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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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Watersport Vereniging Binnenmaas
Mijnsheerenland
Laan van Moerkerken 27a
3271 AH Mijnsheerenland
0186 601015

Bankrelatie: Rabobank
NL64 RABO 0369 9028 74

Colofon
VERENIGINGSBESTUUR
Voorzitter  
Richard van Helten                                       0186 572155
voorzitter@wsvbinnenmaas.nl
Secretaris  
Saskia Revelman                                         
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 redactie
 
En dan is 2018 weer bijna voorbij….
 
In deze laatste Brulboei van het jaar wordt er door de diver
se (commissie)leden nog even teruggekeken op wat er zich
weer allemaal heeft afgespeeld bij onze WSV.
 
De roeiers zijn traditiegetrouw weer afgereisd naar Roosen
daal en hebben hun jaar afgesloten met het Suikerdiner.
De Jeugd heeft het seizoen ook op passende wijze afge
sloten met hun eindfeest en een diploma rijker op zak.
 
Tijd voor een nieuw jaar, waar we weer met veel plezier
naar uit kunnen kijken. Een nieuwe activiteiten- en wed
strijdkalender is in de maak en zal aan het begin van het
seizoen 2019 op onze website terug te vinden zijn. Houd
deze dus vooral in de gaten en lees ook de Nieuwsbrieven,
die regelmatig zullen worden verzonden.
 
En vergeet zeker niet om uiterlijk 31 januari 2019 je
voorkeursdata voor de bardiensten op te geven. Verde
re uitleg is te vinden op pagina 18 van deze Brulboei.
 
2019 wordt ook wel weer een spannend jaar, want zoals
iedereen in deze Brulboei zal kunnen lezen, zal een aantal
bestuursleden binnen de vereniging tijdens de aankomen
de ALV plaatsmaken voor anderen.
 
Het zoeken naar opvolging blijkt altijd weer een grote klus.
Dus, heb je hart voor de vereniging en wil je graag iets doen
op bestuurlijk niveau, neem dan zeker even contact op met
Saskia (secretaris), Rob (technisch commissaris) en/of
Michel (GSPRC). Zij willen je graag vertellen wat hun
functie inhoudt.
 
Voor nu wil ik onze sponsoren en adverteerders hartelijk
bedanken voor hun bijdragen en 2018 en wens hun voor
2019 een sportief en gezond jaar!
Uiteraard zijn zij, evenals onze leden en begunstigers, van
harte welkom op zondag 6 januari 2019 op onze Nieuw
jaarsborrel in het clubhuis van WSV Binnenmaas.
 
Iedereen een gelukkig nieuwjaar gewenst!
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
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
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Van de voorzitter
Wat een mooi watersportjaar is 2018 geweest. Veel zon,
veel warmte en uren op het water kunnen zijn. Lui in een
sloep of juist lekker sportief in een zeil- of roeiboot. Zo
hebben we met elkaar toch wel een erg leuke club en heel
wat bootjes in de vaart. Op veel dagen was het een drukte
van jewelste op het water en zelfs soms oppassen om
aanvaringen te voorkomen. Maar de meeste dagen gedu
rende het seizoen was het kalm op het water en kon je er
nog de rust vinden en genieten van de kleine dingen.
Persoonlijk kan ik dan enorm genieten van de natuurlijke
omgeving en de flora en fauna om mij heen. Vaak verbaast
het me dat veel recreanten hier helemaal niet mee bezig
zijn en zich niet bewust zijn van al dat moois om hen heen.
Dit stoort mij soms, evenals plastic flesjes en chipszakjes
in het water. Respecteer de natuur en laten we daar op
juiste manier mee om blijven gaan.
 
Een mooi jaar, waarin de natuur zich ook van een minder
leuke kant liet zien. Zoals in de voorgaande Brulboei be
schreven, we hebben een probleem. Een “overschot aan
waterplanten probleem”. Nu hebben we in de nieuwsbrief
een oproep gedaan om als lid toch eens mee te denken in
oplossingen, met de bedoeling dit probleem te gaan tacke
len. Met aankomende Waterschapsverkiezingen in het
verschiet, zouden we misschien iets van invloed op het
Waterschap kunnen gaan uitoefenen. Hoe we dat precies
zouden moeten gaan aanpakken, weet ook ik nog niet,
vandaar die oproep aan de leden om mee te doen aan die
denktank en tijdelijk in een werkgroep voor onze WSV aan
de slag te gaan. Mooi zou het zijn wanneer de samenstelling
een afspiegeling is van het ledenbestand en afdelingen.
Dus, hierbij nogmaals een oproep. Bel me gewoon even
voor meer afstemming.
 
Een lekker jaar dus, met veel hoogtepunten; het fantasti
sche Yngling zeilweekend met veel boten van buiten de
plas, de Sloepentocht met aansluitend het Concert op de
Binnenmaas, een super geslaagd zeilkamp voor de kids in
Herkingen en veel kampioenen en medailles in het zeilen
en het roeien, met als kers op de taart vanuit het KNWV de
nominatie van Sam Peeks voor de Flyer Trofee (jeugdtalent
van het jaar). Daarnaast ook de viering van het 20-jarige
jubileum van onze roeiafdeling en het met allerlei acties
bijeen gespaarde bedrag om die mooie gladde 4x+ aan te
schaffen. Tijdens het Suikerrace-roeidiner werd de roeiboot
gedoopt en werd de naam onthuld.

Maar het was natuurlijk ook het eerste jaar voor het beheer
dersechtpaar, Kees en Lianne, die inmiddels helemaal hun
draai binnen de WSV hebben gevonden. Heel fijn ook dat
u als lid hen de ruimte heeft gegeven om in deze rol te
kunnen groeien.
 

Natuurlijk waren er ook minder fijne gebeurtenissen.
Evenals voorgaande jaren zijn ons ook dit jaar zeer opmer
kelijke leden ontvallen. Leden die veel voor de WSV doen
of hebben gedaan, die hebben gebouwd aan de club zoals
die nu staat. Zo werd ik recentelijk nog gebeld door Anja
van Dalen met de mededeling dat haar moeder, Betty
Roeloefs, op 1 november op een respectabele 89-jarige
leeftijd is overleden. Betty was jarenlang beheerder bij WSV
Eeuwes en erelid van onze vereniging. Namens de water
sportvereniging wens ik de familie sterkte toe om dit verlies
een plekje te geven.
 
Wat ligt er nu nog in het nabije verschiet.  Vanzelfsprekend
eerst de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. Deze keer op de 1e
zondag in het nieuwe jaar, oftewel 6 januari vanaf 16.00
uur. Als bestuur verwachten we dat veel leden weer even
langskomen voor de gezelligheid en om gezamenlijk op het
nieuwe WSV-jaar te proosten.

Andere vooruitzichten, voornemens of wensen vanuit de
leden voor het komende jaar zijn het doorgaan met de
aanpak van ons clubhuis, de inrichting en het meubilair, het
meer verduurzamen van de club en kijken wat hierin mo
gelijk is. Wellicht verdere vernieuwing van de roeiboten
vloot, de waterplantenproblematiek en het behouden en
verder uitbreiden van het aantal sponsoren en acties hierop
plegen. Vooruitlopend op de ALV geef ik namens het be
stuur ook al aan dat we aankomend jaar helaas afscheid
moeten gaan nemen van een aantal bestuursleden. Hier
door ontstaan vacatures, welke tijdens de ALV in maart
2019 moeten zijn vervuld. Om de continuïteit in bestuurs
taken te kunnen waarborgen, vinden we het van groot be
lang u hiervan tijdig op de hoogte te stellen. In deze Brulboei
zullen de betreffende bestuursleden dit aankondigen. Tijd
genoeg dus, om naar een opvolger te zoeken. Door vacan
te functies tijdig in het clubblad kenbaar te maken, wordt de
grootste groep leden bereikt. Overweegt u iets terug te gaan
doen voor de vereniging, schroom niet en ga eens in ge
sprek met het bestuurslid en vraag naar de inhoud van de
functie.

