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Deze keer ziet de Wimpel er weer anders uit. De reden 

daarvan is dat we zijn veranderd van de makers ervan. 

Het was een hele klus om dit in een tijd van 4 weken 

voor elkaar te krijgen, maar het is gelukt. We blijven het 

blad gewoon 2 keer per jaar uitgeven om de leden die 

geen internet hebben ook te bereiken. Maar nu even 

naar de orde van de dag. De kaarsjes branden weer en 

de temperatuur is er naar om lekker binnen te zitten. 

Wat de vereniging betreft hebben we een goed jaar 

achter de rug, met diverse activiteiten vanuit de EC en 

de vrijwilligers. De klusdagen werden goed voorbereid Henk Koelewijn

door Bram Florison en Kees Oudshoorn en er werd 

geholpen door welwillende leden die het terrein weer 

in een ‘op en top’ conditie brachten. Hulde hiervoor. De 

EC avonden werden weer goed verzorgd en bezocht. 

Alleen jammer dat de reanimatiecursus dit jaar niet 

door kon gaan wegens teveel afzeggingen, jammer, 

want het o zo belangrijk om deze cursus te doen. Laten 

we met z’n allen de vereniging houden zoals hij nu is, 

vriendelijk, verdraagzaam en gezellig. Ik wens iedereen 

hele fijne feestdagen toe en een voorspoedig 2017.

Van de voorzitter



Deze keer een wat jonger lid van de Kooihaven familie. 
Nick is 6 augustus 1991 geboren in het voormalige AZL 
te Leiden. Hij en zijn vrouw kennen elkaar al zo’n 10 jaar 
en zijn ongeveer 3 jaar samen. In februari van dit jaar 
zijn ze in het huwelijksbootje gestapt, ze hebben een 
zoontje van 14 maanden met de naam Jax.

In de Roef met .... 

Nick van Kins
Na 8 jaar St. Jozef basisschool, aan de Oppenheimstraat, 
ging Nick naar het Bona aan de Burgravenlaan en heeft 
daar 4 jaar MAVO gedaan. Nick was toen16 jaar en had 
de school wel gezien Hij wilde gaan werken. 
Bij Liander vond hij een baan als 
hoogspanningsmonteur en bleef gedurende 6 jaar 
1 dag in de week naar school gaan. Nick werkt met 
kabels in de grond want de hoogte in als je hoogtevrees 
hebt.... Hij werkt nu al zo’n 10 jaar bij Liander heeft het 
prima naar zijn zin. 

De landen die hij met z’n ouders heeft bezocht zijn 
er best wel veel, zoals Frankrijk, Oostenrijk, 

Zwitserland en Spanje, wintersport is 
favoriet.
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En nu de 10 lastige vragen ook voor Nick.

1. hoe lang ben je lid van de kooihaven?
Nu ongeveer 2 jaar en sindsdien ook een ligplaats.

2. is dit je eerste schip?
Dit is niet mijn eerste boot, ik heb hiervoor een aantal 
kleinere bootjes gehad maar dit is wel mijn eerste echte 
schip.

3. Wat is de verste reis met je boot geweest?
Dat zij de randmeren en dan met name Spakenburg en 
Elburg.

4. heb je nog ander hobby’s?
Ik hou van vissen en dan op alles wat er langs komt. En 
voetbal. Ik speel bij Rijnland 4e klas en dan alleen maar 
voor het plezier.

5. Wat is het mooiste moment uit je leven? 
Ja, dat is toch de geboorte van onze zoon Jax. 

6. Wat is je beste eigenschap?
Ik wil alles zelf doen, thuis en in de boot en probeer alles 
tot een goed einde te brengen.

7. Wat is je slechtste eigenschap?
Ik heb soms wat weinig geduld, als het niet zo gauw lukt 
dan geef ik met een uur toch maar op.

8. hoe kom je aan de naam van de boot?
Jax Abel dit is een naam van een persoon uit een TV 
serie over een motorclub in Amerika Sons of Anarchy.

9. Wie zou je wel eens willen ontmoeten?
Ik heb eigenlijk geen idool of zo, maar ik had graag 
André Hazes wel een keer willen ontmoeten.

10. Waar zou je met je schip nog eens naartoe willen 
varen?
Het maakt mij niet zo gek veel uit, Groningen of Zeeland 
zou mij heel mooi lijken.

Dit was het wel en wee van Nick van Kins.
Let op! Misschien ben jij de volgende keer wel aan de 
beurt voor een interview.

Uw verslaggever Henk Koelewijn
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op 28 oktober werden we blij verrast door de 
grote opkomst van de leden naar de kaartavond. 
maarliefst 21 personen waren aanwezig. het was 
weer een gezellige avond met veel mooie prijzen. 
er werd weer veel gelachen maar ook heel serieus 
gekaart want wie wil nou niet de 1e prijs winnen?

