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

Als ondernemer stuurt u continu bij onder steeds veranderende 

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

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

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

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

visie helder en beter wordt. 

Hermans & Partners ondersteunt ondernemers fi nancieel en operationeel, 

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

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

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

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

maakt u gegarandeerd scherper. Het resultaat telt.
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Van de redactie
 
Het seizoen moet nog beginnen, maar feitelijk zijn er heel
wat mensen al enkele maanden in de weer geweest om
alles voor een goede start weer kloppend te krijgen. Activi
teitenkalender in elkaar gezet en afgestemd met elkaar,
bardienstrooster passend gemaakt, rekening houdend met
veel wensen, voor zover dit allemaal mogelijk en oplosbaar
was. Terrein, clubhuis en beheerderswoning weer op orde
gemaakt, zodat we binnenkort allemaal weer onze draai
kunnen vinden, en lekker gegeten bij elkaar met het Run
ning Diner.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur
ons weer van de nodige informatie voorzien, met cijfers om
de oren geslagen, zijn er functies gewisseld, mensen in de
bloemen gezet, speldje uitgedeeld.  Kortom, seizoen 2019
kan van start!

En natuurlijk blijft de Weco rustig op zoek naar een voorzit
ter en de (nog steeds) tweekoppige EC naar vaste onder
steuners om de geplande evenementen en activiteiten in
goede banen te leiden. Het barrooster laat zien waar de EC
nog wat coördinatie kan gebruiken. We mogen ons in dit
verband overigens zeer gelukkig prijzen met de extra hulp
van Kees, die voor de EC de bestellingen doet, en met Li
anne die als een super EC-coördinator alle ingeroosterde
bardiensten met hulp en sturing bijstaat.  
 
Op 30 maart zijn de nieuwe roeiers alweer met hun eerste
lessen begonnen op onze Binnenmaas. De jeugd heeft in
het zwembad in Numansdorp mogen oefenen in het om
slaan, evenals de roeiers die belangstelling hebben om te
skiffen. Het is immers nog niet zo eenvoudig om op een
veilige en comfortabele manier weer in je bootje/skiff te
klimmen.
 
Het wachten is nu op onze zeilende en sloepende leden,
die vóór 1 mei hun boten weer in het water kunnen leggen. 
Met het mooie weer komt het watersportplezier dan vanzelf
op gang!
 
Tot ziens op onze mooie vereniging,
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
Op het moment dat ik dit voorwoord voor de Brulboei schrijf,
is de lente inmiddels van start gegaan. Verse groene
blaadjes zijn alweer zichtbaar en het zonnetje schijnt hier
tijdens onze korte vakantie in het bos. Zou dit mooie weer
een aankondiging zijn voor wederom zo'n fantastisch mooie
zomer en watersportseizoen als voorgaand jaar?
 
Ons seizoen bij de watersport is natuurlijk al van start ge
gaan met een erg leuk en gezellig Running Diner. Veel leden
hebben hieraan bijgedragen en meegedaan. Leden kook
ten vóór elkaar en aten met elkaar. Bij de vereniging kon
men van een dessert genieten. De sfeer was erg goed,
leden waren met elkaar in gesprek. M.i. een evenement,
wellicht niet helemaal watersport getint, maar zeker voor
herhaling vatbaar.
 
Ook de Algemene Ledenvergadering heeft inmiddels
plaatsgevonden. Alle leden ontvingen tijdig de uitnodiging
van deze vergadering en het jaarverslag 2018. Zoals u
wellicht heeft opgemerkt, werd 2018 ondanks de investe
ringen in de accommodatie en materialen, positief afgeslo
ten.
Naast het bestuursverslag en publicatie van de cijfers, werd
in het jaarverslag door elke commissie afzonderlijk een
terugblik gegeven op 2018 en voorts een vooruitblik gege
ven op 2019. Tijdens de vergadering werd afscheid geno
men van drie bestuursleden, te weten Rob Paulussen,
Saskia Revelman en Michel Gielbert. Bij deze wil ik hen
nogmaals bedanken voor de prettige samenwerking. Ge
zamenlijk hebben we voor de vereniging vele zaken gere
aliseerd waarvan wij allen weer genieten en baat bij hebben.
Gelukkig werd voor twee bestuursfuncties direct opvolging
gevonden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd
Jan Kuipers benoemd als secretaris van de vereniging. Als
bestuurslid technische zaken werd Danker de Bruin be
noemd. Voor de bestuursfunctie PR, communicatie en
sponsoring werd nog geen opvolging gevonden. De over
weging is nu, gezien de omvang van deze portefeuille,
onderdelen binnen een nieuwe commissie onder te brengen
en te verdelen. Natuurlijk blijven we zoeken naar opvolging
voor Michel. 
 
Verder namen we tijdens de vergadering afscheid van onze
ledenadministrateur Guus de Bode. Na ca. 15 jaar de le
denadministratie van de vereniging te hebben verzorgd,
werd het voor hem tijd het stokje door te geven. Het was
Wim Sinke die heeft aangeboden dit stokje van hem over
te nemen. Van het aanbod van Wim werd vanzelfsprekend
gebruik gemaakt. Gezien de vele jaren van inspanning als
ledenadministrateur, sidekick van het bestuur maar ook het
geven van zeillessen en -trainingen, werd Guus tijdens de
vergadering benoemd als Lid van Verdienste.  Alle nieuw
geïnstalleerden wens ik veel plezier in het uitoefenen van

hun functie en met vertrouwen zie ik een prettige samen
werking tegemoet.
 
Zoals u wellicht niet is ontgaan, is de werkgroep waterplan
ten de afgelopen maanden lekker aan de gang geweest.
En dit niet zonder succes. De wellicht iets harde aanpak en
het gebruik van media resulteerden in een bevestiging van
het Waterschap om het probleem van de excessieve groei
van waterplanten in de Binnenmaas te gaan aanpakken.
Tijdens de vergadering van de Commissie Water werd door
de Heemraad deze toezegging gedaan. In samenwerking
met de Gemeente Hoeksche Waard en afgevaardigden van
onze WSV gaat het Waterschap in overleg voor oplossingen
op korte termijn maar ook een structurele aanpak op lan
gere termijn. Hoe e.e.a. daadwerkelijk gaat uitpakken,
welke effecten zijn te verwachten en tot welk resultaat dit
zal leiden, is op dit moment nog niet in te schatten. Belang
rijkste winpunt op dit moment is dat de Gemeente en het
Waterschap het probleem onderkennen en beiden hebben
aangegeven hieraan iets te willen gaan doen. Wordt ver
volgd.
 
In ieder geval kijk ik uit naar veel zeil-, sloep- en roeiplezier
op onze mooie Binnenmaas. Er is altijd wel iets te doen op
uw club. Voor alle activiteiten voor het aankomende seizoen
verwijs ik u graag naar de activiteitenkalender op de site
van onze vereniging. Ook buiten alle activiteiten om hoop
ik u graag te zien en te ontmoeten bij onze prachtige vere
niging.
 
Tot ziens!
Richard van Helten

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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6e watersportartikelen(ruil)beurs 2019
Beste Watersporters en jeugdzeilers,

Het is zover! Het watersportseizoen kan bijna van start!
Om helemaal goed van start te kunnen gaan, organiseert WSV Binnenmaas op zaterdag 6 april vanaf 10.00 uur de 6e
watersportartikelen(ruil)beurs 2019.

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

Voorbereiding
- Zorg dat alle artikelen voorzien zijn van naam & prijs (evt. inclusief kledinghanger).
- Schrijf op een A4 alle artikelen die je wilt aanbieden, met verkoopprijs onder elkaar.
- Op de achterzijde van het A4, je naam en telefoonnummer en Iban-nummer.
Lever de watersportartikelen en A4 (zie boven) in bij de vrijwilligers die aanwezig zijn, vóór 09.30 uur.

