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Nieuwsbrief Regioteam Delta Noord 
Secretariaat: Hans Mani, email: wg.deltanoord@watersportverbond.com 
 
Nieuwsbrief, verschijnt twee- of driejaarlijks, voorjaar, (zomer) en najaar 
Nieuwsbrief nr. 11.  Voorjaar 2012 
 
Algemene leden vergadering Delta Noord:  woensdag 21 maart 2012. Aanvang 20:00 
u., zaal open 19:30 u.  
Plaats: WV Willemstad, Maritiem Verenigingsgebouw “De Campagne”  
Lantaarndijk 4, Willemstad (naast de vuurtoren)  
gratis parkeerplaatsen zijn direct naast het gebouw beschikbaar. 
Na de stevige uithaal van koning winter in februari (zie onderstaande foto van Dieuwke 
Kasemier van wsv Terheijden) is het mooi om op deze ALV weer de focus te richten op alle 
activiteiten door het water ipv. op het ijs. 
Veel belangrijke punten staan op de agenda, zoals alles wat met het Delta Noord vaarwater te 
maken heeft, een mogelijk haventje aan 10Gemeten, maar ook de veel gewenste 
staandemasten vaarverbinding tussen het Haringvliet naar de Grevelingen. 

 
1. Haringvliet, Hollandsch Diep, Volkerak 
Bedieningstijden Haringvlietbrug 
Deze zijn in vergelijking met het afgelopen seizoen niet veranderd, en zijn te vinden op de 
website van RWS. Voor de volledigheid zijn ze weer opgenomen in deze Nieuwsbrief, 
overgenomen via de rubriek Scheepsvaartberichten (bericht 2011.08326.5) van de website 
www.infocentrumbinnenwateren.nl van RWS. 
 
1 januari t/m 31 maart en 01 november t/m 31 december: 
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> maandag  t/m vrijdag: 
09.30 uur, 10.00 uur, 11.00 uur, 12.00 uur 
13.00 uur, 14.00 uur, 15.00 uur, 15.30 uur 
> zaterdag, zondag en feestdagen: geen bediening. 
Bediening op verzoek minimaal 4 uur van tevoren aanvragen, via de Centrale 
bediening van de Volkeraksluizen, (tel: 0168-47 75 00) 
1 april t/m 31 mei en 01 september t/m 31 oktober: 
> maandag t/m donderdag: 
09:30 uur, 1000 uur, 11.00 uur, 12.00 uur 
13.00 uur, 14.00 uur, 15.00 uur, 15.30 uur 
> vrijdag: 
09.30 uur, 10.00 uur, 11.00 uur, 12.00 uur 
13.00 uur, 14.00 uur, 15.00 uur, 15.30 uur 
18.30 uur, 19.00 uur, 20.00 uur, 21.00 uur 
> zaterdag, zondag en feestdagen: 
09.00 uur, 10.00 uur, 11.00 uur, 12.00 uur 
13.00 uur, 14.00 uur, 15.00 uur, 16.00 uur 
18.00 uur, 19.00 uur, 20.00 uur, 21.00 uur 
1 juni t/m 31 augustus: 
> maandag t/m vrijdag: 
09.30 uur, 10.00 uur, 11.00 uur, 12.00 uur 
13.00 uur, 14.00 uur, 15.00 uur, 15.30 uur 
18.30 uur, 19.00 uur, 20.00 uur, 21.00 uur 
> zaterdag, zondag en feestdagen: 
09.00 uur, 10.00 uur, 11.00 uur, 12.00 uur 
13.00 uur, 14.00 uur, 15.00 uur, 16.00 uur 
18.00 uur, 19.00 uur, 20.00 uur, 21.00 uur. 
De basculebrug over het Haringvliet wordt boven windkracht 7 Beaufort, 
ongeacht de windrichting, niet bediend. 
Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de brugwachter van de 
Haringvlietbrug via het telefoonnummer 0186-65 14 75 of één van de 
sluismeesters van de Volkeraksluizen via het marifoonkanaal VHF-20, of het 
telefoonnummer 0168-47 75 00 of de Regionale Verkeerscentrale Dordrecht, via 
het marifoonkanaal VHF-71 of telefonisch via 0800-023 62 00. 
 
