren van die 
mannen!

Interview en fotografie
Joop Burgerjon en Bas Barthen
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Gepensioneerd en voldoende tijd? Varen in Frankrijk 
is een mooie uitdaging en je kan genieten van mooie 
vergezichten en een temperatuur die net een graadje 
beter is. Met name door de kleinere sluizen die, net 
over de grens, doorgaans niet breder zijn dan maxi-
maal 5.70 meter is het varen kleinschaliger en kan 
zeer ontspannen zijn. Mooie (kleine) steden en dor-
pen met franse charme. Geen gedrang in overvolle 
sluizen en lange wachttijden, geen geirriteerde sluis-
wachters want je bedient de sluis zelf, vanuit je schip.

Maar hoe zoek je je weg, hoe bepaal je een route en hoe 
weet je dat de route beschikbaar is? Fluviacarte maakt 
uitstekende kaarten van alle Franse vaarwegen maar 
de daadwerkelijke beschikbaarheid en stremmingen 
is actuele informatie die je niet op kaarten vindt. In 
Nederland zijn we gewend dat bijna elke vaarroute 
vrijwel altijd onbelemmerd beschikbaar is. In Frankrijk 
met zijn duizenden sluisjes in (deels) gekanaliseerde 
rivieren en riviertjes is zo nu en dan een vaarweg niet 
beschikbaar, een sluis defect of, zoals afgelopen zo-
mer, te weinig water beschikbaar om kanalen te voe-
den. Een mooie zomer, te weinig regen, veel te weinig 
regen blokkeerde een aanzienlijk deel van de Maas en 
maakte omvaren noodzakelijk. Dichtbij de Belgische 
grens raakte een stuw defect waardoor een sluisvak 
volledig geblokkeerd werd gedurende enkele weken.
Het is daarom noodzakelijk om tijdens je tocht steeds 
opnieuw op de hoogte te zijn van de beschikbaarheid 
van je voorgenomen route. Hoe doe je dat, wat zijn 
de mogelijkheden? De VNF, Voies Navigables de Fran-
ce, is de Franse “Rijkswaterstaat” en informeert over 
beschikbaarheid via dagelijkse berichten (avis a la 

batellerie), maar ook door middel van een wekelijkse 
samenvatting in een pdf via internet en hier en daar 
op informatieborden. De VNF informatie wordt over-
genomen door Rijkswaterstaat op vaarweginformatie.
nl en door de NOS op Teletekst.
De website vaarweginformatie.nl is complex en eigen-
lijk alleen interessant met een degelijke internetver-
binding en een computer of laptop. NOS Teletekst is 
goed bereikbaar via internet maar biedt vanwege de 
kleine ruimte zeer beperkte informatie en vanwege de 
structuur van de VNF informatie matched vaarwegin-
formatie.nl en NOS teletekst niet altijd met de praktijk.
Eigenlijk geeft alleen de VNF informatie de juiste fei-
ten weer en het is wenselijk om als schipper dit tijdens 
de reis beschikbaar te hebben. Het meest handig is de 
wekelijkse informatiebrief die elke vrijdag rond 17:00 
wordt uitgegeven en beschikbaar is op de VNF web-
site www.vnf.fr onder de titel: Situation hebdomadaire 
du réseau gevolgd door een datum zoals bijvoorbeeld 
Situation hebdomadaire du réseau au 1 er septem-
ber 2017. Als je elke week dit bericht in pdf download 
kun je doorlopend over een redelijk accu raat beeld  
beschikken van de actuele situatie op de Franse vaar-
wegen.
Een wekelijks bericht kan soms onvoldoende zijn, je 
heb behoefte aan de actuele situatie van het moment, 
je hoort geruchten en wil dit verifieren omdat je daar 
op zeer korte termijn vaart. VNF publiceert elk indi-
vidueel bericht (avis a la batellertie) op een website 
maar zoeken in deze verzameling is complex. ELV, de 
Europese Logistieke Vervoerders coöperatie, heeft een 
gebruikersvriendelijke koppeling gerealiseerd naar de 
VNF berichten. De ELV biedt vervoerders, verladers en 

VAREN IN FRANKRIJK EEN KORT REISVERSLAG VAN AAD BLOEM MET VEEL 
HANDIGE TIPS VOOR IEDEREEN DIE PLANNEN HEEFT
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en andere geïnteresseerden die in Frankrijkvaren gra-
tis deze online informatie:
- Avis: de Franse scheepvaartberichten ‘op maat’ per 

