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Bestuur Watersportvereniging Langedijk 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berichten aangaande de vereniging kunt u zenden naar de secretaris van 
de watersportvereniging: C.J. Poland, De Strook 32, 1767 BX, Kolhorn.  
 
Betalingen naar RABOBANK rek.nr. NL50 RABO 017 0048 691 
t.n.v. WSV Langedijk. 
 
Internet: http://www.watersportver.blogspot.com 
 
Sluitingsdatum voor het plaatsen van uw kopij of advertentie in  
‘ToplichtD’ nummer 23 is: 3 december 2016 

 

Kopij voor TOPLICHT sturen naar: Redactie ToplichtD 

Jacques Vogels tel: 06-37608459 e-mail: j.vogels@quicknet.nl 

Nancy Gelderman tel: 0224-540604 e-mail: gelderreij-

den@live.nl 

 
 
Algemeen en havenzaken 
Agaath Jol - van der Hulst 
Oosterstraat 25 
1723 WG Noord Scharwoude 
0226-316955 
E-mail: a.jol1@quicknet.nl 

 
 
 
Algemeen en communicatie 
Jany Kos - Droog,  
Dorpsstraat 246, 
1722 EA Zuid-Scharwoude, 
Tel: 0226-315333 
E-mail: msvolharding@gmail.com 
 
 
 
 
 

Voorzitter 
Fred de Bruijne 
Koperwiek 12  
1722 DA Zuid Scharwoude 
Tel: 0226-314991 
E-mail: fredair@live.nl 
  
Secretaris en vicevoorzitter 
Cor Poland, 
De Strook 32, 
1767 BX Kolhorn, 
Tel: 0224-533302 
E-mail: cj.poland@quicknet.nl 
 
Penningmeester  

Piet Bruijn 

Dorpsstraat 767, 

1724 NM Oudkarspel  

Tel: 0226-314236 

Email: pietnel@live.nl 

http://www.watersportver.blogspot.com/
mailto:popall@quicknet.nl
mailto:fredair@live.nl
mailto:cj.poland@quicknet.nl
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De redactie behoudt zich het recht voor  

om ingezonden kopij aan te passen. 

Voorwoord van het bestuur  
 

Beste watersportvrienden en -vriendinnen 
 
Nu ik dit op papier zet besef ik dat ons vaarseizoen al weer een heel eind 
gevorderd is. Het weer van deze zomer 2016 had vele ups en downs. Ho-
pelijk hebben jullie tussen de buien door kunnen genieten: wij wel! 
Onze eerste sloepentocht heeft inmiddels plaatsgevonden op zaterdag 9 
Juli. Over het aantal deelnemers (18 personen) kunnen we tevreden zijn. 
Het is zonder meer een goede basis voor een succesvol vervolg. Op pa-
gina 19 van deze ToplichtD treft u hiervan enkele foto’s aan. 
De eerste warme week was week 29: de Nijmeegse Vierdaagse, voor de 
100ste keer!! Uw voorzitter was één van de 49.000 deelnemers, samen 
met zijn twee kleindochters (12 en 14 jaar jong), zijn schoondochter (al 
voor de 11e keer) en oudste zoon hebben we een bijzonder fijne week 
gehad en allen hebben de 4 daagse goed uitgelopen! 
Ook week 34 was tropisch warm met als afsluiting Lichtjesavond op vrij-
dag 26 augustus te Broek op Langedijk, georganiseerd door Waterrijk 
Langedijk. Een feestelijke vaartocht vanaf de Broekerveiling door het Dui-
zend-eilandenrijk en via de Achterburggracht weer terug naar de Broeker-
veiling. 
De periode van vergaderen en plannen maken voor de komende maan-
den en volgend jaar staat weer voor de deur. We hebben in 2017 een jubi-
leum: 40-jarig bestaan van W.S.V.L.! 
Voor nu wensen wij U allen een mooie nazomer en herfst.     