2. Najaarsoverleg van Delta Noord met Rijkswaterstaat 
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Vaargebied Delta Noord 
. Haringvlietbrug. De bediening van de Haringvlietbrug heeft het afgelopen seizoen enkele 
malen tot ernstige problemen voor de watersporters geleid en was dan ook een stevig onderwerp 
in de bespreking. Volgens RWS zijn de klachten nu af doende verholpen en mogen er in het 
nieuwe seizoen geen ernstige storingen meer optreden. De openingstijden van de brug in 2012 
zullen daarom weer normaal zijn. Een belangrijk punt bij storing is de een adequate 
informatievoorziening of beter het uitblijven daarvan. Goede informatie hoe de storing 
afgewikkeld wordt en wat de verwachte storingtijd zal zijn, is zeer belangrijk. Een lichtkrant 
met informatie over de stremming en een informatienummer van de verkeerspost Dordrecht 
zal volgens DN al veel verbeteren. Een elektronische doorvaarthoogte melder zou  ook zeer 
nuttig zijn in geval van een langdurige storing.  Bekeken wordt of aan beide zijden van de brug 3 
moorings kunnen worden geplaatst voor wachtende schepen. RWS bekijkt de mogelijkheden. 
Voor de wens van een drijvende steiger bij Numansdorp zijn geen financiën beschikbaar.  
 
Afgelopen zomer werd de Goereese sluis bij Stellendam langdurig alleen maar bediend bij laag 
water. Door de langdurige droogte in het voorjaar was het peil in het Haringvliet zo laag 
geworden, dat deze maatregel nodig was. Door de zeer beperkte bediening kon zout indringing 
in het Haringvliet tegengegaan worden. Dit was vooral voor van zee komende zeilers een 
onaangename verrassing. Ook hier had een informatiebord kunnen helpen. 
Delta Noord vraagt ook aandacht voor de situatie bij Moerdijk, met meer scheepvaart 
bewegingen voor steeds grotere schepen. RWS bekijkt de mogelijkheid van verkeersbegeleiding 
met radardekking voor het gebied en zal mogelijk de betonning aanpassen.  
. Het knooppuntenboekje wordt weer geactualiseerd en kan worden gedownload. Voor een 
gedrukte versie is jammergenoeg geen geld meer. Om te downloaden, dit kan vanaf de website 
van Varen-doe-je-samen: www.varendoejesamen.nl  , een informatieve website! 
. Voorts meldt Delta Noord de onveilige situatie bij de Hitserse kade aan de noordkant van het 
Vuile Gat in het Haringvliet. Op deze oever liggen een aantal kribben, die slecht te zien zijn en 
bij een wat hogere waterstand onder water komen te liggen. Ook een boot van RWS is er 
opgevaren en RWS wil de kribben dan ook met gele boeien markeren. 
. Haventje Tiengemeten. 
Voor een haven aan de 
oostzijde van  
Tiengemeten is veel 
draagvlak aanwezig: 
gezamenlijk optrekken en 
hoog op de agenda houden 
is daar om belangrijk. Op 
onderstaand plaatje is door 
Paul Kessels, lid 
regioteam Delta Noord, 
schematisch ingetekend 
hoe aan de oostelijke punt 
een haventje aangelegd zou kunnen worden, beschermd door een stenen wal. Deze plek sluit 
goed aan  bij de faciliteiten en infrastructuur van Natuurmonumenten op het eiland. 
Natuurmonumenten, eigenaar van het eiland heeft in gesprekken met Delta Noord  aangegeven 
zeker mee te willen werken aan de realisatie van een haventje en ter aanvulling hierbij het 
bericht, dat de vorig jaar jammerlijk afgebrande herberg herbouwd wordt, grotendeels in de 
oorspronkelijke staat. De verwachting is, dat deze herbouw komende mei klaar zal zijn.  
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RWS is ook voorstander van een dergelijk jachthaventje, maar geven wel de voorkeur om de 
haven juist aan de (zuid)oostzijde te willen aanleggen, daar deze plek beter geschikt is, doordat 
het vaarwater buiten de betonning redelijk diep doorloopt tot op de dijk van het eiland en er 
minder last is van golfslag. Ook Delta Noord geeft daarom de voorkeur aan deze plek. Het grote 
nadeel is echter, dat er op deze kant van het eiland geen enkele faciliteiten zijn en ook geen 
aansluiting op de infrastructuur. Vandaar de voorkeur van Natuurmonumenten voor aanleg aan 
de oostelijke punt. 
. Nu het Kierbesluit alsnog wordt uitgevoerd vraagt DN aan RWS aandacht te hebben voor 
fluctuaties in het waterpeil. Bij laag water kan de vaardiepte in jachthavens problematisch 
worden. Niet bekend is echter hoe de planning over de invoering er uit ziet. 
. De onderwaterplanten problematiek is besproken, mede aan de hand van de door de 
watersportverenigingen verzamelde informatie over omvang en plekken. Duidelijk is dat de groei ervan 
zich voordoet buiten de boeienlijn. Begrijpelijk natuurlijk, het water is daar snel te diep voor de planten 
om daar te kunnen groeien. Onduidelijk is hoe het zich verder zal gaan ontwikkelen. Wellicht dat de 
komende verzilting in het westelijke deel van het Haringvliet verdere uitbreiding in dat deel tegengaat, 
maar dit geldt natuurlijk niet voor de ondiepere delen in het oostelijke deel voorbij de lijn Middelharnis – 
monding Spui, en dat met name in de jacht havens!  
 
