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Uw onderneming op koers houden. 
Haal Hermans & Partners als crew 
aan boord. 

Als ondernemer stuurt u continu bij onder steeds veranderende 

omstandigheden. Dat kost energie. Het is dan verleidelijk om af en 

toe de touwtjes te laten vieren. Een goed team om u heen kan ervoor 

zorgen dat u scherp aan de wind blijft. Mensen die uw bedrijf trimmen, 

maar ook adviseren en uw ideeën in de wind durven te slaan, zodat uw 

visie helder en beter wordt. 

Hermans & Partners ondersteunt ondernemers fi nancieel en operationeel, 

maar we adviseren u ook op het gebied van strategie en communicatie. 

Al deze krachten werken voortdurend op elkaar in en bepalen samen hoe 

uw onderneming het doet. Neem ons aan boord en we zorgen dat u op al 

deze vier pijlers beter presteert. Dat kan heel confronterend zijn, maar het 

maakt u gegarandeerd scherper. Het resultaat telt.
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VAN DE REDACTIE
 
Maart 2018, een nieuw watersportseizoen staat voor de
deur. Er is de afgelopen weken hard gewerkt in het clubhuis
aan de nieuwe vloer. Deze lag er op tijd in voor onze Alge
mene Ledenvergadering die inmiddels weer achter de rug
is. Persoonlijk vond ik de opkomst wat aan de magere kant,
maar waarschijnlijk waren de op voorhand toegezonden
stukken van het bestuur dusdanig duidelijk en naar tevre
denheid, dat een afwezigheid een stille goedkeuring mag
betekenen.
 
Een nieuwe vloer in het clubhuis, nog even zonder nieuwe
bar, weliswaar, want die moet nog geplaatst gaan worden
(op het moment van schrijven), verfje op de muren, nieuw
meubilair in het vooruitzicht. Het streven is uiteraard om het
meeste klaar te krijgen voordat we weer met alle activiteiten
kunnen beginnen. En zoals dit al eerder is gecommuni
ceerd, gaat dit gebeuren in een nieuwe opzet, zonder ac
tieve barcoördinatie en hopende op de spontane inzet en
inbreng van onze leden om ook een klein steentje bij te
dragen in de organisatie van de diverse geplande evene
menten en activiteiten. Het barrooster laat zien, waar we
nog wat coördinatie kunnen gebruiken.

En natuurlijk blijft de WECO rustig op zoek naar een
voorzitter, de tweekoppige EC naar een derde ondersteuner
en last but zeker not least: de vereniging is op zoek naar
een nieuwe persoon die van Guus de ledenadministratie
wil gaan overnemen in 2019. Het kan maar op tijd bekend
zijn en Guus wil je graag de kneepjes van het vak bijbren
gen. Zo moeilijk is het volgens hem niet eens. Je moet er
alleen af en toe even een uurtje voor vrijmaken.
Kortom, beste leden, al met al weer even iets om goed over
na te denken als je graag iets groots of kleins voor onze
vereniging wil betekenen.

Onze nieuwe beheerders hebben zich inmiddels ook
geïnstalleerd en hebben zin om aan de slag te gaan. Op
24 maart wordt er eerst nog even getraind in het zwembad
door zowel jeugd- als roeileden, zodat iedereen weer klaar
is voor de start. En onze zeilers/sloepers weten het: zodra
de temperatuur het weer toelaat kunnen de boten te water.
Graag vóór 1 mei natuurlijk.
 
We gaan er weer iets moois van maken!
Janny
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Mutatiegegevens
Graag alle mutaties en overige correspondentie via de
postbus:
 
Secretariaat WSV Binnenmaas
Postbus 5521
3270 AA  Mijnsheerenland
 
Of per email: secretaris@wsvbinnenmaas.nl
 
Bankrelatie:
Rabobank  
NL64 RABO 0369 9028 74
 

Nieuw lidmaat
schap:
Nieuw lidmaatschap:
Aanvraagformulieren zijn beschikbaar bij het secretariaat
of bij de beheerder (zie ook www.wsvbinnenmaas.nl).
Contributie wordt geïnd via automatische incasso.
 
Ligplaatsen:
Een ligplaats kunt u schriftelijk aanvragen bij het secre
tariaat.
Binnen 2 weken ontvangt u bericht over de beschikbaar
heid van een ligplaats (voor tarieven zie
www.wsvbinnenmaas.nl).
Een ligplaats is uitsluitend bestemd voor uw eigen boot
en mag niet onderverhuurd worden. 
 
Opzeggen lidmaatschap:
In verband met afdracht van de bondscontributie dient
opzegging van het lidmaatschap en/of ligplaats te gebeu
ren uiterlijk één maand voor de aanvang van het nieuwe
verenigingsjaar, dus vóór 1 december van het betreffen
de jaar, zonder dat er een vergoeding kan worden ge
vraagd.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
 
 

REDACTIE BRULBOEI
Janny Constandse | 0186 603279
janny.constandse@upcmail.nl
WEBMASTER | www.wsvbinnenmaas.nl
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IN MEMORIAM 
WILLEM MONSHOUWER 
 
Vrijdag 12 januari bereikte mij het droevige bericht van het
overlijden van Willem Monshouwer.
Willem heeft zijn sporen bij onze vereniging ten volle ver
diend.
 
De WWV de Strikhoek, die eind 2005 samen met WSV
Eeuwes verder ging onder de naam WSV Binnenmaas,
beschikte over een florerende jeugdinstructie, waar jonge
zeilers in Optimisten en jeugdklassen leerden zeilen en zo
spelenderwijs vertrouwd werden gemaakt met de water
sport.
 
Willem werd begin negentiger jaren bestuurslid van de
Strikhoek en gaf leiding aan deze belangrijke commissie
waar ook zijn dochter Rianne de eerste beginselen van het
zeilen heeft geleerd. Zij ontwikkelde zich vervolgens tot een
veelbelovende internationale wedstrijdzeilster in de Euro
pe.
 
In latere jaren liet Willem een Centaur optimaal prepareren
om daarmee samen met Jaap de Zeeuw op de Binnenmaas
te zeilen. Maar al snel nam zijn dochter Rianne het van hem
over. De resultaten met deze C93 waren heel succesvol.
 
Het team deed ieder jaar, aangevuld met andere enthousi
aste zeilers, mee aan de 24 uursrace. Zo ook in 2008 onder
de teamnaam “kiesmonshouwer.nl” . Deze naam stond heel
duidelijk leesbaar op de polo's van de bemanning.
Als er gevraagd werd waar deze naam naar verwees,
antwoordde Willem: “Het lijkt mij wel wat om in het Water
schap gekozen te worden. Dus ik maak daarvoor reclame
via het team.” En hij had het goed gezien. Iedere stem was
er één en Willem werd gekozen.
 
Zo kon hij het bestuur van onze vereniging, dankzij zijn
nieuw verworven kennis, in de jaren erna adviseren over
het probleem met de extreme algengroei in de Binnenmaas.
 