 
Uw voorzitter Fred de Bruijne. 
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Van de redactie 

 
Wat een mooi seizoen hebben we achter de rug. Hoewel het mooie weer 
langzaam op gang kwam, werd het in juli een stuk aangenamer en kregen 
we als goedmaker nog een hittegolf in september op de koop toe! Zelf 
waren Hans en ik al vroeg op pad met de Specht. Meteen na de openings-
tocht met Hemelvaart hebben we vanuit Medemblik de oversteek gemaakt 
naar Friesland om vervolgens via de provincies Groningen, Drenthe, 
Overijssel en de Flevopolder weer in het Noordhollandse Medemblik te-
recht te komen. Van de vele regen hebben we weinig last gehad. We voe-
ren voor de buien uit of lieten ze juist achter ons. Wél hebben we een paar 
heel koude nachten gehad. Nou, dat is goed voor een lekker glas rode 
wijn en dan vroeg naar bed. 
  

Heel bijzonder 
mogen we het wel 
noemen dat tij-
dens onze vakan-
tie, die twee 
maanden duurde 
en waarin we 500 
km hebben geva-
ren, gezelschap 
kregen van onze 
vrienden die in 
beginsel twee 
honden aan boord 
hadden. Na een 
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paar weken werd dit echter uitgebreid met een vijftal puppy’s waarbij we 
tot onze grote verrassing twee hondjes kregen aangeboden. Nu hebben 
we de zorg voor onze Jansen en Tilanus en hopen dat het varen ze in het 
bloed zit en dat ze graag mee gaan met de boot. We hebben ze al een 
paar korte tochtjes mee gehad en dat ging prima. Een stel fijne scheeps-
hondjes dus! 
 
Terwijl ik dit stukje schrijf zullen de meeste watersportvrienden hun boot 
wel al winterklaar hebben of naar de stalling hebben gebracht. Zelf vertoef 
ik nog een tijdje aan boord omdat ik longontsteking heb en op de boot fijn 
mijn rust kan nemen. Waar een boot al niet goed voor is… 
  
Jacques en ik mochten ons verheugen op behoorlijk veel en mooie kopij, 
zodat we met gemak deze ToplichtD kunnen vullen. Dat is fijn en geeft 
ook aan dat ons verenigingsblad leeft onder de leden. Binnenkort ontvan-
gen jullie van ons een enquête waarin we vragen waarmee ons blad ver-
beterd en/of uitgebreid kan worden. Hopelijk laat een ieder zijn licht over 
ToplichtD schijnen zodat het nòg meer een blad wordt voor en door de 
leden. Maar eerst even een blik werpen in dit exemplaar, waarin we mooie 
reisverhalen en ervaringen van onze watersportvrienden mochten op-
schrijven. We wensen jullie veel leesplezier toe! 

 
Nancy Gelderman, redactie ToplichtD 
 

 
E-mail: info@klaas-mulder.nl   /  website: www.vetusmotor.nl 

 

 
Van het een komt het ander 

 
Als je eenmaal met varen in aanraking komt lijkt 
het wel of je besmet wordt met een virus. De 

mailto:info@klaas-mulder.nl
http://www.vetusmotor.nl/
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klachten zijn: rust, ruimte, golven, water, zon, genieten, wind, vrijheid en 
nog veel meer. Het enige medicijn wat helpt is een boot, klein of groot, wit 
of groen, staal of polyester, benzine of diesel, binnen of buiten besturen, 
het enige wat tegen het virus helpt is een boot.  
Zo zijn wij dus ook besmet geraakt en zijn begonnen met een rubberboot. 
Na het peddelen kwam er een kleine Rib met een platte bodem en motor-
tje van 15pk, zonder stoel, bank of enige andere luxe.  De volgende werd 
een Rib met een bankje erin en 45pk, wat een luxe was dat. Maar ja, toen 
raakten ook de kinderen besmet met het virus en moest er een band ach-
ter aan. Waterskies, wakeboard en kniebord werden aangeschaft, dus U 
raadt het al er kwam ook een snellere boot. Het werd een Consoleboot 

met 75pk met voor 
moeders een zon-
nedek. Op een trailer 
achter de auto en 
met 3x steken 
schuin door de ga-
rage via de achter-
tuin in de fietsen-
schuur, ons eigen 
boothuis (zonder 
water). 
Kleine kinderen wor-
den groot en beslui-
ten zelf op vakantie 
te gaan wat een lo-
gisch gevolg is. Dus 
ja, toen hadden wij 
de caravan en boot 