3. Haringvliet 
. Vaarverbinding Haringvliet – Grevelingen 
Afgelopen jaar zijn door Groen Service Zuid-Holland olv. Erik Rumpff, een viertal 
bijeenkomsten georganiseerd rond het oude idee van een vaarverbinding Haringvliet-
Grevelingen om te peilen of er draagvlak is voor de verbinding en zo ja, hoe deze gerealiseerd 
zou kunnen worden. Deze mogelijke vaarverbinding kwam naar boven door het onderzoek 
tbv. gebiedsontwikkeling Stellendam-Oost. Bij deze bijeenkomsten kwam veel enthousiasme 
en draagvlak naar boven voor deze vaarverbinding en kon worden geconcludeerd, dat voor de 
realisatie van de vaarverbinding het beste een verbinding kan worden gevonden in samenhang 
met deze beoogde gebiedsontwikkeling.  
Het duidelijke rapport over deze bijeenkomsten is in de eerste weken van december besproken 
en goedgekeurd in de Algemene Besturen van de Natuur- en Recreatieschappen 
Grevelingen en Haringvliet. 
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In het rapport wordt duidelijk ingegaan op het grote belang van zo’n vaarverbinding, die beide 
belangrijke watersportgebieden op veilige wijze moeten verbinden. Het zou dit deltagebied 
aanzienlijk meer aantrekkelijk maken voor de watersport zowel voor de lokale watersport, 