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

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

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

Vragen
Heb je nog vragen, bel of mail gerust.

Met vriendelijke groet,
namens de Evenementencommissie,
Mirjam van der Weel   en Caroline Oudshoorn
mvanderweel@live.nl
06-81581496 of 06-28096308
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Openingstocht en
roeiontbijt
13 april 2019
Voor sommigen van ons is het roeiseizoen nooit voorbij. Zij
roeien stug door, weer of geen weer, regen, kou en wind
trotserend. Anderen kijken reikhalzend uit naar de start van
het nieuwe roeiseizoen. 

Nog heel even en dan is het (eindelijk) zover. Het roeisei
zoen gaat officieel weer van start.
Op zaterdag 13 april a.s. is de Openingstocht! Met
aansluitend het roeiontbijt!

Aanmelden roeiontbijt
Voor winter- en zomerroeiers, mooi weer en slecht weer
roeiers. Jullie zijn allemaal van harte welkom om na de
openingstocht aan te schuiven bij het roeiontbijt. Even de
tijd om bij te komen en elkaar weer te zien en te spreken.
Een lekker ontbijt staat voor jullie klaar.

Kosten: € 6,00. Graag per pin betalen voorafgaand aan
het ontbijt. Na aanmelding wordt er gerekend op je komst!

Tijden: Openingstocht van 8.00 - 10.00 uur. Na het opber
gen van de boten direct aanschuiven voor het ontbijt.

Meld je aan via roei-evenementen@wsvbinnenmaas.nl

Groet van Bianca, Diana en Corine.

Roeicommissie
2019
Voorzitter: Eline Noorbergen
Secretaris: Juliette v.d. Meer        
Onderhoud: Ans van Hemsbergen 
Coördinator instructie : Els Giessenburg en Jannie
Bielderman
Midweekroeien / toerroeien: Klaas Bossen 
Algemeen lid / botenplan : Arno de Koningh 
 
Ondersteunend (geen commissielid):
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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Running Dinner?
Hoe zat dat ook al weer?

Bij het Running Dinner neem je op twee verschillende
adressen (bij één van de deelnemende leden thuis) deel
aan het voor- of hoofdgerecht. Het nagerecht vindt plaats
bij de WSV. Het leuke is dat je bij andere WSV-leden thuis
aan tafel komt te zitten, waarbij je tot op de dag zelf niet
weet bij wie dat zal zijn.

De dames hadden de spanning mooi opgevoerd. Iedereen
wist wel al tijdig of er voor- of hoofdgerecht moest worden
gemaakt, maar niemand wist nog bij wie en waar ze aan
tafel mochten.
Pas op vrijdagmiddag kregen de deelnemers een ludiek
wekpotje met mooie kaart waarop stond op welk adres ze
de volgende dag werden verwacht. Dat vonden sommigen
toch wel spannend en met name een aantal dames was zo

nieuwsgierig dat er gelijk op Google werd gezocht wie daar
zou kunnen wonen.
 
Rond 19.00 uur klonken de deurbellen op een zestal
voorgerecht locaties. Leuk om te zien wie er voor de deur
staat en wie de andere gasten zijn.  De gastvrouwen en 
gastheren hebben allemaal erg hun best gedaan om iets
leuks en lekkers op tafel te zetten.
 
Meestal is het zo gezellig dat het bijna jammer is als ieder
een weer voor 20.30 naar buiten moet om op het volgende
adres met het hoofdgerecht verrast te worden. Ook hier
waren de tafels weer prachtig gedekt en hebben de leden
op een smaakvolle manier  met elkaar kennis gemaakt.
 
Vervolgens allemaal om 22.00 naar ons clubhuis. Dit was
voor de gelegenheid omgetoverd tot een bijzonder sfeer
volle dessert locatie. Verlicht door meer dan honderd
kaarsen was er een mooi dessert voorbereid voor alle
deelnemers. Eerst werd er een mooie coupe geserveerd 
met slagroomijs, merengue, rood fruit en slagroom en
daarna nog een uitgebreide kaasplank met port.
 
Er waren in totaal zo’n 36 deelnemers en ook zijn er veel
leden geweest die hebben aangegeven helaas nu niet te
kunnen, maar volgend keer graag mee te willen doen. We
gaan het zien.
 
Dit keer was het in ieder geval weer zeer geslaagd. Esther
en Annet, bedankt voor de perfecte organisatie!
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Een nieuwe
secretaris? 

Zo denk je als bescheiden roeilid onder de radar te blijven
en dan ben je ineens secretaris. Tegenstribbelen en wijzen
op de vele, gekwalificeerde jongere leden mocht niet baten,
want als senior heb je tijd, ervaring en het gevoel dat je iets
aan de vereniging bij moet dragen.
Nu ben ik absoluut geen klusser, dus zodra er handen nodig
zijn voor technischer werk dan poetsen en schoonmaken,
kan ik voor de vereniging niets betekenen, maar als er een
organisatorische of adminstratieve vacature is, dan wordt
het moeilijk om NEE te zeggen.
 
Als ik het schoolzwemmen oversla, dan begon mijn water
sportbinding in 1963 met roei-instructie bij Nautilus in
Rotterdam. In een houten giek (acht met stuur, board-
roeien = 1 riem) en wherry (twee met stuur, scull-roeien =
2 riemen) staken we vanaf het botenhuis tegenover de
Drinkwaterleiding de Nieuwe Maas over om rond het eiland
Brienenoord te oefenen. Ik zat in militaire dienst en eind
1964 moest ik kiezen welke aktiviteiten in mijn vrije week
enden prioriteit kregen. Roeien viel af.
 
Inmiddels van Rotterdam naar Puttershoek verhuisd en mijn
broer Paul naar Oud-Beijerland, besloten we in 1979 om te
gaan zeilen. Na zeilles op de Kralingse Plas kochten we bij
de zeilschool een gebruikte Sailhorse (zeilno. 2096),
doopten de boot Sam-Sam en brachten de boot over naar
de nieuwe jachthaven van Strijen-Sas. We kwamen er snel
achter, dat zeilen op het Hollands Diep toch echt anders is
dan op de Kralingse Plas. We gingen op bijscholing bij een
zeilschool in Hellevoetsluis om op het Haringvliet het ni
veauverschil in te halen.
 
Strijen-sas vonden we toch wel ver weg en met de Binnen
maas voor ons allebei dichtbij zochten en vonden we een

ligplaats bij De Hoogt in Maasdam. Geen faciliteiten en bij
Zuidwester-storm toch geen comfortabele stek. We hebben
ons aangemeld bij De Strikhoek in Westmaas en na enige
tijd kregen we in april 1986 plaats 210 toegewezen. Dus
boot verhuisd naar Westmaas. Prima plek.
Winterberging bij buurman Den Tuinder. Helemaal tevre
den.
 
In de periode tot en met 2003 bij De Strikhoek hebben we
met de Sailhorse op de Binnenmaas gezeild. Onze kinderen
hebben er leren zeilen. Eerst in Optimisten en later in de
Laser. We hebben een aantal keren meegedaan met de
24-uursrace (echt 24 uur, ruim 100 boten, chaos bij de start)
en alles zonder schade overleefd. We hebben er goede
herinneringen en sterke verhalen aan overgehouden.
 
In 2003 was de situatie over de toekomst van De Strikhoek
onzeker. Onze boot was 27 jaar oud en moest nodig gere
noveerd en van nieuwe zeilen voorzien worden. Onze
kinderen waren studeren of woonden buiten de Hoekse
Waard. We hebben ons beraden en kwamen tot het besluit
om de boot te verkopen en te stoppen met zeilen.
 
De Binnenmaas en watersport bleef mij toch trekken en
toen ik hoorde, dat er bij de WSV Binnenmaas een roei-
afdeling was, ben ik mijn licht op gaan steken en heb mij in
2006 aangemeld om weer mee te doen aan roei-instructie
en het roeien weer op te pakken. Roeien blijk je net als
fietsen en schaatsen niet echt te verleren en na een wat
roestige aanloop roei ik sindsdien met veel plezier als het
even kan twee keer per week.
 