met alle accessoires voor onszelf. We waagden de volgende stap naar 
een grotere boot waarop we met het hele gezin konden slapen maar die 
we ook nog konden gebruiken om te waterskiën. Het werd een speedkrui-
ser, een Jeanneau Leader 805 met een groene kap. De kleur niet onze 
eerste keus maar de geweldige rondzit bovenop was prachtig en trok altijd 
veel bekijks. De marifoonpapieren werden gehaald en de boot kreeg een 
naam “De Tesselaar”. 
 

U voelt het waarschijnlijk al aankomen, de boot is verkocht. Het snel varen 
hebben we nooit gedaan met deze boot. Hier in de omgeving is er weinig 
snelvaar gebied en naar het IJsselmeer is al een dag varen, het weekend 
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heeft voor ons maar 2 dagen en de kids hebben het druk met werk, 
school, vrienden en de liefde. Ze willen graag mee maar een lang week-
end is altijd moeilijk te plannen. Het besturen van deze boot vergde altijd 
veel aandacht, 5 seconden je handen van het stuur en we lagen in het 
riet. De wind kon ook altijd een grote spelbreker zijn en met regen speel-
den we zelf voor ruitenwisser. De boot is een week na onze zomervakan-
tie verkocht en de nieuwe eigenaar is er erg blij mee.  
Onze speurtocht naar een rustig varende boot is afgelopen weekend posi-
tief geëindigd. We zijn op meerdere typen boten geweest om te kijken, 
proeven, varen en om te ervaren. We zijn er helemaal uit en zijn nu de 
trotse eigenaar van een Baarsma Vlet 980. Deze week gaat hij uit het wa-

ter, de romp wordt geschilderd, marifoon ingebouwd en nog wat andere 
klusjes worden geregeld. Deze winter blijft hij in Grou binnen liggen bij de 
makelaar en het volgende vaarseizoen varen we de boot richting de 
Broekhorn. Laat de winter dus maar snel komen want wij zien nu al uit 
naar het voorjaar 2017!!!! 
Zo ziet u maar, van het een komt het ander! 
Wij wensen iedereen nog veel vaarplezier de komende weken.  
 

Groetjes Rob en Marian Tesselaar 
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Uit de pen van…Eby en Toos van der Pol 

 
Beste leden van de  
watersportvereniging 

 
In de vorige editie van ons 
verenigingsblad heeft Jany 
Kos de pen aan mij over-
gedragen en dus moet ik 
nu wel wat gaan schrijven. 
Zoals jullie weten ben ik 
Indisch. Er is nog wel een 
verschil tussen een Indo-
nesiër van Indonesische 
afkomst en Indisch zijn. 
Indische Nederlanders, ook 
wel afgekort tot Indisch of 
Indische, zijn Nederlanders 
afkomstig uit de voormalige 
Nederlandse kolonie Ne-
derlands-Indië, het huidige 
Indonesië. Nogal wat men-
sen vragen zich af wat ei-