Ook trad Willem toe tot de Wedstrijdcommissie met de
bedoeling om een aantal van de wedstrijden op zich te
nemen als wedstrijdleider. Maar, typisch Willem, hij volgde
daarvoor eerst een opleiding bij het K.N.W.V. en werd
daardoor onze eerste door het Watersportverbond erkende
wedstrijdleider
.
Het was steeds een plezier om met hem samen te mogen
werken. Alles klopte. Start en finish-procedures verliepen
altijd zonder problemen en in een zeer ontspannen sfeer.
Hij gaf er, als het enigszins mogelijk was, de voorkeur aan
om de startprocedure niet vanuit de toren maar vanuit een
boot naast de startlijn, dicht bij de deelnemers, te laten
plaatsvinden.

Zo ontstonden er minder misverstanden en werden er in
korte tijd meer starts mogelijk, wat door de zeilers zeer
gewaardeerd werd.
 
Toen na een aantal voorspoedige jaren Willems gezond
heid hem meer en meer parten ging spelen, werd  hij ge
noodzaakt om zijn functie als wedstrijdleider neer te leggen.
Wel was hij, als hij een betere dag had, nog vaak betrokken
bij de organisatie van de avondwedstrijden. Zo bleef hij op
de hoogte van het reilen en zeilen rond de wedstrijdorga
nisatie.
Hij ontving op eigen verzoek, ook toen nog, de verslagen
van de vergaderingen. Hij wist precies wat er speelde.
En gelukkig bleef hij ook gewoon zijn mening geven over
wat er naar zijn idee goed ging en wat er beter kon.
 
Beste Willem, wij zijn je dankbaar voor alles wat je voor ons
tot stand hebt gebracht en we missen je nu al.
 
Namens de wedstrijdcommissie,
Herman van Dijk
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VAN DE VOORZITTER -
'ALS HET STEVIG WAAIT,
WERKT HET MANNETJE
ZICH DE ZENUWEN'
 
Deze tekst trof ik aan op een kalender met tekeningen van
Rien Poortvliet. Naast het feit dat ik het wel een grappige
tekening vond, dacht ik bij de tekst direct aan onze vereni
ging en al haar leden. Bij ons 'waait' het behoorlijk, met z'n
allen werken wij ons de zenuwen. Het grote verschil is, het
mannetje op de tekening brengt niets tot stand, wij zijn met
elkaar wel in staat om veranderingen teweeg te brengen.
Hoe harder het waait, hoe sneller wij gaan en des te meer
wij met elkaar realiseren. Dat moeten we maar even vast
houden, activiteiten ontplooien, nieuwe ideeën de ruimte
geven en bouwen aan de kwaliteit van ons materiaal en
accommodatie. Door velen wordt dit ook ervaren als 'be
trekken en verbinden'. Een mooie start voor het watersport
jaar 2018.

 
De 'ijstijd' is dus voorbij, er is deze winter niet geschaatst,
geroeid en gezeild, de gemiddelde temperaturen gaan weer
toenemen en de boten kunnen weer verder in gereedheid
worden gebracht. Gedurende de winter is er al volop on
derhoud gepleegd aan onze roeiboten, waardoor met een
goede coördinatie en verdeling van taken het grootste ge
deelte van de roeivloot alweer ligt te glimmen in de loods.
De meeste zeilboten en sloepen daarentegen, liggen nog
onder een dekzeiltje in winterslaap. Helaas werkt het weer
en de temperatuur niet altijd mee bij het klussen, maar
misschien wordt het voor die booteigenaren nu ook wel de
tijd het scheepje in gereedheid te gaan brengen. Immers,
hoe sneller uw boot in het water, hoe eerder u kunt genieten
van mooie vaartochtjes en uitjes met uw sloep.  Ook is het
uiterst ongemakkelijk wanneer u de boot in de winterstalling
op het terrein laat staan. Juist de ruimte op het terrein
hebben we hard nodig om watersportactiviteiten te ontplooi
en. Let dus op dat u uw boot tijdig naar de juiste 'zomerlig
plaats' verplaatst.
 

Ondanks dat activiteiten binnen de vereniging al zijn opge
start, kunt u mogelijk nog worden geconfronteerd met wat
ongemakken binnen in ons clubhuis. Recentelijk is de ge
hele vloer in de kantine vervangen. Helaas moest onze
vertrouwde bar het ontgelden. Met name de vloer onder de
bar bleek behoorlijk doorgerot. Inmiddels is dit hersteld en
werd de gehele vloer ook opnieuw geïsoleerd. De plaatsing
van een nieuwe bar (zal wel wennen zijn) met minder
energieverspillende apparatuur, andere afwerkingen en
inrichtingen, volgen zo spoedig mogelijk. Dit zal echt nog
wel tijd en planning vergen. We vinden het de investering
waard en we verwachten met een iets modernere inrichting
het clubhuis nog aantrekkelijker te maken.
Vanzelfsprekend staan er voor wat betreft accommodatie,
materialen en onderhoud, nog meer zaken op het lijstje,
maar wij hebben onze prioriteit gegeven aan een veilige en
moderne kantine die zo gezellig is om eens langer te blijven.

 
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, heeft er nog
geen Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Zo
doende kan ik hiervan nog geen kort resumé geven. Wel
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hoop ik dat u voorafgaand aan de vergadering ons jaarver
slag over 2017 met plezier heeft doorgenomen. Alle be
stuursleden en commissievoorzitters gaven immers hun
input. Per commissie trof u een verslag aan, maar ook de
algemene zaken en financiën van de vereniging werden in
het verslag uiteengezet. Verbeterpunten zijn er te vinden,
maar ik denk, een helder, duidelijk en professioneel jaar
verslag dat past bij onze vereniging.
 
Op de Nieuwjaarsreceptie hebben we officieel afscheid
genomen van onze vertrouwde beheerder Jeanet van
Wensveen. Mogelijk was u daarbij aanwezig en herinnert
u mijn woorden dat wij als bestuur jarenlang uiterst prettig
met haar hebben samengewerkt. Voor haar inzet voor de
vereniging als beheerder, maar ook voor haar rol als vrij
williger in de Evenementencommissie, wil ik haar nogmaals
bedanken.

Natuurlijk kijken we ook erg uit naar een samenwerking met
onze nieuwe beheerder Kees de Leng. Inmiddels zijn Kees
en zijn vrouw Lianne al lekker aan de gang en werd door
hen de beheerderswoning naar eigen smaak ingericht.
Namens de leden heet ik Kees en Lianne van harte welkom
en wens ik hen veel succes en plezier als beheerdersecht
paar bij deze mooie vereniging.
 
