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Mijnsheerenland (0186) 603 222 | Gorinchem |  Bergen op Zoom | Rotterdam | www.henp.nl | henp@henp.nl

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.



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  
Jan Kuipers                                        
secretaris@wsvbinnenmaas.nl      
Penningmeester 
Gerda Vroegop                                            06 25008678
penningmeester@wsvbinnenmaas.nl                
Lid / Commissaris Technische zaken
Danker de Bruin                                               
technischecommissie@wsvbinnenmaas.nl
Lid / Sponsoring, PR en Communicatie
Vacant                                           
sponsoring@wsvbinnenmaas.nl
LEDENADMINISTRATIE:                     
Wim Sinke                                            
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
“We moeten investeren in het verenigingsleven. Niet alleen
geld, maar ook tijd en betrokkenheid”
 
Deze uitspraak kwam ik laatst tegen bij het lezen van een
stukje over vrijwilligerswerk. Klopt natuurlijk wel, maar
momenteel blijkt het toch in de praktijk steeds lastiger voor
velen om het verenigingsleven te combineren juist met die
tijd en betrokkenheid. We willen allemaal graag ontspannen
wanneer het ons uitkomt en dan verder niet teveel verplich
tingen hieraan overhouden.
Maar het feit blijft nu eenmaal wel dat er voor die ontspan
ning veel werk moet worden verzet door vrijwilligers, die
trainingen geven, in het bestuur zitten, de kantine/clubhuis
draaiende houden, wedstrijden organiseren, het clubhuis
schoonmaken, enzovoort!
 
Verbinden en betrekken! Hoe belangrijk is dit!  
 
We blijven rustig op zoek naar een voorzitter voor onze
Weco, een nieuw bestuurslid sponsoring, PR en Commu
nicatie, aanvulling voor de EC en zeer gewenste hulp bij de
diverse activiteiten.
 
Op dit moment zijn we zeer druk doende met de voorberei
dingen voor de aankomende 24-12 Uursrace op 29 en 30
juni a.s. Gelukkig krijgen we de hulp van betrokken leden
die hier hun tijd in willen steken. Heel fijn!
 
En gelukkig ook geen wierproblemen dit jaar. Het weer
moeten we nog even afwachten, dat kan alle kanten op.
Maar aan het enthousiasme en hopelijk grote deelnemers
veld zal dit niet afdoen. Dus: doe mee of kom gezellig
meegenieten tijdens het leukste weekend van het seizoen!
 
Janny
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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

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.
 
 

Inhoudsopgave
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7   |   Uitleg bardiensten WSV Binnenmaas / invalpoule
 
8   |   Bardienstrooster vanaf juli t/m eind oktober 2019
 
12 |   Roeiersnieuws (Spaarne Lenterace) / Roei instructie
 
13 |   Even voorstellen; Danker de Bruin
 
14 |   Roeiersnieuws (In de ban van “de Ring”)
 
15 |   Yngling Binnenmaas Regatta (verslag)
 
19 |   Roeiclinics groot succes / Roeicommissie 2019
 
21 |   Jeugdcommissienieuws EK RS Feva in Le Havre
 
22 |   Bericht van onze beheerders / Midweekroeien
 
24 |   Combi-impressie WSV /  Jeugdcommissie
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31 |   Steigers WSV Binnenmaas
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Van de voorzitter –
“Vergis je niet”
 
 
Terugkijkend op een fantastisch weekend op en aan het
water, nu binnen achter de computer om een voorwoordje
te schrijven voor ons clubblad. Soms met veel inspiratie,
vaak ook zonder. Maar met wat hulp en kreten van anderen
lukt het meestal wel. Je verwacht natuurlijk een verslag van
actualiteiten vanuit de vereniging maar ook vanuit bestuur
lijke aangelegenheden.
 
Binnen onze vereniging gebeurt op dit moment zoveel, dat
ook ik soms even het spoor bijster ben. Elke afdeling ont
plooit haar activiteiten. Specifiek voor een kleine doelgroep
of juist voor een breder geheel. Ook merk ik dat niet ieder
lid weet wat er gaande is binnen een bepaalde afdeling in
onze club. Dat is natuurlijk logisch en niet ernstig, maar
meningen worden wel erg snel gevormd zonder daadwer
kelijk feitelijk op de hoogte te zijn. Soms is dat jammer en
geeft dit een verkeerde indruk. Daarom is het belangrijk alle
informatie vanuit de vereniging en commissies met elkaar
te delen. Het platform hiervoor is natuurlijk de Brulboei maar
ook de website en een nieuwsbrief met hierin de verwijzin
gen en verdiepingen per commissie.
Juist die nieuwsbrief, het communicatiemedium voor alle
leden, zouden we structureel maandelijks willen toezenden.
Naast copy is hiervoor een juiste aanpak en coördinatie
nodig. Om hierover eens van gedachten te wisselen hebben
wij als bestuur recentelijk een brainstormsessie georgani
seerd. Specifiek aan leden die veelal actief zijn (geweest)
in de communicatie voor de vereniging, hebben wij ge
vraagd input te leveren. Daarnaast bestond ook de vraag
hoe invulling te geven aan de vacante bestuursfunctie. Uit
het overleg volgden interessante aanbevelingen, waarmee
wij als bestuur aan de slag zijn gegaan.
 
Eigenlijk proberen we als bestuur en commissies op veler
lei verenigingsaangelegenheden de ballen hoog te houden.
Maar vergis je niet, dat is niet altijd even gemakkelijk, we
kunnen soms niet direct doorpakken of volledige invulling
geven aan onze wens. Hoe vervelend is het dan dat je erop
wordt aangesproken dat het ontbreekt aan beleid …. Be
langrijk is te beseffen dat we een vrijwilligersorganisatie zijn
en dat iedere vrijwilliger binnen zijn of haar mogelijkheden
doet wat mogelijk is en verwacht mag worden. Wanneer de
verwachtingen hoger zijn, bijgesteld moeten worden of een
bredere aanpak wordt gewenst, kunnen we hiervoor best
extra vrijwilligers gebruiken. ‘Alleen kun je niets, samen kan
je alles’ volgens Cruijff.
Een goed voorbeeld hiervan is de zeilende jeugd. Het team
ZCK-Binnenmaas doet het lekker bij de landelijke zeilwed
strijden. De mix in zeilers ZCK en Binnenmaas houdt elkaar

scherp. Gezamenlijk trainen en met elkaar optrekken werkt
motiverend. Veelal op initiatief van ouders en een beetje
hulp van de vereniging.
En als ik zie hoe de Optimistzeilers van verschillende ver
enigingen met veel plezier tegen elkaar strijden tijdens de
wedstrijden van de Combi Rotterdam, bewijzen ook zij dat
zeilen verbroedert. Trots was ik op onze zeilertjes en trots
was ik op onze vrijwilligers het afgelopen weekend toen het
de beurt was aan onze vereniging om deze wedstrijd te
organiseren. En vergis je niet hoeveel mensen daar het hele
weekend voor op de been zijn. Echt fantastisch om dat
vanaf de zijlijn mee te maken.
 
Dat geldt ook voor een ander mooi evenement, het Yngling-
weekend, waaraan ook zeilers van ‘buiten de plas’ deelna
men. Voor een slaapplaats, ontbijt en een heerlijke maaltijd
werd door een aantal leden gezorgd. Door het mooie weer
én de goede organisatie was ook dit weekend weer een
groot succes.
En, natuurlijk niet te vergeten, de roei clinics door onze
roeileden gegeven aan medewerkers van Esso en HW
Wonen. Een mooi initiatief van de roeiafdeling om de ver
eniging nog meer op de kaart te zetten, mensen enthousi
ast te maken voor het roeien en daarmee nieuwe roeileden
te werven. De roeiafdeling is al een lekkere actieve club,
met dit soort initiatieven blijft continuïteit gewaarborgd.
 
