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VAN DE REDACTIE
De redactie wenst u en allen en een voorspoedig en gezond en goed vaar jaar
2011 toe.

VAN DE VOORZITTER
Beste allemaal,
We staan weer aan de vooravond van het begin van het vaarseizoen 2011. De vaarkalender
is zo goed als gereed en geeft weer voldoende ruimte voor iedereen om eens een goed
vaarjaar te gaan maken.
Onze eerste thema avond ( maart ) zal zijn voor de zeilers. Neem allemaal je boten en zeilen
mee zodat de experts er eens naar kunnen kijken en we met goed afgesteld materiaal aan
de waterkant verschijnen.
Verder wijs ik jullie nog even op de Modelbouwshow in de Zeelandhallen te Goes. Op 19 en
20 februari a.s. Misschien leuk om met een aantal te gaan. Bespreken dit nog wel op de
volgende clubavond.
H.

VOOR UW AGENDA
CLUBAVONDEN IN 2011
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Donderdag 3 februari

2011 (jaarvergadering)

Donderdag 3maart

2011 ( Thema avond: afstellen van de zeilen )

Donderdag 7 april

2011 ( Thema avond : motorboten )

Donderdag 12 mei

2011

Donderdag 2 juni

2011

Donderdag 7 juli

2011

Donderdag 4augustus

2011

Donderdag 8 september 2011 ( Viering 20 jarig jubileum )
Donderdag 6 oktober

2011

Donderdag 3 november 2011
Donderdag 1 december 2011

OPROEP VAN DE PENNINGMEESTER
BETALING VAN DE CONTRIBUTIE 2011 €30,00 GRAAG voor 1 mei 2011
OP POSTBANK GIRO 0602094
T.n.v. Penningmeester NVM Afd. Krimpen/Capelle a/d IJssel
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MODELBOUWERS Afd. Krimpen/Capelle ad IJssel

Mijn model

Herman van den Dool

Bij het opruimen ( nou ja ) van de zolder kwam ik een plastic krat tegen met daarin nog de
restanten van een Mini Trix spoorbaan. Deze had ik zo’n jaar of 25 geleden nog eens voor mijn
kinderen gebouwd. Dat ding is gesloopt en de wagons, locomotieven en rails in een krat gedaan.
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Dus heb ik maar even tussendoor de rails bij de hoorns gepakt en ben bezig om de baantje in
elkaar te zetten. Best leuk werk. Even iets anders dan de boten.
Je kan zien op de foto’s dat ik toch altijd een zwak blijf houden voor containers. Dus komt er een
kleine containerterminal op. De kraan is al klaar.

BERICHT VAN FIEN v HOUWELINGEN

Fien is per half december 2010 verhuisd naar:
“t Huis te Hoecke”Trivalent
Schaduwrijk 27
3297 SC Puttershoek.
Het lopen gaat hem nog niet zo goed af maar nu met een rollator gaat het beter.
Hij herkent bijna iedereen maar heeft wel 24 uur hulp nodig.
Een kaartje vindt hij fijn om te ontvangen van zijn oud modelbouw vrienden.
Als contact fungeert zijn dochter Mw. Ida de Kovel-van Houwelingen
Mail adres idadekovel@online.nl.
D.G.
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NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MODELBOUWERS
Afd. Krimpen/Capelle ad IJssel

Namens het bestuur nodig ik u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering van onze
vereniging op:
Donderdag 3 februari 2010 aanvang 20.00 uur.

AGENDA:
1. Opening

2. Ingekomen en uitgaande stukken en uitreiking van de prijzen vaarseizoen 2010

3.Notulenc.q.verslag vorige vergadering ( 4 februari 2010)

4. Jaarverslag secretaris

5. Jaarverslag penningmeester

6. Bespreking begroting 2011

7. Verslag kascontrole-kommissie

8. Verkiezing kas-kontrolekommissie aftredend en niet meer herkiesbaar is Wim des
Bouvrie.
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9. Bestuursverkiezing reglementair aftredend en herkiesbaar zijn:
Dick Groenendijk als secretaris en Michiel Rens als bestuurs lid
Kandidaten kunnen zich ingevolge de statuten met in achtneming van (Art 13 lid 3) aanmelden
bij de secretaris.

