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

Als ondernemer stuurt u continu bij onder steeds veranderende 

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

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

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

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

visie helder en beter wordt. 

Hermans & Partners ondersteunt ondernemers fi nancieel en operationeel, 

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

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

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

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

maakt u gegarandeerd scherper. Het resultaat telt.
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Colofon
VERENIGINGSBESTUUR
Voorzitter  
Richard van Helten                                       0186 572155
voorzitter@wsvbinnenmaas.nl
Secretaris  
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
Voorzitter vacant                                   
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
Iwan de Waal (achter)                              06-53910510

Van de redactie
En dan is 2019 alweer bijna voorbij ….
Tijd voor een nieuw jaar, waar we weer met voldoende
plezier naar uit kunnen kijken.

In deze laatste Brulboei van het jaar wordt er weer even
teruggeblikt naar wat er zich heeft afgespeeld in het laatste
kwartaal bij onze WSV.
De roeiers zijn traditiegetrouw weer afgereisd naar Roosen
daal en hebben hun jaar afgesloten met het Suikerdiner op
onze vereniging.
De jeugd heeft het seizoen ook weer op passende wijze
afgesloten met hun eindgala en een diploma rijker op zak.
Herman geeft namens de Weco een voorproefje op het
wedstrijdgebeuren in het aankomende jaar. Deze informa
tie is overigens ook terug te vinden in de nieuwe activiteiten-
en wedstrijdkalender,die inmiddels is gemaakt in samen
spraak met zowel Roei-, Wedstrijd- als Jeugdcommissie.
De (voorlopige) kalender is terug te vinden in deze Brulboei
en zal ook binnenkort op onze website verschijnen.
 
Hopelijk vinden we ook weer snel een nieuwe invulling voor
de Evenementencommissie, zodat de ondersteuning van
de diverse activiteiten ook in 2020 weer is gewaarborgd.
Vind jij het leuk om de organisatie van een bepaald evene
ment op je te nemen of te ondersteunen, aarzel dan niet
om even vrijblijvend een email te sturen naar evenemen
tencommissie@wsvbinnenmaas.nl. Dan kunnen we eens
overleggen wat er allemaal mogelijk is, zonder ergens
meteen “aan vast te zitten”. Je hulp wordt zeer gewaar
deerd.

Langs deze weg wil ik onze sponsoren en adverteerders
weer hartelijk bedanken voor hun bijdragen in 2019 en wens
hen voor 2020 een sportief en gezond jaar toe!
Uiteraard zijn zij, evenals onze leden en begunstigers, van
harte welkom op onze Nieuwjaarsborrel, die zal plaatsvin
den op zondag 12 januari 2020 vanaf 16.00 uur in het
clubhuis van WSV Binnenmaas.
 
En vergeet zeker niet om uiterlijk 31 januari 2020 je
voorkeursdata voor de bardiensten op te geven. Verdere
informatie hierover is terug te vinden op pagina 7 van deze
Brulboei.
 
Iedereen een gelukkig nieuwjaar gewenst!
Janny
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Mutatiegegevens
Graag alle mutaties en overige correspondentie via de
postbus:
 