genlijk het verschil is tussen Indische en Indonesiërs. Met een paar drup-
pels Indisch bloed is men al Indisch oftewel Indo, dat weer een afkorting is 
voor Indo-Europeaan. 
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We spreken over Indonesiërs als we het hebben over de oorspronkelijke 
bevolking van Indonesië, bijvoorbeeld Javanen, Sumatranen, Balinezen. 
Tot de Indische Nederlanders behoren niet alleen de ‘mengelingen’ ofte-
wel Indo-Euro-peanen, maar ook volbloed Europeanen/Nederlanders die 
in Nederlands-Indië zijn geboren of opgegroeid zijn in Nederlands-
Indische cultuur. 
Vijf jaar na ondertekening van de akte van Soevereiniteitsoverdracht ver-
trokken we met ons gezin naar Nederland. Mijn 10e verjaardag heb ik nog 
daar gevierd. Wij vertrokken met de Johan van Oldenbarnevelt – een 
schip van de KNSM – van Jakarta naar Nederland. Na drie maanden in 
Elshout in een pension te hebben doorgebracht, verhuisden we naar ’s 
Hertogenbosch. 
Na mijn schoolopleiding te hebben vervuld, ging ik naar de Koninklijke 
Marine en werd beroepsmilitair. 
In ’s Hertogenbosch ontmoette ik een hééél lief meisje.  
Haar naam: Catharina Jantina Geertsema, bij de club beter bekend als 
Toos. In 1966 trouwden wij 
en uit dat huwelijk werden 
twee kinderen geboren: 
Edwin (1967) en Jolanda 
(1969). 
In 1978 kochten we ons 
eerste bootje – een Suc-
ces kruiser –  8 meter lang 
en een diepgang van 80 
cm. Nou dat wérd dan ook 
een succes, want we heb-
ben er maar liefst 11 jaar 
mee gevaren. In 1989 ver-
kocht ik ons bootje aan 
een collega van mij en 
kocht onze huidige boot. 
Na een heleboel te hebben 
verbouwd zijn we nu te-
vreden en varen met veel 
plezier met ons bootje. 
In 1990 hebben we ons als 
lid aangemeld bij de WSVL 
en hebben het tot nog toe altijd gezellig gevonden. Ook het afgelopen 
weekend was weer fantastisch. 
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Wij willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om de mensen die 
dit steeds weer zo perfect organiseren te danken voor al hun inzet en vrije 
tijd die zij er aan geven. 
De pen wil ik graag doorgeven aan Bram Wijnand van ms Bacchus. En 
Jany, jij bedankt dat ik dit heb mogen doen. 
 

Hartelijke groeten van Toos en Eby van der Pol 
 
 
 

 

 
 

 
Sluitingsweekend van de WSV Langedijk  23 t/m 25 
september 2016 
 
Zoals gewoonlijk wordt het actieve vaarseizoen bij de WSV Langedijk af-
gesloten met een sluitingsweekend. Voor ons, Jaap & Cobi Crezee van de 
Maritiem maar ook onze vrienden Jos en Mieke van den Outenaar van de 
Dobber, was het de eerste keer dat wij erbij konden zijn. 
Vrij laat ontvingen wij de uitnodiging en het programma van Jany, maar 
het zag er veel belovend uit. 
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Maar nu het weekend, het 
weer werkte goed mee. 
Wij begonnen op de vrij-
dagavond met een gezelli-
ge bijeenkomst in het ha-
vengebouw van Broek-
horn. Hier waren al ver-
schillende leden aanwezig, 
allen met de boot gearri-
veerd. Gevolg was dat van 
diverse boten extra stoe-
len moesten worden aan-
geleverd. De stemming zat 
er vroeg in (dit is wel door 
Mieke gemist, die lag ziek 
op de Dobber) 
Onze voorzitter opende de 
avond met een korte sa-
menvatting van wat er ons 
te wachten stond.  De ca-
tering was perfect.  
10 uur ’s avonds gaf voor-
zitter Fred de Bruijne aan 
dat de bar ging sluiten, 

zodat iedereen de volgende ochtend fris en fruitig en op tijd zou vertrek-
ken. Cor vulde dit aan met informatie over de te kleine ligplaats aan de 
Kwakelkade. Oplossing 
was afmeren achter het 
politiebureau voor de res-
terende boten. 
Zaterdag rond 10 uur ver-
trokken de eerste boten. 
Om half twaalf was ieder-
een in Alkmaar aanwezig. 
Mieke was weer bij de 
mensen, maar nu was Jos 
geblesseerd. Hij dacht ’s 
avonds dat hij nog 18 
was, de hond uitlaten, 
over een hekje springen, 
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ja dan weet je het wel!!!!! Sturen, eten, drinken ging nog wel, lopen een 
stuk minder. Om 12 uur was het Beatles Museum besproken. Hier kregen 
we van een zeer bevlogen eigenaar een uitgebreide rondleiding met fan-
tastische uitleg. Het was een leuke terugblik op onze jeugdjaren. Dit mu-
seum is zeker voor herhaling vatbaar. 