maar vooral ook voor bezoekende schepen!   
Het rapport wijst ook op een zekere urgentie voor de noodzakelijke gebiedsontwikkeling en in 
het kader daarvan kan de vaarverbinding een positieve stimulans geven. Financiering is 
natuurlijk een beduidend probleem, maar bij samenwerking overheid en bedrijfsleven lijkt een 
realisering in een periode van 10 jaar haalbaar. Naast de duidelijke problematiek wat betreft 
het traject waarlangs de vaarverbinding moet liggen met de grote en kleine obstakels daarin, 
moet men ook bedenken, dat het peil in het Haringvliet gemiddeld 10 cm hoger is dan in de 
Grevelingen en ook met 30 cm varieert. Daarnaast is de Grevelingen even zout als de 
Noordzee. 
Vermeldenswaard is ook een actie van het Natuur en Recreatieschap Grevelingen, waarbij een 
groep buitenlandse landschapsarchitecten de afgelopen zomer  de opdracht kregen in een zg. 
Summerschool een totaalontwerp voor de Grevelingen te maken, wat een 
groot aantal verfrissende ideeën, waaronder een nieuw ingerichte 
Grevelingendam, maar ook een kanaal dwars door 
Overvlakkee in het verlengde van het kanaal naar 
Middelharnis, met een gebiedsontwikkeling passende bij de 
kleine binnenwateren 
 
. Natuur en Recreatieschap Haringvliet 
Het bestuur van Natuur en Recreatieschap vermeldt 
dat het Schap dit jaar 25 jaar bestaat. (Tevens is het 
ook 55 jaar geleden dat begonnen is met de aanleg van 
de Haringvlietdam!). Weliswaar zijn de financiële en 
economische omstandigheden er niet naar om dit uitgebreid te 
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vieren, maar wel stelt het schap voor verschillende projecten 25.000 Euro uit lopende 
middelen beschikbaar. Zo is een van deze projecten de financiering van de hierna genoemde 
recreatiekaart. 
. Initiatief “Zicht op het Haringvliet” (ZoH): Recreatiekaart Haringvliet en omgeving 
Vanuit dit initiatief is olv. Monique Banus (Groen service Zuid-Holland) gewerkt aan de 
ontwikkeling van een fraaie folder over de recreatieve mogelijkheden en de natuurwaarde van 
het Haringvliet en de directe omgeving ervan. Het is de bedoeling dat deze recreatiekaart aan 
begin van het seizoen op de belangrijke toeristische plekken beschikbaar komt en de recreant 
wijst op de vele recreatieve mogelijkheden die het gebied te bieden heeft. Jammer is wel, dat 
in deze folder vrijwel geen aandacht gegeven wordt aan de geweldige mogelijkheden van het 
Haringvliet voor de grotere watersport. Wel een rondje Haringvliet op de fiets, maar de 
mogelijkheden om dit per jacht te doen wordt niet beschreven. 
Ook heeft  ZoH zich gericht op de ontwikkelen van een plan voor een knooppuntennetwerk 
op en rond het Haringvliet. Dit netwerkplan is in opdracht van ZoH beschreven in een 
duidelijk boekwerkje. Het gewenste haventje aan de oostpunt van Tiengemeten is onderdeel 
van dat netwerk en een mogelijk ontwerp wordt in het boekje getoond . Dit jaar zal ZoH zich 
vooral inzetten om de realisatie van de knooppunten op gang te krijgen. 
 Belangrijk ook is te weten, dat de provincie Zuid-Holland eind vorig jaar een nota 
“Toekomstig beheer recreatiegebieden” naar de gemeentes heeft gestuurd, waarin blijkt dat de 
voor de Delta Noord wateren belangrijke dienst “Groenservice Zuid-Holland”(GZH) wellicht 
verzelfstandigd zal worden. Dit kan zeker consequenties hebben voor de schappen, zoals 
Natuur en  Recreatieschap Haringvliet. Zo is ook al een persbericht verschenen, waarin  
mogelijke consequenties voor het Grevelingenschap vermeld wordt. De vermelde nota is te 
downloaden van www.zuid-holland.nl.  
. Weerbericht Post Ouddorp via marifoonkanaal 71 
Ook dit jaar kan op het Haringvliet en Volkerak, westelijk deel,  dit uitgebreide en 
informatieve weerbericht weer uitgeluisterd worden via kanaal 71 op de halve uren. Wel 
alleen overdag van 8.00 u tot 20.00 uur. ’s Nachts is Post Ouddorp nl. niet meer bemand. Dit 
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weerbericht is absoluut belangrijk voor de watersport op deze grote deltawateren, met name 
ook voor de zeegaande schepen. De ontvangst was afgelopen jaar uitstekend en dit zou ook 
het  komende seizoen weer zo zijn. Maar mocht men opmerking of vragen over de ontvangst 
hebben, dan het dringende verzoek om dit te doen via één van de leden van regioteam Delta 
Noord. Wel volgen er in april evaluatiebesprekingen over het gebruik van kanaal 71 voor het 
weerbericht. Mochten er daardoor veranderingen plaats vinden, dan zal Delta Noord dit direct 
doorgeven aan de verenigingen 
Om te zien welke kanalen nog meer actief zijn in de regio is bovenstaande figuur van Post 
Dordt (ook al eens eerder in een DN-nieuwsbrief getoond)  ingevoegd. 
. Verzilten Volkerak en Zoommeer.  
Nog steeds is er het plan om het Volkerak en het Zoommeer te verzilten in de strijd tegen de 
jaarlijkse blauwalggroei. Er ontstaat dan echter wel het gevaar van zoutlek naar het zoete 
Haringvliet en Hollandsch Diep en is iets wat voorkomen moet worden. RWS heeft 
onderzoek laten doen naar maatregelen, die dit moeten bestrijden. Afgelopen december 
presenteerde RWS de nieuwe innovatieve technieken, zoals een verbeterde 
bellenscherm/waterscherm in combinatie met en drempel, die goed geïntegreerd kunnen 
worden in  de Volkeraksluizen en succesvol de zoutlek tot een toelaatbaar minimum weten te 
beperken. Er zal dan geen schade optreden aan drinkwatervoorziening en landbouw. Het is 
evenwel nog geen uitgemaakte zaak, dat dit mogelijke verzilten van Volkerak en Zoommeer  
definitief zal uitgevoerd worden. 
. Middelharnis, havenkanaal verzandt 
Er zijn beduidende  klachten over de het ondieper worden van het havenkanaal naar de 
stadshaven van Middelharnis. Leo Rietdijk van regioteam Delta Noord heeft met de 
verantwoordelijke wethouder hierover gesproken. Deze weet van de verzanding en heeft een 
nota opgesteld, die moet leiden tot uitbaggeren. De nota zal in april in de raad besproken 
worden. Financiering kan evenwel een probleem opleveren. 
 