Voor dit soort aktiviteiten, het organiseren van al deze
evenementen, wil ik, namens het bestuur, de vrijwilligers
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die zich zo tomeloos inzetten voor onze vereniging heel
hartelijk bedanken! Want laten we niet vergeten; onze
vrijwilligers zijn onze beste sponsors!
 
De kreet in de titel van dit voorwoordje verwijst natuurlijk
ook nog naar de datum voor de 24-12 Uursrace 2019. Dit
mooie evenement zal namelijk dit jaar voorafgaand aan de
zomervakantie gaan plaatsvinden in het weekend van 29
en 30 juni. De kans dat waterplantengroei ons recreatiewa
ter overwoekert, is in de periode na de zomervakantie im
mers aanzienlijk. Hieraan kunnen we zelf niet veel doen en
ondanks dat we hieromtrent in overleg zijn met het Water
schap en Gemeente, willen we niet het risico lopen dat zo’n
mooie race wordt verstoord door waterplanten aan de kiel,
zwaard of roerblad van deelnemende boten. Gelijke zeil
kansen is voor de organisatie, maar ook voor de deelne
mers, van groot belang. Een mooie zeilwedstrijd met vertier
op de wal.
Op zaterdagavond livemuziek van zanger/gitarist en lied
jesschrijver Kees van Bemmel. Met zijn podiumervaring en
zijn gevarieerde repertoire zal dit voor jong en oud een
gezellige avond worden. Op zondagmiddag worden de fi
nishende boten verwelkomd met klanken van Jazzband
Basement 5.
Dus: vergis je niet in de datum en kom langs of doe mee
op 29 en 30 juni a.s.!!
 
Tot ziens op ons mooie terras of op de Binnenmaas.
 
Richard van Helten
 

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
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Bardiensten WSV
Binnenmaas
 
De eerste maanden van ons vaar- en roeiseizoen zitten er
alweer op, zo ook voor de ingeroosterde bardiensten.
Sommige leden hebben zelfs hun tweede dienst al achter
de rug, anderen komen nog verder in het seizoen aan de
beurt. Tot nog toe loopt dit allemaal vrij voorspoedig en
kunnen we gelukkig op de medewerking van de meeste
leden rekenen. 
Lianne blijkt hierbij ook een goede aanvulling te zijn. Zij
houdt een oogje in het zeil, stuurt aan en is een aanspreek
punt voor de leden die tijdens hun bardienst vragen hebben.
Wij zijn hier, als slechts tweekoppige EC-bemanning, uiter
aard erg blij mee. 
 
Voor alle duidelijkheid volgt hieronder toch weer even een
opfrisser met betrekking tot de gang van zaken. 
Als je niet kunt op de ingeroosterde dag, dan dien je dit
zelf te regelen. 
Je kunt je bardienst zelf ruilen met een ander lid of één van
onze jeugdleden vanaf 18 jaar in te schakelen voor een
bedrag van € 25,- per bardienst. Ook wanneer je bijvoor
beeld ziek wordt, moet je zelf de bardienst ruilen. De orga
nisatie 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 ook terug te vinden
op onze website onder de kop “Evenementencommissie”,
Bardiensten.
Inloggen is hiervoor wel vereist. Tevens word je tweemaal
vooraf per email geïnformeerd over het tijdstip van jouw
bardiensten.
De telefoonnummers van ingeroosterde leden zijn op
aanvraag te verkrijgen. Deze worden niet meer getoond in
ons clubblad en op de site. 
 
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.
 
INVALPOULE BARDIENSTEN 2019:
 
(Jeugd)leden vanaf 18 jaar (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.
Rebecca Greyn                                 :  06 - 48120886
Judith Heidt                                       :  06 - 31213951
Wietske Heidt                                    :  06 - 21375641
Isabel de Jong                                   :  06 - 16081842

Mila Konings                                      :  06 - 37316286
Paul van der Valk                               :  06 - 57941251
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 (bar)diensten
tegelijk. Zij staan dus NIET ALLEEN.
Alec Gielbert                                      :  06 – 37228025
Pien Hoorweg                                    :   06 - 37298122
Iris Klaver                                           :  06 - 83546200
 
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-mailadres van de barverantwoordelijke is 'evenemen
tencommissie@wsvbinnenmaas.nl'. Bij naam barverant
woordelijke dient 'R. van Helten' te worden vermeld. De
verstrekte gegevens worden niet aan derden verstrekt en
worden ook niet voor andere doeleinden gebruikt. 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 eventuele controle.
 
Namens de EC
Janny Constandse

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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datum dienst tijd naam coord. 

Woensdag 3 juli Bar/keuken 18.00 - 21.00 jeugdcommissie Carlijn 

Pastarace jeugd?          

Zaterdag 6 juli Bar/keuken 09.00 - 12.00 Christa Kuijper   

  keuken 10.30 - 13.30 Adam Bausch   

Zeiltraining  Bar/keuken 12.00 - 15.00 Sigrid Hurenkamp   

Roeimarathon bar/keuken 15.00 - 18.30 Isaac Batenburg   

  Bar/keuken 18.00 - 21.00 Wim van Dam   

Zondag 7 juli Bar/keuken 11.00 - 14.30 Anoek van Steenselen   

Roei battle Bar/keuken 14.30 - 18.00 Eva Boels   

Zaterdag 13 juli Bar/keuken 09.00 - 12.00 Lara ten Hoorn   

  keuken 10.30 - 13.30 Floor Warmerdam   

Zeiltraining  Bar/keuken 12.00 - 15.00 (J. Willems) Mila Konings   

  bar/keuken 15.00 - 18.30 Dennis Hallemeesch   

Zondag 14 juli Bar/keuken 11.00 - 14.30 Peter de Nobel   

  Bar/keuken 14.30 - 18.00 Emma Cieremans   

Zaterdag 20 juli Bar/keuken 10.30 - 13.30 Laura Snel   

Start zomerrooster Bar/keuken 13.30 - 16.30  Henk Sliedrecht   

Zondag 21 juli Bar/keuken 10.30 - 13.30 Taco de Ruiter   

Start zeilkamp Jeugd Bar/keuken 13.30 - 16.30  Gea van de Beek   

Zaterdag 27 juli Bar/keuken 10.30 - 13.30 Hans Schaap   

  Bar/keuken 13.30 - 16.30  Hans v.d. Eijk   

Zondag 28 juli Bar/keuken 10.30 - 13.30 Martin Debel   

  Bar/keuken 13.30 - 16.30  Monique Schalk   

Zaterdag 3 augustus Bar/keuken 10.30 - 13.30 Dennis Hallemeesch   

  Bar/keuken 13.30 - 16.30  Jesse Bakker   

Zondag 4 augustus Bar/keuken 10.30 - 13.30 Alex Brouwer   

Roei Battle Bar/keuken 13.30 - 16.30  Gert Roukema   

Zaterdag 10 augustus Bar/keuken 10.30 - 13.30 Martine Baijens   

  Bar/keuken 13.30 - 16.30  Floor Warmerdam   

Zondag 11 augustus Bar/keuken 10.30 - 13.30 Anoek van Steenselen    

  Bar/keuken 13.30 - 16.30  Jeanet van Vliet   

Zaterdag 17 augustus Bar/keuken 10.30 - 13.30 Werner van Schaik   

  Bar/keuken 13.30 - 16.30 Anne van de Leur   

Zondag 18 augustus Bar/keuken 10.30 - 13.30 Peter Lerink   

  Bar/keuken 13.30 - 16.30 Bas Luijendijk   

Zaterdag 24 augustus Bar/keuken 10.30 - 13.30 Willem Hordijk   

  Bar/keuken 13.30 - 16.30 Anneke Stolk   

Zondag 25 augustus Bar/keuken 10.30 - 13.30 Daan v.d. Vorm   

  Bar/keuken 13.30 - 16.30 Floris Beljon   

Zaterdag 31 augustus Bar 09.00 - 12.00 Cecile Maarleveld   

  Bar/keuken 10.30 - 13.30 Erik Ledeboer Sloepentocht- 

  Bar/keuken 10.30 - 13.30 Lenie Berkhout commissie 
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datum dienst tijd naam Weekcoördinator 