Anno 2019 is mijn broer Paul terug op de Binnenmaas als
sloeper en zijn mijn neven Gert en Joost weer aktieve
zeilers. Onze dochter Pauline heeft een vakantiehuisje aan
de Binnenmaas gekocht, waar inmiddels een Varuna 500,
een Splash en 2 Optimisten liggen. De familie Kuipers is
terug van weggeweest op de Binnenmaas.
 
Ik zal mij inzetten om de taak van secretaris in de komende
2 jaar op een positieve en constructieve manier in te vullen.

Jan Kuipers
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Bericht van onze
beheerders
Vanaf 16 maart zijn we weer present! Voor ons allebei
voelde het als thuiskomen. Vertrouwd. Alsof we nu twee
‘thuizen’ hebben. Want de afgelopen maanden in ons eigen
huis waren ook fijn. De feestdagen hebben we er met onze
familie gevierd. Knus. Glaasje port, haardvuur, wie maakt
ons wat.
 
We zijn gestart met het ‘running-diner’. Wat leuk, dat het dit
jaar weer georganiseerd is! Roel en Marian Franke hebben
ons gastvrij ontvangen voor het voorgerecht. We zaten aan
tafel met Wim en Diane Sinke. Daarna aan ons de eer om
het hoofdgerecht te verzorgen. Tot het moment van binnen
komen was het een verrassing wie onze gasten zouden
zijn. Dat bleken Marita Smits van Waesberghe, die een
introducé meebracht, Irma Kayadoe, Raoul de Wijn en
Bernadette Peeks.
 
De grote uitdaging is om het hoofdgerecht in een recordtijd
warm op tafel te krijgen. En, het moet natuurlijk ook nog
smaken en er mooi uitzien.
 
Een van de gerechten die we hebben gemaakt was een
hartige worteltaart. Die is voor te bereiden en doet het ei

genlijk altijd goed. Deze taart is zowel warm als koud lekker! 
U kunt hem ook mee aan boord nemen en al dobberend
genieten met een lekker glaasje wijn of een koud biertje
erbij (fris kan ook).  
 
Ik geef u het recept:
-  Verwarm de oven op 200 graden Celsius;
-  Bekleed een vorm met ontdooide plakjes bladerdeeg;
-  prik die met een vork op een aantal plaatsen in;
-  wok in plakjes gesneden wortel in de pan. Wij gebruiken
bijna een bak biologische  winterwortelen;
-  voeg daar een gesneden paprika bij;
-  voor de vleeseters; voeg uitgebakken spekjes toe en voor
de vegetariërs; laat ze achterwege;
-  doe deze vulling op het bladerdeeg in de vorm;
-  meng 4 eieren, 75ml slagroom en 200 gram pittige kaas
en voeg peper, zout en kruiden naar smaak toe;
-  giet dit mengsel over de groenten en verdeel het gelijk
matig;
-  plaats de vorm in de oven en bak in 30 minuten gaar.
 
Met elkaar hebben we in het clubhuis nog van een heerlijk
nagerecht genoten. Een mooi begin van dit nieuwe seizoen!
 
Daarna begon het pas echt. Kees is gestart met de beheer
derswoning schoon te maken, want ook al woon je er niet,
op de een of andere manier wordt het toch vies. Stof en
spinrag. Daarna zijn we aan het clubhuis begonnen, want
daar geldt hetzelfde voor.
Nu dat op orde is, kunnen we naar buiten. We hadden
gehoopt dat het voorterrein minder werk zou opleveren als
vorig jaar. We hadden het onkruidvrij en na het vallen van
het blad hebben we met een paar mensen het terrein nog
helemaal aangeveegd. Maar dat blijkt ijdele hoop. We zien
het onkruid met gezwinde spoed tevoorschijn schieten. Dat
vraagt opnieuw veel inzet. Omdat de leden, maar ook de
gasten daar het terrein opkomen, geeft dit de eerste indruk.
Het is daarom belangrijk, dat het er netjes uitziet. De ko
mende weken, zal de focus dan ook daarop liggen.
We hopen van harte dat u ons in het kader van zelfwerk
zaamheid komt helpen bij het op orde krijgen en houden
van het voorterrein, zodat het er de rest van de zomer fris
en schoon bijligt.
 
Voor de activiteiten starten, gaan we nog een flinke bestel
ling plaatsen bij Heineken en Sligro, zodat de diepvriezers
weer vol zitten met krokketten, bitterballen, tosti’s en
hamburgers.  We zorgen, dat het er allemaal weer is en
hopen u menigmaal te treffen op het terras onder het genot
van een hapje en een drankje!

Kees en Lianne
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Van Oord Winter Wedstrijd 2019
 
Dit jaar hebben we op 17 februari voor het eerst meegedaan aan de Van Oord Winter Wedstrijd bij Proteus Eretes. 
Aangezien studenten wedstrijden er toch iets anders aan toegaan hebben we gekozen voor een kleine foto impressie.

Een leuke wedstrijd voor op de kalender van volgend jaar! (zeker met dit weer). En o ja, we zijn bijna een minuut of 3
langzamer dan Olympische roeiers over vijf km ...
 
HaaS
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Gezocht Bestuurs
lid: Sponsoring,
PR en Communi
catie, leuke vacan
te functie
Mooie ALV gehad op 21 maart. Al met al best wel weer een
extra klus om te realiseren, naast de zaken in het afgelopen
jaar en daar ook weer een keer formeel verantwoording
over af te leggen. De ALV werd gehouden aan de hand van
een duidelijk jaarverslag en verliep in gepaste harmonie.
Dank aan de leden die de moeite hebben genomen om naar
de ALV te komen. Het was een mooi aantal en we hadden
voldoende stoelen.
 
Dit was ook voorlopig mijn laatste vergadering als bestuurs
lid. Ik dank u allemaal hartelijk voor de bloemen en het
kleine nawoord wat ik donderdag niet heb gedaan, doe ik
bij deze graag alsnog.
 
Met heel veel plezier heb ik deel mogen uitmaken van een
team dat op zeer praktische en constructieve wijze richting
probeert te geven aan de WSV. Met het zeilen, roeien en
sloepen worden zeer diverse activiteiten beoefend die alle
een eigen dynamiek en invalshoek kennen. Vanuit het
bestuur is het een mooie uitdaging om de verschillende
belangen vanuit een overstijgend WSV-belang te beharti
gen. Volgens mij slagen ze daarin, want er worden voort
durend verbeteringen doorgevoerd en gestimuleerd voor
de WSV, die zowel roei, zeil en sloep raken. Dat vind ik echt
top om te zien. In de afgelopen paar jaar is een aantal maal
benadrukt dat we juist met die diversiteit één prachtig WSV
TEAM vormen, waarbij zoals eerder aangegeven, TEAM
de afkorting is voor: “Together Each Achieves More”.

Ik wens mijn opvolger evenveel plezier toe om zijn of haar
energie voor dat WSV TEAM in te zetten. Mijn dank gaat
uit naar Annelies, Janny, Bestuur en commissieleden voor
een paar mooie intensieve jaren gezamenlijke inzet voor
een top WSV op een pracht locatie met veel fijne leden.
 
Hartelijke groet, Michel (Op persoonlijke titel)
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Bardiensten WSV
Binnenmaas
WSV Binnenmaas is een vereniging die van haar leden
verwacht dat zij zich inzetten voor bepaalde zaken. Naast
het verrichten van zelfwerkzaamheid, wordt tevens van elk
lid verwacht dat hij/zij tweemaal per jaar een bardienst
vervult. In het geval van een jeugdlidmaatschap wordt een
beroep gedaan op de ouder(s)/verzorger(s).
 