10. Evenementen en varen c.q. vaststellen (vaar) kalender 2011
11. Rondvraag

13 Sluiting
D.Groenendijk (secretaris)

JAARVERSLAG 2010

EVENEMENTEN.
Het afgelopen seizoen is door onze vereniging medewerking verleend aan de
Koninginnedag/Bevrijdingsdag activiteiten in Krimpen ad IJssel, het zomerfeest in Capelle
Schenkel en een tuinfair bij de Rudolfsteinerschool, daarnaast is ook de organisatie van de
senioren cup wedstrijd via onze vereniging geregeld onze clubleden hebben daar dit maal ook
weer geen slechte resultaten geboekt.
Ook is dit jaar weer een bezoek aan de grote modelbouw tentoonstelling in Dortmund gebracht
door een aantal leden, waar tengevolge van de crisis echter minder uitbundig veel stands
stonden dan voorheen. De clubleden die zijn geweest hebben goed ingekocht en het was
wederom een leuke ervaring en dag het blijft voor herhaling vatbaar.

VAREN
Wederom waren er weer diverse wedstrijden voor zeilschepen in alle klassen gepland deelname
hieraan was behoorlijk. In een ontspannen sfeer werden de diverse heats gezeild. De
motorboten bleven dit jaar wederom het zorgen kindje, je vraagt je wel eens af waarom ontbreekt
het daar aan belangstelling. Deels ligt dit aan de motorbootvaarders zelf die het aflaten weten en
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op vragen van uit het bestuur hoe we het motorbootvaren leuker kunnen maken er het zwijgen
toe doen. Gelukkig waren er dit jaar ook weer enkele fervente zeilers aanwezig, met hun
motorboot aan de waterkant. Want uit eindelijk zijn we toch een modelbouwclub voor motor en
zeilboten . De belangstelling voor onze vereniging is door de diverse activiteiten aan de
waterkant en elders toegenomen. Een woord van dank is hier wederom op zijn plaats aan de
nimmer aflatende inspanning van onze voorzitter als spil van onze vereniging als een echte PR
man, ontvangt hij belangstellenden en wordt niet moe om steeds weer opnieuw uitleg over van
alles en nog wat en te vertellen dat we een leuke club zijn.
Het halen van de boeien ed. ging dit jaar nog beter het schema kwam goed van al hoewel
sommigen de vaarkalender toch beter moeten lezen dan staan de kar ophalers er niet alleen
voor met de kar om vervolgens rugklachten te krijgen na het alleen aankoppelen van de kar..
Ook de container heeft weer de nodige aandacht gekregen en een nieuwe verf laag aan de
binnenkant de oprit is weer perfect dankzij een grote ophogings actie. ( allen die er aan
meegewerkt hebben dank daarvoor.) Onze website is vernieuwd en er wordt goed gebruik van
gemaakt ook is er gestart met het verzamelen van gegevens met afbeelding van schepen in het
bezit van onze leden op en voor deze website.
BESTUUR
Het bestuur heeft sturing gegeven aan en oplossingen verzonnen voor problemen indien deze er
waren in de vereniging een voorbeeld zijn de ingevoerde thema’s op diverse clubavonden. Maar
een vereniging bestaat ook bij de activiteiten welke de leden zelf ontplooien en wensen te
ontplooien en deze kenbaar maken en daar laat men het echter afweten op vragen of suggesties
over hoe of wat met de vereniging te doen wordt niet gereageerd. Kopij voor het club blad mag
de redactie zelf uitzoeken, het bestuur hoopt vurig op meer participatie van de leden bij het
verenigingsgebeuren, zeker als we in 2011 ons 20 jarig bestaan gaan vieren!
LEDEN
Het ledental bestond per 31-12-2010 uit 32 personen. ( 2 leden hebben bedankt om diverse
redenen en 1 lid is geroyeerd door het bestuur wegens het niet nakomen van zijn contributie
verplichtingen)
DE PATRIJSPOORT
Van ons clubblad is afgelopen seizoen regelmatig verschenen en zij het met moeite, wat voor
een groot deel gelukkig te danken was aan redactie en een steeds kleiner geworden groep van
vaste verslaggevers. Langs deze weg dank aan die leden die wel zorgen voor een leuk stukje
proza, al zijn dat wel steeds de zelfde namen. Getracht zal worden het komend seizoen het blad
twee maandelijks te laten uitkomen, dit hangt natuurlijk ook van u als leden af want zonder kopij
geen blad, zoals reeds eerder in dit verslag gemeld.
CLUBAVONDEN
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Deze werden over het algemeen goed bezocht, er werden dit seizoen weer diverse thema’s
behandeld, wat de bouw betrof de springertugs worden een klasse appart ook leuk voor de te
organiseren wedstrijden nu er al zo veel zijn in de club.