4. Plannendag Haringvliet-Hollandsch Diep-Biesbosch 
Afgelopen december heeft Provincie Zuid-Holland een bijeenkomst georganiseerd, met als 
doel alle redelijk recente plannen voor recreatieve ontwikkeling van het gebied Haringvliet, 
Hollandsch Diep en Biesbosch te verzamelen en zo te proberen meer synergie daarin te 
krijgen. Vele betrokken waren daarvoor uitgenodigd. Ook Delta Noord was daarbij aanwezig. 
Natuurlijk kwam ook “Zicht op Haringvliet, naast vele andere lopende plannen aan de orde. 
RWS besprak hun plannen om in het kader van de vaartijdenwet om de 30 à 50 km een 
vluchthaven aan te leggen of te verbeteren ivm. de rusttijd van de bemanning. RWS heeft hier 
een beduidend budget voor.  
Heel interessant 
daarbij is, dat voor het 
Volkerak de 
Galatheeese haven in 
aanmerking komt. Zie 
hiervoor 
bovenstaande plaatje 
wat deze uitbreiding 
inhoudt. Voorstel 
herinrichting 
Galatheese haven: 
Het is voor de 
recreatievaart heel 
belangrijk, dat bij 
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deze uitbreiding ook rekening gehouden wordt met adequate aanlegfaciliteiten voor jachten.  
Huidige situatie Galatheese haven: 
De Galatheese haven wordt dan in en 
klap aantrekkelijk voor een tussenstop 
op het Volkerak! Delta Noord zal dit 
onderwerp zeker benadrukken in de 
gesprekken met RWS. 
 