’s Middags 
rond 15.00 
uur ver-
trokken we 
richting Aker-
sloot, naar de 
jachthaven 
ARZV. De 
meeste 
schepen 
vonden een 
plekje aan de 
buitensteiger. 
Verzamelen 
op het gras-
veld om ge-
zellig geza-
menlijk bij te 
kletsen, on-
der het genot 

van een drankje en hapje. Voor ons was het een uitgelezen moment om 
iedereen van de vereniging beter te leren kennen. De middag vloog om, 
om half zes werden we verwacht voor het diner. Dit vond plaats in het 
leslokaal van de ARZV. De tafels waren keurig gedekt door Irma van club-
restaurant De Roef. Het leslokaal bleek met 43 deelnemers wel erg vol 
(en warm) waarna we toestemming van de havenmeester Roel kregen om 
ook de bestuurskamer te gebruiken. 
Het eten werd met behulp van enkele clubleden uitgeserveerd. Het bleek 
meer dan voortreffelijk en erg veel. Kok Hugo heeft, zoals gewoonlijk, erg 
zijn best gedaan. De sfeer was zowel in het leslokaal als in de bestuurs-
kamer geweldig. De bestuurskamer bleek ook de ‘moppenkamer’ te wor-
den, er is wat afgelachen. Op zijn Westfries blijkt een goed vertelde mop 
nog leuker. 
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Na het eten kregen wij een ‘moeilijke’ algemene ontwikkelingstest!! Deze 
werd gewonnen 
door Marleen de 
Bruijne. Rond 
half tien was 
alles opgeruimd, 
de koffie op, en 
vertrokken we 
weer naar onze 
boten en een 
aantal diehards 
ging op het be-
kende grasveld 
nog even door, 
ondersteund 
door de nodige 
spiritualiën. In 
de loop van de 
nacht kwam er 
meer wind, 
waardoor een aantal boten zijn verkast.  
De volgende morgen rond half 10 werd op het grasveld koffie gedronken, 
nagepraat, afscheid genomen, waarbij brokkenpiloot Jos ook aanwezig 
was. Daarna vertrokken de eerste boten. Jos en Mieke hoefden niet terug 
te varen, zij lagen in hun eigen box. 
De Anmara bleek ’s nachts flink wat water onder de motor te hebben ge-
kregen. Jaap heeft geregeld dat dit bij de havenmeester eruit gezogen kon 
worden (bilgewater). Ook Johan geadviseerd om de schroefasafdichting 
aan te draaien en van voldoende vet te voorzien. In haven Broekhorn 
bleek dit geholpen te hebben. Eind goed al goed. 
Resultaat: wij kunnen terugkijken op een geweldig weekend, wat zeker 
voor herhaling vatbaar is. Maandag bleek het met Jos niet zo goed te 
gaan, toch naar de dokter en ziekenhuis. Verder behandelen bleek nood-
zakelijk. Wordt vervolgd. 
 

Vriendelijke groeten, 
Jaap en Cobi Crezee, Jos en Mieke van den Outenaar 
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Op zaterdag 19 november sluiten wij samen het seizoen weer 
af onder het genot van een drankje en een hapje. 

 
Locatie : De Overbrugging  
Dr. Wilminkstraat 16 
1723 XN Noord-Scharwoude  

Aanvang: 16.00 uur is de koffie klaar 

Rond de klok van 18.30 zorgen wij zoals altijd voor het eten. 

Eten/drinken alles is aanwezig en de 
onkosten zijn € 12,50 p.p.  

Na het eten maken we het samen 
gezellig tot ± 22.00 uur. 

Groetjes,  Activiteitencomité Els, Nel, Riet en Jany 

        Graag opgeven vóór 12 Nov i.v.m. de catering. 