VAARLOKATIE Deze is het afgelopen jaar goed onderhanden genomen, er zal tzt wel weer een
lading houtsnippers op het pad gegooid moeten worden voor het seizoen weer begint, maar dat
zal best wel lukken.

D.Groenendijk secretaris

VERRASSING
Henk Tolhoek
Een verrassing is iets waar je niet op gehoopt of gerekend heb, het komt altijd onverwachts.
Of soms heb je er wel eens stiekem op gehoopt.
Zoals in de Sinterklaas tijd, dan denk je, als ik dat nu eens zou krijgen, wat een verrassing als het
dan toch door de Sint wordt afgeleverd.
Zelf ben ik niet zo gecharmeerd van een verrassing, ik wil het liefst zelf de regie hebben.
Ik zal ook altijd mijn spullen nakijken voor ik ga varen, rijden of vliegen vooral bij dit laatste is het
belangrijk dat alles up-to-date werkt.
Me laten verrassen is dus niet aan mij besteed, iemand verrassen gaat me beter af.
Begin september kreeg ik een mailtje van Dick Groenendijk, of ik er op wilden rekenen dat ik 7
december wilde vrij houden, Nou had ik Dick al eens horen zeggen dat hij met een aantal van ons
naar een jenever stokerij wilden gaan in Schiedam.
Ik dacht, hij heeft zeker aan zijn douane tijd, relaties over gehouden in de drank.
Ik heb de date wel in mijn agenda gezet, doch er totaal niet meer aan gedacht.
Half november gaat de telefoon, en zoals gebruikelijk bij ons neemt mijn vrouw deze altijd op.( het
is toch altijd voor haar )
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Deze keer loopt ze pardoes de kamer uit, na verloop van tijd komt ze terug met de opmerking het
is voor jou. Ook dat is geen verrassing, meestal hebben de jongens het een of ander te vragen of
nodig.
Maar nee geen van de jongens aan de telefoon, maar Dick Groenendijk, met de opmerking heb jij
7 december nog vrij gehouden? Natuurlijk Dick dat had ik toch beloofd. Nou dan moet je om 14.30
in het gemeentehuis zijn voor de modelbouwclub. ? Moet hij zeker mijn hulp hebben bij een of
ander Wedhouder, weet ik veel.
Maar hij zegt er achter, ja en Rika moet ook mee komen????
Heb jij met mijn kalf geploegd Dick?? Opgehangen.
Al mijn stekels staan overeind. Maar mijn vrouw houdt zich van de domme. In de komende dagen
mijn licht is proberen op te steken bij die of gene, maar niemand kon mij verder helpen.
Er ging een lichtje branden, goochelen bij de gemeente, mooi niets te vinden.
Nou laat maar komen.
7 december naar het gemeentehuis, met mijn vrouw in gala???
Aangekomen deur dicht, tekst op de deur omlopen voor Krimpens Compliment.???
Kom ik binnen, wordt welkom geheten door een dame met “komt U voor het Krimpens
compliment?”
Mevrouw ik weet van niets ik moet hier om 14,30 zijn, dat's all.
Mijn jas wordt aangepakt en verschijnt Dick in pak één.
Kom maar mee gaan eerst koffie drinken met wat er bij??
Staat er een heel gezelschap in de ontvangsthal aan tafeltjes te hangen
Dick “ik zal het nu maar vertellen”
We hebben je voorgedragen voor het “Krimpens compliment” ben je helemaal.
Het Krimpens compliment wordt sinds 2000 uitgereikt aan een inwoner van Krimpen die zich
verdienstelijk heeft gemaakt voor de Krimpense gemeenschap. Iedere inwoner krijgt de
gelegenheid om iemand of een instantie voor te dragen. Een jury beoordeeld wie of wel of niet in
aanmerking komt voor de prijs..
Het blijkt dat ik één van de twaalf genomineerden ben.
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Als tweede wordt Dick naar voren geroepen om zijn nominatie te verdedigen c.q. aan te prijzen.
Hij houdt een levendig betoog, steekt een bos veren in mijn achterste, ik wist niet dat ik er zoveel
in kon hebben.
Daarna kreeg ik de gelegenheid om Dick voor zijn lovende woorden te bedanken, jullie mij
kennende greep ik de kans aan om de Wethouder een suggestie aan de hand te doen.
Zoals misschien bekend is de gemeente in het bezit gekomen van de oude scheepswerf van van
Duivendijk, dit is uitgeroepen tot nationaal monument en wordt zodoende gerestaureerd.
Ik heb de Wethouder de suggestie gedaan om een deel van de bebouwing onder supervisie van
het streekmuseum te stellen, welke dan in overleg met de NVM er een modelbouw museum in te
vestigen
Bij de menigte ging er een gejuich op over deze geste.
Ik heb de prijs niet gewonnen, ik ben wel vereerd
De prijs ging dit jaar naar de vrijwillige brandweer, logisch toch?, deze stellen, als het moet hun
leven op spel
Misschien heeft deze overbodige geste van Dick dan toch nog een staartje.