Dit jaar gaan wij ook het organiseren van de activiteiten,
zoals op de evenementenkalender aangekondigd, anders
vormgeven. In het kader van 'halen en brengen' mag/kan
elk lid ook een evenement naar keuze coördineren en be
geleiden, waardoor nu de mogelijkheid bestaat om op een
andere manier dan onderhoud aan accommodatie, de
zelfwerkzaamheidsbijdrage terug te verdienen. Verwacht
wordt dat dit lid in samenspraak met de betrokken commis
sies (en leden) het geheel coördineert en het overzicht
houdt. Begrijpelijk dat u nu denkt, hoe moet dit dan, kan ik
dat wel en waar kan ik voor meer info terecht? De Evene
mentencommissie is hiertoe het aanspreekpunt, zij kunnen
u hierbij verder helpen. Voor de meeste activiteiten/evene
menten bestaat al een draaiboek. Wij zijn enthousiast over
deze vorm van organiseren, een frisse wind met wellicht
nieuwe invalshoeken.
 
Komend jaar blijven wij u informeren via ons mooie maga
zine De Brulboei, onze website en natuurlijk de maandelijk
se nieuwsbrief. Van belang is wel dat uw juiste e-mailadres
bij ons bekend is.
 
Met elkaar gaan we er een mooi jaar van maken. Wij als
bestuur en commissies hebben er veel zin in en gaan allen
voor hetzelfde doel, watersport!
Ik wens u ook dit jaar veel sloep-, roei- en zeilplezier op
onze mooie Binnenmaas!
 
Tot ziens op het water of terras.
Richard van Helten
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WATERSPORTARTIKELEN(RUIL)BEURS 2018
 
Beste Watersporters en jeugdzeilers,

Het is zover! Het watersportseizoen kan bijna van start!
Om helemaal goed van start te kunnen gaan, organiseert WSV Binnenmaas op zaterdag 7 april vanaf 10.00 uur de 5e
watersportartikelen(ruil)beurs 2018.

Wat is dit precies?
Van 09.00 tot 09.30 uur kun jij je te kleine droogpak, zwemvest, zeillaarsjes, maar ook je dubbele hoosblik, paddel of
schoot, voorzien van naam & prijs, inleveren bij de betreffende personen van de EC op het terras/in het clubhuis.
Daarna wordt alles netjes gepresenteerd en kan de verkoop door de vrijwilligers van de EC vanaf 10.00 uur beginnen.

Voorbereiding
- Zorg dat alle artikelen voorzien zijn van naam & prijs (evt. inclusief kledinghanger).
- Schrijf op een A4 alle artikelen die je wilt aanbieden, met verkoopprijs onder elkaar.
- Op de achterzijde van het A4, je naam en telefoonnummer en Iban-nummer.

Lever de watersportartikelen en A4 (zie boven) in bij de vrijwilligers die aanwezig zijn, vóór 09.30 uur.

Verkoop
Vanaf 10.00 tot 12.00 uur is het mogelijk om watersportartikelen te kopen. Wanneer je iets hebt gezien en je wilt het
kopen, betaal je (liefst contant) aan de vrijwilliger het bedrag wat op het artikel staat. (10 % van het bedrag gaat naar
WSV Binnenmaas.)

Afrekening watersportartikelen
Alle verkochte watersportartikelen worden bijgehouden. Van 12.00 - 12.30 uur kunnen alle niet- verkochte artikelen weer
worden opgehaald. Het geld van de verkochte artikelen (-/- 10 % ) wordt overgemaakt op het Iban- nummer dat je hebt
doorgegeven.

Niet aansprakelijk
WSV Binnenmaas kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel zoekgeraakte artikelen. De artikelen
worden op eigen verantwoording afgegeven. 

Vragen
Heb je nog vragen, bel of mail gerust.

Met vriendelijke groet,
namens de Evenementencommissie,
Mirjam van der Weel en Jeanet van Wensveen
mvanderweel@live.nl
06-81581496 / 06-23101717
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EVEN VOORSTELLEN
 
Beste leden,
 
Met ingang van 15 maart 2018 zijn we het nieuwe beheer
dersechtpaar. We willen onszelf graag aan jullie voorstel
len. 
 
Kees de Leng is mijn echtgenoot. Ik leerde hem 40 jaar
geleden met carnaval kennen in het Brabantse dorp waar
ik vandaan kom. We zijn getrouwd,  kregen samen een zoon
en een dochter en inmiddels zijn we grootouders van een
kleindochter en is de tweede op komst. Vanwege het werk
zijn we een aantal keren verhuisd. Gestart in Sliedrecht en
vandaar naar Raamsdonksveer. In de Hoeksche Waard
kwamen we in Mijnsheerenland terecht en sinds 21 jaar
wonen we in Westmaas.
Kees is 63 jaar oud en sinds kort met pensioen. Hij heeft
als beleidsmedewerker bij gemeenten gewerkt.  De langste
tijd op het terrein van onderwijshuisvesting.
 
Hij  is een man van het water. Afkomstig uit Sliedrecht en
opgegroeid aan de Beneden Merwede en de Biesbosch.
Hij ging als baby al met zijn ouders de woelige baren op. 
Zo’n 35 jaar geleden kochten we ons eerste bootje en
gingen met onze kinderen vanuit Raamsdonksveer zeer
regelmatig de Biesbosch in. Na onze verhuizing naar de
Hoeksche Waard dobberen we op de Binnenmaas. We zijn
lid van de watersportvereniging.
Twee jaar geleden hebben we na het overlijden van Kees
zijn vader een drijverschuit geërfd, ook wel bekend als
zalmschouw, ook al heeft een schouw een heel andere
achterkant. Zijn vader bouwde hem exact als de boot
waarmee Kees zijn opa als beroepsvisser op zalm, elft en
finten viste. Het is een stalen scheepje, een platbodem, met
houten roer, houten zwaarden en bruine zeilen. Van die
boot hebben we een familieboot gemaakt. Hij ligt in
Sliedrecht en we gebruiken hem met onze kinderen.
 
Kees is actief bij de Stichting Geven om Jong Leven en bij

Humanitas. Hij is energiek, handig en sociaal. Hij heeft een
brede belangstelling. Hij heeft heel veel zin in deze nieuwe
baan en voelt zich bevoorrecht, dat hij deze kans krijgt.
Heeft u hem nodig, iets te vragen of op te merken, kom dan
gerust langs. Vanaf 15 maart verblijven we in de beheer
derswoning. Die hebben we de afgelopen maanden in
gereedheid gebracht. En zo zijn we dan opnieuw aanbeland
in Mijnsheerenland. 
 
Lianne Vermeulen is mijn echtgenote. Ik leerde haar kennen
op haar 19e. In september hoopt ze 60 te worden.
Lianne werkt als medewerker Bezwaar en Beroep op het
‘Werkplein' in Etten-Leur. Dat is een grote sociale dienst in
West-Brabant.  Ze werkt full-time en verdeelt haar uren over
vier dagen. Dat blijft ze ook doen. Op vrijdag is ze vrij.
Ik neem de honneurs overdag waar. In haar vrije tijd zal ze
zoveel mogelijk op het terrein van de watersport zijn. Ze is
een bezige bij en zal haar steentje zeker bijdragen. 
 