Al met al ben ik me bewust van het aantal opsommingen in
bovenstaande tekst. Het was voor de WSV en haar leden
weer een erg mooi watersportjaar met "voor ieder wat wils'.
Leden, commissieleden, begunstigers en sponsoren, be
dankt daarvoor! 
 
Namens het bestuur wens ik u en uw familie hele fijne
Kerstdagen en alvast een aangename jaarwisseling en een
gelukkig Nieuwjaar.  
                       
Richard van Helten 
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SAVE THE DATE 
16 maart 2019 voor het WSV
Running Dinner
 
Twee jaar geleden hebben we voor de eerste keer het
WSV Running Dinner gehouden.
Dat vonden sommigen toen wel heel spannend, maar
iedereen heeft het als superleuk ervaren.
 
Nu zijn er weer twee dames die voor de WSV-leden het
Running Dinner willen gaan organiseren en wel op 16
maart 2019.
Zet deze datum alvast in je agenda.
 
Aanvullende informatie volgt via de nieuwsbrief,de WSV-
website en op Nieuwjaarsborrel.

Bericht van de EC
 
Waarschijnlijk gaan wij de warmste Kerst ooit (!) tegemoet.
De temperaturen zijn nog erg ver boven het vriespunt en
sommigen maken daar nog fijn gebruik van. Vandaag
(zondag 9 december) was er zelfs nog iemand aan het
zeilen op onze plas met een buitentemperatuur van 9
graden.
 
Het afgelopen jaar heeft de EC meer organisatorische hulp

gevraagd van de leden. Zonder een vaste groep EC-leden
hebben bijna alle ingeplande activiteiten plaatsgevonden
en daar zijn wij trots op! Met elkaar en voor elkaar hebben
wij weer bijgedragen aan vele gezellige, drukke en smake
lijke evenementen.
Ook hebben wij een vliegende start gehad wat betreft de
samenwerking met Kees (beheerder) en Lianne. Naast
onze nieuwe werkwijze binnen de EC, waren zij ook nieuw
met het doen van alle basis inkopen voor de vereniging.
Gezamenlijk hebben wij dit jaar alles ontdekt en op ons af
laten komen. Met wat extra tijd en inzet vanuit de EC en
een tomeloze inzet en geduld van Kees en Lianne, hebben
wij dit jaar veel geleerd en gelachen. Wij zijn waanzinnig
blij dat zij ons op vele vlakken hebben geholpen (en ook
nog willen blijven helpen volgend jaar!). Bedankt, Kees en
Lianne, voor werkelijk vanalles!
 
Afijn, voor de EC is er nooit een winterstop, want de kalen
der 2019 staat grotendeels alweer gereed en zal binnenkort
verschijnen op de website. Daarin komt een aantal vaste
maandborrels te vervallen, maar daar tegenover staat wel
dat er weer 2 enthousiaste organisatoren zijn gevonden
voor een Running Diner in maart! Meer specifieke informa
tie volgt later.
 
Zelfwerkzaamheid terugverdienen
Wij zullen proberen om in 2019 voor ieder evenement weer
een coördinator te vinden, maar mocht je op voorhand al
geïnteresseerd zijn in het terugverdienen van je zelfwerk
zaamheid; mail naar evenementencommissie@wsvbin
nenmaas.nl om je aan te melden als coördinator van een
evenement. Heb je zelf een idee voor een (nieuw) evene
ment, dan is dat ook zeer welkom!
 
EC-voorzitter gezocht
Daarnaast wordt aankomend jaar ook mijn 3e jaar als
voorzitter van de EC. Dus ook voor mij loopt in november
2019 mijn 3-jaar termijn als voorzitter af. Ik zal dus ook
langzamerhand op zoek gaan naar een vervanger (of
meerdere vervangers?) voor mijn functie. Lijkt het je leuk
om iets voor de club te doen, maar heb je geen idee wat er
precies van je verwacht wordt? Spreek mij aan of stuur een
mailtje. Ik leg het je graag uit onder het genot van een
drankje op de WSV!
 
Nieuwjaarsborrel
Maar voor nu kijken wij uit naar het eerste evenement in
2019. Op zondag 6 januari organiseren wij weer de WSV
nieuwjaarsborrel. Graag verwelkomen wij jullie allemaal
vanaf 16.00 uur in ons clubhuis om het glas te heffen op
een nieuw, sportief en gezellig watersportjaar!
 
Hele gezellige feestdagen en een gezond en (water)sportief
2019!
 
Groetjes, Janny & Laura (EC)
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Van de beheerders
 
Terugblik
 
Op zaterdag 1 december zat het seizoen erop en zijn we
naar ons eigen huis teruggegaan. Voor het zover was, heeft
een delegatie van het bestuur de moeite genomen voor een
afscheidsdrankje. Dat hebben we zeer op prijs gesteld.
 
Vooraf is de boel winterklaar gemaakt. Alle boten uit het
water, de kussens van het terras schoongemaakt en naar
de zolder gebracht, de voorraad eten en drinken zoveel
mogelijk aangesproken tijdens de stamppotrace, de Suiker
race en het eindfeest van de jeugd, de diepvriezers ont
dooid.
 
Nadat in één koude nacht een deken van takjes op het
terrein lag, hebben Rob en Annelies Paulussen en Leo
Labrujere de boel aangeveegd. Als al het blad er helemaal
af is, vegen we nog een keertje met een clubje in het kader
van zelfwerkzaamheid. We laten het terrein met een tevre
den gevoel achter en gaan genieten van de feestdagen bij
het haardvuur.
 
We kijken sowieso tevreden terug op een periode van acht
maanden.
Toen Kees met de vraag kwam wat ik ervan zou vinden als
hij zou solliciteren naar de functie van beheerder, had ik
geen idee. Een leuke uitdaging, maar hoe zou ik het vinden
om acht maanden niet thuis te zijn? We hebben een fijn
huis en een heerlijke tuin. Weegt een verblijf in de recrea
tiewoning daar tegenop?
 
Wat ik heb afgewogen is, dat het leven met het ouder
worden steeds minder avontuur brengt. Je bouwt je loop
baan af, je kinderen zijn uitgevlogen, je verhuist misschien
nog een keer, maar dan naar een appartement, aanleun
woning of nog gekker. Zeggen we nu ‘nee’, dan komt die
kans wellicht niet opnieuw.  Het ging om een contract van
acht maanden. We zitten er niet aan vast, we zijn er finan
cieel niet afhankelijk van. Ik heb de keuze om erin te
stappen gezien als een avontuur.
 
En het werd een avontuur voor ons beiden. We moesten
alles uitvinden, alles ontdekken. We moesten u leren ken
nen, het ritme van de weken ondervinden, leren omgaan
met minder privacy, inschatten wat er op voorraad moest
zijn, de balans zoeken tussen wat wij moesten doen en wat
we aan klussen voor de zelfwerkzaamheid konden reser
veren. Dit is slechts een fractie van wat er op ons pad kwam.
Maar met uw hulp en de hulp van het bestuur hebben we
de klus kunnen klaren.
 
We hebben van velen van u hele positieve en enthousias
te reacties gekregen over hoe we het aanpakten en dat doet
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goed! Wij waren er wel uit, dat we er nog wel een seizoen
aan vast wilden plakken. We waren dan ook blij verrast toen
het bestuur ons polste voor volgend jaar. We doen het graag
nog een keer. Het kan alleen maar gemakkelijker worden.
De verbouwing van het clubhuis is gereed en wij zijn inge
burgerd. Minder avontuurlijk wellicht, routine kan ook
aangenaam zijn, maar het is nooit saai. Er gebeurt altijd wel
weer iets onverwachts.
 
We bedanken u voor uw hartelijkheid, behulpzaamheid en
betrokkenheid. We wensen u hele gezellige kerstdagen,
een mooi uiteinde en een goed begin van 2019. We zien
elkaar wellicht tijdens de nieuwjaarsreceptie en anders vast
in het nieuwe seizoen.
 
Hartelijke groet van Kees en Lianne
 

KAARTMIDDAG
EN BORREL VAN
DE MAAND
Wat doe jij 's winters met slecht weer?
Kom kaarten bij WSV Binnenmaas, met aansluitend de
borrel van de maand.
 
