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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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Colofon
VERENIGINGSBESTUUR
Voorzitter  
Richard van Helten                                       0186 572155
voorzitter@wsvbinnenmaas.nl
Secretaris  
Saskia Revelman                                         0186 574117
secretaris@wsvbinnenmaas.nl      
Penningmeester 
Gerda Vroegop                                            06 25008678
penningmeester@wsvbinnenmaas.nl                
Lid / Commissaris Technische zaken
Rob Paulussen                                              0186 604804 
technischecommissie@wsvbinnenmaas.nl
Lid / Sponsoring, PR en Communicatie
Michel Gielbert                                             06 52073158
sponsoring@wsvbinnenmaas.nl
LEDENADMINISTRATIE:                     
Guus de Bode                                                0186 603017
ledenadministratie@wsvbinnenmaas.nl
COMMISSIES
Wedstrijdcommissie (WECO) 
wedstrijdcommissie@wsvbinnenmaas.nl
Voorzitter  vacant                       
Roeicommissie
roeicommissie@wsvbinnenmaas.nl
Eline Noorbergen (vz)                                  06 51995596
Juliette van der meer (secr.)                        0186 600367
Jeugdcommissie
jeugdcommissie@wsvbinnenmaas.nl
Edwin Gevers (vz)                                      0186 603238
Inge van der Pal (secr.)                              0186 575988
Technische commissie
technischecommissie@wsvbinnenmaas.nl
Evenementencommissie (EC)
evenementencommissie@wsvbinnenmaas.nl
Laura de Groot (vz)                                       06 11302332
Bardiensten: Janny Constandse   
bardiensten@wsvbinnenmaas.nl
HAVENCOÖRDINATOREN
Aanvraag ligplaats water  via secretaris dan wel
via de beheerder (gedurende het vaarseizoen)
Functie walcoördinator:
Sandra Entrop (jeugd/voorterrein)            06 82071164
Vacant (achter)

VAN DE BEHEERDERS
Moe maar voldaan zitten we op zondag aan het einde van
de middag aan een glaasje port en kijken terug op een druk,
maar gezellig weekend. Wat is er veel werk verzet om de
Sloepentocht, de gezamenlijke maaltijd en de feestavond
met de band ‘Jam Pact XL’ te laten slagen. Het hele achter
terrein is ontruimd en in plaats van boten zijn er tenten,
tafels, banken en een bar verschenen. De ponton werd voor
de band gereed gemaakt. We plaatsten een grote bestelling
bij de drankleverancier, de vriezers zaten vol en de koeling
ging aan. Met bloemen en planten, lampjes en kaarsjes zag
het er overal heel gezellig uit. En het werd ook gezellig!
Ook al was het een klein clubje dat op zondag de boel weer
ontmantelde, aan het eind van de dag was er geen spoor
tje meer te bekennen van de drukte van de dag ervoor.

En zo komen er nog wat weekenden. Het feest van ‘de roei’
en het ‘combi-weekend’. Wat er precies gecombineerd
wordt weten we nog niet, maar dat gaan we zien. Zoals we
alles voor de eerste keer zien en ervaren. Zoals bijvoor
beeld;
- hoeveel tosti’s u in drie maanden tijd met elkaar opeet en
hoeveel bier er door heen gaat;
- dat de roeiers voor acht uur in de ochtend voor de poort
staan te trappelen;
- dat de toiletdeuren met regelmaat wagenwijd open staan;
- dat er veel goeie spullen worden vergeten en bij de ge
vonden voorwerpen terecht komen;
- dat u op elk moment allerlei vragen stelt;
- dat er hele fanatieke sloepers zijn, die we bijna elke dag
zien;
- dat er een aantal handige Harry’s rondlopen, die techni
sche klussen klaren;
- dat er roeiers zijn die heerlijke taarten bakken;
- dat er leden zijn, die spullen gebruiken en ze niet terug
brengen.
- dat Kees roeien ook leuk vindt;
- dat we veel onkruid verwijderen en steeds hopen, dat u in
het kader van zelfwerkzaamheid komt helpen;
- dat Joost zo hard de trap naar de WECO-ruimte op holde,
zodat bij ons de schilderijen van de muur vielen en dat hij
dat nu niet meer doet;
- dat Lianne het soms ook fijn vindt om thuis de tuin te gaan
doen;
Maar vooral, dat er heel veel hartelijke leden zijn, die bereid
zijn ons wegwijs te maken. Want zonder u lukt het ons niet.
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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
redactie@wsvbinnenmaas.nl
WEBMASTER | www.wsvbinnenmaas.nl
Annelies Steenman-de Brouwer
webmaster@wsvbinnenmaas.nl
BEHEERDERS (aanwezig gedurende het vaarseizoen)
Kees en Lianne de Leng
beheerder@wsvbinnenmaas.nl

We hopen u de komende tijd weer tegen te komen en
duimen voor veel mooi weer.
Hartelijke groet van Kees en Lianne

Inhoudsopgave
 
3   |   Verenigingsbestuur / Van de beheerders  
 
4   |   Mutatiegegevens / Nieuw lidmaatschap
 
5   |   Voorzitter
 
6   |   Watersportartikelen(ruil)beurs 2018
                   
7   |   GSPRC-commissie
 
8   |   Bardienstinformatie 2018

9   |   Roei-instructienieuws

10 |   20 jaar roei / Marathon / Midweekroeien

13 |   Bardienstrooster augustus t/m december 2018

14 |   Borrels van de maand

17 |   Stand 20-jarig jubileum roeiafdeling

19 |   Nieuwe EC, nieuwe coördinatoren

21 |   WECO zeilwedstrijden 2018 /  Yngling Regatta

23 |   Uitslagen Regatta / verslagen Yngling Regatta

26 |   Jeugdcommissie / zomerzeilkamp

28 |   Roeiersnieuws / 2e Battle / 1K Dutch Masters Open

29 |   Penningmeester / Roeicommissie 2018

30 |   Jeugdcommissie 2018 / Jeugdzeilers broers De Wijn

32 |   WECO eerste serie avondwedstrijden / uitslagen

33 |   Wisselprijs Yngling / Medemblik

34 |   Zoeklicht / vlootvoogden / Openingstijden WSV
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Koninklijke onderscheiding heeft mogen ontvangen. Van
wege zijn belangeloze en enorm gewaardeerde  inzet voor
de samenleving werd hij benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Herman, zeer verdiend en gefeliciteerd
met deze mooie erkenning en decoratie!

Het zal u niet zijn ontgaan, binnen onze vereniging is er
veel aandacht voor communicatie en het meer stroomlijnen
van de enorme hoeveel informatie die u ontvangt. Ook
aparte mailtjes uit naam van de vereniging naar leden of
andere partijen en personen willen we en gaan we voorko
men.
Met persoonsgegevens dienen we uiterst zorgvuldig om te
gaan. Met ingang van 25 mei jl., de ingangsdatum van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
vindt u helemaal onderaan de verenigingswebsite onze
privacyverklaring. Misschien is het verstandig dat u de tekst
eens doorleest.

Op het moment van schrijven van dit stukje tekst hebben
we in het nabije vooruitzicht nog de jaarlijkse sloepentocht
met aansluitend "het Concert op de Binnenmaas." Twee
jaar geleden bleek het concert op de Binnenmaas een groot
succes. Veel van onze leden, maar ook van de buurvere
nigingen in het park en omwonenden waren hierbij aanwe
zig. Muziek bleek verbindend te werken. Jong en oud, de
'verschillende belangen en interesses' bleken elkaar te
vinden. Deze keer doen we het net iets anders maar wel
weer met dezelfde doelstelling en met een mooi muzikaal
programma. Natuurlijk zijn we ook benieuwd hoe u deze
dag en het optreden 's avonds heeft ervaren. 

Direct na de zomervakantie, het weekend van 25 & 26
augustus, zal de jaarlijkse 24-12 Uursrace weer gaan
plaatsvinden. Dit is de 43e keer dat deze zeilrace op de
Binnenmaas van start zal gaan. Het organiserende comité
hoopt op weer voldoende deelname met boten van onze
plas maar ook van daarbuiten. Misschien ziet u mogelijk
heden een gelegenheidsteam samen te stellen en weer
eens mee te varen met deze leuke zeilrace met volop ge
zelligheid. Hoe mooi kan het zijn al die boten gelijktijdig van
start te zien gaan?