Sloepentocht  Bar/keuken 12.00 - 15.00 Mirjam v.d. Griend  

  Bar/keuken 12.00 - 15.00 Derk Langeveld  

  Bar - extra 15.00 - 21.00 Ed/Sandra Manneke   

  Bar - extra 15.00 - 21.00 Marco/José Eringaard   

Zondag 1 september bar/keuken 11.00 - 14.30 Christa Kuiper   

Roei battle bar/keuken 14.30 - 18.00 Kommer-Jan de Man   

Woensdag 4 september Bar/keuken 18.00 - 21.00 Jeugdcommissie Carlijn 

Pastarace jeugd ?         

Zaterdag 7 september Bar 09.00 - 12.00 Kim Kuiper   

Zeiltraining bar/keuken 10.00 - 13.00 Debbie Meerman   

  keuken 11.00 - 14.00 Marjan Geerlings   

  bar/keuken 12.00 - 15.00 Susanne Merjenburg   

  bar/keuken 15.00 - 18.30 Hans Katsman   

Zondag 8 september bar/keuken 11.00 - 14.30 Bart Middelkoop   

  bar/keuken 14.30 - 18.00 Carolien Oudshoorn   

Woensdag 11 september bar/keuken 18.00 - 21.00 Jeugdcommissie Carlijn 

Pastarace jeugd ?         

Zaterdag 14 september Bar 09.00 - 12.00 Bert Frieswijk   

  Bar/keuken 10.00 - 13.00 Caroline de Gans   

Blauwe Wimpel + keuken 11.00 - 14.00 Diana Jansma Weco/Jeugdcie. 

Mini Blauwe Wimpel bar 12.00 - 15.00 Jonneke Aartsen   

start 13.00 uur Bar 12.00 - 15.00 Dirk-Jan van Mourik Coord. EC : 

  keuken 13.00 - 16.00 Niels Paulussen Sigrid Hurenkamp 

Verenigingsmaaltijd keuken 15.00 - 18.00 Gerdien Pols 06-17768064 

Start 18.00 uur  keuken 15.00 - 18.00 Aad Polak   

  bar 15.00 - 18.00 Jerry de Jong   

  Bar 18.00 - 21.00 Jan Peeks   

  Bar 18.00 - 21.00 David Polders   

  keuken 18.00 - 21.00 Arjan de Jong   

  keuken 18.00 - 21.00 Jorrit Prins   

Zondag 15 september bar/keuken 11.00 - 14.30 Jeroen Huismans   

  bar/keuken 14.30 - 18.00 Sam Jager   

Woensdag 18 september bar/keuken 18.00 - 21.00 Jeugdcommissie Carlijn 

Pastarace jeugd ?         

Zaterdag 21 september bar 09.00 - 12.00 Remi Jager   

Zeiltraining bar/keuken 10.00 - 13.00 Lara ten Hoorn   

  keuken 11.00 - 14.00 Cia de Putter   

  bar/keuken 12.00 - 15.00 Norbert v.d. Drift   

  bar/keuken 15.00 - 18.30 Stefan Scholten   

Zondag 22 september bar/keuken 11.00 - 14.30 Arthur van 't Hof   

  bar/keuken 14.30 - 18.00 Arthur v.d. Hoeven   
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datum dienst tijd naam Weekcoördinator 

Woensdag 25 september Bar/keuken 18.00 - 21.00 Jeugdcommissie Carlijn 

Pastarace jeugd ?         

Zaterdag 28 september bar 09.00 - 12.00 Jacqueline de Ronde   

Zeiltraining bar/keuken 10.00 - 13.00 Ouder Sverre Harwig   

Afroeien niv. 1,2,3 keuken 11.00 - 14.00 Maaike Heidt   

  bar/keuken 12.00 - 15.00 Arie Gravendeel   

  bar/keuken 15.00 - 18.30 Lizelotte Hendriks   

Zondag 29 september bar/keuken 11.00 - 14.30 Walter Hahn   

  bar/keuken 14.30 - 18.00 Marja Haring   

Woensdag 2 oktober Bar/keuken 18.00 - 21.00 Jeugdcommissie Carlijn 

Pastarace jeugd ?         

Zaterdag 5 oktober Bar 09.00 - 12.00 Rianne Monshouwer   

Zeiltraining  bar/keuken 10.00 - 13.00 Rinske Haan   

  keuken 11.00 - 14.00 Marcel de Groot   

  Bar/keuken 12.00 - 15.00 Frank de Haan   

  Bar/keuken 15.00 - 18.30 Hans Valk   

Zondag 6 oktober Bar/keuken 11.00 - 14.30 Rianne Monshouwer   

Roei battle Bar/keuken 14.30 - 18.00 Menno Grootherk   

Woensdag 9 oktober Bar/keuken 18.00 - 21.00 Jeugdcommissie Carlijn 

Pastarace jeugd ?         

Zaterdag 12 oktober Bar 09.00 - 12.00 Joost Rusman   

  Bar/keuken 10.00 - 13.00 Familie Paul   

Zeiltraining keuken 11.00 - 14.00 Familie van Brakel   

  Bar/keuken 12.00 - 15.00 Rob Groeliker   

  Bar/keuken 15.00 - 18.30 Piet Schuurs   

Zondag 13 oktober bar 11.00 - 14.00 Marianne van Gent   

Stamppottenrace + bar/keuken 12.00 - 15.00 Joke de Geus Weco 

Stamppottenmaaltijd bar 12.00 - 15.00 Carel Geerdink   

start 13.00 uur bar/keuken 15.00 - 18.00 Michiel Smits Coord. EC: 

  bar 15.00 - 18.00 Peter Alewijn Bram v.d. Pligt 

  bar 15.00 - 18.00 Niels Troost 06-22830943 

  bar 18.00 - 21.00 Ouder George Black   

  keuken 18.00 - 21.00 Pieter van der Valk   

  keuken 18.00 - 21.00 Hans Kok   

zaterdag 19 oktober Bar/keuken 09.00 - 12.00 Michiel Flier   

Geen Zeiltraining bar/keuken 12.00 - 15.00 Petra Engelage   

Herfstvakantie Bar/keuken 15.00 - 18.30 Marita Smits v. Waesb.   