Aan het begin van het nieuwe vaarseizoen wordt het bar
dienstrooster samengesteld. Ieder lid krijgt de mogelijkheid
om vóór aanvang van het seizoen een voorkeur voor bar
diensten door te geven. Bij de samenstelling van het bar
dienstrooster wordt met deze voorkeur rekening gehouden.
De bardiensten worden zoveel mogelijk afgestemd op onze
wedstrijd- en activiteitenkalender. Deze is te zien op onze
website.
 
Houd er rekening mee dat je tijdens evenementen in
geroosterd kunt worden tot 24.00 uur.
 
We streven ernaar om begin maart alle leden in te delen.
Heb je geen voorkeur doorgegeven, dan word je automa
tisch en in willekeurige volgorde 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.
Ook wanneer je bijvoorbeeld ziek wordt, moet je zelf de
bardienst ruilen. De organisatie ligt dus bij jezelf. Geef een
wijziging wel even door via
bardiensten@wsvbinnenmaas.nl.
 
Het bardienstrooster, de invalpoule, alsmede de barinstruc
ties en uitleg van het kassasysteem, zijn terug te vinden op
onze website onder de kop “Evenementencommissie”,
Bardiensten.
Inloggen is vereist. Tevens word je tweemaal vooraf per
email geïnformeerd over het tijdstip van jouw bardiensten.
 
Ben jij je 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
voor de exacte kosten.
Maar we hopen natuurlijk dat alle leden van onze water
sportvereniging het komende jaar hun bardiensten zullen
vervullen, zodat we samen van onze prachtige accommo
datie kunnen genieten gedurende het watersportseizoen!

Extra informatie:
 
INSTRUCTIE VERANTWOORD ALCOHOLGEBRUIK:

Een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik voor barvrijwil
ligers is verplicht. Dit is gemakkelijk te behalen via internet.
Op de website van NOC*NSF kan de test kosteloos worden
gemaakt.

Onder 'Doe de test' vul jij je eigen gegevens in. Het e-mail
adres van de barverantwoordelijke is 'evenementencom
missie@wsvbinnenmaas.nl'. Bij naam barverantwoordelij
ke dient 'R. van Helten' te worden vermeld. De verstrekte
gegevens worden niet aan derden verstrekt en worden ook
niet voor andere doeleinden gebruikt. Vervolgens beant
woord je de 20 vragen waarvan er maximaal 4 fout mogen
worden beantwoord.

Lukt het niet in 1 keer, dan kan de test steeds worden
herhaald. Ben je geslaagd, dan ontvang jij het certificaat
per e-mail. Stuur dit nog even door en wij zullen er dan voor
zorgdragen dat het certificaat wordt opgenomen in ons
barregister, zodat het kan worden getoond bij een eventu
ele controle.
 
INVALPOULE BARDIENSTEN 2019:
 
(Jeugd)leden (met afgeronde IVA), die graag tegen een
vergoeding van € 25,00 een bardienst willen overnemen. 
Deze (jeugd)leden dien je zelf te benaderen en te betalen.
 
Wietske Heidt                     :  06 - 21375641
Isabel de Jong                    :  06 - 16081842
Mila Konings                       :  06 - 37316286
Paul van der Valk               :  06 - 57941251
Amanda Buijks-Monster     :  06 - 83604132
Laura de Groot                   :  06 - 11302332
Michel Gielbert                   :  06 - 52073158

Onderstaande jeugdleden zijn nog geen 18 jaar, mogen
niet zelfstandig bardienst doen,  maar kunnen tegen een
vergoeding van € 25,00 worden ingezet voor extra bar- en/
of keukendienst bij inroostering van meerdere diensten.
 
Alec Gielbert                      :  06 - 37228025
Rebecca Greyn                  :  06 - 48120886
Iris Klaver                           :  06 - 83546200

Namens de EC,
Janny Constandse
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datum dienst tijd naam coordinator 

Zaterdag 6 april bar/keuken 09.00 - 12.00 Steph Lausberg Coord. EC: 

2e hands kledingbeurs bar/keuken 09.00 - 12.00 Hans Valk Mirjam v.d. Weel 

  keuken 11.00 - 14.00 Rosanne Alblas 06-81581496 

Zeiltraining Bar/keuken 12.00 - 15.00 Petra Sterrenburg   

Roeiles 1e jaars bar/keuken 12.00 - 15.00 Christ Mastenbroek   

  Bar/keuken 15.00 - 18.30 Koen van Beek   

Zondag 7 april bar/keuken 11.00 - 14.30 Marc van Eck   

  Bar/keuken 14.30 - 18.00 Tom Verhoeven   

Zaterdag 13 april Bar 09.00 - 12.00 Annette Kievit Dames EC 

Openingstocht roeien Bar/keuken 10.00 - 13.00 Familie Paul Roeicommissie  

Binnenmaas en ontbijt keuken 11.00 - 14.00 Familie Van Brakel   

Roeiles 1e jaars bar/keuken 12.00 - 15.00 Wiesje Hepburn   

Zeiltraining bar/keuken 15.00 - 18.30 Anne Uytewaal   

Zondag 14 april bar/keuken 11.00 - 14.30 Koen van Beek   

  bar/keuken 14.30 - 18.00 Bianca den Ouden   

Zaterdag 20 april Bar 09.00 - 12.00 Wilmer Kloosterziel   

  Bar/keuken 10.00 - 13.00 Marcel Hoogstede   

Roeiles 1e jaars keuken 11.00 - 14.00 Marjan Geerlings   

Zeiltraining Bar/keuken 12.00 - 15.00 Nic de Regt   

  bar/keuken 18.00 - 21.00 Peter de Nobel   

Zondag 21 april bar/keuken 11.00 - 14.30 Lia Walkate   

1e Paasdag Bar/keuken 14.30 - 18.00 Jan Willems   

Zaterdag 27 april Bar/keuken 09.00 - 12.00 Ouder Casper Zuurmond   

Meivakantie keuken 10.30 - 13.30 Caroline de Wilde   

Geen zeiltraining bar 12.00 - 15.00 Anne Uytewaal   

Roeiles 1e jaars/instr. Bar/keuken 15.00 - 18.30 Patrick Arends   

Zondag 28 april bar/keuken 11.00 - 14.30 Jesse Bakker   

  bar/keuken 14.30 - 18.00 Harold van Emmen   

Zaterdag 4 mei Bar/keuken 09.00 - 12.00 Ouder Adam Bausch   

Meivakantie keuken 10.30 - 13.30 Martine Bayens   

Geen zeiltraining Bar 12.00 - 15.00  Werner van Schaik   

Roeiles 1e jaars Bar/keuken 15.00 - 18.30 Anne v.d. Leur   

Zondag 5 mei Bar/keuken 11.00 - 14.30 Marc van Eck   

Roei Battle bar/keuken 14.30 - 18.00 Peter Lerink   

Zaterdag 11 mei Bar 09.00 - 12.00 Annette Kievit   

  Bar/keuken 09.00 - 12.00 Wilmer Kloosterziel   

Zeiltraining Bar/keuken 09.00 - 12.00 Ouder Daniel Rook Weco  / 

Roeiles 1e jaars keuken 11.00 - 14.00 Els Brand Yngling cie. / 

  keuken 11.00 - 14.00 Diana Jansma EC 

Yngling weekend keuken 12.00 - 15.00 Anneke Stolk   

  Bar/keuken 12.00 - 15.00 Lenie Schelling   

  Bar/keuken 12.00 - 15.00 Daniela Bongrazio   

  Bar/keuken 15.00 - 18.00 Mirjam v.d. Griend   
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datum dienst tijd naam coördinator 