Nu ik enthousiast schrijf over deze race denk ik ook aan de
man die in het verleden regelmatig en met zeer veel toewij
ding de start maar ook de binnenkomst van de boten in een
mondeling live verslag uiteenzette. Ik vond het een genot
om naar hem te luisteren. Wim Derksen, vele jaren aan
onze vereniging verbonden gebleven, is helaas op te jonge
leeftijd plotseling overleden. Als stimulator in het jeugdzei
len, destijds als voorzitter van de wedstrijdcommissie en
voor zijn enorme enthousiasme en toewijding in de zeilsport
zijn wij hem als vereniging dankbaar. Zijn vrouw Ineke en
verder familie wens ik namens de watersportvereniging veel
sterkte toe in deze voor hen moeilijke periode.

VAN DE VOORZITTER
'Nu al fantastische dagen
gehad, wat een mooi begin
van het seizoen!'
Wat een lekker begin dit jaar. Iedereen vol aan de bak, veel 
succesvolle roei- en zeilevenementen en met veel mooie
vaardagen. Wat worden wij verwend bij de watersport! Wel
wat turbulentie door een stuk renovatie van ons clubge
bouw. Een nieuwe vloer, schilderwerk en een nieuwe bar
met modernere en energiezuinigere apparatuur. De man
nen van de Technische Commissie zijn behoorlijk aan de
gang. Ook de afwerking heeft nog hun aandacht en volgt.
Heren, tot zover, al hartstikke bedankt voor al die uren die
jullie hieraan hebben besteed.

Elders in dit blad ook een stuk van onze penningmeester.
Gerda geeft een nadere toelichting op de recentelijke
evenementen en onze investeringen en uitgaven. Ook
vraagt zij nog de aandacht voor de viering van het 20-jarige
jubileum van onze roeiafdeling op 7 juli a.s. en de hieraan
verbonden acties met als doel te sparen voor en het aan
schaffen van een gladde 4x+. Een cadeau voor onszelf.
Ook is dit de datum waarop de Blauwe Wimpel wordt ge
varen en de Roeimarathon zal starten. Een prachtig mo
ment dus voor een gezamenlijk feest!

Wat ik ook graag via mijn voorwoord nog onder uw aandacht
wil brengen, is dat Herman van Dijk op 26 april jl. uit naam
van de Koning en uit handen van onze burgemeester een
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Tot slot wens ik u veel leesplezier met deze uitgave van De
Brulboei. Ondanks dat ik nu nog niet de gehele inhoud ken,
weet ik zeker dat Janny er weer een mooi  en verzorgd
magazine van heeft gemaakt en dat de inhoud u wederom
zal aanspreken.

Tot ziens op het water of terras en alvast een prettige va
kantie!
Richard van Helten
 

WATERSPORTARTIKELEN
(RUIL)BEURS 2018
 
Op zaterdag 7 april 2018 is het zeilseizoen weer van start
gegaan. De jeugdcommissie organiseerde op deze dag de
eerste echte training op de Binnenmaas. Voor de Evene
menten Commissie een goede aanleiding om weer de
jaarlijkse watersportartikelen beurs te organiseren.
 
Winkeltje
Al voor dag en dauw waren Jeanet en ik in de weer om ons
“winkeltje” gereed te maken. Kledingrekken neerzetten,
vooraf gegeven kleding netjes presenteren, administratie 
organiseren etc, etc.
Algauw kwamen de eerste leden de spullen inleveren. Ie
dereen had van tevoren een (prijs)lijst gemaakt van alle
artikelen die verkocht mochten worden. De leden schreven
zich in, kregen een nummer en op elk artikel kwam dat
nummer te staan. Op deze manier konden er geen fouten
gemaakt worden. Van hoosblikken, steamers, zeilschoe
nen tot hele nieuwe kleding van Magic Marine. Rond 9.30
uur waren alle leden die iets wilden verkopen langs ge
weest. Totaal hebben 20 leden spullen ingeleverd.
 
Verkoop
De (nieuwe) jeugdleden werden door hun ouders in het
nieuw gestoken, hele outfits werden er aangeschaft, zodat
ze er direct tegenaan konden gaan. Echt heel leuk om te
zien!!
De totale omzet bedroeg € 1053,- waarvan 10 % naar de
vereniging is gegaan.

Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar! Iedereen heel
erg bedankt voor de gezelligheid en lovende woorden en
graag tot volgend jaar.
 
Groet,
Jeanet van Wensveen & Mirjam van der Weel
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NIEUWS VANUIT DE GSPRC-COMMISSIE

Begunstigersactie 2018
In de laatste nieuwsbrief stond het Item: “Denk even mee, voor de WSV!“
De WSV is alleen voor leden en begunstigers. Nu ken jij misschien ook een aantal mensen die los van de 24 uursrace
best wel een keertje op zaterdag of zondag gezellig wat zouden willen komen drinken op de WSV.
Dat doen ze nu (terecht) niet omdat ze daar eigenlijk ook niet horen. Eigenlijk is dit wel jammer. Daarom vragen wij als
bestuur aan alle leden om eens om je heen te kijken naar mensen die nu nog geen lid zijn maar met wie het wel leuk is
om op ons terras te vertoeven. Zou je die eens willen meenemen. Misschien willen ze wel begunstiger worden en kunnen
we ze meer of weer bij de WSV betrekken.

Wat betekent dat, begunstiger zijn?
Op onze site is hier inmiddels ook apart aandacht aan besteed, maar kort gezegd betekent dit o.a. dat iemand:
- 55 euro per jaar betaalt;
- daarvoor vrije toegang heeft tot onze WSV;
- hier ook de Brulboei voor ontvangt;
- en daarmee onze WSV ondersteunt.
Als een begunstiger zich nu aanmeldt voor kalenderjaar 2018, dan kan dat al voor de actieprijs van 25 euro.

Ieder lid dat een begunstiger aanbrengt, krijgt een aardigheidje. Hierbij heb je de keuze tussen een gratis eerste wel
komstdrankje samen met de nieuwe begunstiger, of een verrassing uit de diverse gimmicks die de WSV rijk is.
Zoek je nog naar argumenten om mensen om je heen te interesseren, dan kunnen onderstaande vragen je op weg
helpen.
• Ben je geïnteresseerd in watersport, maar weet je nog niet in welke vorm?
• Wist je niet dat de WSV één van de mooiste locaties aan de Binnenmaas heeft?
• Hier geven (jeugd-) zeilers, roeiers en sloepers met elkaar een topvereniging vorm.
• Zou je ook het nieuwe Brulboei magazine willen ontvangen?
• Heb je vrienden die wel lid zijn bij de WSV en wil je je daar ook thuis voelen?
• Vind je het fijn om gezellig op ons mooie WSV terras te kunnen gaan zitten?
• Vind je bootjes kijken ook zo leuk?
• Draag je de WSV een warm hart toe en is het te lang geleden dat je lid bent geweest van de watersportvereniging?
Dan is begunstiger zijn van de WSV wat voor jou.

Op de site staan een aanmeldformulier en meer details over de voorwaarden.
Laten we inzetten op ca. 50 nieuwe begunstigers, succes!
 

WSV Feesten
Op het moment van verschijnen van het nieuwe Brulboei magazine hebben de Sloepentocht en het Concert op de
Binnenmaas weer plaatsgevonden. Ik ga ervan uit dat het weer een topdag is geworden. Met een mooi WSV diner onder
pianobegeleiding en dat we in een beetje droog weer van die toffe band hebben kunnen genieten. Spannend. Ook
spannend, voor hoeveel mensen we dit nu hebben mogen organiseren. In ieder geval is er weer een fors aantal mensen
mee bezig geweest om het mogelijk te maken.
Voor het jublieum van de roeiafdeling wordt ook flink gas gegeven voor het jubileumfeest. Ik hoop dat dit ook een topdag
wordt met veel bezoekers.

Mijn voorstel zou wel zijn om in de toekomst dit soort grote feesten meer te combineren. Dan kunnen we met elkaar
zorgen voor een echt groot verenigingsspectakel en daarnaast scheelt het best veel in de totale organisatie. Mogelijk
iets om voor een volgende keer meer met elkaar op aan te sturen.