Wij samen zijn een sterk koppel. We zijn aan elkaar ge
waagd, kunnen niet zonder elkaar en hebben tot nu toe alle
ups en downs die het leven brengt het hoofd geboden.
We willen jullie als koppel graag van dienst zijn. Als wij
vragen hebben, hopen we op onze beurt dat we een beroep
op jullie mogen doen, want we moeten het vak nog leren.
Daar gaan we ons best voor doen, maar dat zal even tijd
vragen.
We hebben er in ieder geval heel veel zin in en we hopen
op een mooi seizoen, waarin we jullie persoonlijk mogen
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OPENINGSTOCHT ROEIEN
ZATERDAG 14 APRIL
 
Kom uit je winterslaap en doe mee aan de openingstocht
op zaterdag14 april. 
 
Zet je wekker op tijd want om 8.00 uur gaan we van start. 
Na het roeien is er vanaf ca. 10.00 uur een gezellig geza
menlijk ontbijt in het clubhuis.
 
De kosten voor het ontbijt zijn € 7,50 (graag gepast betalen
bij aanvang ontbijt).
 
Roeien mag altijd, ook zonder vooraf aan te melden. Maar
als je wilt ontbijten, dan graag opgeven bij Corine Velthuizen
via pienlaurman@gmail.com (tot uiterlijk 11 april)
Vind je 8 uur te vroeg ? je mag natuurlijk ook alleen komen
ontbijten !
 

20 JAAR ROEI
 
7 JULI 2018 - FEEST 
 
AKTIE HELP JIJ ONS?
 
Help jij ons het feest organiseren?
 
Help jij ons team geld inzamelen voor nieuwe roeiboten ?
 
Lenie en Jannie
leniej@hotmail.com
 

leren kennen.  En, o ja, we brengen onze hond Tommie
mee. Ook hij waakt over jullie eigendom.
 
Hartelijke groet van Kees en Lianne
 

ROEI INSTRUCTIE
 
Op dinsdag 13 maart vond de introductie avond voor
nieuwe roeiers plaats. De aankomende roeiers konden zien
en beleven hoe gezellig en dynamisch onze verenging is.
 
Hoe zit het nu met de 1ste, 2e en 3e jaars en de niveaus ?
 
We hebben 1ste jaars roeiers, dat zijn mensen die in dit
jaar beginnen met roeien.
2e jaars roeiers zijn roeiers die in 2017 zijn begonnen met
roeien en 3e jaars zijn roeiers die in 2016 zijn begonnen
met roeien.
 
Na 1 jaar heb je meestal niveau 1 gehaald. Dit is of in het
scullen, of in boord roeien. Niveau 2 heb je zodra je 2
disciplines van het roeien positief hebt afgerond plus het
stuurexamen hebt behaald. Er zijn dus verschillende
combinaties mogelijk.
Mogelijkheid 1: scullen + boordroeien + stuur. Mogelijkheid
2: scullen + skiff 1 + stuur. Mogelijkheid 3: boordroeien +
skiff 1 + stuur.
 
Niveau 3 haal je door heel veel te roeien in zowel C-boten,
gladde boten en het liefst ook in een skiff. Daarnaast is
trainen met een coach (een niveau 3 roeier) verplicht. Deze
coach dien je zelf te benaderen. Samen met de coach loop
je het boekje “voorbereiding niveau 3” door om ervoor te
zorgen dat je alle benodigde kennis en kunde hebt om af
te kunnen roeien voor niveau 3.
Het afroeien voor een bepaalde discipline gebeurt na
goedkeuring van de desbetreffende instructeur.
 
Alle 2e en 3e jaars roeiers kunnen zich aanmelden om op
donderdagavond les te krijgen van Arno de Koningh en
Berend Jan van Daal. De lessen beginnen op donderdag
12 april om 19:00 uur. De laatste les is op donderdag 5 juli.
Er worden teams gemaakt en je krijgt aanwijzingen, daar
waar nodig. Heb je zelf al een groepje waar je les mee wilt
krijgen, dan kan dat uiteraard ook.
Lijken deze lessen je wel wat, dan kun je je aanmelden via:
elsgiessenburg@freeler.nl
 
Stuurlessen: Wil je dit jaar dat felbegeerde stuurdiploma
halen om zo niveau 2 te kunnen halen, dan kun je op za
terdag om 12:30 uur aanschuiven bij de stuurlessen. De
eerste les begint op 7 april. Aanmelden voor de stuurlessen
kan ook via elsgiessenburg@freeler.nl
 
Lessen voor niveau 2 roeiers: Ook dit jaar zijn er de lessen
voor niveau 2 roeiers die glad willen gaan roeien en verder
willen groeien om ervaring op te doen voor niveau 3.
Je gaat dan met 2 niveau 2 roeiers mee in een gladde 4,
met 2 ervaren niveau 3 roeiers, die je dan tips en verbeter
punten zullen geven waar je dan een aantal weken mee
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aan de slag kunt gaan. Na een aantal weken volgt er dan
weer een les.
De lessen vinden plaats op zaterdag om 10:00 uur en be
ginnen op zaterdag 14 april. De lessen lopen door tot en
met zaterdag 7 juli. Wil jij je aanmelden voor deze lessen
dan kan dat bij: Marianne van Gent-vd Linden: marianne
vdlinden@upcmail.nl
 
En dan zijn er nog de lessen voor gevorderde roeiers:  je
bent nooit te oud om te leren.Zelfs de meest ervaren roeiers
onder ons hebben nog aandachtpunten in zijn of haar
techniek die net iets beter kunnen. En daarom geven wij
ook dit jaar weer coaching voor ervaren roeiers.
 
De opzet van de les - onder leiding van Harald en Sam -  is
als volgt:
-     Warm draaien op de ergometer waarbij onder andere
gekeken wordt naar houding en roeivolgorde;
-     Roeitraining op het water, waarbij de huidige haaltech
niek door middel van video wordt vastgelegd. Daarnaast
zullen er verbeterpunten en oefeningen worden gegeven
om “de puntjes op de i” te zetten;
-     Gezamenlijke analyse van de gemaakte video en na
bespreking.
De les zal in totaal ongeveer anderhalf tot twee uur duren
en maximaal met twee boten tegelijk. Dit kunnen dus twee
skiffs zijn, maar ook twee vieren of alles daartussenin.
Wanneer de lessen plaatsvinden, bepalen we gezamenlijk
nadat duidelijk is wie er interesse hebben.
 
Ben jij een ervaren roeier maar wil je toch nog net iets
sneller op het water, of ben je hard aan het trainen voor je
niveau 3 of skiff 2 en spreekt je deze les aan, meld je dan
aan bij: e.cijvat@chello.nl
Het is dus wel duidelijk; er zijn dit jaar heel veel lesmoge
lijkheden voor alle niveau’s.
 