 Zaterdag 11 mei Bar/keuken 15.00 - 18.00  Gea van Leenden   

  keuken 16.30 - 19.30 Peter v.d. Wijngaart   

  Bar/keuken 18.00 - 21.00 Floris Aanen   

  Bar/keuken 18.00 - 21.00 Bas Luyendijk   

  bar/keuken 21.00 - 24.00 Wim van Dam   

  Bar/keuken 21.00 - 24.00  Willem Hordijk   

Zondag 12 mei Ontbijt 07.00 - 09.00  Yngling commissie   

  Bar 09.00 - 12.00 Liesbeth Wielders   

  Bar/keuken 09.00 - 12.00 Bianca den Ouden Weco  / 

Yngling weekend Bar/keuken 09.00 - 12.00 Stan de Ridder Yngling cie. / 

  keuken 11.00 - 14.00 Heleen Poortvliet EC 

  keuken 11.00 - 14.00 Lenie Berkhout   

  keuken 11.00 - 14.00 Erik Ledeboer   

  Bar/keuken 12.00 - 15.00 Berend-Jan van Daal   

  Bar/keuken 12.00 - 15.00 Sharon Kentie   

  Bar/keuken 15.00 - 18.30 Taco de Ruiter   

  Bar/keuken 15.00 - 18.30  Cecile Maarleveld   

Vrijdag 17 mei Bar/keuken 19.00 - 23.00 Chi Brouwer EC coord. ? 

avondwedstrijd 1e serie       Weco  

Zaterdag 18 mei Ontbijt  08.00 - 10.00  ??   

Dauwroeien bar/keuken 09.00 - 12.00 Derk Langeveld Roeicie / EC. ? 

Verenigingsontbijt bar/keuken 09.00 - 12.00 Christa Kuyper   

Zeiltraining Bar/keuken 10.30 - 13.30 Kim Kuiper   

Roeiles 1e jaars Bar/keuken 12.00 - 15.00 Chris Mastenbroek   

  Bar/keuken 15.00 - 18.30 Kommer-Jan de Man   

Zondag 19 mei bar/keuken 11.00 - 14.30 Florien van Rees   

  Bar/keuken 14.30 - 18.00 Debbie Meerman   

Woensdag 22 mei Bar/keuken 18.00 - 21.00 Jeugdcommissie Carlijn 

Pastarace jeugd ?        

Vrijdag 24 mei Bar/keuken 19.00 - 23.00 Chi Brouwer Nelleke de Jong 

avondwedstrijd 1e serie       + Weco 

Zaterdag 25 mei Bar 09.00 - 12.00 Susanne Merjenburgh   

  Bar/keuken 10.00 - 13.00 Bart Middelkoop   

Zeiltraining keuken 11.00 - 14.00 Dirk-Jan van Mourik   

Roeiles 1e jaars Bar/keuken 12.00 - 15.00 Carolien Oudshoorn   

  Bar/keuken 15.00 - 18.30 Hans Katsman   

Zondag 26 mei bar/keuken 11.00 - 14.30 Niels Paulussen   

  Bar/keuken 14.30 - 18.00 Tom Verhoeven   

Woensdag 29 mei Bar/keuken 18.00 - 21.00 Jeugdcommissie Carlijn 

Pastarace jeugd ?         

Vrijdag 31 mei Bar/keuken 19.00 - 23.00 Jeroen v.d. Drift Nelleke de Jong 

avondwedstrijd 1e serie       + Weco 
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datum dienst tijd naam coördinator 

Zaterdag 1 juni bar 09.00 - 12.00 Aad Polak   

  bar/keuken 10.00 - 13.00 Steph Lausberg   

Zeiltraining keuken 11.00 - 14.00 Jerry de Jong   

Roeiles 1e jaars bar 12.00 - 15.00 Arjan de Jong   

  bar/keuken 15.00 - 18.30 David Polders   

Zondag 2 juni bar/keuken 11.00 - 14.30 Nic de Regt   

Roei battle bar/keuken 14.30 - 18.00 Peter Alewijn   

Woensdag 5 juni bar/keuken 18.00 - 21.00 Jeugdcommissie Carlijn 

Pastarace jeugd ?         

Vrijdag 7 juni Bar/keuken 19.00 - 23.00 Nelleke de Jong Nelleke de Jong 

avondwedstrijd 2e serie       Weco 

Zaterdag 8 juni bar 09.00 - 12.00 Sam Jager   

  bar/keuken 10.00 - 13.00 Remi de Jager   

Zeiltraining keuken 11.00 - 14.00 Jorrit Prins   

Roeiles 1e jaars bar/keuken 12.00 - 15.00 Patrick Arends   

  bar/keuken 15.00 - 18.30 Jeroen Huijsmans   

Zondag 9 juni bar/keuken 11.00 - 14.30 Cia de Putter   

Pinksteren bar/keuken 14.30 - 18.00 Emiel Batenburg   

Maandag 10 juni bar/keuken 11.00 - 14.30 Steven Riksman   

Pinksteren bar/keuken 14.30 - 18.00 Gijs Roerdinkholder   

Woensdag 12 juni bar/keuken 18.00 - 21.00 Jeugdcommissie Carlijn 

Pastarace jeugd?         

Vrijdag 14 juni Bar/keuken 19.00 - 23.00 Nelleke de Jong Nelleke de Jong 

avondwedstrijd 2e serie       Weco 

Zaterdag 15 juni Bar 09.00 - 12.00 Ouder Daniel Rook   

Combi training bar/keuken 10.00 - 13.00 Caroline de Gans Jeugdcie. + 

WSV Binnenmaas keuken 11.00 - 14.00 Els Brand Norbert v.d. Drift  

  bar/keuken 12.00 - 15.00 Ouder Casper Zuurmond   

Roeiles 1e jaars bar 12.00 - 15.00 Arthur van 't Hof   

Roeimarathon bar/keuken 15.00 - 18.00 Hans Schaap Roeicie.  

  bar/keuken 15.00 - 18.00 Arthur van der Hoeven   

  bar/keuken 18.00 - 21.00 Wim van Dam    

Zondag 16 juni Bar 09.00 - 12.00 Ed Lafeber   

  bar 09.00 - 12.00 Willeke Lafeber Weco/jeugdcie. + 

Combi wedstrijd keuken 09.00 - 12.00 sharon Kentie   

WSV Binnenmaas keuken 09.00 - 12.00 Lizelotte Hendriks Norbert v.d. Drift  

  bar/keuken 11.00 - 14.00 Jeroen v.d. Drift   

  bar/keuken 11.00 - 14.00 Jeanet Dekker (ouder)   

  bar/keuken 11.00 - 14.00 Maaike Heidt   

  bar 12.00 - 15.00 Geert Fokkens   

  bar/keuken 12.00 - 15.00 Sverre Harwig   

  bar 15.00 - 18.30 Peter Hoogendoorn   

  bar 15.00 - 18.30 Wouter Hahn   
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datum dienst tijd naam coördinator 

  Keuken 15.00 - 18.30 Monique Schalk   

  Keuken 15.00 - 18.30 Jacqueline de Ronde   

Woensdag 19 juni bar/keuken 18.00 - 21.00 Jeugdcommissie Carlijn 

Pastarace jeugd?         

Vrijdag 21 juni Bar/keuken 19.00 - 23.00 Bert Frieswijk +  EC ? 

avondwedstrijd 2e serie     Mariska Schepen Weco 

Zaterdag 22 juni bar 09.00 - 12.00 Frank de Haan   

Zeiltraining bar/keuken 10.00 - 13.00 Rinske Haan   

Afroeien  keuken 11.00 - 14.00 Menno Grootkerk   

  bar 12.00 - 15.00 Ouder Iris Klaver   

  bar/keuken 15.00 - 18.30 Marc van Eck   

Zondag 23 juni Bar/keuken 11.00 - 14.30 Rob Groeliker   

  bar/keuken 14.30 - 18.00 Marja Haring   

Woensdag 26 juni bar/keuken 18.00 - 21.00 Jeugdcommissie Carlijn 

Pastarace jeugd ?         