Hartelijke groet Michel.
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BARDIENSTEN 2018
 
Hierna volgt het bardienstrooster voor de tweede helft van
het seizoen 2018.
Dit rooster wordt gepubliceerd in ons clubblad en is terug
te vinden op onze website door in te loggen met je persoon
lijke code.
 
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
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.

Punt van aandacht
Zodra je bent ingeroosterd, krijg je per email persoonlijk
bericht over de juiste datum. Daarna krijgt ieder lid via het
automatische systeem nog tweemaal een herinnering over
deze bardienst. Ondanks deze berichten is het helaas toch
al een aantal keer voorgekomen dat een bardienst wordt
vergeten. Dat is jammer, want hierdoor worden anderen
gedupeerd en wordt de bar (tijdelijk) gesloten als er niet
snel een oplossing wordt gevonden. Noteer je bardienst
dus goed in de agenda of zorg voor een tijdige oplos
sing als je zelf niet kunt. 
 
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.
 
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. Er is dringend behoefte aan aanvulling van onze
invalpoule. 
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 nog veel plezier gedurende ons water
sportseizoen. En bedenk: we doen het mét en voor elkaar!
 
Namens de Evenementencommissie,
Janny Constandse.
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ROEI-INSTRUCTIE NIEUWS
Introductie
Op 13 maart was de goed bezochte introductie avond voor
nieuwe roeiers ingepland. Van tevoren was het nog even
spannend of we de inmiddels 5 keer in de lak gezette vloer
van het clubhuis wel konden betreden. ’s Ochtends waren
Rob P. en Leo L. nog bezig om de laatste laag aan te
brengen. Maar zij beloofden mij dat we er ’s avonds gewoon
op konden. En wat nog fijner was, zelfs het meubilair was
alweer teruggeplaatst en konden we de geïnteresseerden
dus ontvangen in een clubhuis dat was voorzien van een
gloednieuwe vloer.
 
Er waren 19 belangstellenden aanwezig, die na een wel
komstwoord door tal van watersporters werden geïnfor

meerd over de diverse facetten die het roeien en onze
watersportvereniging te bieden hebben. Zo maakten zij
kennis met de beginselen van de roeibeweging en kregen
zij uitvoerig uitgelegd wat er nog meer bij de WSV te bele
ven valt. Onder niet aflatend enthousiasme hoorden ze de
wedstrijdverhalen en konden ze kennis maken met het
midweek roeien.

Uiteraard werd in de botenloods onze vloot geshowd. Er
werd uitleg geven over gladde boten, skiffs en C-boten. Ook
het halen en brengen verhaal is niet vergeten.
Maar ook de inhoud van de cursus werd uitvoerig besproken
en na tal van vragen van de aspirant-roeiers konden we de
avond afsluiten. Het resultaat was 13 nieuwe roeiers, die
op twee lesmomenten zijn begonnen in de eerste week van
april. De lessen worden op de dinsdag- en woensdagavond
gegeven, met tot op heden bijna perfecte omstandigheden.
Ze worden onder niet aflatend enthousiasme voorbereid op
het afroeimoment op 23 juni.

Ook zijn er dit jaar op donderdag en zaterdag lessen voor
de 2e en 3e jaars roeiers en ook worden op zaterdag
stuurlessen verzorgd. Dus er zijn weer tal van lesmomenten
voor de roeiers.

Skifflessen
Deze zomer starten er vanaf donderdag 28 juni om 19:00
uur weer skiflessen.
Heb je dit altijd al willen leren, of ben je erg benieuwd hoe
het is om in zo’n onstabiele boot te roeien? Wat tevens de
perfecte manier is om je techniek te verbeteren! Het water
is inmiddels goed op temperatuur, dus een keertje omgaan
is helemaal niet erg.
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Heb je interesse in deze lessen, meld je dan aan via instruc
tieroeien@wsvbinnenmaas.nl.

Met sportieve groet
Els Giessenburg
 

Midweekroeien
We gaan weer op pad/op water. Wil je mee om elders te
roeien, haal je stuurdiploma, want dat heb je echt nodig als
je op vreemd water gaat sturen met zeilers, grote motorbo
ten, lage bruggen, haakse bochten, nauwe doorgangen en
rare snuiters op het water. Zorg ook voor een goede roei
conditie, de afstanden zijn vaak tot wel zo’n 30 kilometer.

Het programma tot nu toe:
- Woensdag 20 juni naar ’t Diep bij de Weerribben/Wieden. 
- Woensdag 18 juli naar Pontos in Lelystad.

Maar we krijgen ook roeigasten:
Dit jaar met een bijzondere dag: de landelijke midweekroei
dag op donderdag 16 augustus. Ik ontvang dan 21 gasten.
Ik ben op zoek naar roeimaten die willen helpen om deze
dag tot een groot succes voor deze landelijke gasten te
maken. Alle roeiplekken zijn inmiddels vergeven en nog
eens 20 anderen hebben zich ook aangemeld.

Verder bezoek op en van:
- Dinsdag 12 juni uit Breda
- Donderdag 12 juli van VADA uit Wageningen
- Donderdag 6 september van de Laak uit den Haag
- Dinsdag 11 september van RV Alphen a/d Rijn.

Info en inschrijven over midweekroeien in de botenloods en
bij klaasbossen@gmail.com.

ROEIERSNIEUWS
7 juli: marathon en nog veel
meer!
 
Op zaterdag 7 juli gonst het van de mooie activiteiten bij
onze WSV. Dan komen vele zeilers, sloepers en roeiers op
het water. En jij bent daar als roeier hopelijk ook bij, want
op deze dag vieren we ook het 20-jarig bestaan van Roei
en op de Binnenmaas met elkaar! Blok de namiddag/avond
van 7 juli alvast in je agenda.

Naast de wedstrijden:
• Blauwe Wimpel, 13.00 u
• Roeimarathon, 3 starttijden:
13.15 uur voor de boten die 4 ronden gaan roeien (wherry,
C2+ en C4+)
14.45 uur voor C-boten en 1x of 2
15.30 uur voor 4-en en 8-en
(inschrijven via wedstrijdroeien@wsvbinnenmaas.nl en
meer info op de website).

We hebben ook een gezellig/recreatief onderdeel:
Een damesteam heeft zich gemeld om een halve marathon

te varen: dat is 1x op en neer naar Maasdam en nog een
keer tot de recri en terug. Wie gaat de strijd met hen aan?

Rond 17.00 uur proberen we de gehele roeivloot op het
water te hebben. Dan kunnen we gelijk de marathonroeiers
voor de laatste ronde(s) op het water aanmoedigen. En dáár
hebben we jou voor nodig! Doe je mee? Meld je alvast aan
bij Christine (brule.smaal@planet.nl) of Els (visbrand@pla
net.nl) en als je voorkeur hebt voor een boot, geef dat dan
even aan.

De roeimarathon wordt samen met de Blauwe Wimpel-zeil
wedstrijd traditiegetrouw afgesloten met een gezamenlijke
barbecue op ons prachtige terras met uitzicht over de
Binnenmaas.
De kosten voor deze BBQ bedragen € 12,50 p.p. Aanmel
den via de website van WSV Binnenmaas. 

Gezellig muziekje erbij: laten we er met elkaar een top
middag en avond van maken!
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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 30 september
- Zondag 28 oktober
- Zondag 11 november - start kaartmiddag
- Zondag 16 december - kaartmiddag
 
Tot dan!
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20-JARIG JUBILEUM VAN
ONZE ROEI AFDELING
Iedereen hartelijk bedankt voor alle donaties tot nu toe.
We zullen voorlopig nog doorgaan met de actie om te
eindigen met een mooi bedrag en een gave boot. We vinden
dat veel mensen zich heel positief opstellen en inzetten voor
onze actie. Ook het bestuur van de WSV is uiterst betrok
ken. Super mooie samenwerking!

En onze geweldige taartenbakkers: Ans, Maaike, Jannie,
Janka, Gerda, Lenie, Corine, Sharon, Mirjam Gr., Anneke,
Gerdien, Ed en Christine. Hun taarten leverden bij elkaar,
met de walnoten van Jannie, al meer dan € 400,00 op. TOP!