Secretariaat WSV Binnenmaas
Postbus 5521
3270 AA  Mijnsheerenland
 
Of per email: secretaris@wsvbinnenmaas.nl
 
Bankrelatie:
Rabobank  
NL64 RABO 0369 9028 74
 

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

REDACTIE BRULBOEI
Janny Constandse | 0186 603279
redactie@wsvbinnenmaas.nl
WEBMASTER | www.wsvbinnenmaas.nl
Annelies Steenman-de Brouwer
webmaster@wsvbinnenmaas.nl
BEHEERDERS (aanwezig gedurende het vaarseizoen)
Kees en Lianne de Leng
beheerder@wsvbinnenmaas.nl
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31 |   Steigers WSV Binnenmaas
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Wedstrijd- en Jeugdcommissie één of twee evenementle
den aan te stellen die verder afstemmen met de centrale
EC. Hierdoor ontstaat nog meer een organisatie van eve
nementen op maat. Wel duidelijk is ook, dat er leden ge
vraagd moeten worden hierin mee te gaan en iets te willen
doen voor de club. Het plan is aan leden die korter lid zijn
dan bijvoorbeeld 5 jaar, te vragen wat de wensen zijn om
de zelfwerkzaamheid in te kunnen vullen en wat hun inbreng
in een commissie zou kunnen zijn. Het idee is juist deze
nieuwe leden meer 'te betrekken en te verbinden'.
Verder wil men inventariseren waarom een lid (in het ver
leden) heeft bedankt voor een functie. Ook hiervan valt te
leren en het geeft wellicht nieuwe inzichten. Tijdens de
bijeenkomst werden 2 werkgroepen gevormd die, elk met
een eigen opdracht, hiermee aan de gang zullen gaan. Op
dit moment kan ik nog niet inschatten hoe zich dit verder
zal gaan ontwikkelen.
 
Andere ontwikkelingen die al gaande en wel zichtbaar zijn
en in 2020 een vervolg krijgen, zijn het verduurzamen van
de club. Al eerder werden de oude energieverkwistende
koelkasten vervangen door nieuwe en zuinigere exempla
ren. Vervolgens werden de lampen op de steigers vervan
gen en voorzien van LED-verlichting. De volgende stap die
we nu gaan zetten, is het laten aanbrengen van zonnepa
nelen. Voor deze investering hebben we al bij diverse
aanbieders berekeningen en offertes aangevraagd. Hierin
hebben we recentelijk een ook keuze gemaakt.
 
Inmiddels hebben we ook een aantal waterligplaatsen,
C-boxen vergroot naar C+-boxen. Door het opofferen van
één ligplaats ontstonden bredere ligplaatsen waarbinnen
nu sloepen een ligplaats kunnen vinden. We verwachten
hiermee invulling te geven aan de vraag naar bredere lig
plaatsen, die dus bedoeld zijn voor de bredere type sloepen.
Verder zijn recentelijk ook de slechte meerpalen in de haven
vervangen door nieuwe.
 
Wat u inmiddels waarschijnlijk ook al heeft vernomen, is dat
onze beheerder Kees de Leng en zijn echtgenote Lianne,
na meerdere gesprekken met het bestuur, toch hebben
besloten te stoppen en in het voorjaar 2020 niet terug te
keren als beheerder(s). Het bestuur respecteert hun besluit
en hun motivatie voor deze keus. Namens de vereniging
bedank ik hen voor de inzet en goede zorg en de warme
belangstelling voor het wel en wee van onze vereniging in
de afgelopen twee jaar. In deze Brulboei treft u van hen nog
een laatste bijdrage. Als bestuur beraden wij ons op de
nieuwe situatie en hebben voorgenomen geen overhaaste
beslissingen te nemen.

In de afgelopen maanden heeft Ed Lafeber – interim be
stuurslid voor PR en communicatie – met alle commissies
gesproken over het opzetten van één gezamenlijke
nieuwsbrief voor alle activiteiten van de vereniging. Immers,
tijdens de ALV  van 21 maart 2019 was de wens uitgespro

Van de voorzitter 
 

'Het einde 2019 is daar - op naar
2020'
 
Wat een unieke watersportvereniging hebben we toch en
wat een fijn watersportjaar is het weer geworden. Veel
zeilen, roeien en sloepen, we hebben genoten van de mooie
momenten op het water en natuurlijk ook op het mooiste
terras aan de Binnenmaas. Onze accommodatie hebben
we kunnen verbeteren en ook materiaal is vervangen en
uitgebreid. Met elkaar bleken we tot veel in staat. De
meeste leden hebben ook dit jaar hun steentje weer bijge
dragen.
 