De eerstvolgende keer is op zondag 13 januari 2019
om 13.00 uur en daarna op zondag 17 maart 2019.  Je
kunt klaverjassen, pokeren en jokeren.
Aansluitend om 16.00 uur Borrel van de maand.
 
Wil je meedoen, neem dan even contact op met Leo
Labrujere, telefoonnummer 06-51861117
 

Van de secretaris
 
Opvolging gezocht
  
Alle bestuursleden hebben zich in de afgelopen jaren al
eens in de brulboei aan de leden voorgesteld. Ik niet. Dus
ik dacht, na 3 jaar, het wordt wel eens tijd. 
Misschien voor vele bekend, maar waarschijnlijk ook voor
vele onbekend. 
Ik heb mij in het verleden veel ingezet voor het jeugdzeilen
als trainer en later als hoofdtrainer. 6 jaar geleden ben ik
daarmee gestopt, elke zaterdag training geven en alles
organiseren werd mij een beetje te veel. De jaren daarna
kwam ik minder op de watersport en dat was toch eigenlijk
wel jammer. 
 
Ik merkte dat ik het miste en besloot daar verandering in te
brengen toen ik zag dat er een nieuwe secretaris gezocht
werd.  Het leek mij leuk om het bestuur wat jeugdiger te
maken en nieuwe energie te brengen, om op die manier
ook mijn steentje weer bij te dragen aan onze prachtige
WSV. Want wees eerlijk, het is wel uniek wat we hier
hebben. 
Zo zaten Richard en ik een aantal jaren geleden samen in
een motorboot om wedstrijdtraining te geven aan het
Splash-team, zo zaten we nu samen aan tafel in het be
stuur. 
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De afgelopen 3 jaar zijn voorbij gevlogen en heb ik met
plezier georganiseerd, genotuleerd, geassisteerd en ge
zocht naar nieuwe beheerders. Maar toch is het nu tijd om
het stokje over te dragen. 
 
We zijn dus op zoek naar een nieuw organisatie talent met
positieve energie! Of je nou sloept, roeit of zeilt, dat maakt
natuurlijk niet uit. 
Draag jij de vereniging ook een warm hart toe en wil jij je
achter de schermen inzetten voor onze club met een fijne
club mensen?
Of wil je meer informatie over wat het inhoudt om de secre
taris van onze club te zijn? 
Mail mij dan op secretaris@wsvbinnenmaas.nl 
 
Saskia Revelman 
 

IN MEMORIAM
 
Op 1 november 2018 is overleden ons erelid
 

Betty Roelofs-Westdijk
 
Een bijzondere vrouw, een goed mens
en levensgenieter. 

Wij zullen haar gezelligheid en tomeloze inzet voor de
vereniging blijven herinneren en wensen de familie
sterkte met dit verlies.
 
 

Bericht van de TC
 
Opvolging gezocht 
 
#  Seizoen 2018 was nogal bijzonder door de weersom
standigheden. Een lange zeer droge zomer met helaas ook
veel plantengroei in de Binnenmaas.
 
#  Het langs de kant uitbaggeren van het inloopkanaal tot
onder de botenkraan, om de dieper stekende boten zeker
met de 24-uursrace te kunnen laten varen, heeft uiteindelijk
niet zo veel resultaat gehad.
 
#  De zelfwerkzaamheid is tijdens die lange periode van
hete dagen ook niet goed van de grond gekomen, er was
begrijpelijk niet al teveel animo.
 
#  Wat goed is gegaan, is de verbouwing van het clubhuis
in het vroege voorjaar. De nieuwe vloer met isolatie, de bar
met alle apparatuur en verlichting. Het was een flink, maar
zeer nuttig karwei. En daarvoor: alle medestanders en
sponsor van barmeubilair, nog  zeer bedankt.
 
#  Voor het volgend seizoen is er prioriteit voor wat steiger
onderhoud en het vervangen van een aantal meerpalen. 
Met daarnaast wederom de vele kleine klussen om ons
mooie clubhuis toonbaar te houden.
 
Ikzelf heb nu de reguliere drie jaar als Technisch Commis
saris er opzitten en wil graag deze leuke job overdragen
aan een nieuwe geïnteresseerde Technisch Commissaris
en tevens bestuurslid.  Bij interesse of vragen hierover, bel
mij dan op om even bij te praten.
 
Prettige feestdagen gewenst.
 
Met een vriendelijke groet,
Rob Paulussen

GSPRC-
Commissie
Bestuurslid: Sponsoring, PR en Communicatie,
leuke vacante functie

Na weer een aantal jaar deel te hebben mogen uitmaken
van het bestuur van de WSV, is het nu tijd dat iemand anders
met deze portefeuille doorgaat. Het was superleuk om te
doen en ik ben trots op de manier zoals wij met z’n allen
(bestuur, commissies en leden) vormgeven aan de WSV.
 
Deze functie is eigenlijk heel breed. Dat is soms een nadeel
omdat het lastig is om alles piekfijn te regelen. Aan de
andere kant betekent dit ook dat er altijd zaken op te pakken
zijn waar je energie van krijgt. Wat mij bijvoorbeeld ook
meestal energie geeft, is het schakelen met anderen om
zaken re realiseren.
 
Sponsoring, door organisaties bij de WSV te betrekken en
met de sponsorgelden een fundament onder de begroting
te krijgen, is iets waar je helemaal op los kunt gaan. Hier
kun je schakelen met hoofd- en steigersponsoren, adver
teerders en activiteitsponsoring zoals bijvoorbeeld bij de
24-uursrace het geval is. Merendeel van de contracten loopt
nog door en ook zullen er weer nieuwe sponsorrelaties
moeten worden aangegaan.
 
PR is een prachtig maar lastig aandachtsgebied. Vanuit de
WSV wordt er soms met media geschakeld en dat vindt nu
al op een natuurlijke manier plaats door bijvoorbeeld de
jeugdcommissie en de wedstrijdcommissie. Anderhalf jaar
geleden is er zelfs een televisie uitzending over de WSV
geweest.
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Er ligt niet echt een PR-beleid wat uitgevoerd kan worden.
PR is wel belangrijk in de toekomst om te zorgen dat vol
doende mensen weten wat en waar onze WSV ligt en staat
en wat je daar niet allemaal kunt doen. Hier hebben we nog
wel een aantal ideeën voor, die samen met roeiers, zeilers
en sloepers invulling kunnen worden gegeven.
 
Communicatie is ook een prachtig aandachtsgebied waar
echt een aantal mooie zaken zijn opgezet. Annelies is een
top webmaster, die onze website beheert en de WSV-
nieuwsbrieven opmaakt verspreid. Janny is degene die
naast al haar andere inzet voor de WSV er ook in slaagt
om De Brulboei als magazine te laten verschijnen. De
planning voor de nieuwsbrieven en Brulboei staat al vast
en verkrijgen van input vanuit de WSV is altijd wel een
aandachtspuntje.
 
Gezelligheid. Wat ik zelf erg belangrijk vind, is dat de WSV
een gezellige plek moet zijn voor haar leden in brede zin,
waar het leuk moet zijn om even langs te komen en je jezelf
altijd welkom voelt. Aan de locatie, ons clubhuis en beheer
der ligt dat niet. Alles ligt er schitterend bij en de nieuwe bar
krijgt alom waardering. Soms hoor ik leden nog praten over
de WSV alsof het deelgemeentes betreft: “de zeilers die,
die roeiers zus en sloepers zo”. Persoonlijk vind ik dat we
hierin met z’n allen al grote stappen vooruit hebben ge
maakt, maar het blijft een aandachtspunt om de veelheid
aan activiteiten te verenigen en te zien als één WSV. 
Leuke activiteit in dit kader was bijvoorbeeld de vrijwilligers
middag, waar je dan duidelijk ziet dat er zoveel mensen
vanuit de verschillende watersportactiviteiten actief zijn
voor onze WSV. Top.
 
Als bestuur zijn we uiteraard aan het nadenken over een
opvolger, maar mocht jij nu denken “dat lijkt me eigenlijk
wel een leuk aandachtsgebied om een periode voor de WSV
vanuit het bestuur vorm te geven", hoor ik je graag. Zelf
vind ik de WSV te leuk en te mooi en zal daarom zeker op
de achtergrond bij de WSV betrokken blijven.
 