Ik hoop jullie dan ook weer snel op het water te zien.
Met sportieve groet,
Els Giessenburg - Coördinatie instructie

Roeicommissie
2018
Voorzitter: Eline Noorbergen
Secretaris: Juliette v.d. Meer        
Onderhoud: Ans van Hemsbergen 
Coördinator instructie : Els Giessenburg en Jannie
Bielderman
Midweek roeien: Klaas Bossen 
Algemeen lid / botenplan : Arno de Koningh 
 
Ondersteunend:
Wedstrijden: Sam Jager en Harald van Emmen
Evenementen: Diana Jansma, Chi Brouwer, Bianca den
Ouden en Corine Velthuyzen
Roeiersnieuws: Christine v.d. Brule
 
 
 

TOER/MIDWEEKROEIEN
 
Omdat er in de maanden januari en februari ijs lag, het hard
waaide, er geschaatst en nauwelijks geroeid kon worden,
zijn de toer/midweek-roeiers aan het afspreken gegaan om
de tochten voor het komende seizoen vast te leggen.  
 
Wij hebben dit jaar een bijzondere dag. De landelijke mid
weekroeidag op donderdag 16 augustus wordt deze keer
ook bij de WSV Binnenmaas georganiseerd. Ik hoop  21
gasten te ontvangen; dit kan, omdat de familie Steenman
mij een tweetal boten wilde uitlenen.
Ik ben nu op zoek naar roeimaten die willen helpen om deze
dag tot een groot succes voor deze landelijke gasten te
maken.
 
We  krijgen ook roeigasten op:
- donderdag 12 april: Rijnland uit Voorschoten
- dinsdag 12 juni :Breda
- donderdag 12 juli :VADA uit Wageningen
- donderdag 6 september :de Laak uit den Haag
- dinsdag 11 september :Alphen a/d Rijn.
 
Zelf gaan we natuurlijk ook op pad/water. Het programma
tot nu toe:
- donderdag 19 april naar de Laak in den Haag
- woensdag 16 mei naar Hemus in Amersfoort
- woensdag 20 juni naar ’t Diep bij de Weerribben
- woensdag 18 juli naar Pontos in Lelystad.
 
Info en inschrijven over midweekroeien in de botenloods en
bij klaasbossen@gmail.com.
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BARDIENSTEN 2018
 
Hierna volgt het bardienstrooster voor de eerste helft van
het seizoen 2018.
Dit rooster wordt slechts gepubliceerd in ons clubblad en is
niet terug te vinden op onze website.

Ieder lid wordt in principe tweemaal ingeroosterd voor
bardienst.
Zodra je bent ingeroosterd, krijg je per email persoonlijk
bericht over de juiste datum. Dit eerste bericht dient nog
wel even bevestigd te worden d.m.v. het aanklikken van de
desbetreffende link. Daarna word je door het systeem nog
tweemaal automatisch per email aan deze bardienst herin
nerd; een maand en een week van tevoren. Er wordt verder
niet meer nagebeld. Noteer deze data dus goed in je
agenda!
 
Mocht de datum waarop je bent ingeroosterd onverhoopt
toch niet schikken, dan dien je zelf deze bardienst te
ruilen met een ander watersport lid (ouder dan 18 jaar). Dit
geldt ook wanneer je onverwacht niet kunt of ziek wordt.
Geef dit dan wel even door aan ondergetekende via
bardiensten@wsvbinnenmaas.nl. 
 
Een andere optie is één van de onderstaande (jeugd)leden
met afgeronde IVA training te benaderen om tegen betaling
van € 25,- een bardienst over te nemen.
 
Yoeri Vos                   :  06 - 34953911
Els van der Valk         :  06 - 11097864
Laurens van Helten    :  06 – 18455169
Paul van der Valk       :  06 – 57941251
Wietske Heidt             :  06 – 21375641
Laura de Groot           :  06 - 11302332
Michel Gielbert           :  06 - 52073158 
 
Deze (jeugd)leden dien je zelf te benaderen en te beta
len.
 
Deze lijst met te benaderen (jeugd)leden, alsmede de
barinstructie en uitleg van het kassasysteem, zijn ook terug
te vinden in het clubhuis en op onze website onder de kop
“Evenementencommissie”, Bardiensten.
Je persoonlijke gegevens kun je inzien door in te loggen
via de website, via de homepage. Inlogcode vergeten?
Vraag dan snel een nieuwe code aan.
 
Ben je de bardienst vergeten? Dan moeten wij per vergeten
bardienst helaas een boete én de kosten voor het inhuren
van vervanging in rekening brengen. Zie de tarievenpagina
op de website voor de exacte kosten.
 
Bardiensten kunnen eventueel ook worden afgekocht aan
het begin van het seizoen. Dit kan worden doorgeven aan

Guus de Bode, via: ledenadministratie@wsvbinnenmaas.
nl. De kosten zullen dan in rekening worden gebracht.
 
Instructie Verantwoord Alcoholgebruik
 
Een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik voor barvrijwil
ligers is verplicht (niet voor leden die de bardiensten hebben
afgekocht). 
 
Het betreffende certificaat is gemakkelijk te behalen via
internet. Op de site van www.nocnsf.nl/IVA kan de test
kosteloos worden gemaakt.
Ga naar “Onderwerpen A-Z”, en kijk bij de letter-I en start
de Instructie Verantwoord Alcohol schenken. Onder “Doe
de test” vult u uw eigen gegevens in. Het emailadres van
de barverantwoordelijke is: evenementencommissie@ws
vbinnenmaas.nl. Bij naam barverantwoordelijke moet R.
van Helten worden vermeld.
De verstrekte gegevens worden niet aan derden verstrekt
en worden ook niet voor andere doeleinden gebruikt.
Vervolgens beantwoord je de 20 vragen, waarvan er
maximaal 4 fout mogen worden beantwoord. Lukt het niet
in 1 keer, de test kan steeds worden herhaald. Ben je ge
slaagd, dan ontvangt het lid en de barverantwoordelijke het
certificaat per e-mail. Wij zullen dan zorgdragen dat het
certificaat wordt opgenomen in ons Barregister, zodat het
kan worden getoond bij een eventuele controle.
 
N.B. Mochten er nog jeugdleden zijn vanaf 18 jaar of ouder
met afgeronde IVA training, die belangstelling hebben om
tegen betaling bardiensten over te nemen, dan kunnen zij
zich aanmelden via het  genoemde emailadres:
bardiensten@wsvbinnenmaas.nl
 
Ik wens iedereen veel plezier gedurende ons watersport
seizoen. En bedenk: we doen het mét en voor elkaar!
 
Namens de Evenementencommissie,
Janny Constandse.
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YNGLING REGATTA 
 
In het weekend van 21 & 22 april organiseert de vereniging
samen met de Yngling club Holland een Klasse evenement
op de Binnenmaas.
 
De eerste editie van dit speciale Yngling evenement wordt
er één waar je als (Yngling) zeiler bij moet zijn! Naast de
races (korte baan afgewisseld met een lange baan over de
plas) is er veel aandacht besteed aan het wasprogramma.
 
Een borrel, diner, feest, overal is aan gedacht. Ja, ook aan
slaapgelegenheid voor de zeilers naast de club in het
scoutingsgebouw en ontbijt de volgende ochtend. All-inclu
sive voor de deelnemers! 
 
De Binnenmaas wordt goed vertegenwoordigd met een
groot aantal boten van de plas en we verwachten een to
taalveld van ca. 15-20 Ynglings.
 