Email :msvolharding@gmail.com/0633588355 

18 Maart 2017 Openings middag/avond: zet alvast op de kalender ! 
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Reisverslag Tine en Theo Jonker  Waarland-Leer 
(Duitsland) 
 
Opnieuw zijn we verrast door een prachtig reisverslag van Tine en Theo 
Jonker uit Waarland. De reis ging van Waarland naar Leer in Duitsland en 
heeft geduurd van 27 juni tot 27 juli. Gezien de oorspronkelijke lengte van 
16 pagina’s hebben we in overleg met Tine en Theo besloten er één pas-
sage uit te kiezen. Het gehele verhaal zal jullie door Jany Kos worden 
toegestuurd via de mail en zal ook te lezen zijn op onze website 

 
Het Veenpark in  
Barger-Compascuum. 
Zondag 3 juli 
 
Gisteren vertelde de havenmeester, dat de spoorbrug van het museum-
treintje, om half elf naar beneden is en we dan zo het park op kunnen lo-
pen. Tickets hebben we ook bij hem gekocht, dus gemakkelijker kan het 
niet. Maar als we op tijd bij het bruggetje staan, is het nog niet naar bene-
den. Na een kwartier wachten bel ik het Veenpark maar eens op. De juf-
frouw vertelt dat dit wachten niet gebruikelijk is en waarschuwt iemand. Na 
vijf minuten komt er inderdaad iemand op de fiets, die de brug bedient. Hij 
heeft gelijk een gezellig excuus, waarom de brug nog niet omlaag was. De 
stoomtrein was nog niet op druk, personeelsgebrek, en toen heeft hij maar 
snel ‘even de fiets bij de kop gepakt’ en is hiernaartoe gekomen. Bedankt! 

We zullen eerst naar 
de achterkant van het 
park lopen, daar zijn 
de plaggenhutten. 
Maar onderweg valt 
er een enorme re-
genbui. Snel gaan we 
bij de klompenmaker 
naar binnen. Die is 
net bezig een enorme 
plak hout van zijn 
bast te ontdoen en 
door de midden te 
hakken. De lintzaag-

machine die er staat mag hij niet meer gebruiken, die is te onveilig. Dat 
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betekent wel dat hij dit hakken nu zelf moet doen en dat kost pure kracht. 
We krijgen wat uitleg over het maken van de klompen en als het weer 
droog is, gaan we verder. We komen eerst langs het pannenkoekenhuis 
en nemen koffie met gebak. Heerlijk smaakt het, en de regen doet ook nu 
weer flink zijn best, dus we zitten hier goed. Als de  
regen is gestopt gaan we 
naar het plaggendorp. De 
huisjes zijn klein, laag en 
donker. De mensen en de 
beesten leefden in dezelfde 
ruimte. Opstaan als het licht 
is en naar bed als het weer 
donker is. Naarmate het 
veen vaker gebruikt werd in 
de industrie en voor huis, tuin 
en keukengebruik, kwam er 
ook meer luxe in dit gebied. 
De huisjes worden groter, 
lichter en luxer. Het is leuk om te zien. Bij de school zijn nog veel leuke 
buitenspeeltjes, die gedaan kunnen worden. Touwtjespringen, hoepelen, 
puzzelen. En ook de kerk is open. Willen we nog een preek? Hoeft van-
daag niet. 
We gaan een kopje koffie drinken op het terras en zorgen dat we op tijd 
op het stationnetje zijn, om met de trein naar de veenafgraving te gaan.  
 
 

Het treintje rijdt met een ma-
tige snelheid door het park en 
onder de tunnel door. In het 
veengebied grazen schapen 
en geiten en regelmatig loopt 
er een dier voor de trein op 
de rails.  De machinist pro-
beert ze met de bel aan de 
kant te jagen, maar ze geven 
niet erg om de haast van de 
machinist. Bij een stationne-
tje in het veen stopt de trein 
en de machinist neemt ons 

mee over de brug naar de afgravingen. Hij vertelt over het veen en doet 
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voor hoe een turf gestoken wordt. Vandaag de dag wordt turf nog steeds 
als brandhout gebruikt. Na de demonstratie gaan we met de trein weer 
terug naar het centraal station. Op de terugweg naar de boot komen we 
nog langs het harmonium-museum.  