Prettige dagen,
Michel

Roeiersnieuws
Afroeien zaterdag 29 september
 
Bij het ontwaken keek ik over een heel mistig landschap.
In het oosten kwam de zon al op en de andere kant opkijkend
zag ik een rimpelloze Binnenmaas. Wat een fantastisch
roeiweer. Nog voordat de hectiek van het afroeien begon,
kon ik nog even heerlijk gaan skiffen en de enige rimpeling
die in het water te zien was, werd veroorzaakt door het
wegfladderen van meerkoeten, ganzen een eendjes.
 

Eenmaal terug op de kant melden de eerste ‘afroeiers’ zich
al. Het was een gemengd gezelschap van skiffeurs niveau
1 en 2, scullers en een stuur.
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Toch wel wat zenuwen gierden door de kelen, bij de een
wat meer dan bij de ander.
Vol passie werden de eerste boten uit de rekken gehaald
en te water gelaten.
Vakkundig en met veel plezier werden de verrichtingen
geobserveerd door de jury.
Bij een enkeling werden de zenuwen zo machtig dat het
niet lukte om de skiff overeind te houden. Maar op gepaste
wijze werd er weer in de skiff geklommen om het examen
te vervolgen. Her en der werden nog wat aanwijzingen
gegeven over de polsen maar verder is er super geroeid.
Dit heeft geresulteerd in 16 geslaagden.
 
Gefeliciteerd allemaal.

 
Afroeien zaterdag 27 oktober
 
Dit jaar was er nog een laatste afroeimoment op zaterdag
27 oktober.
Het maakte niet uit voor welk onderdeel je wilde afroeien
maar dit was voor dit jaar de laatst mogelijke kans. Uiteraard
alleen na toestemming van de instructeur of coach.
 
Met roeiers groet
Els Giessenburg

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
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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.wsvbinnenmaas.nl
 

Bericht van de
Jeugdcommissie
 
Beste leden,

Het jeugdzeilseizoen zit erop. We kunnen terugkijken op
een prachtseizoen met even mooi weer.
 
Het laatste gedeelte van het seizoen zijn de mosselrace en
de stamppotrace door onze zeilers gevaren. Wij waren erg
blij om te zien dat er zoveel zeilers aan meededen. Deze
clubwedstrijden zijn erg leuk om aan mee te doen. Het is
alleen wel jammer dat zo weinig mensen, ouders en zeilers,
zich inschrijven om mee te eten. Want dit maakt het feest
nog groter.
 
Onze zeilers hopen aan het eind van elk seizoen hun CWO
diploma te halen.
Hierbij hoort ook een echt toets moment, naast de praktijk
toets, waarbij de zeilers in een baantje al hun geleerde
technieken kunnen laten zien. De zeilers worden ook getest
op hun zeilkennis,de knopen en het BPR. Alle zeilers
hebben onwijs hun best gedaan en dat resulteerde in mooie
vorderingsstaten en CWO-diploma’s. Deze diploma’s
werden uitgereikt op het eindfeest.

Het eindfeest is ieder jaar weer een mooi feestje waarbij,
naast de CWO-diploma’s, ook de jaarprijzen worden uitge
reikt. En bij elk eindfeest hebben wij een thema, het thema
van dit jaar was Gala!
Hierbij hoopten wij dat alle zeilers, net zoals alle trainers,
in prachtige jurken en strakke pakken zouden komen. En
onze verwachtingen werden overtroffen, want niet alleen
de zeilers zagen eruit als om door een ringetje te halen,
maar ook de ouders hadden hun hakken en lakschoenen
uit de kast getrokken. Met een feestelijk aangekleed club
huis en kinderchampagne was het een erg mooie avond.
Hier willen wij wel een traditie van maken, alleen mag er
volgend jaar nog wat meer gedanst worden!
 
De jaarprijzen:
 
Beginnend Optimistzeiler van het jaar:
Floor Warmerdam; Floor is wat later gestart dan de ande
re zeilers en vond het in het begin erg spannend. Maar hij
heeft laten zien dat hij alle angsten kan overwinnen. Want
na een paar trainingen zat hij trots op zijn randje, met een
joystick in zijn hand en voer hij met windkracht 4 bijna zijn
boot in plané.   
 
Beginnend Splash zeiler van het jaar:
Nienke Verschoor; Nienke had nog nooit gezeild voor ze
in een Splash stapte, maar op de manier waarop zij nu zeilt,

zou niemand zeggen dat ze zo kort geleden is begonnen
met zeilen. Dit najaar heeft ze zelfs meegetraind met het
ZCK-Binnenmaas wedstrijdteam.
 
RS-Feva zeilers van het jaar:
Luuk en Sjoerd de Wijn; deze broers hadden vorig jaar de
jaarprijs ook gewonnen. Maar dit jaar verdienen ze hem
weer. En om een bijzondere reden.
Op het ONK hebben ze alle wedstrijden gewonnen, waar
door zij overduidelijk Nederlands Kampioen zouden wor
den. Echter…. de wedstrijdcommissie vond dat zij zich niet
volledig aan de regels hielden, waardoor zij voor een
wedstrijd zijn gediskwalificeerd. Totaal onterecht, volgens
iedereen, en door deze diskwalificatie zijn ze helaas (onte
recht) 3de geworden.
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Omdat wij het hier volstrekt niet mee eens zijn, en vinden
dat Luuk en Sjoerd 100% de Nederlandse Kampioenen zijn,
krijgen zij deze ‘troostprijs’.
 
Op het eindfeest hebben we afscheid genomen van Frank.
Frank heeft namelijk besloten om geen training meer te
geven. 18 jaar lang heeft hij zich ingezet voor onze vereni
ging en niet alleen met training geven. Hij heeft als CWO-
opleider bijna al onze huidige trainers opgeleid, heeft
kampen mede-georganiseerd en daarnaast vele andere
evenementen georganiseerd.
Wij willen Frank nogmaals hartelijk bedanken voor alles wat
hij voor de vereniging heeft gedaan en hopen dat wij hem
nog vaak zien in zijn sloep en dat hij ons nog wilt bijstaan
in het opleiden van de volgende generatie trainers.

FRANK BEDANKT!
 
Binnenmaas ZCK Splash Team
Aan het begin van dit jaar zijn we begonnen met een ge
combineerd Splash wedstrijdteam, samen met een andere
vereniging, ZCK uit Hank. Als we terugkijken op het afge
lopen jaar, dan kunnen we zeker zeggen dat dit een groot
succes is gebleken! We hebben nu 16 zeilers in het team
en altijd 2 trainers. Afgelopen seizoen hebben we meege
daan aan alle selectiewedstrijden, maar ook aan het Ne
derlands kampioenschap en zelf aan het Wereldkampioen
schap in Italië. Dat houdt dus in, dat wij heel vaak buiten
de plas te vinden zijn. Ook trainen doen we niet op de

Binnenmaas maar bij Hellevoetsluis. Dit komt omdat de
omstandigheden bij Hellevoetsluis, denk aan golven en
geen bomen die de wind verstoren, meer aansluiten op
waar wij ook onze wedstrijden varen. Wel had je ons dit jaar
kunnen zien tijdens de Combi Binnenmaas en hebben deze
zeilers ook in Ynglings meegedaan tijdens de 24 Uursrace. 
 
Top- en Talententeam Splash
Het T&T is een team met de beste Splash zeilers en talen
ten van heel Nederland. Wij zijn enorm trots dat voor vol
gend jaar 3!!! van onze zeilers zijn gevraagd voor het T&T.
De 3 toppers waar wij het over hebben zijn Carlo Gevers,
Roel van Leeuwen en Emma van Ginkel. Gelukkig varen
ze nog gewoon onder de vlag van WSV Binnenmaas dus
wij kunnen gewoon nog meegenieten van hun succes! Wij
wensen jullie heel veel plezier en succes.
 