De bekende Deltagids voor Zuid-
Holland, Zeeland, Noord-Brabant en 
Antwerpen is nu ook digitaal te 
raadplegen met veel informatie over het 
Deltagebied en oa. een interactieve 
kaart om zelf je vaarroute te plannen, maar ook met een gratis app voor de i-Phone, i-Pad en 
Android-apparaten: www.deltagids.nl 
 
5. Verslechtering onderhoud Brielse meer 
De al jaren durende achterstand in het onderhoud aan het Brielse meer is de vele 
watersportgebruikers ervan een doorn in het oog. Er is ook al veel overleg, onder leiding van 
de stichting Overleg Brielse Meer (SOBM), geweest om daarin orde op zaken te stellen, maar 
heeft  nog weinig opgeleverd. SOBM heeft daarom in februari, samen met nog twee andere op 
het Brielse Meer gerichte stichtingen (“Vrienden van het Brielse Meer”en “Overlegorgaan 
Brielse Meer Noord”)  een duidelijke brief gestuurd naar het Recreatieschap Voorne-Putten-
Rozenburg, waarin met klem aangedrongen wordt om de taakstellende bezuinigingen ten 
aanzien van het Brielse Meer terug te draaien en tonen hun bereidheid om op alle aspecten 
van het onderwerp te willen overleggen. 
 
6. Natura 2000 
Door Natura 2000 Delta Wateren zijn de laatste resultaten van de 
overlegbespreking over consequenties van het beheerplan Natura 
2000 Delta Wateren rondgestuurd naar de leden van de 
klankbordgroep, waarin Delta Noord vertegenwoordigd is door 
Arjen de Vries (vz. Regioteam Delta Noord), die eind dit jaar 
volgens de planning definitief  kunnen worden.  Voor de watersport 
zullen de voorstellen nauwelijks invloed hebben met name te 
danken door de inbreng van Delta Noord in de voorbesprekingen. 
De voorgestelde zoneringen, aansluitend op verbodsgebieden in de Delta Noord wateren, zijn 
beperkt en liggen in ondiep water, niet geschikt als vaarwater. Sommige zoneringen zijn 
bovendien alleen in bepaalde jaargetijden van kracht. 
Wel mag opgemerkt worden, dat de visserij de zoneringsvoorstellen nog veel te uitgebreid 
vinden, omdat ze in het Haringvliet bij het Ventjagersgaatje en bij Stellendam de sportvisserij 
zowel vanaf het water als vanaf de wal beperken. De besluitvorming staat pas voor dit najaar 
gepland, maar of het doorgaat, zeker in verband met alle bezuinigingen, is nog onzeker. 
 
7. Watersportverbond 
Het watersportverbond heeft een overzicht van alle watersportverenigingen in Nederland. 
Hans Mani, lid regioteam Delta Noord, onderzocht welke verenigingen liggen in de regio 
Delta Noord. Deze zijn verzameld in de onderstaande lijst. Die bevat de 48 verenigingen 
aangesloten bij Delta Noord en daarnaast nog 17 andere verenigingen niet aangesloten bij het 
verbond. De 48 verenigingen hebben in totaal 9493 leden, een groei van 0,9 % ten opzichte 
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van 2010. In aantal verenigingen vertegenwoordigen de regio 12,8% van het totaal, in aantal 
leden 9,2%. Het gemiddeld aantal leden per vereniging ligt wat onder het landelijk 
gemiddelde. 
Een nuttige lijst om te kunnen raadplegen: 
Watersportverenigingen in Delta Noord 

per 1 nov. 2011 

Lid van het Watersportverbond 

Overige watersportverenigingen 

Overige jachthavens 

Alblasserdam WV d´Alblasserwaerdt 

WV Alblasserdam 

Barendrecht Marina Barendrecht 

WV Heerjansdam (Jachthaven De Oude Maas) 

Brielle Maritiem Centrum Brielle 

Jachthaven Brielle Yachting 

Jachthaven De Meeuw 

Jachthaven M.H.Tromp Brielle b.v. 