Afsluiting vaarseizoen 2016

Uiteindelijk werden de prijzen als volgt verdeeld:
Bij het klaverjassen: 1e prijs Henk Sinteur met 5241 
punten, 2e prijs Manus Mink met 4916 punten, 3e prijs 
Bart Kret met 4910 punten.

En de gelukkigen bij het jokeren: 1e prijs Ellie 
Steenbergen met 280 punten, 2e prijs Marja Sloos met 
319 punten en de 3e prijs ging naar Bea Sloos met 394 
punten. Alle prijswinnaars gefeliciteerd.

Henk Koelewijn

8
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Na jaren van stilstand en weinig of geen verloop is er dit jaar een iets groter verloop in de haven. Dit jaar kwamen er 
gaandeweg het jaar 6 ligplaatsen vrij. Met name bij de grotere boxen was er dit jaar verloop. De redenen zijn divers 
maar de meesten kwamen vrij omdat deze leden stopten met hun hobby. Dat is spijtig maar aan de andere kant 
is dit ook een te verwachten ontwikkeling. Hoort bij de vergrijzing van de watersport. Toch blijft het jammer dat 
mensen om wat voor reden dan ook moeten stoppen met hun hobby. Het zijn allemaal gezellige en goede leden en 
we zullen ze dan ook missen in de haven. Allen hebben wel aangegeven dat ze graag lid willen blijven om nog deel 
uit te kunnen maken van de evenementen en andere gezellige bijeenkomsten.
Hoe dan ook, we zaten met zes lege plekken en wil je de huur aan de gemeente kunnen blijven betalen dan moet 
de haven wel vol liggen. De wachtlijst met belangstellenden voor de haven is niet meer zo lang als voorheen, de 
meesten willen wel op de lijst staan maar hebben acuut geen belangstelling voor een box op korte termijn. Tot nu 
toe hebben we al drie nieuwe leden blij kunnen maken met een vrije box. 

er zijn nog drie boxen vrij!

Dat zijn Box 2 afm 10x4.6 m, Box 8 afm 12x4.5 m en Box 10 afm 12x3.7 m. Misschien zijn we iemand vergeten dus als 
u lid bent en u graag een box wil van die afmeting, of als u van plan bent om een grotere boot te gaan aanschaffen, 
laat dit dan z.s.m. weten. Ook als u iemand kent die een ligplaats zoekt kun u diegene met ons in contact brengen 
zodat we weer een watersporter blij kunnen maken met een ruime box in een mooie haven met een gezellige 
vereniging. Contact opnemen kan via het secretariaat 
telefonisch 071-5124270 of mail info@kooihaven.nl en info@kooihaven.com 

Henny Visser

Ligplaatsen Kooihaven
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CROWNYACHT.NL 

Doeswerf 4  2351 ST  LEIDERDORP   

071 5895190   

De Corona serie is een lijn cabrioletjachten leverbaar in de lengtes 10, 11 en 12 meter.  

Met een eigentijdse look, gebouwd volgens een moderne bouwwijze, voor een scherpe prijs. 
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Zondag 8 januari Nieuwjaarsreceptie (Ark) 15.00-18.00 uur

Dinsdag 7 maart Ledenvergadering bij WVL Leiden 20.00 uur

Zaterdag 1 april Klusdag Haven 9.00 uur

Vrijdag 7 april Kaarten en Jokeren (Ark) 20.00 uur

Woensdag 19 april Reanimatie (Ark) 19.00 uur

Zaterdag 13 mei BBQ bij de Haven 13.00 uur

Zaterdag 30 september Klusdag Haven 9.00 uur

Vrijdag 27 oktober Afsluiting Vaarseizoen (Ark) 20.00 uur

Vrijdag 15 december Kaarten en Jokeren bij WVL Leiden 20.00 uur

De Evenementencommissie

Evenementen kalender 2017
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De provincie gaat in het voorjaar van 2017 beginnen 

met het renoveren van de walkanten langs het Rijn en 

Schiekanaal. Wij als bestuur wilden daar wel iets meer 

van weten: wat is de bedoeling en wat heeft dit voor 

gevolgen voor onze haven?

Daarom ben ik naar een informatiebijeenkomst 

geweest, om te weten te komen wat ze gaan doen met 

het remmingswerk aan de Schiekant van de haven. 

Het is niet helemaal duidelijk of het remmingswerk 

eigendom is van de Gemeente of van de Provincie. Wel 

is duidelijk dat ze gaan beginnen bij de dikke zwarte lijn 

op de tekening. Dus niet bij het steiger. Dit stuk strekt 

zich uit tot aan de Wilhelminabrug.

Werkzaamheden bij onze haven

Waarom waren wij zo bezorgd over de situatie?

Als het remmingswerk tijdelijk weg zou gaan en er gaan 

grote schepen liggen draaien in de kom dan slipt de 

haven vol.

Wij als vereniging zouden dan voor de kosten opdraaien 

van het uitbaggeren. En dan is niet de bedoeling. Wat ze 

mij vertelden is dat zij (de Provincie) in eerste instantie 

niets aan het remmingwerk doen. Dus dat is dus even 

een opluchting. Maar we blijven in de gaten houden 

wat er gaat gebeuren.