Vrijdag 28 juni bar/keuken 19.00 - 23.00 Floris Aanen   

Palaver 12-24 Uursrace bar/keuken 20.00 - 24.00 Piet Schuurs   

Zaterdag 29 juni bar 09.00 -12.00 Berend-Jan van Daal   

  Bar 09.00-12.00 Harald van Emmen Weco/Jeugdcie. 

12-24 uurs Race Bar 09.00-1200 Marcel Hoogstede   

  Bar/keuken 09.00-12.00 Liesbeth Wielders EC coord. ? 

  Keuken 09.00-12.00 Jonneke Aartsen   

  Keuken 09.00-12.00 Lia Walkate   

  Keuken 12.00-15.00 Marcel de Groot   

  Keuken 12.00-15.00 Heleen Poortvliet   

  Keuken 12.00-15.00 Jasper Hartman   

  Bar 12.00-15.00 Edwin de Ruiter   

  Bar 12.00-15.00 Ronald van Ginkel   

  Bar 12.00-15.00 Gijs Roerdinkholder   

  Buitenbar 12.00-15.00 Marianne Dekker   

  Buitenbar 12.00-15.00 Henk de Ruiter   

  Bar 15.00-18.00 Marianne van Gent   

  Bar 15.00-18.00 Caroline de Wilde   

  Bar 15.00-18.00 Naomi van Gemerden   

  Buitenbar 15.00-18.00 Joke de Geus   

  Buitenbar 15.00-18.00 Stan de Ridder   

  Keuken 15.00-18.00 Joost Rusman   

  Keuken 15.00-18.00 Carel Geerdink   

  Keuken 15.00-18.00 Daniela Bongrazio   

  Extra keuken 17.00-20.00 Bianca den Ouden   

  Frietkar 15.00-18.00 Janny Constandse   

  Frietkar 15.00-18.00 Eveline de Gans   

 
Vervolg op pag. 24
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Roei instructie
Skifflessen:
Dit jaar worden de skifflessen in een ander jasje gestoken.
Heb je ruime ervaring in het roeien in C-boten en ben je toe
aan een nieuwe uitdaging, geef je dan op voor de skiffles
sen.
De lessen gaan dinsdag 21 mei van start met 2 lessen in
de week: op dinsdagavond van 19:00-21:00 uur en op
vrijdag avond van 19:30-21:30 uur, gevolgd door na vijf
weken het afroeien op zaterdag 22 juni.
 
Er zijn dan in totaal 10 lessen geweest waarvan je er mini
maal 8 van aanwezig bent.
Het voordeel van deze opzet is dat je in korte tijd veel
skifflessen krijgt en dus veel roeimeters kunt maken en
aansluitend de hele zomer heel veel kunt skiffen.
De lessen worden op dinsdag gegeven door Marc Heidt en
Sharon Kentie en op vrijdag door Lenie Schelling en
Maaike Heidt.

Als juiste basis stap je voorafgaand aan de skifflessen
minimaal 5 tot 6x in de Trimmy en of Tuimelaar om het
achteromkijken, roeien in een éénpersoonsboot en het
zelfstandig aanleggen goed machtig te worden. Dit verge
makkelijkt de overstap naar zo’n wiebelige skiff.
 
Heb je interesse in het volgen van de skifflessen in nieuwe
opzet, meld je dan snel aan want het aantal plaatsjes is
beperkt (via instructieroeien@wsvbinnenmaas.nl)
 
Stuurlessen:
Ook dit jaar worden er weer stuurlessen gegeven.
Heb je inmiddels ruime ervaring met het roeien en wil je je
stuurmanskunsten gaan verbeteren, geef je dan op voor de
stuurlessen op de zaterdag van 12:30-14:30 uur.
 
Tijdens de stuurlessen wordt aandacht besteed aan het
handig manoeuvreren van de boot
Maar ook de aspecten als wind, hoger en lagerwal en de
vaarregels komen uitvoerig aan bod. De eerste les is op
zaterdag 6 april.  Tijdens de stuurlessen is er op donderdag
9 mei een avond ‘roeien met weer en wind’, welke onderdeel
is van de stuurcursus.
Wil je deze stuurlessen volgen geef je dan op via instruc
tieroeien@wsvbinnenmaas.nl
 
Lessen voor 2e en 3e jaars roeiers:
Er is op dit moment nog niet bekend wanneer deze gaan
plaatsvinden, maar de 2e en 3e jaars roeiers worden daar
persoonlijk via de mail voor uitgenodigd.
 
Lessen voor gevorderde niveau 2 roeiers:
Ben je een goede niveau 2 roeier en dit jaar echt van plan
om je roeiniveau een stapje hoger te brengen, dan zijn er

op zaterdag om 10:00 uur lessen in een gladde boot.
Heb je de ambitie om wekelijks een paar keer actief met je
techniek bezig te zijn, en kun je daar wel een advies bij
gebruiken? Dan zijn deze lessen in een gladde vier wat voor
jou.
Je krijgt tips om je techniek te verbeteren en daar ga je dan
zelf een aantal keren per week mee aan de slag.
Vervolgens komt er na een aantal weken nog een les en
krijg je weer verbeter tips.
Voel jij wel iets voor deze techniek verbeterlessen geef je
dan op bij Marian van der Linden via: mariannevdlin
den@upcmail.nl
 
Jannie Bielderman en Els Giessenburg

Midweekroeien in
2019
Wij roeien op woensdag om 9 uur en zaterdag om 10 uur
en gaan regelmatig bij een andere vereniging, doorde
weeks en overdag, een tochtje maken. Jullie zijn van
harte welkom.
 
We denken aan Amsterdam, Hilversum, de Linge van
Gorcum tot Leerdam, Purmerend enz.
Jullie nog suggesties of kennissen wier roeiwater je nog
niet hebt verkend?
 
Kijk ook eens op toer!, een site voor inspiratie of een
roeidate.
http://www.toertochten-marathon-roeien.nl/content/toer
platform
 
De roeikalender hangt binnenkort ook weer in de boten
loods.
 

Ganze Regatta
wedstrijdverslag
incl. blik
 
Kijk hem eens gaan!!
 
Zaterdag 1 maart werd door RV Scaldis in ‘Hanzehat’
(Zeeuws voor Ganzegat) de 15de editie van de Ganze
Regatta gehouden. Het is Carnaval. En dát heb ik geweten.
Meeroeiend in een boot van roeiers uit Terneuzen en ge
stuurd door een dame van Scaldis, ben ik op de hoogte
gebracht van de Zeeuwse benaming voor Goes in deze
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feestelijke periode. De dame en heren van Terneuzen
trapten de Kort Gos, vernoemd naar de kreek waaraan de
roeivereniging ligt. Tegenwoordig is de kreek uitgegraven
tot een kanaal van 4,3 km lang en mondt uit op de Ooster
schelde. Blik is het geworden. Ha!
 
Harald heeft in de ochtendheat al zijn nieuwe technieken
in de strijd gegooid en wist zichzelf te verbeteren. In zijn
mooie skiff ‘loopt hij in’ op zijn concurrenten en is 3de ge
worden in zijn categorie. Klasse!
 
De middagheat was een feestje voor hem. Met de vrienden

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

Ellen van Vlaanderen, Hans van Nieuwdorp en Ageeth
Loontjens vormde hij een combinatie van Binnenmaas met
Scaldis en Honte. Natuurlijk blik!!
 
Marc en ik hebben de Nieuwe Blauwe kennis laten maken
met het Zeeuwse water. Na iets te lang gewacht te hebben
in het historische haventje van Goes, was het eerste deel
van de race niet fantastisch. Kramp en de rottige brug (2de
keer, Juliette!!) zorgden voor vertraging. Voorbij Scaldis
kwamen we meer op gang en bedachten bij de finish, dat
we nu het parcours beter kennen en graag volgend jaar
terugkomen.
 