Tot slot willen wij al onze fantastische trainers bedanken
voor hun tomeloze inzet het afgelopen jaar! 
Elk weekeind staan jullie weer vol enthousiasme al die
kinderen zeiltraining te geven of te coachen! Super
bedankt! 
 
Met zeilersgroet,
De hoofdtrainers Carlijn en Sam 
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Weco-nieuws 2019
Laatste nieuws rond het wedstrijdseizoen 2019
 
Omdat de commissies altijd voor het nieuwe seizoen hun
agenda’s op elkaar afstemmen, heeft de Wedstrijdcommis
sie het rooster voor 2019 inmiddels vastgesteld.
 
Een aantal zaken is ons gedurende het afgelopen seizoen
opgevallen:
 
We werden geconfronteerd met een extreme groei van
waterplanten, waardoor er bij de 24-uursrace helaas minder
deelnemers waren en de geplande avondwedstrijden in
september geen doorgang konden vinden.
Daarnaast neemt de animo voor de wedstrijden af.
Onze commissie heeft voor vier Weco-leden, die na vele
jaren hun taak hebben neergelegd, geen vervangers ge
vonden, waardoor een voldoende bezetting tijdens komen
de evenementen een probleem kan worden.
 
De overlast van waterplanten in binnenwateren en de af
nemende belangstelling voor wedstrijden, zijn problemen
waar watersportverenigingen landelijk mee te maken
hebben.
Het moeilijk vinden van vrijwilligers voor het invullen van
taken in sommige commissies is iets van de laatste tijd.
Onze vereniging bevindt zich op een schitterende locatie,
heeft een volmaakte accommodatie en is financieel kern
gezond. Factoren die wij op waarde moeten schatten.
 
Een vereniging is er vóór de leden maar de leden zijn er
ook voor de vereniging. En een voldoende back-up van de
leden is bepalend voor het slagen van de verenigingsacti
viteiten.
Omdat het op peil krijgen van het aantal Weco-leden niet
een, twee, drie het geval is, hebben wij de wedstrijdkalender
2019 aan de omstandigheden aangepast.
 
Heel blij zijn wij met het Yngling-weekend dat weer terug is
op de Binnenmaas. Een schitterend weekend met een grote
deelname. De datum voor de Yngling-Regatta 2019 is, in
samenwerking met de Yngling Club Holland, vastgelegd.
Het wordt ons openingsweekend en vindt plaats op zater
dag 11 en zondag 12 mei (start zaterdag om 11.30 uur en
zondag om 10.00 uur).
 
Zondag 16 juni is de Combi op de Binnenmaas (start
10.30 uur).
 
De 24-uursrace is vervroegd naar het weekend van 29
en 30 juni, waarmee wij de overlast van waterplanten hopen
voor te zijn.
 
De Blauwe Wimpel komt in de plaats van de Mosselrace

op zaterdag 14 september (start 13.00 uur)
 
En we besluiten het seizoen traditioneel met de Stamppot
race op zondag 13 oktober (start 13.00 uur).
 
Er komen twee series van drie avondwedstrijden:
De eerste serie is op vrijdag 17, 24 en 31 mei en de twee
de serie vrijdag 7, 14 en 21 juni.
(de start is steeds om 20.00 uur)
Deze zes avondwedstrijden bieden een unieke kans om te
trimmen en te trainen voor de 24-uursrace die een week na
de laatste avondwedstrijd plaatsvindt.           
 
Wij vertrouwen erop dat wij de deelnemers met deze
nieuwe opzet naar omstandigheden goed bedienen en
daarnaast zouden wij natuurlijk heel blij zijn als we het
komend seizoen nieuwe wedstrijdzeilers mogen begroeten.
Dat zou een welkome aanvulling zijn van de teruglopende
wedstrijdvelden.
 
Wij, leden van de Wedstrijdcommissie, wensen u gezellige
Kerstdagen, een vrolijke jaarwisseling en een voorspoedig
en sportief 2019!
 
En moge 2019 een goed jaar worden zowel voor onze
vereniging als haar leden.
 
Namens de wedstrijdcommissie,
 
Herman van Dijk
 

ZELFWERK
ZAAMHEID
TERUGVERDIENEN
 
Wil jij je graag inzetten voor de WSV en tevens je
zelfwerkzaamheid terugverdienen? Dat kan.

Geef je dan op als coördinator voor een zeil- of roei-
evenement. 
De keuze is aan jou.

Wil je eerst weten hoe het werkt of wil jij je meteen
opgeven? Stuur dan snel een email naar
evenementencommissie@wsvbinnenmaas.nl of neem
contact op met Laura, 06-11302332

Mogen wij weer rekenen op jullie enthousiaste inzet?
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Vrijwilligersmid
dag 2018
 
De WSV, dat zijn we met elkaar. Contributie, bardienst en
een stukje zelfwerkzaamheid hoort daarbij. Gelukkig zijn er
ook nog leden die af en toe (tot zeer structureel) extra in
spanningen leveren. Zonder die extra inzet zouden we
feitelijk niet kunnen bestaan en zouden we geen WSV
hebben. Soms is het bijna grappig hoe er gedacht wordt
dat de WSV-organisatie als een commercieel bedrijf aan
gesproken wordt. Praktijk is zeker dat een aantal zaken
zeer goed loopt, maar dat gebeurt allemaal door vrijwilli
gers, en daar mogen we trots op zijn.
 
Begin oktober had het bestuur dan ook alle actieve vrijwil
ligers uitgenodigd om met elkaar even een borreltje en een
hapje te doen. Hoe leuk is het dan dat er in totaal meer dan
60 mensen aanwezig waren. Jeugdtrainers, roei-instruc
teurs, commissieleden, etc. Er waren gewoon heel veel
mensen die hier enthousiast op hebben gereageerd. Het
bestuur zorgde deels voor bediening en verraste de groep
met de uitvoering van een kort lied dat als een klein soort
Flash mob werd gebracht en ieder bestuurslid vanuit on
verwachte hoek een couplet zong en er vervolgens volmon
dig door alle anderen het refrein werd ingezet.
Vrijwilligers , TOP!
 
De tekst van het lied gaat ons allemaal aan, zie onder
staand. Mocht je het willen nazingen, dat kan als je "L'amour
est un oiseau rebelle" uit de opera Carmen van Biset als
basis neemt en daar een beetje flexibel mee omgaat. https://
www.youtube.com/watch?v=Za5V6NQDc2Y
 
Couplet 1.
Onze WSV, is een mooie club en daar kom ik met veel
plezier
Om te zeilen, roeien, sloepen of op terras met een thee of
bier (ref)
Couplet 2.
Onze roeiers die zijn betrokken en gaan door in weer en
wind
Onze zeilers gepassioneerd, en dat gaat door van oud tot
kind (ref)
Couplet 3.
Dan die sloepers, die luie rakkers, maar wat fijn dat zij er zijn
Al die bloedgroepen bij elkaar dat is recept voor WSV
geheim (ref)
Couplet 4.
Kijk het clubhuis waarin we staan, het is nu mooier dan het
ooit was
En dan buiten naar de loungebank, de WSV heeft een
pracht terras (ref)

Couplet 5.
Maar de WSV die kan niet draaien zonder al jullie steun en
tijd
Daarom toosten we met elkaar op nieuw jaar in gezellig
heid. (ref)
Refrein door allen
Voor elkaar en met elkaar, Geven wij kleur aan WSV
Voor elkaar en met elkaar, Watersporten wij aardig mee
 
Namens Bestuur WSV

WIST JE DAT...
..... de Wiercommissie wel al in gesprek is met de ge
meente, maar de commissie nog te klein is en met name
ook nog vertegenwoordiging vanuit zeil- en roeileden
zoekt.

..... de sponsoractie bij de Plus nog steeds loopt, dus
mocht er na de kerstdagen toch nog behoefte te zijn aan
boodschappen, dan zou het fijn zijn als de vouchers
gebruikt worden om op de WSV te stemmen.

..... de Nieuwjaarsborrel op  zondag 6 januari
plaatsvindt in ons mooie clubhuis en we je graag zien
om met elkaar het jaar te openen.
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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

OPGEVEN VOORKEUR BARDIENSTEN IN 2019
 

Voor het seizoen 2019 kun jij je voorkeur voor bardiensten vanaf nu
aan mij doorgeven.
 