Hierbij nodigen wij dan ook alle leden uit om dit weekend
onze club te komen bezoeken, overdag om de wedstrijden
te volgen en zaterdagavond voor extra gezelligheid, want
vanaf ca. 20:00 u komt DJ Dylan (oud-zeiler van de veren
ging) er een feestje van maken.

 
Zondagmiddag zal de prijsuitreiking zijn, de winnaar van
het weekend ontvangt een speciale en unieke wisseltrofee,
welke nu in de maak is, een 3D schaalmodel (1:24) van
gepolijst aluminium!
 
Voor meer informatie zie onze website: www.wsvbinnen
maas.nl
 
Tot snel, namens het organiserend comité,
Joost Kuipers
 

Jeugdcommissie
2018
Edwin Gevers, voorzitter/financiën
Inge van der Pal, secretaris
Sam Peeks, hoofdtrainer wedstrijdzeilers
Carlijn Donker, hoofdtrainer CWO/communicatie
Hans Visschedijk, technisch onderhoud/financiën
Eduard van Weel, algemeen lid
 
· De commissie organiseert samen met de trainers en
assistent-trainers een zeilseizoen lang allerlei activitei
ten.
 
· De commissie vormt de schakel tussen ouders, trainers
en zeilers en behartigt hun belangen in het verenigings
bestuur.
 
· De commissie werkt volgens een vooraf opgestelde
jaarkalender en een beleidsplan die worden opgesteld
voor het gehele zeilseizoen.
 
· Als praktische informatie hebben we een welkomstbrief 
en een handboek opgesteld waarin de gang van zaken
met de lessen wordt uitgelegd.
 
· De jeugdcommissie komt een aantal malen per jaar bij
elkaar. Daarnaast is er regelmatig overleg met alle trai
ners over de organisatie en inhoud van de zeillessen.
Voor de organisatie van grote evenementen wordt ge
werkt in projectgroepen.
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben of wilt u reacties
bij ons kwijt, dan kunt u het beste even contact opnemen
met Edwin Gevers, of kijk op onze website www.wsvbin
nenmaas.nl of ga meteen naar www.j4u-web.nl.
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BERICHT VAN DE WECO 
 
Welke zeilwedstrijden biedt het seizoen 2018?
 
Op het moment dat ik dit schrijf, eind februari, is het bitter
koud en een felle en gure oostenwind beukt rond het huis.
Ik zit met drie truien aan achter mijn schermpje mijn vingers
warm te tikken en vraag mij klappertandend af hoe ik ieder
een enthousiast kan krijgen voor het nieuwe wedstrijdsei
zoen.
Je kunt je onder zulke Siberische omstandigheden moeilijk
voorstellen dat het toch iedere dag weer een paar graden
warmer wordt en al helemaal niet dat we elkaar binnenkort
tegenkomen op de Binnenmaas.
Maar toch is het zo.
 
De wedstrijdcommissie heeft voor het seizoen 2018 een
ambitieuze kalender samengesteld.
Het nieuwe seizoen kan van start als iedereen op tijd zijn
boot vaarklaar maakt.

 
We trappen af met de Yngling Regatta in het weekend van
21 en 22 april. 1e start zaterdag 11.30 uur en zondag 10.00
uur
De moeite die een aantal leden zich afgelopen jaren ge
troost heeft, door overal aan wedstrijden deel te nemen,
wordt beloond. Het eerste weekend op de wedstrijdkalender
van de Yngling Club Holland is bij ons en wordt samen met
dezelfde YCH georganiseerd. We verwachten 20 boten.
Dat is haalbaar als onze eigen Yngling-zeilers állemaal
meedoen.
Voor de deelnemers is het evident dat het seizoen door dit
weekend vroeg van start gaat. Om de “boat handling” weer
goed onder de knie te krijgen moet er in de weken ervoor
fanatiek getraind worden. Dus stel een team samen en ga
aan de slag.
 
Een speciale werkgroep is al enige tijd bezig om dit week
end tot in de puntjes voor te bereiden en tot een succes te
maken. De groep zorgt dat er zaterdagavond voor de

deelnemers een heerlijke maaltijd is en verder wordt de
avond opgeluisterd met muziek naar wens, verzorgd door
een oud zeiler van onze vereniging. Zijn naam : DJ Dylan.
     
Voor gedetailleerde info zie de poster van de Yngling Re
gatta.

 
De Combi, het grote jaarlijkse jeugd-evenement, vindt
zondag 1 juli op de Binnenmaas plaats. Aanvang 10.30 uur.
Wij hopen weer een groot aantal jonge zeilers en begelei
ders uit de regio bij onze vereniging te mogen begroeten.
En daarbij zien we graag dat onze eigen jeugdzeilers allen
aan de Combi-wedstrijddag deelnemen.
 
De strijd om de Blauwe Wimpel en de Mini Blauwe
Wimpel ontbrandt net voor de schoolvakanties, zaterdag 7
juli. Start 13.00 uur.
Een unieke wedstrijd die de totale lengte van de Binnen
maas bestrijkt. Het is ook de oudste wedstrijd. Hij werd al
in de veertiger jaren bij Kaatje georganiseerd. Regels waren
er nauwelijks. Iedereen startte wel ongeveer op hetzelfde
moment en men voer ook in dezelfde richting. Ieder lapje
zeildoek werd ingezet om het zeiloppervlak te vergroten en
de boten sneller vooruit te laten schieten. De prijzen waren
zowel talrijk, bruin als zoet. Chocola in alle maten en
soorten. En ook nog genoeg voor iedereen. Zo waren er
alleen maar winnaars.
Later ging de organisatie van de Blauwe Wimpel naar de
Strikhoek en in 2006 mee naar WSV Binnenmaas.

22 Nummer 1, maart 2018



23Watersportvereniging Binnenmaas



 
De 24-uursrace volgt in het laatste weekend van de zo
mervakantie 25 en 26 augustus, start zaterdag 14.00 uur
en finish zondag 14.00 uur. *)
Dit weekend wordt zonder twijfel een groot feest. Zowel
deelnemers als bezoekers willen dit event, getuige de
enorme drukte in voorgaande jaren, beslist niet missen.
Sinds 1975 zorgt een ware metamorfose van de locatie van
onze vereniging voor een bruisend feestweekend, waar de
sportieve prestaties van vele deelnemers van nabij meebe
leefd kunnen worden.
Een weekend waar we allen naar uitkijken.
*) afwijkende tijden voor de deelnemers in de Silver Fleet,
start zaterdag om 14.00 uur, tussentijdse finish zaterdag
om 20.00 uur, de 2de start zondag om 8.00 uur en de finish
is met de andere klassen om 14.00 uur.
 
Zaterdag 15 september start om 13.00 uur de Mosselrace.
Een gezellige wedstrijd die voor zowel deelnemers als
toeschouwers besloten wordt met een heerlijke mossel
maaltijd.
 