We worden daar hartelijk 
ontvangen en zien zo’n 250 
harmoniums. Er wordt door 
de mensen enthousiast over 
verteld en menig harmonium 
wordt even bespeeld. Er zijn 
wat harmoniums doorge-
zaagd zodat je kunt zien, hoe 
het mechanisme werkt. En 
de ontwikkeling van het ap-
paraat. Met een register of 
twee en zelfs met drie. Later 

kwamen de pedaalnoten erbij. Maar er staat ook een apparaat wat na een 
druk op de knop muziek maakt als een straatorgel. Bijzonder. Over vijven 
lopen we pas het museum uit en gelijk komt de havenmeester naar het 
hek. Eerst maar even het havengeld betalen en dan doet hij het hek open. 
Dat is prima natuurlijk. Sorry dat u op ons heeft moeten wachten. Maar dat 
vindt hij niet erg, komt vaker voor, maar dan zitten de mensen vaak op het 
terras. We lopen terug naar de boot en drinken een borrel op de Maritiem. 
Daarna wat eten en heerlijk onder de douche, die onder het harmonium-
museum is gemaakt. ’s Avonds luisteren we naar de voetbalwedstrijd en 
gaan op tijd naar bed. Mooie dag geweest, mooi slapen nu. 
Welterusten! 
 

Tine en Theo Jonker 

 
 
Bootverzekering 
 
Dit jaar ben ik aan de gang gegaan met mogelijke bezuinigingen op gas 
en licht, abonnementen en verzekeringen. Er valt heel veel te halen! 
Bij de bootverzekering echter kwam ik niet veel verder, want de verzeke-
raar die we hebben bleek goedkoper dan een maatschappij die overal 
scherpe prijsafspraken heeft lopen bij diverse verzekeraars.  
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Nu vraag ik me af: willen jullie als booteigenaren met mij en de andere 
watersportleden delen bij welke verzekeringsmaatschappij je boot verze-
kerd is en wat je ervoor betalen moet? 
Ik denk dat het wel nuttig is, om als een soort consumentenbond, de prij-
zen en voorwaarden naast elkaar te leggen en er een vergelijking mee te 
maken. 
Wat er voor nodig is: 

 Type boot 

 Lengte van de boot 

 Brandstof 

 Te behalen snelheid 

 Verzekeringskosten  

Wil je meewerken aan dit onderzoekje stuur dan een mailtje naar:  
gelderreijden@live.nl 
 
Ik zal alleen de bovenstaande gegevens vermelden, zonder een naam of 
bootnaam te vermelden. 
Hopelijk krijg ik veel berichten zodat we op een objectieve wijze de verze-
keringskosten naast elkaar kunnen leggen en wellicht zo hier en daar aar-
dig wat geld kunnen besparen, wat we dan weer aan onze boot kunnen 
besteden. 
Alvast bedankt! 

Nancy Gelderman 

mailto:gelderreijden@live.nl
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Sloepentocht 
9 juli 
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Kosten lidmaatschap, vlag, adverteren 
 
 
Contributie   per jaar   €  30,- 
Inschrijfgeld   eenmalig   €  7,50 
Verenigingsvlag  per stuk   €  8,50  
Adverteren   leden       gratis 
    niet-leden (1/8 pagina) €  2,50 
  
Advertenties bedrijven  Op aanvraag    
 
 
Betalingen  WSVL  RABOBANK  NL 50 RABO 017 0048 691           
               t.n.v. WSV Langedijk 
 
Nieuwe leden: Clydd van der Jagt, Magnolialaan 17   

1834 KA st. Pancras  

Cees Stoop. Dr. Bloemstraat 8  

1641 LK Spierdijk   

 

Totaal leden   86   

 

    
Activiteitencommissie  
Nel Bruijn       06-38375775 
Els Guit       0226-314646 
Jany Kos-Droog              0226-315333 /06-33588355 
Riet Vogels       0226-312311 
  
 
 
 
Bestuur Stichting Recreatiehaven Broekhorn   
Fred de Bruijne  Voorzitter   0226-314991   
Cor Poland    Penningmeester  0224-533302   
Agaath Jol-van der Hulst       Secretaris            0226-316955 
Kees Stofberg   Technische dienst  0226-318067 
Jaap Crezee   Havencoördinator  072-5713495 
 