UITDAGING:
De RABOBANK wil graag 4 taarten afnemen voor € 100,00
om ons te helpen met de actie. Zij eten het liefst taart op
maandag en/of dinsdag. Bak jij mee?
Misschien ook wat voor jouw bedrijf!

Verder verkochten we 50 caps, 32 buffs en 28 bidons aan
roeileden, zeilers, (roei)sloepers, vrienden, collega’s en
familie. We kwamen maandag 28 mei op een totaalbedrag
van: € 1.148,97!
We gaan gewoon lekker door, en met jullie fantastische
medewerking en enthousiasme om veel geld binnen te
halen voor een mooie nieuwe 4X+  gaat het vast lukken.

Vanaf zaterdag 16 juni hebben we de caps binnen met het
WSV-logo. Wil jij helpen deze te promoten, iets bakken,
aanleveren, helpen of doen? DOEN: leniej@hotmail.com
of app 06-14266484 
 
Jannie B. en Lenie B. (tijdelijke feestcommissie)
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NIEUWE EC, NIEUWE COÖRDINATOREN!
 
Ondanks dat wij dit jaar met de Evenementen Commissie flink gekrompen zijn in het aantal commissieleden, hebben we
toch weer een stampvol evenementenprogramma dit seizoen.
Mede door veel enthousiaste en hulpvaardige leden hebben wij 2/3 van het programma kunnen vullen met coördinatoren.
SUPER fijn om met elkaar gezellige contactmomenten en activiteiten te organiseren.
 
Laat dit verenigingsgevoel ook bij jou spreken en verdien ook nog eens je zelfwerkzaamheid terug!
Wij zoeken nog enkele coördinatoren voor onderstaande evenementen. Heb jij zin en tijd om een evenement voor te
bereiden en zorg te dragen voor het goed reilen en zeilen op de dag zelf? Heel fijn! Uiteraard krijg je een draaiboek en
voorzien we jou van tips en een uitleg van voorgaande jaren.
Meld je aan via evenementencommissie@wsvbinnenmaas.nl als coördinator en kies hieronder jouw favoriete evenement:
 
Vrijdag, juli 06, 2018 - 3e avond serie Joost Kuipers WeCo
- EC coördinator gezocht
Zaterdag juli 07, 2018 - Blauwe Wimpel WeCo -  Roeimarathon Eline Noorbergen Roei  BBQ
- EC coördinator gezocht
Vrijdag, juli 13, 2018 -  3e avond serie Joost Kuipers WeCo
- EC coördinator gezocht
Vrijdag, september 14, 2018 - 4e avond serie Joost Kuipers WeCo
- EC coördinator gezocht 
Zondag, oktober 28, 2018 - Borrel van de maand   
- EC coördinator gezocht 
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Afgelopen evenementen
Het is al meerdere keren aangehaald in dit clubblad, maar het Yngling weekend was perfect! Echter, vanuit de EC was
er nog wel een grote uitdaging naast het inkopen van genoeg eten en drinken voor deze jonge zeilers: de bar was na
melijk nog niet af! Aangezien er nogal wat zeilers van buiten de plas kwamen, wilden wij wel graag alle kabels weggewerkt
hebben. Dus met hulp van Leo Labrujere, Hans de Haan en Rob Paulussen en wat externe hulp is het allemaal gelukt.
DANKJULLIEWEL!!

Ook wij kijken terug op een super geslaagd feest. Wij kijken nu al uit naar volgend jaar!

Sloepentocht & Concert op de Binnenmaas, Combi Binnenmaas, De Blauwe Wimpel, Roeimarathon & het 20
jarige bestaan vd Roei & 24-uursrace
De aankomende 3 maanden staan er een paar grote evenementen voor de deur. Dit zorgt voor veel reuring op de club
inclusief mega actieve en energieke leden!
- Er is een gezellig clubje bezig geweest met de vele voorbereidingen voor de sloepentocht & aansluitend het Concert
op de Binnenmaas op 16 juni jl. Het schijnt weer een leuke puzzeltocht te zijn geweest met daar bovenop nog eens een
heel leuk WSV-cadeau bij het inschrijven. 
- 2 weken later hebben wij op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli weer een druk Combi-weekend in de planning. Dit eve
nement trekt veel zeilers van buiten de plas en met een gecombineerde organisatie vanuit de Jeugd, WeCo en EC wordt
dit gegarandeerd een gezellig en druk weekend!
- Ook zijn de roeiers al een aantal weken flink wat taarten aan het bakken en roeispullen aan het verkopen om zoveel
mogelijk geld in te zamelen voor hun nieuwe trots: een nieuwe roeiboot! Op 7 juli is er, gezamenlijk met de Blauwe
Wimpel en roeimarathon, ook nog een BBQ met aansluitend een feest voor het 20-jarige bestaan van de roeiafdeling.
- En als jaarlijks terugkerend hoogtepunt organiseren wij voor de 43ste keer de 24-uursrace! Ook tijdens het Yngling
weekend zijn er zeilers geënthousiasmeerd om deel te nemen aan dit mooie en spectaculaire evenement. Dus wij ver
wachten nóg meer inschrijvingen dan voorafgaande jaren!
Het barrooster is grotendeels al ingevuld, maar er zijn nog open tijdsvakken. Het rooster staat vanaf nu in het clubhuis,
dus schrijf je snel in op je favoriete tijden en draag jouw steentje bij aan dit fantastische evenement!
 
Er zijn dus veel leden in de weer en dat is fantastische om te zien! Echter, nog steeds blijft: vele handen maken licht
werk. Dus, heb jij tijd om tijdens een van bovengenoemde evenementen gezellig een handje te helpen? Meld je dan aan
via  evenementencommissie@wsvbinnenmaas.nl
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BERICHT VAN DE WECO

De zeilwedstrijden in het seizoen
2018

- Yngling Regatta  Binnenmaas: 21 en 22 april
- Combi Binnenmaas: zondag 1 juli - start 10.30 uur
- Blauwe Wimpel en Mini-Blauwe Wimpel: zaterdag 7 juli
- start 13.00 uur
- 24 uursrace: zaterdag 25 en zondag 26 augustus - start
zaterdag 14.00 uur
- Mosselrace: zaterdag 15 september - start 13.00 uur
- Stamppotrace: zondag 14 oktober - start 13.00 uur
- Eerste serie avondwedstrijden: vrijdag 18 en 25 mei en
1 juni - start 20.00 uur
- Tweede serie avondwedstrijden: woensdag 6, 13 en 20
juni - start 20.00 uur
- Derde serie avondwedstrijden: vrijdag 28 juni, 6 en 13
juli - start 20.00 uur
- Vierde serie avondwedstrijden: vrijdag 31 augustus en
7 en 14 september - en let op want deze serie start om
19.00 uur

Wil je ontdekken of deelnemen aan een wedstrijd iets voor
jou is, kom gerust en doe mee.
Zowel leden van de Wedstrijdcommissie als de andere
deelnemers zijn graag bereid je aan de nodige informatie
te helpen en………..het gezegde “Hoe meer zielen hoe
meer vreugd” geldt ook hier.

De redactie moet steeds veel werk verrichten om de Brul
boei uit te brengen en te bezorgen.
Omdat we nu nog niet weten wanneer dit clubblad bezorgd
wordt, hebben we alle wedstrijden weergegeven.

Namens de wedstrijdcommissie,
Herman van Dijk
 

YNGLING REGATTA
BINNENMAAS
21 EN 22 APRIL

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw was de Yngling
een zeer gewilde klasse. Het ontwerp is van de Noor Jan
Herman Linge en dateert uit 1967. De mooie lijnen, de
goede zeewaardigheid en een actieve klasse-organisatie
in de vorm van de Yngling Club Holland, waren voor heel
wat zeilers al even zoveel goede redenen om ook eigenaar
van een Yngling te willen worden. De YCH organiseerde
wedstrijden door het hele land en zorgde ervoor dat er, in
samenwerking met buitenlandse organisaties, met regel
maat grote evenementen in ons land georganiseerd wer
den, in de vorm van EK’s en WK’s waar in die jaren meer
dan dertig tot veertig Ynglings aan deelnamen.