WV Nautica 

Brielse Meer WV Brielle 

Jachthaven De Kruitkreek 

DSVZ De Brielse Maas 

Jachthaven Port Brielle 

WV Hairt Hille 

WV Waterman Heenvliet 

Jachthaven Watergat 

Den Bommel WV Het Bommelse Gors 

Dordrecht Jachthaven Bruggehof 

WV Kon. Dordrechtse R en ZV 

Het Maartensgat 

ZV Dordrecht & Omstreken (Shanty koor?) 

WV Drechtstad 

WV Wantij 

Jachthaven Westergoot 

WV De Kil 

Goudswaard WV Goudswaard 

Heinenoord WV Heinenoord 

Hellevoetsluis WV Helius 

WV Haringvliet 

WV Hellevoetsluis 

Marina Hellevoetsluis (Arie de Boom) 

Marina Cape Helius 

WV Waterman 

Hendrik Ido Ambacht WV Hendrik Ido Ambacht 
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Hitserse kade WV De Hitsert 

Hoogvliet WV Hoogvliet 

Krimpen ad Ijssel WSC Krimpen a/d Ijssel  

WV de Hollandse Ijssel 

Krimpen ad Lek WV Smit Kinderdijk 

WV De Lek 

Lekkerkerk WV Lekkerkerk 

Middelharnis WV Flacquee 

WV Atlantique (Sommelsdijk?) 

Mijnsheerenland WV Binnenmaas (+ WV Eeuwes) 

Moerdijk Watersportcentrum Hollands Diep 

WV Noordschans 

WV Willemstad 

Nieuw Beijerland WV Nieuw-Beijerland 

Nieuwendijk WV De Put 

Numansdorp Marina en Jachtwerf Numansdorp (Veerhaven) 

WV Numansdorp (Dorpshaven) 

Bungalowpark Numansgors 

Oostvoorne Jachthaven Geijsman 

WV Oostvoorne 

Oud Beijerland Jachthaven Oud-Beijerland 

WV Het Spui 

Papendrecht WV Papendrecht 

Puttershoek WV De Waterlelie 

Rhoon WSV  Rhoonse grienden 

Ridderkerk Jachthaven Ridderkerk bv 

WV Sint Joris 

Rotterdam St. Veerhaven   

WV Kon. R. en Zv. De Maas 

City Marina Rotterdam 

WV Ver. Liggers Delfshaven 

WV IJsselmonde 

Museumhavens Oude Haven en  Haringvliet 

R'dam Oceanwide Yachtclub 

WV De Kreek (Zuiddiepje) 

WV Rozenburg 

Schiedam Jachtclub Schiedam 

WV Schiedam 

WV Nieuwe Waterweg 

WV De Nieuwe Haven 

WV De Volharding 

WV Samenwerking 

Stad aan het Haringvliet Jachthaven Atlantica 

Stellendam Marina Stellendam 

Strijenstas Jachthaven Strijensas 
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WV Westhaven 

Vlaardingen WV Vlaardingen 

Zuidland WV Blinckvliet 

Zwartewaal Jachthaven De Witte Raaf 

WV Zwartewaal 

WV De Vijfsluizen 

Zwijndrecht WV Zwijndrecht 

Overigen Catamaranvereniging Hellecat 

Surfvereniging Drechtstreek 

Voornse Windsurfers 

 
DN-Nieuwsbrief op de website van WV Willemstad 
De DN-Nieuwsbrief wordt gastvrij gepubliceerd op de website van de watersportvereniging 
Willemstad, www.wvwillemstad.nl. Klik door naar de DN-Nieuwsbrief via de knop artikelen 
op de homepage. Vermeldt dit svp. ook aan uw clubleden via uw clubblad of website! 
 
De DN-Nieuwsbrief staat onder redactie van Loek Boonstra. 
Voor info of voor te plaatsen berichten: tel: 040-2213758 of email: lboonstra-1@hetnet.nl 
 
 