Zondag 20 oktober Bar/keuken 11.00 - 14.30 Eva Boels   

  Bar/keuken 14.30 - 18.00 Marco Schram   

zaterdag 26 oktober Bar 09.00 - 12.00 Jasper Hartman   

Afroeien niv. 1,2,3 keuken 10.30 - 13.00 Naomi van Gemerden   
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Spaarne Lente
race 2019
 
Nieuw jaar, nieuwe kansen. Vorig jaar roeiden we Spaarne
in de skiff en dubbeltwee. Dit jaar hadden ze de velden
samengevoegd en dat was een mooi excuus om alleen in
de dubbeltwee uit te komen!
Het veld was weer sterk, dus genoeg reden om 1x goed
gas te geven.
 
Een stevig windje mee, dat is altijd fijn voor lichte mannen!
We hadden een mooie tweede startplek gekregen dus
konden snel achter nummer 1 aan. Helaas waren die 3
maten te groot voor ons.. De hele race hebben we ze niet
meer terug gezien. Het start nummer achter ons was wel
aan het pushen, en soms liepen wij uit en soms liepen zei
in. De laatste 750m werd het water echter moeilijker en hier
sloegen wij onze slag. We sprinten lekker van ze weg. Zelf
hadden we niet echt het gevoel dat het genoeg was, maar
al snel kwamen de geruchten. We hadden blik en voor het
eerst Dudok/Laak verslagen. Dat maakte onze racedag
goed!
 

Nu op naar de Markregatta! Heb je ook interesse meld dit
dan op e.cijvat@chello.nl
 
HaaS

Roei instructie
 
Dit voorjaar zijn er weer tal van lesmomenten voor het
roeien.
Lessen voor 1ste jaars roeiers, lessen voor 2e en 3e jaars
roeiers, stuurlessen, maar ook lessen voor aspirant niveau
3 roeiers. Dus vele lesmomenten verspreid over de week.
Deze worden door tal van instructeurs gegeven.
 
Maar ook zijn er dit voorjaar skifflessen en dat is wèl nieuw.
Skifflessen in het voorjaar in een totaal nieuwe opzet; 5
weken lang 2 x per week les, gegeven door 2 teams van
instructeurs. Op deze manier wordt er intensief gelest en
heeft de skiffeur na het afroeimoment in juni nog volop de
gelegenheid om de zomer door het geleerde in de praktijk
te brengen.
 
En dan, als dit nummer van de Brulboei verschijnt, zit
waarschijnlijk het afroeimoment van
22 juni er alweer op en hopen we op vele geslaagden.
Begin juli starten de nieuwe lessen voor de 1ste jaars al
weer.
 
Denk je, dat roeien lijkt mij ook wel wat, meld je dan zo snel
mogelijk aan via instructieroeien@wsvbinnenmaas.nl
 
Met roeiersgroet,
Els Giessenburg
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Even voorstellen
 
 
Ik ben Danker de Bruin, sinds kort de nieuwe ‘Technische
Man’ van de WSV en als zodanig de opvolger van Rob
Paulussen. Rob heeft deze taak met veel inzet en enthou
siaste vrijwilligers drie jaar voor de vereniging  behartigd.
 
Mijn roots liggen in de aannemerij en ik heb mijn hele leven
lang bij een grote aannemer gewerkt en met veel plezier
huizen gebouwd, verbouwd en onderhouden. De laatste 15
jaar van mijn werkzame leven heb ik een eigen bouwbedrijf
gehad. Ik heb altijd goed m’n ogen de kost gegeven omdat
ik het heel leuk vind om ook zelf met mijn handen te werken
en heb dan ook van de diverse vaklieden heel veel opge
stoken, zodat ik een paar jaar geleden samen met Ans ons
nieuwe huis, dat wij als casco kochten, helemaal zelf afge
bouwd heb.
 
Mijn grote hobby is fietsen.
 
Ik heb voor de WSV met diverse vrijwilligers in het verleden
al regelmatig hand- en spandiensten verricht, zoals het
schilderen van de ergometer ruimte, het bouwen van het
leslokaal op de 1e verdieping en het aanbrengen van de
betonvloer buiten met de overkapping voor de rubberboten
en de buitenberging. Nu ik met pensioen ben, heb ik wat
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meer tijd om ook nog andere dingen voor de vereniging te
doen. Dat is het bestuur niet ontgaan en een paar maanden
geleden vroeg Richard van Helten mij om Rob Paulussen
op te volgen als bestuurslid voor de technische zaken.
 
Voor de toekomst hebben we nog de ambitie om de vere
niging  groener en energie neutraal te maken. Omdat we
zien dat steeds meer mensen overgaan naar het varen in
een sloep, willen we ook onze steigers aanpassen en deels
vervangen, zodat ze toekomstbestendig zijn en geschikt
voor verschillende soorten boten.
Ik vind dit een leuke uitdaging, maar natuurlijk kan ik dat
niet alleen. Ik hoop dan ook dat er bij de diverse werkzaam
heden die door ons zelf uitgevoerd moeten worden, wat
enthousiaste hulp vanuit de leden kom! In het kader van de
zelfwerkzaamheid kun je je hiervoor bij mij aanmelden:
dankerdebruin@ziggo.nl
 
Laten we er met z’n allen iets moois van maken!
Danker de Bruin

Een enkele week geleden na een afspraak met mijn roei
matties liepen we richting de vereniging. Op het strandje
van Mijnsheerenland stond een jonge man tot zijn middel
in het water met een metaaldetector de bodem af te zoeken.
Zou ik het durven vragen? Ach waarom niet. Niet geschoten
is altijd mis.  
Na het verhaal te hebben verteld zoals hierboven beschre
ven, liep hij met ons mee naar de haven van de WSV. Op
de door ons aangewezen plek liet hij zich langzaam in het
water glijden en je gelooft het niet, maar na 10 minuten had
hij volgens zeggen de ring gevonden. Wat een geluk! 
We hebben er heel de avond lol om gehad. De ring was
pikzwart maar na een kleine poetsbeurt bleek het toch echt
De ring te zijn. Via Chi is hij aan de eigenaar teruggegeven.
 
Gisteren ontving ik deze app:                                              
                                                             "Beste Jannie, ik heb
van Chi mijn ring weer teruggekregen. Ik had nooit ver
wacht dat deze speld weer uit de hooiberg zou komen.
Deze ring is de eerste” vriendschapsring” die mijn vrouw
en ik elkaar hebben gegeven. Ik wil je dan ook heel erg
bedanken dat jullie alsnog deze moeite hebben gedaan.
Erik-Jan"        
 
Beste jongeman met de metaaldetector,  ik weet helaas niet
hoe je heet en heb geen contactgegevens. Toch wil ik je
bedanken voor de moeite die je hebt genomen en het
plezier wat je ons hebt bezorgd.

Jannie                                    

In de ban van
"De Ring”              
              
Het is al bijna een jaar geleden dat een groep van de
Brandweer Hoeksche Waard bij ons cluppie op bezoek
kwam voor een roeiclinic.
De middag verliep uitstekend!  De dames en heren deden
hun best op het water en na een wedstrijdje tegen elkaar
werden de boten professioneel door onze coaches naar de
haven gestuurd. Helaas viel bij het uitstappen een van de
mannen achterover het water in en verloor hierbij zijn bril
en zijn Ring.  De bril was snel gevonden maar helaas moest
de ring na lang zoeken en turen achterblijven in het slik van
de haven.  
Nog vele malen hebben we de maanden erna gezocht en
getuurd, maar de ring nooit weer gezien. Steeds als het
water mooi helder was dachten we hem te zien maar helaas,
niet gevonden.
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Yngling Binnen
maas Regatta
11 en 12  mei 2019
 
 
Het seizoen 2019 opent met de Yngling Binnenmaas Re
gatta. Wij zijn blij dat dit mooie evenement sinds vorig jaar
weer op de kalender staat.
 