Heb je een voorkeur voor bijvoorbeeld
*  Woensdag eind van de middag tijdens de frietraces
*  Woensdag- of vrijdagavond tijdens de avondwedstrijden
* Tijdens evenementen, zoals het Yngling weekend, Combi Binnenmaas, de 24-uursrace, Sloepentocht, Stamppotrace
*  Zaterdag, omdat dit mooi aansluit bij het roeien of de zeiltraining van je kind
*  Zondag
*  Juist niet op zaterdag of zondag in verband met werk, hobby’s van uw andere kind of zondagsrust
*  Juist niet of wel in de vakantieperiodes
 
Laat het dan vóór 31 januari 2019 weten via bardiensten@wsvbinnenmaas.nl 
Ik ga dan proberen met jouw voorkeur rekening te houden.
 
Heb je geen voorkeur doorgegeven, dan word je automatisch ingedeeld op de open plekken. Ruilen is dan alleen nog
mogelijk door zelf met een ander lid te ruilen of één van onze jeugdleden in te schakelen voor een bedrag van € 25,- per
bardienst.

Houd er rekening mee dat je tijdens evenementen ingeroosterd kunt worden tot 24.00 uur.
 
Raadpleeg voor meer informatie over bardiensten ook onze website www.wsvbinnenmaas.nl
Janny Constandse
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Roeiersnieuws
 
De Suikerrace
 
Dit jaar zijn we met zijn zevenen begonnen met roeien op
de woensdagavond. Niemand kende elkaar, maar het
voelde meteen goed en zo zijn de ”Peddelprutsers” ont
staan. We kregen les van ervaren en gedreven instructeurs.
Het waren altijd gezellige avonden.
In juli hebben verschillende mensen van de groep meege
daan aan de estafette marathon, waarna deelname aan de
Suikerrace een logisch gevolg was. Er werd regelmatig
geroeid en geoefend op langere afstanden. De Peddelprut
sers groeiden in aantal, waardoor we een grotere pool
kregen.

Op 18 november was het dan zover: de 29ste SUIKERRA
CE en ook onze eerste wedstrijd. Van de eerste en tweede
jaars roeiers deden twee teams mee in de Centurio.
Team 1  met Rosanne, Corine, Jeanet, Gerdien en Eline
(stuur).
Team 2  met Anne, Debbie, Mariska, Bert en Eline  (stuur ).

Team 1 startte in de eerste heat om 12.00 uur en team 2
startte in de tweede heat om 15.00 uur.  Het was koud, 4 °
C met een NO wind, maar in het zonnetje aangenaam.
Met gezonde wedstrijdspanning en heel veel zin vertrokken
we (team 2) om 11.00 uur uit Mijnsheerenland naar de
Roosendaalse roeivereniging. 
Er was een gezellige bedrijvigheid met onder andere teams
uit Engeland, België en Duitsland. Voor de inwendige mens
kon je terecht bij de koek en zopie tentjes.
Eerst maar inschrijven, rugnummers halen en opspelden
onder het genot van een kopje koffie.
Om 12.00 uur was de stuurlieden vergadering en omdat
onze stuurvrouw Eline met beide teams meevoer, hebben
wij deze bijgewoond. Alle informatie was tenslotte nieuw
voor ons.
Daarna was het wachten op team 1 in de Centurio en na
tuurlijk heel hard aanmoedigen bij de finish. Ze hebben het
top gedaan!

Na een korte stop, waarbij ook het rugnummer van Eline
gewisseld moest worden, stapten we snel in. We hadden
bijna twee uur de tijd om naar de start te roeien, dus die

hebben we ook gebruikt om niet teveel af te koelen. Het
was voor ons erg prettig om een ervaren stuurvrouw met
wedstrijdervaring aan boord te hebben.

Eindelijk mochten we naar de start. Nu was het ons moment
om het maximale eruit te halen. We hebben nog nooit zo
hard geroeid! Onderweg speelde een dweilorkest en
stonden er mensen om ons aan te moedigen. We waren
inmiddels de laatste boot maar hebben genoten van de
wedstrijd. Het was een hele leuke ervaring en met een tijd
van 36.14 minuten zijn we dik tevreden.
Ter afsluiting was er `s avonds een gezellig en goed ver
zorgd diner in de vorm van een Italiaans buffet. Al met al
was het een hele geslaagde dag!  En inmiddels hebben we
alweer een volgende wedstrijd gepland op 8 december in
Breda.                          
 
De Peddelprutsers

De uitslagen van de Suikerrace
Bij de heren 2x hadden we twee boten aan de start van een
groot veld. Haas won blik en dat wordt zo’n gewoonte dat
je er al bijna op gaat rekenen … maar je moet het nog wel
ff doen!!! Arjan en Marc (7e plek) hadden volgens eigen
zeggen, beter gekund. Da’s dan een uitdaging voor volgend
jaar.

Na een ochtend heat waarin Sam 1e werd, was hij nog niet
moe, dus nog een keertje samen met Ellen in de mix 2x.
De ochtend wedstrijd leek wel een opwarmertje met een
tijd van bijna 27 minuten. In de 2e wedstrijd was er namelijk
maar ruim 1 minuut (1.15 min) meer voor nodig om bij de
finish te komen. Pfffffff….. petje af.

Er deden twee mixed gladde vieren (Kinghfischer) mee van
onze club. Een hele mooie tijd voor team Els, die zelfs met
blik thuiskwamen. Hoe je dat doet met een 2e plaats,
moeten ze nog maar eens uitleggen. Team Isaac eindigde
in deze klasse op de 3e plek, maar kunnen zich voor een
volgende keer wellicht optrekken aan de andere (snellere)
tijd die in de Kinghfisher gevaren is. Nog wat meer ergome
teren, trainen voor meer teamwork, misschien wat coaching
en dan is het vast mogelijk om wat van de tijd af te krijgen.

Dan was de Centurio twee keer op het water. Eén keer als
mix en één keer als dames C4*. Beide boten streden als
enige in hun klasse, vooral tegen zichzelf, tegen elkaar en
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voor een zo snel mogelijke tijd. Hierbij heeft het mix team
van Anne toch wel een hele goede tijd weten te zetten,
zeker omdat er alleen 1e jaars roeiers in de boot zaten.
Proficiat, heel goed gedaan!!!
Ook voor de dames C4* alle lof, want de meesten van dit
team hebben al meerdere keren aan de start gestaan bij
windkracht 6-7 toen de race niet doorging. Dus alle lof voor
hun doorzettingsvermogen en dit was ook voor hen de
eerste keer dat zij een race van 7 km roeiden en er zat zeker
nog ruimte in voor verbetering.

En dan ben je heel blij bij de prijsuitreiking waar je je blik
mag ophalen ….
  

Tot slot bedanken alle roeiers de vele supporters, fotogra
fen en andere enthousiastelingen die hebben staan aan
moedigen op de bruggen en op de kades. Zo fijn en bijzon
der dat geschreeuw van de kant en de extra aanmoedigin
gen voor de Binnenmaas roeiers en roeisters, plus alle
foto’s en video’s na afloop. Heel erg bedankt.
 
Heel veel roeiplezier, ook in de winter, we gaan gewoon
door als het weer het toelaat,
 
Eline

Vlootvoogden
op de Binnenmaas
 
In de ogen van sommigen staat het woord “vlootvoogd” voor
een flamboyante figuur (m/v) gehuld in sierlijk zeventiende-
eeuwse kledij, de kranige kop boven een kostbare kanten
kraag, joyeuze fluwelen hoed met veer, lang golvend haar,
gedachtig afbeeldingen van Michiel de Ruyter of Maarten
Harpertszoon Tromp, een perkamenten kaart opgerold in
de ene hand en een telescopische monoculaire kijker in de
andere, onafgebroken de einder afturend op zoek naar
mogelijke tegenstanders.
 
Maar beste lezers, niets is minder waar.
Een vlootvoogd is iemand als u en ik, die gedurende de
dagen voorafgaande aan de wedstrijd aanstekelijk met zijn/
haar kompanen, lieden die in dezelfde klasse varen, com
municeert met de bedoeling zoveel mogelijk boten aan de
start te krijgen.
 