internet en e-mail
- Chômages: altijd een actueel overzicht van geplande 

werkzaamheden op de Franse vaarwegen
De VNF berichten zijn te vinden op: https://www.
elv-transport.com/NL/avis/index.html. Je kan hier se-
lecteren op bijvoorbeeld Canal de la Meuse.
De website van Europese Logistieke Vervoerders is 
een interface naar VNF en toont dus de berichten van 
VNF direct en actueel. Een bericht kan geopend wor-
den door op de regel te ‘muisklikken’.
Alle VNF informatie wordt aangeboden in de Franse 
taal. Alleen NOS Teletekst en Rijkswaterstaat nemen 
de moeite om de berichten te vertalen. Helaas blijkt 
steeds weer dat NOS Teletekst en Rijkswaterstaat 
Vaarweginformatie.nl tegenstrijdige informatie tonen 
doordat oudere berichten niet altijd worden verwij-
derd. Er is regelmatig sprake van een mismatch tussen 
oude en nieuwe berichten.
Het meest voor de hand liggende en op weekbasis re-
delijk actueel voor de pleziervaartschipper is het bij-
houden van de weekberichten van VNF. Heb je een 
goeie wifi verbinding en een laptop of een flinke tablet 
dan is de ELV website dagelijks het meest actueel.
Ik heb op een eigen internetsysteem een experimen-
teel programma gerealiseerd dat wekelijks de VNF 
weekbrief ophaalt en naar mij toestuurt per email. 
Desgewenst kan ik je emailadres toevoegen zodat je 
deze brief ook krijgt.

Aad Bloem
Motorjacht Selena
aad.bloem@gmail.com

29

EEN TIJDCAPSULE
Weet u wat een tijdcapsule is? Een tijdcapsule is een me-
talen omhulsel gevuld met voorwerpen en informatie 
die bedoeld is om mensen in de toekomst een beeld te 
geven van een bepaalde tijdsperiode.
Een tijdcapsule is geen archief. Het is niet de bedoeling 
om alleen maar spullen in op te bergen voor het nage-
slacht. In een tijdcapsule zit onder andere een toekomst-
verwachting besloten. Hoe denken de mensen nu bij-
voorbeeld hoe watersportvereniging Doeshaven er over 
pakweg 25 jaar uitziet?
De tijdcapsule krijgt een opvallende plaats. Vantevoren 
wordt bepaald wanneer de capsule geopend mag wor-
den. Het bestuur denkt aan 21 mei 2040 om 20.00 uur. 
Dat is precies 75 jaar na de oprichting van de vereniging. 
Natuurlijk krijgt de capsule een prominente plek. Goed 
in het zicht zodat het de aandacht trekt van de toekom-
stige generaties.
 
Nu het ‘gezicht’ van onze vereniging met de introductie 
van de nieuwe huisstijl is veranderd, denkt het bestuur 
dat het nú een goed moment is om werk te maken van 
een tijdcapsule voor de Doeshaven. Dit doen we alleen 
bij voldoende interesse en medewerking.
Wij zoeken daarom leden die willen bijdragen aan dit ini-
tiatief. Die bijdrage kan in veel vormen worden gegoten. 
Bijvoorbeeld door een brief te schrijven aan de toekom-
stige voorzitter. Een tekening van de haven te maken in 
2040 of uw boodschap te gieten in de vorm van een lied. 
Analoog of digitaal. Het kan allemaal.
 
Voor zover wij weten heeft geen enkele watersportver-
eniging een tijdcapsule. Onze vereniging neemt met dit 
initiatief een unieke plek in.
Een initiatief waaruit vertrouwen in de toekomst spreekt. 
Maar ook één die veel tongen in beroering zal brengen.
Wij begrijpen dat dit een bijzonder initiatief is en polsen 
daarom eerst de interesse.
 
Iedereen die een bijdrage wil leveren aan dit initiatief  
vragen we contact met het bestuur op te nemen, via  
administratie@doeshaven.nl.

Namens het bestuur,
Peter van Arkel
Voorzitter



EEN TIKKIE CHIQUE

Wij konden natuurlijk niet achterblijven. 
Als er een nieuwe huisstijl en dus eenheid komt in de presentatie van de haven, 

dan hoort De Roef daar ook bij.

Met het maken van een huisstijl vraag je je af wie je bent. 
Zijn wij wel een verenigingskantine?

U zult er misschien nog wat aan moeten wennen.
Mij klinkt het inmiddels al heel vertrouwd. 

Ons havenrestaurant. 

En daar hoort natuurlijk ook een tikkie chique huisstijl bij.
We zijn trots op onze vereniging en op De Roef.

Op de gerechten, ons personeel en de continuïteit. 
Dat mogen we laten zien en dat gaan we dan ook uitstralen.

Het logo is klaar. De koers is bepaald. 
Binnenkort volgt de vormgeving van de menukaart, de aankondigingen, 

de signing en schilderen we het interieur.
In de kleuren als van ouds maar net iets anders. 

We zullen het allemaal met trots presenteren 
tijdens de nieuwjaarsreceptie op zondag 14 januari.

De Roef. Ons havenrestaurant.

Richard Pracht,
Verenigingscommissaris

Op 17 juli jl. overleed

Pieter Simon Rhijnsburger (Piet)
in de leeftijd van 82 jaar.

De begrafenis heeft op 24 juli 2017 plaats gevonden 
op de algemene begraafplaats 

aan de Hoogewaard te Koudekerk a/d Rijn.