Tien teams hebben zich ingeschreven. Vijf van onze vere
niging en daarnaast nog vijf teams van buiten de vereniging,
waarbij twéé boten van één familie, de familie Tak!  De
deelname is daarmee kleiner dan vorig jaar. Dat er een
aantal contracten van Yngling-teams, van het Nationaal
Jeugd Zeilplan, niet verlengd zijn, zal hier zeker een rol in
gespeeld hebben. Wij hopen evenwel dat we volgend jaar
weer een groter aantal jeugdboten mogen verwelkomen.
Daarnaast heeft zich een aantal boten van onze vereniging
niet ingeschreven wegens verplichtingen elders of omdat
hun bemanning niet beschikbaar was. 
 
De weergoden zijn ons goed gezind. Het is vrijwel het hele
weekend mooi weer, met weinig of geen neerslag, het is
overwegend zonnig, met een temperatuur van 12 graden.
De wind met kracht 3 komt uit noordelijke richting en heeft
uitschieters naar 5, waardoor het af en toe hard werken is.
Daarbij draait de wind regelmatig binnen een hoek van 90
graden.
 
Ik haast me tegen tienen naar de vereniging in de hoop
daar wat van de start te kunnen zien, maar dat blijkt niet zo
te zijn omdat het wedstrijdgebied zich een stuk oostelijker
bevindt.
Het startschip ligt bij het Zwanengat en men start in de
richting van Restaurant Binnenmaas, daar liggen de boven
boeien. Met een rode kop arriveer ik, nog net op tijd, bij
Kaatje waar ik vanaf een klein steigertje foto’s wil maken.
Van het water gezien, ziet dit steigertje er blijkbaar nogal

onbetrouwbaar uit. De bemanning van een vier met stuur
man, spreekt, voorbij roeiend, hun ongerustheid uit over het
welbevinden van die vreemde snuiter die een nat pak ris
keert.
 
Aan weerszijden van mijn foto-stek bevinden zich forse
groenpartijen van bomen en struiken, waardoor er weinig
zicht op het water is en het maken van foto’s van het hele
wedstrijdveld niet mogelijk is. Maar niets aan te doen, de
boten komen er aan.
Met de camera voor het oog lijkt het alsof de steiger be
weegt. Of misschien is dat ook echt zo. Voor alle zekerheid
de ISO-waarde verhoogd om vanaf deze wankele basis
toch scherpe foto’s te krijgen.
Nu moet ik echt haast maken want de Ynglings komen
eraan. “klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik ”. 
Zo die staan erop. O toch niet.  “klik”.  Oké dat was de
laatste. De boten gaan weer schuil achter de dichte vege
tatie en daardoor valt er weinig meer te fotograferen. Na
het ronden van de keerboei komen de boten, inmiddels
voorzien van een kleurrijke spinaker, weer in zicht, waar
door het tafereel kleurrijker wordt. Maar binnen enkele
minuten zijn ze weer achter de groene hagen verdwenen.
Ik sta hier letterlijk als “de man achter de schermen”,  net
op een moment dat ik goede foto’s van de wedstrijd wil
maken.
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Teleurgesteld vat ik het plan op om ‘s middags vanaf het
recreatieoord, bij Restaurant Binnenmaas een tweede serie
foto’s te maken. Daar aangekomen kan ik in alle rust mijn
gang gaan. Het restaurant is verbouwd maar nog niet ge
opend. Ik richt de camera met een lange telelens op de
naderende Ynglings in de verte . Dan blijkt dat de afstand
tot de bovenboeien erg groot is. Ik moet flink inzoomen.
Maar hier heb ik tenminste wel vrij zicht op de Binnenmaas
en ik kan hier zonder beperkingen fotograferen. En…….
omdat het terras verlaten is, word ik hier niet afgeleid.
 
‘s Avonds kunnen de gasten in het clubhuis zich tegoed
doen aan een heerlijk pastabuffet. DJ Dylan zorgt voor de
muzikale omlijsting. Iedereen is welkom en dat is op
meerdere manieren met de leden gecommuniceerd. Toch
zijn er, buiten de zeilers, helaas weinig leden, die acte de
présence geven.
 
Nadat ik zondagmorgen extra vroeg ontbeten heb, zoek ik
snel mijn apparatuur bij elkaar. De eerste start  is immers
om 10 uur gepland. Na het raadplegen van de weersvoor
spellingen maak ik mijn plan. Niet naar Kaatje, niet naar het
recreatieoord maar over de Munnikenweg naar het Zwa
nengat.
Onderweg valt me iets vreemds op. Er zijn nergens zeiltjes
te bekennen. Is het ontbijt bij de club zo overvloedig dat
men nog zit te eten ?
Joost meldt me dat het ontbijt inderdaad overvloedig was
en dat men het met smaak heeft verorberd maar de start is
uitgesteld omdat er te weinig wind is. Ook wordt de lucht
ondertussen heel donker. Er is een flinke bui op komst.
Onverrichter zake keer ik terug naar huis.
Eenmaal thuis besluit ik het maar bij de reeds geschoten
plaatjes te laten en ga ik ‘s middags met Gaby naar de
vereniging. Daar aangekomen, komen de Ynglings één
voor één terug van hun laatste start, waarna het terras zich
vult met zeilers. Er heerst een gezellige sfeer. Iedereen is
vol verhalen over de vele starts, de draaiwinden en andere
belevenissen gedurende dit weekend. De sfeer is opgewekt
en geanimeerd.
 
Dan worden er voorbereidingen getroffen voor de prijsuit

reiking. De prijzen worden uitgestald. Voor het winnende
team is er de indrukwekkende, vorig jaar door Edwin
Kooyman ontworpen en vervaardigde wisselprijs, die Piet
Schuurs en Eelco van de Bunt als eerste winnaars hebben
mogen koesteren.
Daarnaast zijn er drie aluminium sculpturen waarin een
halve Yngling, van opzij gezien, is uitgefreesd. Deze  prijzen
zijn door Edwin speciaal voor de Yngling Binnenmaas
Regatta 2019 ontworpen en vervolgens ieder uit één brok
aluminium vervaardigd.
Dit zijn prijzen voor de eerste, de tweede en de derde plaats.
Ze zijn prachtig en er wordt met bewondering naar gekeken.
 
De wedstrijdleider komt het terras op. Hij houdt een A-vier
tje met de uitslagen tegen de borst en de prijsuitreiking kan
beginnen.
Joost steekt zijn verhaal achterstevoren af, begint dus met
de tiende plaats en …. ...surprise…....surprise…….... ,
Leo heeft ingeschreven met een gelegenheidsteam be
staande uit Alec Gielbert, Jesse Bakker en Daan de Gans.
Zij hebben heerlijk gezeild, een fijn weekend gehad maar
zij winnen nu de poedelprijs. Er ontstaat grote hilariteit op
het moment dat de prijs wordt uitgepakt. Uit het papier komt
een kleine witte poedel tevoorschijn. Leo houdt het hondje
omhoog om het aan de aanwezigen te laten zien…. maar
in tegenstelling tot de wisselbokaal is de poedelprijs geen
wisselprijs. Hij mag hem gewoon houden. Maar volgend
jaar mag wat hem betreft iemand anders hem winnen.
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Hieronder een overzicht waarin te zien hoe het de zeilers
dit weekend is vergaan.
 