Omdat onze zeilers aan deze evenementen deelnamen,
ontstond er bij anderen de bereidheid om op de Binnen
maas te komen zeilen. Zo werd ons eerste Yngling-week
end op de Binnenmaas 20 en 21 oktober 1990 een feit.
Maar liefst 26 teams hebben zich voor dit evenement inge
schreven.
13 teams van de Binnenmaas en 13 teams vanuit de rest
van het land.
In 1991 werd er hier 19 en 20 oktober een tweede Yngling
weekend georganiseerd, waaraan ook toen weer veel
teams uit het hele land hebben deelgenomen.
Doordat onze Ynglingzeilers zich daarna bij landelijke
wedstrijden minder lieten zien, lukte het de volgende jaren
niet meer om teams van elders naar de Binnenmaas te
lokken en werd dit het einde van een mooie maar kortston
dige traditie.

Nu, een kwart eeuw later, zijn de kansen gekeerd. Onze
beste zeilers doen weer mee aan de landelijke wedstrijden.
Onze zeilers nemen ook deel aan evenementen in andere
landen en niet zonder succes. En zo kwam het weekend
weer terug onder de naam Yngling Regatta Binnenmaas.

21Watersportvereniging Binnenmaas



22 Nummer 2, juni 2018



Graag laat ik nu een aantal deelnemers aan het woord, die
bereid waren om hun ervaringen gedurende dit weekend
met jullie te delen.
Zie ook de gepubliceerde uitslagen van de maar liefst negen
starts die dit evenement rijk was.

Namens de wedstrijdcommissie,
Herman van Dijk
 

Het Yngling-weekend
Binnenmaas 2018
Na een competitief 2017, waarin de Ynglingzeilers op onze
plas met elkaar een leuk seizoen achter de rug hadden,
werd er door Gert Roukema geopperd om eens na te
denken over een Yngling weekend op de Binnenmaas zoals
die ook in het verleden hebben plaats gevonden.
Toentertijd werden Eeuwes en de Strikhoek op de plas
vertegenwoordigd met 13 eigen boten, nog aangevuld met
minstens dat aantal van leden van de Yngling Club Holland.
En iedere deelnemer had ook toen een grote gedrevenheid
en geldingsdrang in de zin van “Wie is de beste en de
snelste?“

Nu, bijna 25 jaar later, is er eigenlijk weinig veranderd. Het
aantal boten is weliswaar verminderd maar het fanatisme
en de gezelligheid met elkaar zijn gelijk gebleven. Met deze
wens vanuit de Yngling zeilers zijn wij als WeCo aan de
slag gegaan. Omdat “De Binnenmaas” de afgelopen jaren
goed vertegenwoordigd werd door zeilers zoals Mathijs Tak
en Gert Roukema en afgelopen jaar ook wij als team NE
D369 ons visitekaartje hebben afgegeven, was er bij de
Yngling Club Holland (YCH) ook belangstelling ontstaan
om onze plas weer eens te bezoeken.

In het najaar is er bij onze club een team gevormd  om dit

Yngling-weekend voor te  bereiden, dit in nauwe samen
werking met de wedstrijdcoördinator van YCH. Na in een
paar avonden de lijnen uiteengezet te hebben was alles
rond. Het weekend stond in de steigers, er waren slaap
plaatsen bij de Scouting beschikbaar, het diner en ontbijt
waren geregeld, de DJ had gelukkig nog een gaatje vrij dus
alle signalen stonden op groen.
Het lobbyen binnen de Yngling Club werd opgestart en zoals
verwacht, waren er enthousiaste reacties en de inschrijvin
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gen begonnen binnen te lopen. Vooraf hoopten wij op een
deelnemersveld van ca. 12 boten, ervan uitgaande dat wij
als thuisclub met minstens 8 boten acte te présance zouden
geven. Maar uiteindelijk mochten we zelfs 16 boten aan de
start begroeten.

De weergoden waren ons  dit weekend zeer gunstig gezind.
De temperaturen liepen op tot ca. 20-22 graden en we
hadden een mooie Zuid-Oostelijke wind in sterkte 2-3
beaufort.
De wedstrijden bestonden uit korte- en lange baan wedstrij
den, om het de zeilers zo attractief mogelijk te maken en
om de plas in zijn geheel met alle “valkuilen” van draaiwin
den te leren ontdekken. Dit gaf dan ook af en toe wat
hoofdbrekens bij de zeilers van buitenaf.
Zaterdagavond was er een perfect buffet, waarbij de zeilers
zó goed gegeten hebben dat ook echt alles is opgegaan. 
Vanaf een uur of acht werd DJ Dylan in stelling gebracht
en tot groot plezier en vreugde van de zeilers van buiten
werd er tot in de late uurtjes gedanst en gedronken. Terwijl
ondertussen onze eigen zeilers hun slaapplaats thuis al
weer hadden opgezocht, deden de gasten uiteindelijk “het
licht uit” bij de club.

Zondagochtend was er vanaf 08.00 uur een perfect geor
ganiseerd zeer uitgebreid ontbijt.
Buffet en ontbijt werden o.a. verzorgd door Monique Schalk
en de families Van der Bunt, Schuurs en Valk. 
De strijd op zondag zou allesbepalend worden voor wie er
met de prachtige wisseltrofee vandoor zou gaan…… De
eerste 4 teams maakten nog steeds een kans, waarbij de
strijd zou gaan tussen team 94, team 355, team 365 en
team 369. 

De ochtendrace ging om 10 uur van start en sommige
zeilers hadden nog wat wankele benen overgehouden aan
de avond ervoor, waardoor de strijd voor hen nog enerve
render werd.
De 3 korte races waren spannend van de start tot finish
omdat de wind aardig aan het draaien was. Na de lunch
werd de lange afstandsbaan gevaren die alles bepalend
zou worden voor de gehele uitslag want het onderlinge
puntenverschil was kleiner dan 3 tussen de  4 kanshebbers.
Uiteindelijk heeft Team 94 van Piet Schuurs en Eelco van
de Bunt gewonnen met zeer solide en constante resultaten
over het gehele weekend. Zij hebben de eer van onze plas
hoog gehouden door de wisselprijs te winnen.

Volgend jaar staat het weekend natuurlijk weer in de
planning en wij hopen dan op 20 deelnemende boten. Onze
dank gaat uit naar de leden van de WeCo, Evenementen
commissie, Fam. De Bode, Fam. Schuurs en Fam. Van der
Bunt voor hun inzet voor en medewerking aan dit prachtige
weekend.
 
Marco

 

 
 
 
 

Yngling Regatta Binnen
maas 21 en 22 april 2018

De winnaars, Piet Schuurs en
Eelco van de Bunt, vertellen hier
hun verhaal.

Eigenlijk was het Gert Roukema die twee jaar geleden zei;
“Waarom hebben we geen weekend met de Yngling-club
op de Binnenmaas? De boten en de zeilers die hier aan b.
v. de avondwedstrijden meedoen, kunnen landelijk echt wel
meekomen”. Maar kort daarna was het seizoen al over.

Het jaar daarop hebben Gert Roukema, Marco Prins, Edwin
Kooiman en Richard van Helten hard aan de kar getrokken
om het voor dit jaar wel te laten lukken. En het is met
prachtig zeilweer en een mooi windje een geweldig week
end geworden, met korte sprintwedstrijden afgewisseld met
wat lange baanwedstrijden. Op zaterdag drie up- en down
wind races en twee races om de boeien. Zondag ook drie
up- down wind races en de laatste race om de boeien.

De helft van de zestien ingeschreven boten kwam van
buiten de plas en dat waren allemaal mooie gladde jonge
Ynglings. Voor ons, zeilers van de Binnenmaas, best im
ponerend, zeker voor de zeilers waarvan de boten altijd in
het water liggen met een laag antifouling op de romp. Maar
WSV Binnenmaas heeft inderdaad bewezen dat we ons
hier best mee kunnen meten. Tenslotte hebben we in
Langweer ook zat van die mooie boten onze elegante
spiegel laten zien.