Roeiers van WSV Binnenmaas, gisteren hebben we een
mooie dag bij RV Scaldis gehad. Een aanrader voor u allen.
Het is een gezellige race bij een gastvrije vereniging. Ik stel
voor, dat er volgend jaar meerdere boten van onze vereni
ging mee naar Zeeland gaan.
 
En trouwens, Marc heeft na afloop de contacten met onze
meeroeiende militaire vrienden van RV Dudok van Heel uit
Breda aangehaald. Zij hopen voor de komende Army Re
gatta in september meer studententeams aan te trekken
als tegengewicht op het veteranenveld. Dus nog een mooie
race om naar uit te kijken!!
 
Groeten Maaike
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We beginnen het seizoen met een groot evenement;de 
Yngling-Regatta 2019. Deze vindt plaats in het weekend
van 11 en 12 mei.
De eerste start is zaterdag om 11.30 uur. Dit tijdstip is ge
kozen, omdat we rekening houden met de komst van vele
teams uit het hele land, die naar de Binnenmaas komen,
omdat ons weekend op de kalender van de Yngling Club
Holland staat.
Zondag starten we om 10 uur.
 
Wij hopen deze twee dagen een zo groot mogelijk aantal
starts te  realiseren, want……………... hoe meer starts hoe
meer kansen. Ynglingzeilers, dit is een aantrekkelijk eve
nement. Doe mee!!!
 
De Combi-verenigingen strijken zondag 16 juni bij onze
vereniging neer. De eerste start is om 10.30 uur.
 
De 24-uursrace* c.q. het 24-uursfeest is gepland voor de
schoolvakanties en wel op 29 en 30 juni, dit vanwege de
toename van wier, gedurende de zomermaanden.
 
De avondwedstrijden** zijn qua datum zo gekozen dat ze
benut kunnen worden door teams die zich optimaal op de
24-uursrace willen voorbereiden.
 
* Dit evenement krijgt een vernieuwde opzet om het tot een
waar feest voor alle leden te maken. Naast de 24-uursrace
komt er het 24-uursfeest. Hierdoor is de 24-uursrace niet
alleen aantrekkelijk voor deelnemers met familie en vrien
den maar ook voor de leden die niet zeilen.
 
** De avondwedstrijden;
De eerste serie avonden vindt plaats op vrijdag 17, vrijdag
24 en vrijdag 31 mei.

Weco-nieuws
Wedstrijdzeilen  2019
Samen met alle commissies hebben we onze nieuwe
wedstrijdkalender deze winter definitief vastgesteld.

De tweede serie avonden vindt plaats op vrijdag 7, vrijdag
14 en vrijdag 21 juni.
De eerste start is steeds om 20.00 uur.
 
De Blauwe Wimpel wordt zaterdag 14 september gehou
den met één start om 13.00 uur.
 
We besluiten het seizoen met de Stamppotrace zondag
13 oktober. Hier is de eerste start van de vele starts
eveneens om 13.00 uur gepland.
 
Gert Kuipers, een gewaardeerd Weco-lid, appte ons recent
een gezamenlijke wedstrijdkalender uit het jaar 1996, die
toen gezamenlijk samengesteld werd door de wedstrijd
commissies van WSV Eeuwes en de WWV de Strikhoek.
Op deze kalender vinden we een opvallend groot aantal
wedstrijden en al die wedstrijden werden ook nog eens heel
goed bezocht. Ze boden de deelnemers buitengewoon veel
plezier en een flinke dosis sportieve spanning.
 
Stel dat wij, met elkaar, het elan en het plezier van toen
terug weten te brengen in de evenementen van nu, als ons
dat lukt………. dat zou echt geweldig zijn.
 
Namens de Wedstrijdcommissie,
Herman van Dijk
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datum dienst tijd naam coördinator 

 Zaterdag 29 juni Keuken 18.00-21.00 Lenie Schelling   

  Keuken 18.00-21.00 Corine Velthuyzen   

  Keuken 18.00-21.00 Niels Troost   

  Bar 18.00-21.00 Michiel Flier   

  Bar 18.00-21.00 Henk Brons   

  Bar 18.00-21.00 Petra Engelage   

  Buitenbar 18.00-21.00 Michiel Smits   

  Buitenbar 18.00-21.00 Oscar v.d. Ende   

  Frietkar 18.00-21.00 Janny Constandse   

  Frietkar 18.00-21.00 Eveline de Gans   

  bar/keuken 21.00-01-00 Peter Hoogendoorn   

  Bar/keuken 21.00-01-00 Marco Schram   

  bar/keuken 21.00-01.00 Hans Kok   

  Frietkar 21.00-01.00 Pieter v.d. Valk   

  Frietkar 21.00-01.00 Marita Smits-v. Waesb.   

  Buitenbar 21.00-01.00 Arthur Kempen   

  Buitenbar 21.00 -01.00 Heleen v.d. Sluis   

Zondag 30 juni Ontbijt 06.00-09.00 Koen van Beek +    

  Bar 09.00-12.00 Florien van Rees Weco/Jeugdcie. 

  Bar 09.00-12.00 Daan v.d. Vorm   

12-24 uurs Race Bar/keuken 09.00-12.00 Hans v.d. Eijk EC coord. ? 

  Keuken 09.00-12.00 Marion Tsounakis-Buijs   

  Keuken 09.00-12.00 Jeanet Dekker (ouder)   

  Frietkar 11.30-14.30 Jan Peeks   

  Frietkar 11.30-14.30 Gerdien Pols   

  Keuken 12.00-15.00 Jeanet van Vliet   

  Keuken 12.00-15.00 Eva Boels   

  Bar/keuken 12.00-15.00 Rolf Derksen   

  Bar 12.00-15.00 Ouder George Black   

  Bar 12.00-15.00 Tom Blommers   

  Buitenbar 12.00-15.00 Martin Debel   

  Buitenbar 12.00-15.00 Alex Craenen   

  Frietkar 14.30-17.00 Laura Snel   

  Frietkar 14.30-17.00 Henk Sliedrecht   

  Bar 15.00-18.00 Christine v.d. Brule   

  Bar 15.00-18.00 Stefan Scholten   

  Bar/keuken 15.00-18.00 Floris Beljon   

  Buitenbar 15.00-18.00 Ferry de Bruin   

  Buitenbar 15.00-18.00 Sia van Vuuren   

  Keuken 15.00-18.00 Emma Cieremans   

  Keuken 15.00-18.00 Alex Brouwer   
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Bericht van de
Jeugdcommissie
Het Jeugd-zeilseizoen staat weer voor de deur. 
 
Op 6 april zal het startsein gegeven worden van het seizoen
2019. We zullen de boten controleren, om de zeilers weer
met veilig materiaal het water op te laten gaan. Gezamen
lijk zullen we de kalender doornemen, zodat alle mooie
evenementen die gepland zijn komend jaar, bekend zijn.
Tot slot gaan we met alle zeilertjes het water op voor de
eerste meters op het water. 
 
30 maart zullen we met onze nieuwe beginners en met de
zeilertjes van Willemstad en Numansdorp naar het zwem
bad de Waterstee gaan. Daar gaan ze voor het eerst ken
nismaken met de Optimist,  zullen ze de boot leren kennen
en leren wat er gebeurt als het bootje omslaat. 

Onze Binnenmaas/ZCK Splash groep is inmiddels al be
gonnen met de trainingen. Vanaf 27 januari zijn we al be
gonnen met elke zondag een sporttraining, zodat al onze
zeilers fysiek fit zijn en klaar  voor het seizoen. Op 10 maart
hebben we een theorieles over stroming gedaan, dit omdat
ons WK dit jaar bij Kamperland op de Oosterschelde
plaatsvindt (waar het stroomt). Op 17 maart zijn we begon
nen met de eerste training op het grote water bij Hellevoet
sluis. Wij trainen hier omdat de meeste wedstrijden van de
SKON (Splash Klasse Organisatie Nederland) op groot
water zijn en dat is heel anders dan onze mooie, maar toch
kleine plas. Op 20 april hebben onze Splash zeilers hun
eerste wedstrijd van het seizoen in Sneek. Nog even trainen
en dan zijn we klaar om te winnen! 
 