FAMILIEBERICHTEN

Op 27 juli jl. overleed

Godelief Kuijpers
in de leeftijd van 70 jaar.

De crematie heeft op 3 augustus 
2017 plaats gevonden

in het crematorium Den en Rust te Bilthoven.

Op 28 augustus 2017 overleed

Jacobus Nicolaas Pieter van Veen
in de leeftijd van 79 jaar.

De cematieplechtigheid heeft 
in familiekring plaatsgevonden.

Op 7 september 2017 overleed

Ir. Robert Poels
in de leeftijd van 93 jaar.

Robert was mede-oprichter en erelid 
van onze vereniging.

De cematieplechtigheid heeft 
in besloten kring plaatsgevonden.

VOOR IEDEREEN EEN 
NIEUWE DOESHAVEN 
VLAG

We hebben de vlag opnieuw uitgevonden.
De verhoudingen en kleuren opnieuw
gedefinieerd.
Wereldschokkend zal het voor u niet zijn, 
maar ’t vlaggetje was een beetje 
verwaterd.
Hij is er nu in twee maten. 22,5 x 45 cm 
en voor de wat grotere schepen 30 x 60 cm. 
Aan u de keus.
Vanaf vandaag kunt u de trotse bezitter 
zijn door een bezoekje te brengen aan 
De Roef. Op vertoon van uw
lidmaatschapskaart wordt hij u dan met 
tromgeroffel overhandigd.
Voer hem met trots en laat iedereen zien 
in welke haven u ligt!

De gratis uitgiften start vandaag en stopt op 31 januari 2018
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SLOEPENZATERDAG 2018
De sloepen staan net op de wal en een aantal van u 
moet nog starten met winterklaar maken, maar bij de-
ze al de oproep voor de tewaterlating.
Op zaterdag 7 april 2018 zullen sloepen en overige klei-
ne schepen die op een eigen kar (op wielen) staan, te 
water gelaten worden. We starten om 09.00 uur.

Wat verwachten wij van u? U brengt uw kar met sloep 
naar de kraan. Na het te water laten kunt u uw sloep 
direct naar uw ligplaats varen.
Er zijn enkele vrijwilligers van de hellingploeg aanwe-
zig en waar nodig vragen wij u enige hand- en span-
diensten te verrichten.

VOOR DE DUIDELIJKHEID 
Het gaat alleen om sloepen op een kar of trailer, dus 
geen boten die met de botenwagen worden verplaatst.

De Roef is deze dag vanaf 09:00 uur open. Dus als u 
moet wachten, of tijdens de pauze van de hellingploeg, 
kunt u hier terecht voor een versnapering of een heer-
lijke lunch.

Wij hopen op een grote opkomst!

De winterbergingscommissie
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IEDEREEN ALTIJD OP DE HOOGTE 
MET DE OPPERDOES-NIEUWSBRIEF

NIEUWSBRIEF VOOR IEDEREEN DIE ALLES WIL WETEN OVER HET REILEN EN ZEILEN VAN DE DOESHAVEN

Vanaf december starten we met het versturen van de Opperdoes-nieuwsbrief. De Opperdoes3.0. Met de Opperdoes3.0 
kunnen we ieder lid van onze vereniging persoonlijk op de hoogte houden van al het actuele nieuws en de ontwikkelingen 
in onze haven. We versturen de Opperdoes3.0 via een e-mail en plaatsen de nieuwsbrief ook op onze website - www.
doeshaven.nl  onder het kopje ‘actueel’  ’nieuwsbrief’. Op die manier is ieder lid altijd geïnformeerd en is het nieuws 
altijd terug te vinden. Het is wel belangrijk dat uw gegevens bij ons bekend zijn. Controleer daarom uw gegevens op uw 
persoonlijke pagina (mijn Doeshaven) op de website onder het kopje ‘leden’. Als uw gegevens juist zijn weet u zeker dat u 
de Opperdoes3.0 ook werkelijk ontvangt.
De meest recente Opperdoes3.0 hangt ook altijd op het mededelingenbord in de centrale hal van ons havengebouw. 
Mocht er nog een enkel lid zijn die geen gebruik maakt van internet of geen e-mail adres heeft, dan kan hij of zij aan Rien 
Slingerland van onze administratie doorgeven de Opperdoes3.0 per post te willen ontvangen.
 
Bel Rien Slingerland op nummer 071 889 00 67 of stuur hem een briefje. Boomgaardlaan 16, 2351 CR Leiderdorp

OP DONDERDAG 7 SEPTEMBER 2017 IS DE HEER IR. ROBERT POELS OVERLEDEN.

ROBERT POELS WAS ÉÉN VAN DE OPRICHTERS VAN ONZE VERENIGING.

VAN 1965 TOT 1973 WAS DE HEER POELS BESTUURSLID 

EN TOT HET LAATST IS HIJ LID GEBLEVEN VAN ONZE VERENIGING.

EERST ALS GEWOON LID. LATER ERELID.

DE HEER ROBERT POELS IS 93 JAAR GEWORDEN.

I N  M E M O R I A M