Goed, weer terug naar de wedstrijd. Zaterdag vijf voor half
twaalf; Start 1, up down, 2x …...goede start…..,mooi vrij,
finishen 2de achter Edwin Marco en Lau…...mmmmm niet
slecht!!!
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Ik ga niet alle races opnoemen maar de eerste dag voeren
we nog een drietje, een viertjes, een zesje, en een eentje.
Dat is helemaal niet slecht. Na de eerste dag stonden we
3e op maar één punt afstand van 1 en 2. Véél beter dan
Eelco en ik durfden hopen. Maar wel achter Marco, Edwin
en Laura in de 369 en achter Reinier, Anna en Roos in de
350.  En mensen, dat zijn echt geen lullige zeilers.
Na afloop van de races van zaterdag aan de wal veel ver
halen natuurlijk en gespeculeer over wat er zondag zou
gaan gebeuren en over wie welke kansen had.

Zondag 07.00 uur op de club, slik gááp, om daar te helpen
om het ontbijt klaar te zetten.
Na nog wat instructies van Willem-Jan, die de races zater
dag vanuit de sloep had gevolgd, om 09.30 uur het water
op voor de eerste start om 0955.
Goed begin …..eerste race 1e, tweede start verpest.
Werden 10e. Slik. De derde weer 1e….. okeehh.
Iedereen naar de wal voor de lunch en het uitwisselen van
hun verhalen.
Gert kwam naar ons toe en feliciteerde ons, huuuu, hoezo ?
We moeten nog een race hóór!
Ja, zei Gert, maar jullie zijn er al. Wat... wij? …...tuurlijk. We
geloofden er niks van. Maar er waren er meer die dat be
weerden, maar toch…….mmmmmm. Laten we toch maar
gewoon ons best doen, dachten wij. Maar helaas hadden
we drie glaasjes bier samen gedeeld en dat was blijkbaar
toch te veel van het goede, want de laatste race liep echt
helemaal voor geen meter. We werden 9e.
Joooohhh dat was het dan….. klaar. Aftuigen, opruimen en
een drankje op het terras. Tanden knarsend want Eelco en
ik durfden het nog steeds niet te geloven. We wisten de
uitslagen van de laatste paar races niet zeker. Het was
hartstikke gezellig op het terras, iedereen is klaar en Joost
begint met de prijsuitreiking. Hij heeft voor elk team een
leuke actiefoto, dus hij begint bij 16 en zo naar 1, dat gaat
dus ff duren.

Maar dan toch…….ja hoor, we zijn eerste JIPPIEHHHH !!!! 
De 1 op 24  Yngling is voor een jaar van ons. De felicitaties
die we op het terras van velen kregen, waren geweldig en
daar hebben we echt van genoten. Wat een weekend!!! 

Oke, als je wint is het hoe dan ook goed, maar dit was wel
een heel bijzonder weekend, ook als we niet gewonnen
hadden. Prachtig weer en zestien Ynglings die achter elkaar
aan jagen…...prachtig om dat weer eens op de Binnenmaas
te zien. Kijk maar naar de foto’s op de site van de WSV of
op de site van Yngling Club Holland.

Echt iedereen nogmaals hartelijk bedankt voor dit prachtige
weekend!

Reactie van Anna Bertling
van Yngling Club Holland
 

Wat hebben we een heerlijk
weekend gehad op de Binnen
maas. Aan alles was gedacht,
zowel door de organisatie van
WSV Binnenmaas als door de
weergoden.
 
Een klein beetje meer wind was mooi geweest, maar ieder
een kon er zo goed inkomen voor de rest van het seizoen.
En ook op tactisch gebied was het water uitdagend genoeg.
Verder een heerlijk dinerbuffet en een gezellig feestje met
de voetjes van de vloer;
Yngling Club op zijn best!
Daarmee is de traditie van een klasse-evenement op de
Binnenmaas weer in ere hersteld en komt het in 2019 zeker
terug op de kalender.

Om nog wat extra na te genieten, ga via de site van WSV
Binnenmaas naar fotoalbums en vind er een selectie van
alle foto’s van het weekend.
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BERICHT VAN DE JEUGDCOMMISSIE
Beste Watersporters,

De afgelopen weken hebben de jeugdzeilers heerlijk kunnen genieten van prachtig zeilweer op de Binnenmaas. Er waren
ideale omstandigheden om nog beter te leren zeilen.
Naast de reguliere trainingen zijn de pasta-races ook weer begonnen. Op woensdagavond hebben we een groep zeilers
van beginners tot wedstrijdzeilers die om 18 uur het water op gaan voor een aantal korte wedstrijden. Rond 19 uur gaan
we weer het water af om gezamenlijk een bord met pasta te eten. Alle zeilers zijn hierbij welkom.

Er zijn al veel wedstrijden gezeild met erg mooie resultaten.
Zo hebben Sjoerd en Luuk in de RS-feva de DYR gewonnen en zijn ze daarna naar de UK Nationals gegaan, waarbij
ze 7de zijn geworden van de 106 boten! Ze hebben daar de 1ste 'family' prijs binnen weten te slepen!
Met Hemelvaart hebben onze wedstrijdzeilers weer de Dutch Youth Regatta gevaren. 1 van de grootste jeugdzeileve
nementen van Europa. Er deden 764 boten mee in verschillende klassen uit 27 landen over de hele wereld. Vanuit de
Binnenmaas zijn we met de Optimist en Splash naar Workum gegaan. Het waren 4 lastige dagen met wisselende om
standigheden. Van veel wind met regen naar weinig wind met muggen. Al met al een heel gezellig evenement met mooie
uitslagen.

Uitslagen Optimist benjamin:
Josse van der Drift, 47

Uitslagen Optimist:
Nienke Gevers, 72 in brons - Tigo Ledeboer, 2 in Emerald - Donna-Tinke Huijsmans, 19 in Ivory - Sam te Braak, 39 in Ivory
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Distributeur voor 
Nederland van Joker Boat 

Exclusief Yamaha dealer 
regio groot Rotterdam

www.ronmeijermarineservices.nl  

Verkoop van Ribs en 
opblaasboten van 
2,50 tot 10,00 m

Verhuur met of zonder 
schipper

Onderhoud en reparatie

Pega trailers

Showroom

Occasions

Zuideinde 38 | 2991 LK Barendrecht  | 0180-627272

Uitslagen Splash:
Carlo Gevers, 14 - Roel van Leeuwen, 23 - Jorrit Prins, 44 - Floris van der Drift, 47 - Nienke te Braak, 53 - Emma van
Ginkel, 54

Ook bij de Combi-Rotterdam doen we het erg goed.
Helaas zijn er maar weinig C-zeilers die mee doen dit jaar, wij hopen natuurlijk dat de ouders van deze zeilers snel besmet
worden met het zeilvirus want het varen van wedstrijden is natuurlijk hartstikke leuk voor de kinderen.
Dit jaar is voor het eerst een Combi wedstrijd gevaren op de spaarbekken in Dordrecht. Een erg mooie maar warme
ervaring.
In de C is Koen eerste geworden bij deze wedstrijd. In de B is Josse eerste geworden en Nienke is 2de geworden in de
A. Erg mooie resultaten.
Ook bij de Combi in Aegir en bij RZV heeft Josse tweemaal de 1ste prijs behaald! Een erg knappe prestatie!

Ons zeilkamp komt er weer aan!!
Net als ieder jaar gaat de jeugd in de eerste week van de zomervakantie op zeilkamp!
Omdat de lokatie van het zeilkamp vorig jaar in de smaak is gevallen, zullen wij weer naar Herkingen gaan.
Het kamp worden gehouden van 15-7 tot 21-7 en is voor alle zeilers met minimaal CWO-1; ook de zeilers van andere
verenigingen zijn welkom.

Tijdens ons zeilkamp vertrekt ons ZCK-Binnenmaas Splash team naar het Gardameer om daar eerst te trainen en
daarna het WK Splash te varen.
Natuurlijk gaan wij deze zeilers op kamp missen, maar het WK mogen zij natuurlijk niet missen.