Zaterdag waren er zeven starts en zondag vijf. Om in een
weekend twáálf starts te realiseren is een prestatie op zich,
vind ik. Hulde aan de bemanning van het startschip en de
rescue !!!!!
 
Verder met de prijsuitreiking:
Gert Roukema met Luuk en Irma winnen de derde prijs en

de tweede prijs gaat naar Edwin Kooyman, Marco Prins en
Laura de Groot. 
De eerste prijs wordt gewonnen door Kai Moorman, Jasper
Schuddeboom en onze eigen Sam Peeks. De wereldkam
pioenen van de jeugd WK Yngling en de overall WK Yngling
2018 op het Gardameer (lees hun verhaal nog eens terug
in Brulboei no. 3 van 2018) 
Zij werden tijdens dit WK in Italië en passant ook nog win
naar van de Jan Herman Linge prijs*). Zij zijn met recht
grote kampioenen en dit jaar worden zij ook nog de trotse
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winnaars van de Yngling Binnenmaas Regatta wisselprijs.
 
*)  Jan Herman Linge was een Noorse ingenieur en jacht
ontwerper, die in de zestiger jaren van de twintigste eeuw
zowel de Soling als de Yngling heeft getekend. Beide goed
zeilende en zeewaardige open driemans-boten die hun
elegante lijn gemeen hebben.
 
Ieder team krijgt als herinnering aan het weekend een
champagnekoeler tot de rand gevuld met specifieke
Hoeksche Waardse heerlijkheden. Na de overhandiging
wordt het cellofaan voorzichtig van de koelers verwijderd
en de inhoud onder elkaar verdeeld. Heel goed want dit is
precies wat de organisatie met deze prijzen voor ogen had.

 
De zeilers en de vrijwilligers, zowel op het water als aan de
wal, die dit weekend mogelijk gemaakt hebben, kunnen
terugkijken op een geslaagde Yngling Binnenmaas Regat
ta 2019.
 
 
Namens de wedstrijdcommissie,
 
Herman van Dijk
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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: Vacature
Roeiersnieuws: Christine v.d. Brule
 

Roeiclinics groot
succes!
 
Zoals een aantal van jullie inmiddels misschien wel gezien
heeft, werd de Binnenmaas de afgelopen weken regelma
tig onveilig gemaakt door groepjes, onervaren, maar oh zo
enthousiaste roeiers! Het fenomeen ‘roeiclinic’ heeft z’n
intrede gedaan bij WSV Binnenmaas. Lenie Berkhout en
Jannie Bielderman zijn de ‘kartrekkers’ van dit initiatief en
de opbrengst van deze clinics wordt in het botenfonds ge
stort, zodat wij tegemoet kunnen komen aan de groeiende
vraag naar goede boten voor onze steeds enthousiastere
en beter gekwalificeerde roeiers.
 

We hebben inmiddels al een prachtige nieuwe 2x- aan
kunnen schaffen die in de plaats van de Brandenburgia is
gekomen. Weliswaar niet geheel betaald door de opbrengst
van de roeiclinics, maar alle beetjes helpen, nietwaar!? En
we hebben nog een nieuwe boot op het oog, maar dan moet
er nog flink gespaard worden!

 
Inmiddels zijn er al clinics gehouden voor HW Wonen (via
Marjolijn Roubos) en ExxonMobil (via Ans) en er staan nog
een paar clinics in de planning. De commentaren zijn over
het algemeen zeer positief. De boot is wat ‘wiebelig’, het
water is toch wel erg diep, de ‘roeispanen’ zijn zwaar en
lang, dat rolbankje is hard, de spieren willen niet altijd en

in- en uitstappen zorgt voor hilarische momenten,  maar dit
alles kan de pret niet drukken!
 
Bijgaande foto’s geven een goed beeld, van een paar ge
zellige en leerzame middagen!
 
Ans
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Jeugdcommissie
nieuws
 

Broers de Wijn derde op het EK
RS Feva in Le Havre.

 
Wij zijn super trots op de RS Feva zeilers Luuk en Sjoerd
de Wijn, want zij hebben op de Europese Kampioenschap
pen RS Feva in Le Havre de derde plaats gehaald. Tijdens
dit vierdaagse evenement werd er gestreden om de titel
van het Europees Kampioenschap. In totaal zijn er 10 races
gevaren onder lichte omstandigheden. De titel ging uitein
delijk naar het Franse team uit Corsica en met één punt
verschil werd het Engelse team een goede tweede. In totaal
deden er 34 boten mee uit zes verschillende landen.
 
Op de eerste dag stond er een redelijke bries en konden
Luuk en Sjoerd goed mee in de voorhoede. Starten bij het
startschip bleek goed te werken en zij werden zelfs eenmaal
eerste. Ze kwamen dan ook met een grote grijns als vierde
van het water. De tweede dag was bij de start de pin be
voordeeld en probeerden ze daar hun winst te halen, maar
het bleek totaal verkeerd uit te pakken. Door de stroming
zaten ze aan de verkeerde kant van het veld. Ze moesten
zich meerdere keren na de bovenboei terugvechten naar
de voorhoede van het veld. Gelukkig wisten ze downwind
elke keer veel boten in te halen, waardoor de schade be
perkt bleef.

Ze stonden nog steeds vierde maar dat het beter moest,
dat wisten ze zelf ook wel en alles werd grondig geanaly
seerd. Op de derde dag keerde het tij voor de broers en
wisten ze optimaal gebruik te maken van de stroming. Ze
kwamen dan ook tweemaal als eerste over de finishlijn en
één keer als tweede. Een derde plaats was nu bereikt. De
laatste dag gingen ze vol goede moed het water op om nog
een aanval te doen op de koplopers maar er konden geen
wedstrijden meer gevaren worden vanwege te weinig wind.
Wel jammer, want wie weet wat er dan nog mogelijk was
geweest!
 
Het EK was in ieder geval een goede oefening voor het WK
dat waarschijnlijk ook onder lichte omstandigheden geva
ren zal worden. Dus op naar het WK, dat van 20 juli t/m 27
juli 2019 in Italië gehouden wordt. In Follonica verschijnen
zo’n 200 boten aan de startlijn uit 20 verschillende landen.
Wie weet wat ze daar nog kunnen behalen, maar deze titel
neemt niemand ze meer af!
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Bericht van onze
beheerders
 De tijd vliegt. We zijn al bijna op de helft van onze perio
de. Vrijwel alle boten liggen in het water en we hebben een
aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Dat is fijn. En
gevulde boxen oogt toch het gezelligst.
 
We hebben inmiddels het Yngling-weekend gehad en
wanneer u dit leest is het Combiweekend ook al achter de
rug. Vanmiddag hebben we voor die happening de bestel
lingen van de Sligro en Heineken binnengekregen en op
geborgen.
Binnenkort volgt de 24-uurs race. Ook dat vraagt een pitti
ge voorbereiding. Er is veel nodig. Goed inkopen is een
uitdaging. Op grond van onze ervaringen van vorig seizoen
weten we dat dit slim moet, dat we goed moeten letten op
wat er in de koelkasten ligt en op de houdbaarheid van het
eten en drinken.
 
We genieten van de investering in het clubhuis. De nieuwe
tafels en zonnewering maken sfeer. Lianne heeft de afge
lopen winter planten gestekt en opgekweekt. De vetplantjes
die nu in het clubhuis staan, stekt ze al vanaf het moment
dat haar moeder ze mee gaf toen ze op kamers ging wonen.
Dat is 41 jaar geleden. Er zijn inmiddels honderden plantjes
weggegeven. We hebben ook wat planten gekocht en
hopen dat u daar net zo van geniet als wij.  
 