Dat communiceren geschiedt facultatief per postduif, brief
of e-mail, ijlbode, telefoon of… door middel van een doel
treffende groeps-whatsapp.
Een keer alle 06-nummers van de tegenstanders ingevoerd
en het feest der herkenning is, via frequente en doelmatige
gegevensuitwisseling, een feit.
 
De groepsleden doen elkaar toezeggingen, komen hun
toezeggingen na en laten een periode van onzekerheid en
teleurstelling achter zich. Grotere wedstrijdvelden zijn het
gevolg. Wedstrijdzeilen is leuk.Wedstrijdzeilen is span
nend.
Maar met weinig of - nog erger - zónder tegenstand wordt
het een heel ander verhaal.
De wedstrijdcommissie organiseert wedstrijden en als de
zeilers elkaar activeren om mee te doen, worden die
wedstrijden voor iedereen de moeite waard.
 
Dus vlootvoogden, aan de bak.
En ben je er een keer niet, meld dit in de app en een me
destander neemt het stokje over.
Via de groeps-whatsapp kan iedereen in de groep voor korte
of langere tijd het initiatief nemen.
Zo eenvoudig kan het zijn.
 
Veel succes en een mooi wedstrijdseizoen 2019.
 
Namens de wedstrijdcommissie,
Herman van Dijk
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DE STAMPPOTRACE
zondag 14 oktober
 
Gedurende de laatste wedstrijd van seizoen 2018 zit écht
álles mee.
Om te beginnen, komen de aanvankelijke weersvoorspel
lingen niet uit. Het zou koud en regenachtig zijn. Maar het
wordt een welhaast zomerse dag, zonnig en warm, maar
liefst 26 graden, er staat een wind 4 en… er zijn meer
deelnemers dan wij dachten.
Blijkbaar heeft men deze Stamppotrace niet alleen in de
agenda gezet, maar, men komt zich daadwerkelijk inschrij
ven en…….. doet mee !!!!!

 
Omdat de wind uit zuidelijke richting komt, kiezen we voor
een aangepaste baan, waarbij over de breedte van het
water veel kruisrakken ontstaan.
Het startschip ligt ter hoogte van molen de Goede Hoop
(Mijnsheerenland) en men start in de richting van de
Munnikenweg (Westmaas). Men rondt praktisch alle boeien
van dit deel van de Binnenmaas.

 
Sam Peeks heeft kans gezien negen Optimisten op het
water te krijgen, waarvoor hulde.
Samen met drie Ynglings, vijf Centaurs en de Yardstick,
met een Laser, een 470 en een Olympia Jol, zijn dat 20
boten.

De O-jol is door Harm van den Broek ingeschreven. Harm
heeft hem nog maar kort en speciaal gekocht om niet van
bemanning afhankelijk te zijn en zo gemakkelijk aan regio
nale wedstrijden kan deelnemen. Helaas krijgt hij materi
aalpech en wordt daardoor genoodzaakt zich uit de wed
strijd terug te trekken. Heel jammer en we hopen dat we
Harm in 2019 wederom op de Binnenmaas mogen begroe
ten.

De klassen van de volwassen boten krijgen vier starts en
de Optimisten drie.
Voor de Optimisten hebben we een kortere baan samen
gesteld. Zoveel starts tijdens een wedstrijd die om 13.15
uur begint en waarbij we om 17.00 uur de prijsuitreiking
willen houden, in verband met de stamppottenmaaltijd, is
een uitstekend resultaat.
Ja je leest het goed, “stamppottenmaaltijd”, want Brams
keukenbrigade biedt meerdere keuzes.
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Het clubhuis zit gezellig vol met eters van zeer divers
pluimage in leeftijd variërend van 6 tot 79.
Het is een vrolijke boel, iedereen heeft het erg naar de zin
en geniet van de overvloedige maaltijd.
Als de bodem van de pannen in ‘t zicht komt, zijn er enige
uurtjes verstreken en heeft iedereen, als goede voorberei
ding voor de winter die ons vroeg of laat wacht, zijn buikje
rond kunnen eten.
Leo bedankt de keuken- en barvrijwilligers voor hun onmis
bare inzet.
 
En zo komt er uiteindelijk een einde aan de goed bezochte
Stamppotrace, die iedereen die erbij was, vast en zeker
heeft weten te bekoren.
Zie elders uitslagen van de wedstrijd.
 
Namens de wedstrijdcommissie,
Marco, Joost en Herman

Column
 
  Moeten tradities altijd tradities blijven.
 
  Moet Strikhoek altijd Strikhoek blijven
 
  Moet Eeuwes voor alijd Eeuwes blijven heten
 
  Moet het zomerkamp altijd op de WSV. Binnenmaas
 
  Moeten de zondag zeilwedstrijden altijd blijven
 
  Of kan een zondag wedstrijd ook op zaterdag
 
En zo kunnen we wel even door gaan
 
  Moet de 24 -uurs de 24-uurs blijven, bijvoorbeeld
 
  We zijn al begonnen met ook een 12-uurs
 
  30 boten op het water, ik heb 130 mee gemaakt
 
  Traditie, traditie, traditie
 
  In stand houden voor 10 bootjes in de nacht???
 
  En 30 bootjes in de 24- en 12-uurs race totaal
 
Volgende vraag
 
  Is de 24-uurs de generator voor het feest aan de wal
 
  Of is er tijdens het feest een zeilwedstrijd
 
  Moet het altijd in augustus???
 
  Kan toch ook in mei
 
Ik wens het bestuur en de wedstrijdcommissie veel wijsheid.
 
Piet Schuurs
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Roeiersnieuws
 
Ergometeren
 
Het seizoen van het ergometeren is ook weer aangebroken.
Staat het stoplicht op rood …. dan kun je nog steeds in het
clubhuis terecht om te trainen op de ergometers. Er gelden
wel een paar regels voor het gebruik:
·         Lees de gebruiksregels!!!!
·         Schrijf een ergometer af via het afschrijfsysteem.
·         Maak na het gebruik de ergometers schoon.
·         En NIET VERGETEN: Plaats de handle zo ver mo
gelijk naar voren om de veer te ontspannen.
·         Maak je gebruik van de douche, zorg dan dat je die
netjes achterlaat.
 
De sleutels 

Tijdens het Suikerracediner werden traditiegetrouw weer
een aantal van onze roeileden extra in het zonnetje gezet.
 
·         Jan Kuipers voor zijn bijzondere gastvrijheid en het
beschikbaar stellen van zijn terras, koelkast, koffie, fruit en
zelfgebouwde roeisteiger, zowel aan onze leden als aan
wildvreemde gast-recreatieroeiers.
 
·         Janka Hogen Esch voor haar hulp en inzetbaarheid
op allerlei momenten, niet alleen voor de roei, maar ook
verenigingsbreed, zoals bijvoorbeeld het beheren van onze
accommodatie op het moment dat Kees en Lianne op va
kantie waren.
 
·         Christine van den Brule voor de vele roei-ondersteu
nende activiteiten waar ze aan meedoet zoals lesgeven,
jureren, nieuwsbrieven en roeiersnieuws maken en verstu
ren.
 
·         Kommer Jan de Man, al jarenlang een vaste kracht
bij het afnemen van examens en voor zijn zeer gewaardeer
de roei-technische adviezen.
 
·         Peter Alewijn, al zeer vaak bedankt en geëerd, maar
ook nu weer in het zonnetje gezet voor de klusprojecten die
hij het afgelopen jaar heeft gedaan: de blauwe skiff geschil
derd en een rommelige hoek van de roeiloods omgetoverd
tot een prachtige werkplek met een nieuwe werkbank.
 
.         Lenie Berkhout. Samen met Jannie Bielderman heeft
zij, met nooit verminderend enthousiasme, allerlei acties
bedacht en begeleid om geld in te zamelen voor onze
nieuwe boot, de Two good two B. Dankzij haar (hen) kun
je bufs, petten en bidons kopen met WSV en roei-logo,
hadden we bijna alle zaterdagen taart bij de koffie en zijn
er dit jaar ongekend veel clinics georganiseerd. Hiermee
hebben we uiteindelijk het complete bedrag voor de aan

schaf van de boot bij elkaar verdiend en een groot deel van
de nieuwe riemen die we ook moesten aanschaffen.
 