Met de Stamppotrace wordt het jaar op zondag 14 oktober
afgesloten. Ook hier is de start om 13.00 uur. Het kan
stormen en regenen, maar soms is het ook heel mooi zwoel
najaarsweer. Maar één ding is zeker, mooi weer of niet, we
besluiten de wedstrijd met een voedzame stamppotmaaltijd
voor iedereen.
 
Bij navraag blijkt dat sommige leden de wedstrijden graag
in het weekend zien, anderen geven de voorkeur aan een
doordeweekse avond en gelukkig zijn er ook nog leden die
beide oplossingen prima vinden en overal aan deelnemen.
Zo hebben we het nu over de avondwedstrijden. Voor het
eerst zijn er geen drie maar vier series. Zo organiseren we
dit jaar niet alleen in mei, juni en juli, maar ook in september
een aantal avondwedstrijden.
Omdat het wel eerder donker wordt, is de start van deze
laatste serie vervroegd van 20.00 naar 19.00 uur. Niet ie
dereen zal dit goed uitkomen maar het is wel de enige
manier om in september avondwedstrijden te organiseren.
 
De eerste serie avonden is vrijdag 18 mei, vrijdag 25 mei

en vrijdag 1 juni: 1e start 20.00 uur.
De tweede serie is woensdag 6 juni, woensdag 13 juni en
woensdag 20 juni: 1e start 20.00 uur.
De derde serie is vrijdag 29 juni, vrijdag 6 juli en vrijdag 13
juli:1e start 20.00 uur.
De vierde serie is vrijdag 31 augustus, vrijdag 7 september
en vrijdag 14 september. Alleen van deze laatste serie is
de aanvang om 19.00 uur.
 
Zo bieden wij voor elk wat wils en hopen het daarmee ie
dereen naar de zin te maken.
 
Wij wensen alle leden, welke disciplines zij ook prefereren,
een mooi en spannend watersportseizoen, maar hopen ook
dat veel leden een eerste stap zullen zetten om aan de
zeilwedstrijden mee te gaan doen.
Daarnaast denken we aan onze trouwe deelnemers, die al
jaren van de partij zijn, en rekenen erop dat ook zij dit sei
zoen met veel plezier hun geliefde sport komen beoefenen.
 
Namens de wedstrijdcommissie,
Herman van Dijk
(foto's o.a. Ben Heijliger)
 

Borrel van de
maand
 
Even bijpraten met elkaar, genieten op het terras en aan
het water.
 
In de komende periode tot aan de zomervakantie kun je
op de volgende zondagen vanaf 16.00 uur weer terecht
op onze WSV voor de borrel van de maand:
 
- Zondag 29 april
- Zondag 27 mei
- Zondag 24 juni
 
Tot dan!
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NIEUWS VANUIT DE GSPRC-COMMISSIE
 
Mooi dat er weer een nieuwe Brulboei ligt. Het kan met recht een magazine worden genoemd.
 
Echt veel valt er op dit moment niet te communiceren. In de aanloop naar de ALV is al heel veel informatie verzameld
en in het jaarverslag terecht gekomen. Op het moment dat deze Brulboei verschijnt, heeft de ALV al plaatsgevonden.
Daar kon ik niet bij aanwezig zijn, en dat is zonde.
De ALV duurt altijd te lang maar zo’n ALV vind ik zelf een prachtig iets om te aanschouwen. Bestuur en commissies die
zich een jaar lang uit de naad hebben gewerkt en daar ook verslag van doen. Aan de andere kant de leden, en dat
kunnen mij er niet genoeg zijn. Er is altijd weer een aantal leden dat de jaarstukken bijzonder serieus doorneemt en dat
is natuurlijk top. De lol begint dan als er vragen worden gesteld die een aandeelhoudersvergadering van een groot bedrijf
waardig zijn en dan vraag ik me soms af “gaat het echt om het antwoord” of was het doel “het stellen van de vraag”?
 
Tussendoor is er een harde kern aan leden bezig geweest met het leeghalen van het clubhuis en het verzorgen van een
nieuwe vloer, die garant staat voor vele mooie momenten in een weer verder verbeterd clubhuis. Misschien komt er zelfs
nog een bar in te staan als we alle enthousiaste ideeën voldoende op één lijn krijgen.
 
In de vorige Brulboei heb ik het verzoek gedaan of er leden zijn die mee willen denken/draaien in het opzetten van het
Concert op de Binnenmaas 2018. Inmiddels is een aantal leden bij elkaar gekomen en zijn de contouren bepaald (Piet,
top dat jij ook aanschuift!). Het wordt weer een combinatie met de Sloepentocht en er zullen verschillende muziekstijlen
te bewonderen zijn. Minder groots dan een orkest van 55 man, maar wel weer meer variatie. Epicentrum van de festivi
teiten zal waarschijnlijk het achterrein worden.
 
De datum is een aantal maal verschoven maar is nu vastgesteld op 16 juni. Mocht dat je nu beter uitkomen en je alsnog
even met een paar andere leden hier je schouders onder wil zetten, mail me dan even op sponsoring@wsvbinnenmaas.
nl.
 
Persoonlijk kan ik niet wachten tot het bootje er weer in mag. Tot binnenkort op het terras bij onze WSV.
 
Hartelijke groet Michel

GEZOCHT PER 1
MAART 2019
 
EEN OPVOLGER VOOR ONZE
LEDENADMINISTRATIE

 
Guus de bode wil met ingang van het volgende seizoen
2019 het stokje graag overdragen aan iemand anders.
 
Heb jij belangstelling om de ledenadministratie van hem
over te nemen?
Neem dan contact op met Guus en hij informeert je graag
verder.
ledenadministratie@wsvbinnenmaas.nl
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TWENTSCHE WINTER WED
STRIJDEN 2018
 
Zaterdag 11 februari is HaaS afgereisd naar Hengelo om
te starten bij de Twentsche Winter Wedstrijden op het
Twentekanaal. Dit is toch al snel drie uur rijden met een
botenwagen dus de meesten zullen zich wel afvragen of dit
niet een beetje ver uit de richting is voor een “kwartiertje”
racen.
Maar laat ik (Harald) nu toevallig voor mijn werk met een
project bezig zijn aan twee sluis- en gemaalcomplexen bij
Delden en Hengelo, en laat de wedstrijd nu precies starten
bij het complex Delden en finishen bij het complex Henge
lo.
 
Ter promotie hiervan hebben wij het volgende verslag ge
maakt van de race en het project voor in het Mourik maga
zine en Intranet…

 
Mourik aan (de) slag op het Twentekanaal
Van 7 maart 2017 tot 14 december 2018 is Mourik actief
voor het Rijkswaterstaat-project ‘Groot onderhoud sluis-
en gemaalcomplexen Delden en Hengelo’. In dit project
heeft Mourik Infra een flinke klus met het renoveren van de
beide sluiskolken en het vernieuwen en reviseren van de
sluisdeuren en aandrijfwerken, en daarnaast het vernieu
wen van de pompgemaalinstallaties. Om deze werkzaam
heden te kunnen uitvoeren, zal Mourik Infra, vestiging
Limburg, binnenkort de sluis droogzetten en wordt het
Twentekanaal een maand gestremd.
 