Op het terras hebben we een bak met leesvoer gemaakt.
Boeken en tijdschriften, die u kunt lezen, lenen, meenemen
en aanvullen. We zien dat dit ook gebeurt! 
 
Vanwege het weer loopt dit seizoen anders dan het vorige.
Het Hemelvaart- en Pinksterweekend waren heel rustig.
Toch was het toen mooi weer. Maar we hebben ook veel
stevige wind gehad. Op 5, 6 en 7 juni heeft het behoorlijk
gespookt. De nacht van 6 op 7 juni spant de kroon. Zo’n
storm hebben we hier niet eerder meegemaakt. We lagen
wakker van het geraas, gekraak, gepiep en gekreun. We
zijn zelfs ’s nachts buiten gaan kijken of alles nog overeind
stond. En dat was het geval. De volgende ochtend misten
we de roeiers en de sloeproeiers, maar de jeugd was er en
sommigen gingen zelfs het water op. Enkele ouders regen
den tot op de huid nat toen ze hun kroost vanaf de steiger
gade sloegen. De vlaggen stonden strak in de wind.
 
Verder zijn we druk met het op orde krijgen en houden van
het terrein. Al eerder hebben we aangegeven, dat we in het
kader van zelfwerkzaamheid  hoopten op uw hulp. Tot op
heden heeft zich een handvol leden gemeld. We hopen dat
u niet tot het einde van het seizoen wacht, want dan kunnen
we met elkaar veel korter van het resultaat genieten. 

 
En verder hopen we natuurlijk op nog veel zonnige dagen
waarop u uitvaart, en dat onze zwemdames naar de over
kant zwemmen (en terug). Dan plonsen we er zelf misschien
ook nog wel in. Want dat was vorig jaar zo ontzettend leuk.
Wij gaan ervoor en u ook!
 
Kees en Lianne

Midweekroeien in
2019
 
Wij roeien op woensdag om 9 uur en gaan regelmatig bij
een andere vereniging, doordeweeks en overdag, een
tochtje maken.
Jullie zijn van harte welkom!

Geef je steeds op via de poster in de botenloods of bij
klaasbossen@gmail.com

Kijk ook eens op toer!, een site voor inspiratie of een
roeidate.
http://www.toertochten-marathon-roeien.nl/content/toerplatform
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Combi-impressie
WSV Binnenmaas

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
 

24 Nummer 2, juni 2019



Al snel bleek dat dit meer dan nodig was. We staken van
wal in twee dubbele wherry's: de Roggeveen (ontdekker en
naamgever van het Paaseiland) en De Moor.

Er is gekozen om alle boten naar zeehelden (annex kapers)
te noemen. Na een paar kilometer over het kanaal gevaren
te hebben gingen we stuurboord uit de Kortenhoefsche
Plassen in. Dat is een oud veenderij gebied met smalle
watertjes en eilanden. Verder veel en lage bruggen en
nauwe doorgangen. Alle kunsten als vallen, slippen, letten
enz. hebben we uitgebreid kunnen oefenen. En ook de
meegenomen peddels waren nuttig en nodig.
 
Een stil gebied met betrekkelijk weinig (water)vogels. Een
lunch op een eiland van trilveen is een aparte belevenis.
Goed dat we begeleiders mee hadden anders was er een
zoektocht nodig geweest naar vijf vermiste roeiers. Het had
veel weg van een doolhof. Na het veengebied kwamen we

Op bezoek bij een
eigengereide ijdel
tuit en heet
hoofd !?
 
De vraag is: wat doet een vijftal zachtmoedige roeiertjes uit
de polder bij iemand met de boze eigenschappen van de
aanhef? De genoemde streken hoorden toe aan Cornelis
Tromp (17e eeuw), zoon van, en naamgever van de Hilver
sumse Roeivereniging.
 
Het is ons niet echt duidelijk waarom nu juist een in Rotter
dam geboren marine officier naamdrager van een roeiver
eniging in het midden van het land werd. Er zal vast over
nagedacht zijn. Van al zijn fratsen hebben we bij ons bezoek
tijdens de Mei midweek roeitocht niets gemerkt, in tegen
deel zelfs. Een geweldige ontvangst door gastvrouwen
Truus en Joke en gastheer Aart. We vroegen ons af of
zoveel begeleiding niet wat overdreven was bij een een
voudig roeitochtje.

terecht op de Wijde Blik. Een plas die grenst aan de
Loosdrechtsche Plas. Via wat smal water en nog wat
bruggen kwamen we terug op het Hilversumsche Kanaal
om na een paar kilometer te eindigen bij de royale aanleg
steigers van de roeivereniging.
 
Boten schoonmaken en stallen tussen de vele tientallen
ander boten. Voor een club met ruim 750 leden is, om in
stijl te blijven, een hele armada nodig. Om niet weer uren
in de file te moeten staan hebben we op een terras aan de
waterkant in de namiddag zon maar een eenvoudige doch
voedzame maaltijd genuttigd (uitspraak van heer Bommel).
Een mooi moment voor een nabeschouwing.
 
Conclusie: zeer geslaagde dag dankzij gastvrouwen/-heer
het mooie roeiweer en -gebied. met dank aan onze onvol
prezen reisleider/organisator Klaas.
 
Dolf Jaarsma.
 

Zomerrooster
openingstijden
clubhuis
 
Tijdens de zomerperiode zijn de openingstijden van ons
clubhuis gewijzigd.

Met ingang van 20 juli is het clubhuis geopend op zater
dag en zondag van 10.30 uur tot 16.30 uur.

Bardienst is gedurende deze tijden aanwezig.
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Dag Datum ACTIVITEITENKALENDER  Starttijd Eindtijd 

Woensdag 3-7-2019 Pastarace 18.00 21.00 

Zaterdag 6-7-2019 Zeiltraining 9.00 17.00 

Zaterdag 6-7-2019 Clubhuis open  9.00 21.00 

Zaterdag 6-7-2019 Roeimarathon 13.15 21.00 

Zondag 7-7-2019 Clubhuis open 11.00 18.00 

Zondag 7-7-2019 Battle 9.00 11.00 

Zaterdag 12-7-2019 Zeiltraining 9.00 17.00 

Zaterdag 12-7-2019 Clubhuis open 9.00 18.30 

Zondag 13-7-2019 Clubhuis open  11.00 18.00 

Zaterdag 20-7-2019 Clubhuis open - Zomerrooster 10.30 16.30 

Zondag 21-7-2019 Zeilkamp   
Zondag 21-7-2019 Clubhuis open - Zomerrooster 10.30 16.30 