Voor vragen, mag je altijd contact opnemen.
Met zeilersgroet,
Sam Peeks & Carlijn Donker
0623145884  06-14656587
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ROEIERSNIEUWS
Tweede Battle in het sei
zoen van 2018
Na één jaar roeiles en een noodgedwongen sabbatical toch
weer aan het roeien begonnen. Enthousiast gemaakt door
Klaas Bossen om de woensdagochtend te frequenteren,
lonkt er in het Roeiersnieuws een uitnodiging om op een
eerste zondagochtend van de maand - met fantastisch weer
- deel te nemen aan de Battle.
Om 08.50 uur maak ik kennis met bataljonscommandant
Maaike, die lootjes met je naam erop verzorgt.
De loting is al verricht als uiteindelijk het aantal deelnemers
rond 09.10 uur op 14 uitkomt. Met het nummer 14 denk je
uiteraard aan de legendarische Johan Cruijff, maar later op
de ochtend zal blijken dat dit magische getal geen garantie
is voor suprematie.
 
In de eerste loting wordt er een verdeling gemaakt, waarbij
ik als aspirant-roeier niveau 1 in een niveau 2 boot wordt
ingedeeld. Als dit vaartuig uitgedragen is en op de singles
rust, moet ik helaas constateren dat ik voor dit type vaartuig
al jaren op te grote voet leef. Maat 47/48 is niet standaard
gemonteerd.
Bataljonscommandant Maaike weet gelukkig raad door de
verdeling per boot te herindelen.
Ik mag met twee niveau 1 roeiers de BZN naar Maasdam
roeien en terug proberen de 4forYou, Kingfisher en nog een
paar andere schepen, waaronder één skiff, te verslaan.
Helaas heeft nummer veertien wel veel verstand van het
roeien op zich, maar niet van de stuurinrichting op de BZN.

We verlaten met een half uur vertraging de steigers van
WSV Binnenmaas.
Gelukkig schijnt de zon volop en is er een fris tegenwindje,
waardoor het een genoegen is om tot de molen langs de
provinciale weg  N217 op te roeien. Onderweg nog maar
even aangelegd bij het recreatieoord om het kruisverband
op het roer aan te leggen. Met het aanleggen ervaar je wel
de lange ervaring van je maten met het feilloos wenden van
de boot. Bij de molen aangekomen, komen de “tegenstan
ders” ons, het wachten moe, al tegemoet geroeid.
Ook wij keren met een rustige doch ferme slag terug naar
de watersportvereniging, onderweg genietend van het uit
stekende roei-weer en de humor in de boot over het met
het verkeerde been uit bed stappen van nummer 14.

Op de steigers blijken onze “tegenstanders’ zeker bereid
om onze boot ook weer schoon te maken en in de stalling
te brengen.
Een prima ervaring van een teamsport en zeker, nagenie
tend van koffie met eigengemaakte kruid-/noten koek op
het zonovergoten terras, een aan te raden zondagochtend
bezigheid. Die nieuwe boot komt er vast wel. Hopelijk ook

geschikt voor iemand met maat 47.
 
Tot de volgende keer!
Ed Lafeber
 

BLIK OP DE 1K DUTCH MAS
TERS OPEN

Ook op de korte afstanden laat HaaS zien, dat ze een
sterk team zijn.
 
Zaterdag 9 juni hebben Harald van Emmen en Sam Jager
samen met zeker 100 andere ploegen uit Duitsland, België
en Nederland over 1000 m laten zien dat zij prima hun
mannetje kunnen staan op deze explosieve afstand. De
wedstrijd vond plaats op de watersportbaan van Tilburg,
aan het Wilhelminakanaal. Gastvrouw was de Tilburgse
Open Roeivereniging (TOR).

In deze wedstrijd heeft HaaS de wijze oude godin, uit de
mythologie van de Inuït, niet in een straftempo over het
water laten dansen. Nee, in een tempo van 35 slagen per
minuut hebben ze deze dame in haar gele jurk over het
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water laten rennen. Daarmee bleven de heren hun concur
rent voor en kwamen 13 seconden eerder over de finish. In
een tijd van 3:36.75 werden zij 1ste in het A&B-veld en
daarmee 2de overall in de V2X.

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, Bianca den Ouden en
Corine Velthuyzen
Roeiersnieuws: Christine v.d. Brule
 
 
 

Johan Bielderman ontmoette sterke tegenstanders in het
G-veld. Hij trapte in zijn skiff de 1000m weg in een tijd van
4:12.68. Een zeer indrukwekkend prestatie. 

 

BERICHT VAN DE
PENNINGMEESTER
Het verenigingsjaar 2018 is turbulent van start gegaan met
de renovatie van ons clubgebouw. Deze renovatie was hard
nodig, omdat wij letterlijk door de vloer zakten. Veel extra
overleg en veel extra handjes die hebben gewapperd. Het
resultaat mag er zijn. Wij zijn er nog niet helemaal, maar
dat komt wel. De afwerking heeft onze aandacht.

In april is het ons gelukt om nog net bijtijds voor de start
van het succesvolle Yngling-weekend de vaargeul van onze
haven te laten uitbaggeren. Ook dit project was hard nodig.
Er was onvoldoende diepgang voor de kiel van de Yngling.
Toen de stratenmakers nog druk bezig waren met het
herstel van de roeikade, liepen de roeiers al af en aan met
de roeiboten. Tussen de bestratingswerkzaamheden door
werden ook nog de nodige boten met de kraan te water
gelaten. Met elkaar zijn wij er in geslaagd om het project
goed af te ronden. Wij kunnen weer even vooruit.

Met al deze investeringen en sommige onvoorziene uitga
ven is het bewaken van het financiële saldo van onze
vereniging bijna een dagtaak. Het tij is inmiddels gekeerd.
De facturen voor het lidmaatschap zijn verzonden (met dank
aan Guus en Janny) en de eerste betalingen zijn binnen.
De sponsors en adverteerders van De Brulboei zijn gefac
tureerd en ook deze betalingen komen binnen.

Mede door het mooie weer hebben wij tijdens het Yngling-
weekend en ook tijdens de Pinksterdagen (met dank aan
Kees en Lianne) extra omzet van bar en keuken weten te
genereren. Onze Wedstrijd Commissie (en met name
Joost) is nauw betrokken geweest bij de organisatie van de
Medemblik Regatta en ook dit heeft geleid tot de noodza
kelijke extra pecunia voor de WSV.

De Jeugdafdeling is bijzonder actief en ook de Roeiafdeling
weet van wanten. De roei-toerkalender is dit jaar goed
gevuld. Wij zijn al op bezoek geweest in Den Haag en in
Amersfoort en verenigingen komen ook graag bij ons
roeien. Ik kan ze geen ongelijk geven. De Binnenmaas is
wondermooi. Van de week passeerden we met het roeien
meerdere ganzenfamilies met jonkies. Wij hebben de
roeiboot stilgelegd om even te genieten.

Op de landelijke midweek roeidag (de derde donderdag van
augustus) ontvangt de Roeiafdeling (met dank aan de inzet
van Klaas) dit jaar andere verenigingen. Deze dag gene
reert omzet voor de WSV. De 21 beschikbare plaatsen
waren binnen één week volgeboekt.
‘’De WSV biedt een cultuurhistorische tocht van een kleine
20 km over de Binnen bedijkte Maas van Westmaas naar
Maasdam, over rustig, natuurlijk water met veel waterwild,
een enkele visser, maar zonder grote scheepvaart en
snelle motorboten. Veel molens, waarvan er één wordt
bezocht. En verder van Maasdam naar Puttershoek (het
dorp van), via de Vliet, alwaar we de zelf meegebrachte
lunch zullen gebruiken. Op de terugweg naar de vereniging,
die je al van verre ziet liggen, kom je nog achter de buiten
plaats het Hof van Moerkerken langs, waar Frederic van
Eeden een boek heeft geschreven. Ja, welke vereniging
kan daar nu tegenop.

Het kan je niet ontgaan zijn, de Roeiafdeling viert dit jaar
ook nog eens een 20-jarig jubileum. Met de verkoop van
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eenmalige jubileum gadgets (petten, buffs en bidons) en
met de verkoop van taarten, worden extra inkomsten ge
genereerd. De taarten worden door onze leden privé ge
bakken. De ingrediënten worden uit eigen middelen be
taald. De opbrengst komt voor 100% ten goede aan het
botenplan. Wist u, dat ook de Rabobank bij ons taarten
heeft besteld? De omzet wordt bijgehouden op een baro
meter in ons clubhuis. De stand van de barometer loopt
langzaam, maar gestaag omhoog. Het doel is om een
gladde roeiboot 4x+ aan te kopen.
En heeft u nog geen jubileum gadget? Het is NU het moment
om er één te kopen.