Vooruitlopend op de stremming, waren zondag 11 febru
ari de Twentse Winter Wedstrijden roeien. Daarbij hebben
Harald van Emmen van Mourik Infra, vestiging Groot-
Ammers, en zijn roeimaat Sam Jager het Mourik-geel alvast
vertegenwoordigd. Harald is projectleider mechanisch op
dit project. Deze roeiwedstrijd over vier kilometer start bij
het complex Delden en finisht bij het complex Hengelo.
Een mooie gelegenheid om het traject alvast te verkennen

en ze behaalden de prachtige vierde positie in de dubbel
twee. Dat was achter twee boten met fanatiek getrainde
studenten en een boot van de KMA(militairen). Dus dat
was alvast een prima resultaat!
 
 Harald en zijn roeimaat Sam met op de achtergrond het
complex Delden.
 
  …samengevat was het weer lekker racen en een mooie
start van het wedstrijdseizoen 2018.
Wel is het Twentekanaal moeilijk water om te roeien
doordat het damwand profiel langs het kanaal ervoor zorgt
dat het water erg “choppy” is, maar dat is ook wel weer een
goede training!
 
Tijdens de race was er nog een professionele fotograaf
langs de kant die van ons de volgende foto heeft gemaakt.
Wij vinden hem eerlijk gezegd erg mooi. 
 
HaaS
 

Workshop "Leer
meer over roeien"
 
Om goed en fijn te kunnen roeien is een goed afgestelde
boot belangrijk: een goed afgestelde boot geeft meer
roeiplezier en minderblessures.
Daarom organiseert de Roeicommissie de workhop  Leer
meer over Roeien.
 
Wanneer: donderdag 5 april a.s. om 20.00 uur
 
Waar: in het clubhuis van WSV Binnenmaas
 
Door wie: de workshop zal worden gegeven door Johan
Bielderman (roeier en materiaalcommissaris rv Breda)
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EVEN VOORSTELLEN - EEN ANDERE WEBMASTER
 
Wat bezielt iemand die weliswaar al jaren donateur maar geen lid is, webmaster bij WSV Binnenmaas te worden? Deze
moeder van 3, echtgenoot en oma van 1, legt het uit.
 
In 1999 verhuisden wij, de hierboven aangekondigde man (Albert) en de drie kids (Mitchel, Katie en Dieter) en ik, vanuit
Terheijden naar Maasdam. We hadden het geluk om in het ouderlijk huis van Albert op een prachtige plek aan de Bin
nenmaas te mogen wonen. Roeien en zeilen was (en is) onze grote hobby. Het zit een beetje in de genen wordt gezegd,
mijn schoonouders ontmoetten elkaar in Haarlem bij Het Spaarne.
 
In onze vorige woonplaats werden we allebei lid van Roeivereniging Breda en al gauw werd ik daar secretaris. Albert
pakte de jeugdbegeleiding op. Na negen bestuursjaren (het maximum volgens de statuten) ging ik werken aan een
nieuwe website voor de club. Dat moest een Joomlasite worden. Handig, want die kun je met meerdere mensen beheren
en iedere commissie kan artikelen plaatsen.
 
Omdat ik het maken van de website zo leuk vond, ben ik me verder gaan verdiepen in het bouwen ervan. Zeker toen de
kinderen de deur uit waren (en omdat het kleinkind in Canada woont) en ik wat meer tijd kreeg, werd het mijn nieuwe
hobby. Op mijn website www.kummeli.nl zie je een aantal websites die ik heb gemaakt. Hoewel ik voornamelijk Joom
lasites maak, is het CMS WordPress mij niet helemaal vreemd.
 
De nieuwe site van WSV Binnenmaas vond ik direct al mooi. Fris, overzichtelijk en met prachtige foto’s; natuurlijk te
danken aan Arno Hoogwerf. Zoals ze in websiteland zeggen: “Content is King”. De inhoud kan het allerbeste door de
leden van de Watersportvereniging worden gemaakt. Ik roep alle leden dan ook  op zo nu en dan een vrolijk, kort arti
keltje te schrijven en een geschikte foto te leveren. Zo zal de website nog meer gaan leven en naast het ‘betrekken en
verbinden’ tevens als visitekaartje dienen.
 
Ik hoop dat ik als webmaster mijn steentje kan bijdragen aan het (wel)varen van de WSV Binnenmaas.  Ik, Annelies
Steenman, doe mijn best! Voor wie mij niet kent. Op de foto zit ik op slag.
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VLOOTVOOGDEN
Yngling            Leo Labrujère                       0186 571119
Centaur           Edwin Kooijman                   078 6764675
16 m2              Arie Groen                            0186 572283
Valk                 Hans de Haan                      0186 613914
Laser              VACANT
Splash             Niels Poiesz                          06 31286569
Optimist          Jeugdcommissie
RS Feva         VACANT
Cadet              Leo Schonk                          0186 600060
Sloep              VACANT
Randmeer      VACANT
 

ZOEKLICHT
Ereleden bij WSV Binnenmaas:
De heer J.C. Cleyndert     
De heer B.W. Heijliger       
Mevrouw B. Roelofs
       
De heer J.W. Bijvoets  †
De heer H. van Hemmen †
De heer W.C. Vetten †
De heer J. Visser †
Mevrouw J.N. de Neef-Buskop †
De heer P.C. de Ruiter †
                                                                                       
                 
Lid van verdienste:
2010: Tom van Dalen, Herman van Dijk, Dik Dekker †,
Jan Ruizeveld de Winter † 
2011: Wouter den Dulk
2012: Esther van Helten
2013: Leo Labrujère, Arie Groen, Arno de Koningh, 
Frank Hoos
2014 Jan Visser, Richard van Helten
2015: Els Giessenburg, Evert Ebbeler
2016: Janny Constandse
2017: Joost Kuipers
2018: Hans de Haan
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Ben je timmerman, loodgieter, schilder, 
installateur of schoorsteenveger? 
Of heb je een ander soort beroep waarbij je 
gereedschap gebruikt? Kijk dan eens op 
bestelbusinrichten.nl. 

Hier vind je voor jouw klusbus een passende 
kast om je gereedschap in op te bergen. 
Geen losliggende hamers, sleutels, kitspuiten, 
schroefjes of gereedschappen. We hebben 
voor iedere bus een passende kast. 

Hoe het werkt? Kijk op www.bestelbusinrichten.nl. 
Selecteer de maat, bestel, je pakket ontvangen, 
monteren en gaan!

Een passende kast 
voor elke bestelbus

aVOOR IEDERE BUS EEN PASSENDE KAST 

aKORTE LEVERTIJDEN 

aDUIDELIJKE MONTAGEHANDLEIDING 

aDIVERSE MOGELIJKHEDEN NAAR UW WENSEN

Bestelbusinrichten.nl | Chr. Huygensstraat 38 | 3281 ND Numansdorp |  www.bestelbusinrichten.nl