Zaterdag 27-7-2019 Clubhuis open - Zomerrooster 10.30 16.30 

Zondag 28-7-2019 Clubhuis open - Zomerrooster 10.30 16.30 

Zaterdag 3-8-2019 Clubhuis open - Zomerrooster 10.30 16.30 

Zondag 4-8-2019 Clubhuis open - Zomerrooster 10.30 16.30 

Zondag 4-8-2019 Battle 9.00 11.00 

Zaterdag 10-8-2019 Clubhuis open - Zomerrooster 10.30 16.30 

Zondag 11-8-2019 Clubhuis open - Zomerrooster 10.30 16.30 

Donderdag 15-8-2019 Midweek roeidag 9.30 17.00 

Zaterdag 17-8-2019 Clubhuis open - Zomerrooster 10.30 16.30 

Zondag 18-8-2019 Clubhuis open - Zomerrooster 10.30 16.30 

Zaterdag 24-8-2019 Clubhuis open - Zomerrooster 10.30 16.30 

Zondag 25-8-2019 Clubhuis open - Zomerrooster 10.30 16.30 

Zaterdag 31-8-2019 Sloepentocht 12.00 21.00 

Zaterdag 31-8-2019 Clubhuis open 9.00 21.00 

Zondag 1-9-2019 Battle 9.00 11.00 

Zondag 1-9-2019 Clubhuis open 11.00 18.00 

Woensdag 4-9-2019 Pastarace 18.00 21.00 

Donderdag 5-9-2019 Theorieavond 1e jaars 20.00 22.30 

Zaterdag 7-9-2019 Zeiltraining 9.00 17.00 

Zaterdag 7-9-2019 Clubhuis open 9.00 18.30 

Zondag 8-9-2019 Clubhuis open 11.00 18.00 

Woensdag 11-9-2019 Pastarace  18.00 21.00 

Zaterdag 14-9-2019 Zeiltraining - Mini Blauwe Wimpel 9.00 17.00 

Zaterdag 14-9-2019 Blauwe Wimpel wedstrijden 13.00 18.00 

Zaterdag 14-9-2019 Verenigingsmaaltijd 18.00 21.00 

Zaterdag 14-9-2019 Clubhuis open 9.00 21.00 

Zondag 15-9-2019 Clubhuis open 11.00 18.00 

Woensdag 18-9-2019 Pastarace  18.00 21.00 

Donderdag 19-9-2018 Roeien met weer en wind 20.00 22.30 

Zaterdag 21-9-2019 Zeiltraining 9.00 17.00 

Zaterdag 21-9-2019 Clubhuis open 9.00 18.30 

Zondag 22-9-2019 Clubhuis open 11.00 18.00 

Woensdag 25-9-2019 Pastarace  18.00 21.00 

Zaterdag 28-9-2019 Zeiltraining 9.00 17.00 

Zaterdag 28-9-2019 Afroeien niv. 1,2,3 10.00 16.00 

Zaterdag 28-9-2019 Clubhuis open 9.00 18.30 

Zondag 29-9-2019 Clubhuis open 11.00 18.00 
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Dag Datum ACTIVITEITENKALENDER Starttijd Eindtijd 

Woensdag 2-10-2019 Pastarace  18.00 21.00 

Zaterdag 5-10-2019 Zeiltraining 9.00 17.00 

Zaterdag 5-10-2019 Clubhuis open 9.00 18.30 

Zondag 6-10-2019 Battle 9.00 11.00 

Zondag 6-10-2019 Clubhuis open 11.00 18.00 

Woensdag 9-10-2019 Pastarace  18.00 21.00 

Zaterdag 12-10-2019 Zeiltraining 9.00 17.00 

Zaterdag 12-10-2019 Clubhuis open  9.00 18.30 

Zondag 13-10-2019 Stamppotrace 13.00 18.00 

Zondag 13-10-2019 Stamppotrace 13.00 18.00 

Zondag 13-10-2019 Stamppotmaaltijd 18.00 21.00 

Zondag 13-10-2019 Clubhuis open 11.00 21.00 

Zaterdag 19-10-2019 GEEN zeiltraining - herfstvakantie   
Zaterdag 19-10-2019 Tromp boat race   
Zaterdag 19-10-2019 Clubhuis open  9.00 18.30 

Zondag 20-10-2019 Tromp boat race   
Zondag 20-10-2019 Clubhuis open 11.00 18.00 

Zaterdag 26-10-2019 GEEN zeiltraining - herfstvakantie   
Zaterdag 26-10-2019 Afroeien niv. 1,2,3 10.00 16.00 

Zaterdag 26-10-2019 Clubhuis open 9.00 18.30 

Zondag 27-10-2019 Clubhuis open 11.00 18.00 

Zaterdag 2-11-2019 Najaarstraining   
Zaterdag 2-11-2019 Clubhuis open 10.00 17.00 

Zondag 3-11-2019 Battle 9.00 11.00 

Zondag 3-11-2019 Clubhuis open 11.00 18.00 

Zaterdag 9-11-2019 Najaarstraining   
Zaterdag 9-11-2019 Clubhuis open 10.00 17.00 

Zondag 
  

10-11-2019 
  

Kaartmiddag en  
Borrel van de maand  

13.00 
  

18.00 
  

Zondag 10-11-2019 Clubhuis open 11.00 18.00 

Zaterdag 16-11-2019 Najaarstraining   
Zaterdag 16-11-2019 Clubhuis open 10.00 17.00 

Zondag 17-11-2019 Suikerrace en maaltijd 17.00 21.00 

Zondag 17-11-2019 Clubhuis open 17.00 21.00 

Zaterdag 23-11-2019 Najaarstraining   
Zaterdag 23-11-2019 Clubhuis open 10.00 17.00 

Zondag 24-11-2019 Afsluitfeest   
Zondag 1-12-2019 Battle 10.00 12.00 

Zondag 
  

15-12-2019 
  

Kaartmiddag en  
Borrel van de maand 

13.00 
  

18.00 
  

Zondag 16-12-2018 Clubhuis open 16.00 18.00 
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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
 

 

Column
 
Wedstrijdje zeilen?  
Nee joh niks an, want........ 
 
bijvoorbeeld, voor de avondwedstrijden kost je dat een
HELE avond hè.
Eerste start om acht uur, dus je moet er echt wel om half
acht zijn, pffffff.
Gauw optuigen, naar de start......met al die andere 5 boten.
Druk, druk, druk.
Onder elkaar is het ook al niks, ze schelden op elkaar maar
lachen er bij, zo raar.
Dan, meestal na drie wedstrijdjes, weer naar de kant om af
te tuigen, de boot dan.....
Dat is het leuke van de avond. Klaar ermee en naar huis.
Gelukkig, boot niet teveel versleten.
 
Maar nee, de eerste die klaar is, heeft wat te drinken besteld
en dat moet op, zucht.
Nou ja, dan offer je jezelf maar op hè. Daarna ben je, zeker
weten, te laat om op te stappen, want er is alweer wat te
drinken besteld. En zo gaat wat er dan nog over was van

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
 

die ene vrije avond die je had, ook voorbij.
De foto, met dank aan Gert Roukema, was tijdens de
avondwedstrijd van 31 mei jl. Zoals je ziet, echt afzien, niks
aan en zonde van je vrije tijd.
Ik pleit er dan ook voor, en adviseer eenieder vooral om
niet eens een avondwedstrijdje, of welke andere race dan
ook, mee te doen.  Echt zonde van je tijd, je boot schrikt
zich rot en je zeilen slijten ervan en dat is zonde ...... toch??
 
Wie koopt er nu een zeilboot om ermee te zeilen. Nee,
ernaar kijken vanaf het terras - oké het is een mooi terras,
maar dat slijt er ook van - is heftig zat.
En bovendien je doet het alleen om de wedstrijdleiding bezig
te houden, die is meestal met zo’n vier man sterk. Zij offe
ren hun avond ook alleen maar op omdat ze niets beters te
doen hebben.
Nee, beter lekker thuis blijven en naar een spannende 4e
keer herhaling op TV kijken.........veel beter. 
 
Yes and pigs can fly.............. have sweet dreams!
 
Piet
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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