Henk Koelewijn
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Zuid-Holland tocht
De landelijke vereniging de Oude Glorie probeert elk 
jaar in een andere provincie een tocht uit te zetten. Dit 
jaar was de provincie Zuid Holland aan de beurt. Met 
2 andere leden van deze club heb ik de tocht uitgezet, 
daarmee zijn we in oktober 2015 begonnen.
Een hele toer kan ik wel zeggen. Want waar laat je 14 
schepen in een jachthaven midden in het seizoen? Dus 
alles van tevoren afspreken en regelen. De tocht ging 
van Voorschoten via Delft naar Rotterdam. Daarna naar 
de Rottemeren. Via de Zevenhuizen en de Hennipsloot 
naar Gouda. Van Gouda via de Gouwe naar Woerden. 
De Woerdense Verlaat werd ook aangedaan. Op de 
Nieuwkoopse Plassen werden er plekken gereserveerd 
bij jachthaven Akerboom. Via de kromme Mijdrecht de 
Amstel naar de Drecht om uiteindelijk uit te komen op 
de Westeinderplassen. Bij WV de Nieuwe Meer werden 

we hartelijk ontvangen in deze schitterende haven. 
Dan op naar Leiden waar we konden afmeren aan het 
Ankerpark. Daar hebben we 2 dagen liggen pronken 
met veel belangstelling van de plaatselijke tv zender. 
Een stadswandeling door Leiden was een van de 
hoogtepunten, want de deelnemers kwamen o.a. Sneek, 
Dedemsvaart, Kampen en Zaandam. Vervolgens zij we 
weer teruggegaan naar Voorschoten en hebben de 
tocht daar afgesloten bij W.S.V. de Vlietopper met een 
heus captainsdiner. Velen zeiden “een tocht om nooit te 
vergeten” en daar doe je het toch voor. Volgend jaar is 
weer een andere provincie aan de beurt. Waar.....? Dat 
blijft nog even een verassing.

Henk Koelewijn
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In het stukje van de voorzitter zei ik het al: de cursus is 
dit jaar niet door is gegaan. Wat ik ontzettend jammer 
vind, want het zo belangrijk al je weet wat je moet 
doen als er een noodsituatie plaatsvindt. Je vergeeft 
het jezelf niet als je staat te kijken en je kan niets doen. 
Nou vandaar dat wij deze cursus organiseren. Het kost 
je 1 avond per jaar, en de avond duurt ongeveer 2 a 3 
uur. De kosten zijn bij genoeg deelname € 25.- p.p. incl. 
koffie. We hebben een professionele docent die het 
allemaal eenvoudig en begrijpelijk uitlegt. Ook wordt 
de handeling van het AED apparaat behandeld. In de 
hal van de Ark hangt er een en deze is voor iedereen 

Reanimatie cursus

bereikbaar, mocht dat nodig zijn. Aan het eind van 
de avond krijg je een diploma uitgereikt. Dus meld je 
aan voor deze avond en ben voorbereid op eventuele 
noodgevallen. Het aanmelden kan bij mij op tel. 
nummer: 06 - 53398345. In de evenementen kalender 
en op de site staat de datum en de tijd.
Ik hoop weer leden te zien op de avond.

Het bestuur van W.S.V. de Kooihaven wenst iedereen 
fijne kerstdagen en een gezond 2017 toe.

Henk Koelewijn
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  VERF – BEHANG – GORDIJNEN – VITRAGES 
LAMINAAT – VLOERBEDEKKING – VINYL – PVC 
        ZONWERING - WONINGINRICHTING 

STUC- EN SCHILDERWERK 
 

Voor ieder probleem een oplossing 
en deskundig advies! 

 Gespecialiseerd in het op maat maken van gordijnen – vitrages - jaloezieën –  
(twist) rolgordijnen – blinds - shades enz. enz. 

 Schitterende collectie behang van o.a. Eijffinger – Hooked on Walls – Voca. 
 Diverse tapijten van o.a. Parade - Dersimo en Heuga. 
 Grote, uitgebreide collectie van laminaat – PVC - Novilon en Marmoleum. 
 Vakkundige stoffeerders – schilders - behangers en stucadoors. 
 Alle soorten verf in iedere door u gewenste kleur te mengen. 

Komt u gerust eens langs in onze winkel om leuke  
ideeën op te doen. 

        De koffie staat klaar! 
Herenstraat 96      www.verfhuis.nl 
2313 AM  LEIDEN      info@verfhuis.nl 
071-5133150       

Adm. Helfrichweg 7 - 2315 VC LEIDEN
Calculatie: Telefoon 071 - 5212980 / E-mail: calculatie@sloosenzoon.nl

Algemeen: Telefoon 071 - 5211687 / E-mail: info@sloosenzoon.nl
Internet: www.sloosenzoon.nl
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