Onze wens voor komend jaar is, dat er nog meer zeilers
zullen meedoen aan de wedstrijden die onze vereniging
organiseert, om zo het plezier en de kick van het wedstrijd
zeilen mee te krijgen en dit zo leuk te gaan vinden dat ze

Jeugdcommissie
2019
Edwin Gevers, voorzitter/financiën
Inge van der Pal, secretaris
Sam Peeks, hoofdtrainer wedstrijdzeilers
Carlijn Donker, hoofdtrainer CWO/communicatie
Hans Visschedijk, technisch onderhoud/financiën
Judith Tarmond, 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
 

meer en grotere wedstrijden willen gaan zeilen. 
 
Bij deze wedstrijden en andere activiteiten, hebben we wel
hulp nodig, de hulp van ouders. Het is natuurlijk leuk om te
kijken naar je kleine zeiler die rondjes vaart op de Binnen
maas. Maar het is ook heel leuk om een grote groep kinde
ren blij te maken met een bord pasta, tijdens de Pasta-race.
Ook zijn wij altijd hard op zoek naar ouders die een Rib
kunnen trekken naar de Combi-wedstrijden. 
 
Voor vragen, mag je altijd contact opnemen. 
 
Met zeilersgroet, 
Sam Peeks & Carlijn Donker 
0623145884  06-14656587 
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De Hoeksche
Vaarders
Ja, ja, beste roeiers, zeilers en sloepers van de WSV, de
Hertog van Gelre is ontwaakt uit de winterslaap en heeft
het stallings-stof inmiddels van zich afgeschud.
 
Bij een geanimeerde jaarvergadering begin december in de
prachtige rurale man cave van Leen, werd onder toeziend
oog van vrijwel alle leden, Gert Jan geïnstalleerd als onze
nieuwe voorzitter.
Het traditionele, door een aantal leden jarenlang zelf ge
maakte captains dinner  werd dit keer vervangen door een
door “Verhoeff en Mes op tafel” gecaterde zuurkoolmaaltijd,
met "mannelijke” bijgerechten, hetgeen prima in de smaak
viel.

 
Van de beslissingen die vermeldenswaardig waren, noem
ik het feit dat wij, aangezien een aantal van onze leden wat
meer aandacht wil geven aan het recreatieve roeien, open
staan voor enkele enthousiaste nieuwe leden, die er ook
voor voelen om zich bij wedstrijden in te zetten.
 
Daarnaast hebben we vanaf heden een AED aan boord,
die inmiddels bij de leden is geïntroduceerd met bijbehorend
protocol.
Om er goed mee om te leren gaan, zullen we met regelmaat
gaan oefenen, zodat iedereen automatisch weet wat zijn
taak is en hoe er gehandeld moet worden in voorkomende
gevallen. We hopen dat het niet nodig is maar het is goed
om voorbereid te zijn.
 
Ook zijn we op 2 maart j.l. met een vijftal leden en de sloep
naar Stavoren geweest. Om deel te kunnen nemen aan
wedstrijden, wordt de Hertog om de vier jaar gesleept,
gewogen en gemeten om vast te stellen wat de weerstand
bij roeisnelheid door het water is.
Op die manier is bij een wedstrijd vast te stellen hoe hard
de roeiers gemiddeld aan de riemen getrokken hebben en

kunnen sloepen, die meestal verschillend van vorm en
gewicht zijn, toch objectief met elkaar vergeleken worden.
Want aan wedstrijden doen we ook graag mee, we hebben
onder andere al ingeschreven op “Vechten op de Vecht”,
“Haal op gelijk in Harderwijk”  en we gaan dit jaar voor het
eerst naar Maastricht.

En internationaal staan “Gent” en ook weer “The Great River
Race “ in Londen op het programma.
En dat is belangrijk genoeg, want  nadat we in 2018 weder
om eerste geworden waren in onze klasse op de GRR,
willen we in 2019 de beker met de grote oren graag verde
digen.
 
Het wordt een mooi roei-jaar.
 
Tot ziens op het water van onze prachtige Binnenmaas.
 
Namens de Hoeksche Vaarders,
Pieter van Gent
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Column
Ons seizoen gaat weer beginnen, we gaan de boot weer
vaarklaar maken en weer een “goede” antifouling zoeken.
 
Onze bed- bed overgrootvader besloeg de handels- en
marine zeilschepen met koperen platen. Beetje zwaar,
maar het groeide niet aan en dat maakte, zeker op een
lange reis, het gewicht door snelheid meer dan goed.
 
In de binnenvaart gebruikten we teer, lekker goedkoop en
het werkte ook goed. Maar.....teer was slecht voor het mi
lieu en dat was dat. Geen teer meer.
 
Nou, dan maar weer over op koper in een soort verf die het
spul moet binden. Ook weer niet goed. Ook slecht voor het
milieu, werd dus ook weer verboden.
Maar niet in de zeevaart, die smeren gewoon door hoor. En
bij gebrek aan beter, mag het nu in Nederland ook weer als
de verf is goedgekeurd en er niet teveel koper in zit.
 
Op de Nieuwe Maze zit al meer dan 5 jaar siliconen. Super
glad en voelt, als het droog is, nat aan. Werkt geweldig.
Groeit wel een beetje aan maar valt er weer af bij maar heel
weinig gang. Maar jammer, het is alleen voor de beroeps
vaart. Maggeh wij nieh kopeh nieh. Waarom niet??? Geen
idee.
 
Wat dan? In een paar Europese landen mag VC17 gebruikt
worden. Daarbij moet je een zakje koperpoeder mengen in
een soort teflonverf en dat mag je gewoon in Duitsland,
België en bv Frankrijk gebruiken.
Maar wij, de besten van de EU klas, mogen alleen laag
koperhoudende AF’s gebruiken.
 
Zucht.....oh ja, hard boenen natuurlijk.

Piet

Muntverkopers
gezocht
Voor de 24-uursrace zijn we nog op zoek naar leden die
mee willen helpen bij de verkoop van de consumptie
munten. 

Vind jij het leuk om bij dit evenement betrokken te zijn
en wil je een dienst van 3 uur muntverkoop op je nemen,
laat het dan even weten en we delen je in op een zelf
gewenst tijdstip. 
Dit kan door een email te sturen naar
bardiensten@wsvbinnenmaas.nl

De muntverkoop start op zaterdag 29 juni om 9.00 uur
en eindigt op zondag 30 juni om 18.00 uur.

 

 
Of ben je voor, tijdens of na de 24-uursrace beschikbaar
voor andere hand- en spandiensten, zoals opbouw en
opruimen/schoonmaken van het terrein, keuken en
clubhuis, neem dan snel even contact op met de EC via
evenementencommissie@wsvbinnenmaas.nl
 
Wij bieden je ook de mogelijkheid om op deze manier je
zelfwerkzaamheid terug te verdienen
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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
2019: Guus de Bode
 

 

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
 

Onderhoud voor
zeilboot
Mijn zeilboot, een Vrijheid, ligt tijdens de zomermaanden
in de jachthaven van de Watersportvereniging.
Tijdens het winterseizoen ligt de boot bij Leo de Jong in
een loods.

Mijn boot moet nodig het volgende onderhoud hebben: 

Bij de stagen moet een klein deel van het mahoniehouten
dek worden vervangen en de boot moet geschuurd en
gevernist worden.
Bij voorkeur dienen deze werkzaamheden binnen uitge
voerd te worden.
 
Is er iemand die deze werkzaamheden kan uitvoeren of
weten jullie iemand die mij hiermee kan helpen?

Bij voorbaat dank.
 
Pierre Jetten
Tel. nr (06) 51994502
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Hans Bogaerts

31Watersportvereniging Binnenmaas



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