Alle drukte, activiteiten, in- en verkopen maken van de WSV
een bruisende vereniging. Het gaat goed met ons. De fi
nanciën zijn in control. En wil je bijdragen aan alle drukte?
Graag! De WSV kan alle helpende handjes goed gebruiken.

Gerda Vroegop

Goede start zeilseizoen
voor broers De Wijn
Afgelopen jaar hebben Luuk en Sjoerd de Wijn al goed
meegevaren in de RS Feva klasse. Tijdens het ONK in juni
2017 waren ze 9e  en op het WK 2017 behaalden ze de
44e plaats. Dit jaar willen ze de Nederlandse competitie
winnen. De broers hebben tijdens de verschillende wed
strijden laten zien dat ze goed op weg zijn om dit doel te
behalen. Het smaakt naar meer en tijdens de UK Nationals
lieten ze zien dat ze ook op hoog internationaal niveau mee
kunnen varen.

De zeilende broers de Wijn liggen goed op koers om het
doel te halen. Het seizoen begon al goed toen ze tijdens
de eerste wedstrijd op de Kaag, de eerste plaats behaalden.
Op beide U4’s stonden ze weer op het podium en pakten
de tweede plaats. Een goede krachtmeting was de DYR,
met een sterk bezet wedstrijdveld met boten uit vijf verschil
lende landen waaronder Litouwen en Zwitserland. Met
name tijdens de eerste en laatste dag van de DYR zeilden
Luuk en Sjoerd zeer overtuigend. Het leverde hun dan ook
de 1e plaats op. De laatste combi wedstrijd in Vinkeveen
werd ook afgesloten met een eerste plaats, na vijf eentjes

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.

gevaren te hebben! De Combi De Maas in Scharrendijke
zal de volgende belangrijke wedstrijd zijn voor de Neder
landse competitie.
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BERICHT VAN DE WECO
Eerste serie Avondwedstrijden.

Op 18, 25 mei & 1 juni jl. is de eerste serie vrijdagavond-
wedstrijden weer geweest. In totaal waren er 14 deelnemers
waaronder Yngling’s, Centaur’s en Lasers. De weergoden
zaten ons deze avonden mee en zodoende zijn er over de
drie avonden totaal 8 wedstrijden gevaren. Volgens de
regels mag er vanaf 5 wedstrijden één race afgetrokken
worden.
Als prijs kon er gekozen worden uit twee heerlijke flessen
wijn of een rondje bier.
Onderstaand de uitslag.
 
Inmiddels is de tweede serie avondwedstrijden gestart,
deze is gevaren op de woensdagavonden, te weten 6, 13
& 20 juni. De derde en laatste serie voor de zomervakantie
is dan weer op vrijdagavond 29 juni, 6 & 13 juli. De wed
strijden starten om 20:00 u en alle zeilers jong/oud, begin
ners/gevorderden, recreatief/competitief zijn welkom om
mee te doen. We zeilen in principe korte wedstrijdjes en
afhankelijk van de wind zijn dit er meestal 2 of 3 stuks.

Na afloop van de wedstrijden is het altijd nog erg gezellig
op de steigers van de WSV. Onder het genot van een hapje,
verzorgd door onze Evenementencommissie, worden alle
zeiltactieken nog eens goed doorgesproken.

Met sportieve groet namens de WEdstrijdCOmissie,
Joost Kuipers
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MEDEMBLIK

Afgelopen mei heeft WSV Binnenmaas weer gepresteerd
op de Medemblik Regatta.
Het was de 34ste editie van het internationale topevene
ment voor alle Olympische zeilklassen. Zeilers van over de
hele wereld komen deze week naar Nederland om mee te
varen in dit door de internationale zeilfederatie (World
Sailing) erkende topevenement.
De wedstrijdcommissie van onze vereniging verzorgde met

ondersteuning van de RZV uit Rotterdam hier één van de
drie wedstrijdbanen. Dit jaar hadden wij de Lasers, Laser
radiaal (dames) en Nacra’s op de baan. Afwisselend met
ochtend en middag zeilde ze twee wedstrijden per klassen
per dag.
De weersomstandigheden waren erg goed, gemiddeld
10-13 knopen en een lekker zonnetje.
De Nacra’s waren dit jaar wel extra spectaculair omdat deze
nu ook foilen, dit is dat de romp geheel uit het water komt
en deze alleen nog op hun zwaarden planeren. Zeker de
moeite om eens op google op te zoeken!
 
Met een team van 15 personen hebben wij naar tevreden
heid van de zeilers perfecte wedstrijden kunnen organise
ren. Onze leden Gert Kuipers & Daan de Gans waren dit
jaar als rubberboot team actief bij de bovenboei(en) en
Joost Kuipers was wedstrijdleider en stuurde het geheel
aan vanaf het startschip. Zaterdag waren de afsluitende
wedstrijden zodoende hadden we naast de Lasers ook
RSXen (surfplanken) die nog moesten strijden om hun
laatste punten.
 
Volgend jaar zijn wij zeker weer van de partij om onze
vereniging bij dit topevenement te promoten.
 
Met sportieve groet namens de WEdstrijdCOmissie
Joost Kuipers
 

WISSELPRIJS
VOOR DE YNGLING REGATTA 

Hoe maak je een wisselprijs voor de Yngling Regatta
Binnenmaas

De Yngling heeft een prachtige romp. Het is bijna een
sculptuur en dat bracht mij op het idee om de shape in een
hoogglans materiaal te maken. Om aan de juiste maatvoe
ring te komen heb ik uitgebreid gegoogled maar er is helaas
geen 3D CAD van de romp te vinden. Het ontwerp is ook
al 50 jaar oud. Wel vond ik meetmallen en daarnaast de
algemene romplijnen in meetbrieven. De meeste maten
liggen dus vast.  Maar om de juiste curve bij het juiste “spant”
te krijgen was een grote uitdaging.

3D scannen geeft niet direct een CAD-file dus daarom ging
ik zelf op de ouderwetse manier, in combinatie met modern
CAD, aan de slag.
September 2017 heb ik de eerste foto’s gemaakt. Na op de
spant-afstanden een zwarte lijn gespannen en getapet te
hebben, heb ik foto’s gemaakt en die in de juiste schaal in
CAD gezet. Twee maanden en wat uurtjes verder ging ik
met het werkelijke frezen aan de slag. De uitdaging was om
een snaarstrakke shape te realiseren. En zowel de romp
als de kiel moesten natuurlijk als één geheel uit één stuk
materiaal komen. En jawel, kantje voor kantje, mm voor mm
verscheen er een Yngling in de schaal 1 : 24 uit het mas
sieve stuk aluminium.
Hierna kon de dekverdeling met antislip erin worden ge
vonkt (dat is branden met een elektrode).
Na het los zagen uit het frame begon het polijsten. Hier
kwam geen eind aan…. Het hele project kostte ongeveer
150 uur (ook met hulp van mijn collega’s gelukkig).Toch
heb ik de klus met veel plezier gedaan maar nu begrijpen
jullie tenminste waarom er niet meer exemplaren van
komen.  
Elders in dit artikel lezen jullie hoe ons team bestaande uit
Laura, Marco en ondergetekende tijdens het weekend
geprobeerd hebben om deze “met bloed, zweet en tranen”
vervaardigde wisselprijs te winnen.
 
Edwin Kooijman
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VLOOTVOOGDEN
Yngling            Leo Labrujère                       0186 571119
Centaur           Rianne Monshouwer            06 26932594
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

Christiaan Huijgensstraat 16 
3291 CN  Strijen 
 
mac@ricard.nl 
078 673 7060

  
 
 

  
 www.ricarddrukwerk.nl

Sierkussens Brochures

Ricard Drukwerk, voor al uw drukwerk en reclamemateriaal

Kioskvlaggen

Flyers Magneetstickers Spandoeken

Bouwhekdoeken Posters Notitieblokken
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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
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