EEN VERVULDE DROOM 5
De volgende morgen was het vroeg uit de veren,
want we gingen de Geiranger Fjord in behorende
tot het werelderfgoed van de UNESCO en daar
was niets te veel over gezegd het water was
helder groen met aan weerskanten steile bergern.
De Fjorden vormen meestal het bekende beeld
van Noorwegen. Ze snijden diep in het vaste land
waardoor Noorwegen een kustlijn heeft van
21.112 kilometer. West Noorwegen staat bekend
als het fjordenland hier ligt dan ook de
adembenemende Geiranger Fjord. Deze staat
bekend en grarant voor een van ’s-Werelds meest
unieke reiservaring. De Geiranger Fjord is een
vertakking van de Sogne Fjord en is 16 Kilometer
lang nauw en kronkelend. Gemarkeerd door spectaculaire watervallen waaronder de bekende
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Zeven Zusters. Aan het begin van de fjord ligt het dorp Geiranger. De inwoners voor zien hier
volledig in hun eigen onderhoud; ze spinnen hun eigen wol en bouwen hun eigen huizen, meubels
en boten. Omgeven door torenhoge bergen, vaak honderden meters hoog, hebben Geiranger en
omstreken veel weg van een anzichtkaart. Tussen Geiranger en de overige plaatsen loopt
deRV63 deze route staat ook wel bekend als de gouden route.
Wie van Geiranger naar het zuiden rijdt passeert de Flydalsjuvet,
een overhangende klif met een grandioos uitzicht over de fjord
en de omringende bergen.
De weg gaat verder naar de top van de Dalsnibba 1476 m hoog,
de andere kant op loopt de adelaarsweg ook hier zijn weer
spectaculaire uitzichten. Tijdens de aan en afvaart mocht
iedereen gebruikmaken van het voor dek bij de ankerlieren om
zo nog meer te kunnen genieten van de schitterende tocht door
de fjord.

Wordt vervolgd DG

Tip voor de volgende feestdagen of ons jubileum?
Als je na een goed feest pijn in je hoofd hebt van .. jawel de bekende KATER die krijgen we omdat
onze nieren onder invloed van alcohol extra vocht afscheiden.
Door al dat plassen krijg je vocht tekort, hiervan is hoofdpijn en een drogemond het gevolg. Soms
treed ook misselijkheid en duizeligheid op, dit komt door de giftige stoffen die vrijkomen bij de
afbraak van de alcohol door ons lichaam. Is dit te voorkomen? Ja zie onderstaande tips.
• Neem af en toe wat fris tussendoor
• Neem voor af een paarglazen melk
• Drink geen verschillende drankje door elkaar
• Wees gewoon BOB en geen MARIO (Met Alcohol Rij Ik Ook)
Heb je deze tips genegeerd volg dan de tips van EHBK eerste hulp bij kater.
• Blijf lang in je bed
• Drink heel veel water
• Blijf uit de zon
• Neem paracetamol
• Pak een kop bouillon hierdoor komt je maag tot rust
• Eet veel vers fruit
Succes de Ziekenpa
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