.         Bart Middelkoop. Ondanks dat hij zelf weinig roeit,
staat hij altijd klaar om mankementen aan boten te verhel
pen en te helpen bij regulier onderhoud. Een bijzondere
prestatie was het opknappen van de Two good two B. We
hebben die boot, op basis van foto’s in Engeland gekocht
en bij aankomst bleek dat er nogal wat aan moest gebeuren.
De boot heeft maanden bij Bart in z’n loods gelegen en hij
heeft er vele uren aan besteed, zodat wij nu een prachtige
nieuwe aanwinst hebben.

 
Winteronderhoud
 
In de wintermaanden wordt er minder geroeid: het weer is
vaak slecht en de wind is regelmatig de grote spelbreker.
Ook gelden er strengere regels voor de ‘bemensing’ van de
boten. Dus… een mooie gelegenheid om de boten een ‘
grote beurt’ te geven. Alle roeiers zijn in principe verplicht
om aan dit winteronderhoud mee te helpen.
 
Dit winterseizoen hebben we ‘een makkie’: doordat onze
boten tegenwoordig in de loods liggen EN doordat de afge
lopen jaren veel onderhoud gepleegd is – vooral aan de
houten boten – hebben we deze winter niet zoveel werk
aan de boten. De houten boten zitten nog prachtig in de lak
en er is maar één houten boot die opnieuw gelakt hoeft te
worden.
Voor meer informatie, zie het Roeiersnieuws van december
2018. 
 
De contactpersonen voor vragen tijdens het winteronder
houd zijn:
 
Ans van Hemsbergen: ansvanhemsbergen@ziggo.nl of
06 – 20.49.55.85
Bart Middelkoop: b.middelkoop@upcmail.nl
 
Iedereen hartelijk dank voor de medewerking en een inspi
rerend winter-roeiseizoen toegewenst!
 
Ans van Hemsbergen en Bart Middelkoop
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De Beatrix Winter Race
Het was zondagochtend 25 november. De volbeladen
kleine botenwagen (BoWa) van Steenman had op de dijk
bij “rv Bielderman” de koude nacht getrotseerd. Aan
weerszijden een skiff en fier bovenop de Nieuwe Blauwe,
met riggers en al.
 
Nadat de wagen van Johan was volgeladen met twee
skiffeurs, een mix 2 bemanning, een vouwfiets en begelei
der Harm, was het tijd om te vertrekken. Eindbestemming
van de rit was de Eindhovense Roeivereniging Beatrix. Daar
gingen we deze dag strijden in de Winter Race. Een naam
die recht deed aan heersende weersomstandigheden. De
baan lag in een prachtig bosrijk gebied, waar de laatste
herfsttinten extra glans gaven.

 
Over een traject van zes kilometer lang en slechts 20 meter
breed moesten maar liefst vijf bruggen worden bedwongen.
Het Eindhovens kanaal doet voor Binnenmaas-begrippen
wat benauwend aan, zeker wanneer de smalste brug ook
nog eens vlak voor de scherpste bocht ligt. Het vergde de
nodige stuurmanskunst, lef en beheersing dit mooie par
cours te bedwingen. Harald, die uitstekend op weg was,
kwam helaas niet ongeschonden door dit deel van de race.
Een pluk riet blokkeerde de doorgang van de boot, waarop
deze dwars over het water kwam te liggen. Johan profiteer
de direct en wist zijn eerder opgelopen achterstand goed
te maken.
Marc en Maaike, die in de achterhoede van het veld waren
gestart, moesten alle zeilen bijzetten om de als laatste
gestarte groep dames skiff achter zich te houden. De race
was gelukkig net kort genoeg om deze doelstellig te halen.

Onder het genot van de welbekende kruidkoek en koffie
werden de tijden bekeken en conclusies getrokken. Nog
altijd genoeg ruimte voor verbetering, maar we hebben het
toch maar weer mooi gedaan.
 
Marc Heidt

Verslag Lingebokaal
 
2x H2x > H4*
De Lingebokaal was dit jaar een iets ander tafereel dan
gebruikelijk. Normaal roeien we tegen onze concurrenten
van VADA (Sjoerd Hachmer en Machiel Spuij) maar ditmaal
gingen zij alleen in de dubbeltwee over de Linge. Wij
spaarden onze krachten die ochtend en werden bezigge
houden door familiaire verplichtingen. Echter, in de laatste
heat van de Lingebokaal gingen we samen met de mannen
van VADA in een gestuurde 4 met als stuur Raoel Grijm.
Natuurlijk deden we dit zonder eerst getraind te hebben,
want volgens Maaike is trainen voor de talentloze….
 
Raoel vond echter dat we toch nog wel wat puntjes te
verbeteren hadden en probeerde op de heenweg ons zo
veel mogelijk bij elkaar te laten komen. Na een regenbui op
ons hoofd gekregen te hebben en een Belgische kruiskop
schroevendraaier geleend te hebben om de kraag van een
dol vast te schroeven….. kon de start beginnen.
 
Dit ging niet in ons gebruikelijke 30+ tempo maar iets lager
om even bij elkaar te komen en misschien ook wel door de
dynamiek van een gestuurde boot. Tevens bleek al snel dat
Raoel wel van strak sturen houdt, met de riemen op vloeitjes

afstand langs de paaltjes heen… Zodanig dat je ongeveer
zit te wachten tot je riemen ergens in belanden in iets wat
niet zo flexibel is als water. Verder wist hij ons te enthousi
asmeren door halverwege al te melden dat we bijna wat
achten gingen inhalen. Dit wist hij ongeveer vol te houden
tot aan de finish, toen we er een fotofinish van maakten met
een 8 en een vier. Qua roeien kwamen we ook steeds beter
in ons ritme te zitten en bij de finish kregen we het gevoel
wat we normaal al bij de start hebben. Een beetje oefening
hebben wij dus toch wel nodig!
We zijn zeker tevreden met de beste tijd van alle 4’ren die
deze dag gevaren hebben en daarmee hebben we ons
tweede Lingeblik gescoord!
 
Machiel, Sjoerd, Raoel en VADA bedankt!!!!
HaaS
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Nieuwjaarsreceptie

 

Zondag 6 januari 2019
Aanvang 16.00 uur!

Te Koop
Centaur NED 464
 

"Tasmanian Devil"
 

 
 
Op zoek naar een rappe boot voor de 24-uursrace?
Zoek dan niet verder!

Bewezen snel met meerdere podiumplaatsen in zijn
voorgeschiedenis.
Kortom, een echte "snelheidsduivel".
 
 
NU VOOR EUR 2.800,00
 

Bel: 06 54217434 of

Mail: rmvdtas@upcmail.nl
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ZOEKLICHT
Ereleden bij WSV Binnenmaas:
De heer J.C. Cleyndert     
De heer B.W. Heijliger              
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 †
Mevrouw B. Roelofs-Westdijk †

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

VLOOTVOOGDEN
Yngling            Leo Labrujère                       0186 571119
Centaur           Rianne Monshouwer            
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
 

TE KOOP: Van
Wijk Lounge
 
Zeer compleet uitgevoerde Van Wijk 621 Lounge.
Uitgevoerd met een ingebouwde koelkast.
Afgelopen zomer zijn de buiskap en achtertent vervan
gen.
 
Deze Van Wijk 621 is van de tweede eigenaar en verkeert
in uitstekende staat van onderhoud en weinig vaaruren.
In deze uitvoering een ware eyecatcher.

 
Merk:              Van Wijk
Model:            621 Lounge
Motorisatie:    Yanmar 29pk drie cilinder.
                       Stil, zuinig en schoon
Bouwjaar:       2009
Lengte:           6.21 m
Breedte:         2.35 m
Trailer:            Pega
 
Vraagprijs:      €33.000,--
 
Contactgegevens:
Karin Alberts
06-20352899 / 0186-603775
kc.alberts@gmail.com
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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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