Die hulp voor elkaar en met elkaar was nodig en blijft in de
toekomst noodzakelijk zolang we als vereniging voortbe
staan. We zijn een vereniging, we doen dus veel gezamen
lijk. Dat niet iedereen hierbij altijd dezelfde ideeën heeft,
blijkt soms wel een ding. Ondanks dat eenieder ongeveer
hetzelfde doel nastreeft, blijken misverstanden toch te
ontstaan. Soms is overleg nodig om plooien glad te strijken.
Waar we met elkaar enorm trots op kunnen zijn, is dat we
zoveel vrijwilligers hebben. Het 'halen en brengen' is tot in
alle gelederen van de vereniging doorgedrongen. Als be
stuur vonden we het een goed idee deze vrijwilligers voor
een drankje uit te nodigen, een presentje te overhandigen
en te bedanken voor de inzet. Het bleek een uitermate
gezellige middag.
 
Vanzelfsprekend zijn we als vereniging doorlopend op zoek
naar vrijwilligers, niets nieuws. Maar, op dit moment hebben
we wel een punt van zorg. Onze Evenementen Commissie,
een uitermate belangrijke spil in onze club, is ernstig uitge
dund. Het is noodzaak dat we met elkaar hierin iets gaan
oplossen of dat we met een andere aanpak komen. Omdat
ook wij als bestuur geen kant-en-klare oplossing weten,
hebben we de leden uitgenodigd mee te denken over een
nieuwe Evenementen Commissie 2.0. We ontvingen enorm
veel reacties met zinvolle ideeën, maar ook de brainstorm
sessie was met 30 leden goed bezocht.
 
Op deze avond ging men in groepjes brainstormen over
'het achterwege laten', 'vernieuwing' en 'aanpak'. De uit
komsten van de groepen bleken verdraaid veel overeen
komsten te hebben.  De gemiddelde mening/uitkomst was
de accommodatie niet commercieel te benutten of te ver
pachten en geen activiteiten in stand te houden waarvoor
te weinig animo blijkt te bestaan.
Verder zou men de functie en de taken van een beheerder
tegen het licht willen houden en alle aanwezigen zien een
centrale rol voor een 'basis Evenementen Commissie',
bestaande uit een paar leden met verbinding naar de om
ringende commissies. Het idee is om binnen de Roei-,
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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

ken om deze mogelijkheid te onderzoeken. Als uitkomst
van deze gesprekken bleek dat de meningen over het nut
en de wenselijkheid erg verdeeld zijn. Dit heeft tot gevolg,
dat de huidige situatie voorlopig blijft bestaan en dat dit
onderwerp waarschijnlijk terug zal komen tijdens de ALV in
maart 2020.
Als bestuur bedanken we Ed voor zijn inspanningen. De
functie van een bestuurslid voor PR en communicatie is
weer vacant.
 
Wat ligt er nu op korte termijn in het verschiet. Natuurlijk op
de 2e zondag in januari de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie.
Als bestuur verwachten we dat veel leden langs zullen
komen en dat we met elkaar kunnen proosten op een nieuw
watersportjaar. Niet vergeten, zet de datum 12 januari 2020
vanaf 16.00 uur in uw agenda.
 
Tot slot bedank ik u als lid, begunstiger, commissielid of
sponsor voor een fijn watersportjaar en wens ik u namens
het bestuur hele fijne Kerstdagen en alvast een aangename
jaarwisseling en een gelukkig Nieuwjaar.
 
Richard van Helten
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Opgeven voorkeur bardiensten in 2020
 
Voor het seizoen 2020 is het mogelijk om vanaf nu je voorkeur voor bardiensten (2x) aan mij door te geven. 
 
Heb je een voorkeur voor bijvoorbeeld
- Woensdag eind van de middag tijdens de frietraces
- Vrijdagavond tijdens de avondwedstrijden
- Tijdens evenementen, zoals b.v Yngling weekend, Combi Binnenmaas, de 24-uursrace, Sloepentocht, Stamppotrace
- Zaterdag, omdat dit mooi aansluit bij het roeien of de zeiltraining van je kind
- Zondag
- Juist niet op zaterdag of zondag in verband met werk, hobby’s van uw andere kind of zondagsrust
- Juist niet of wel in de vakantieperiodes
- Juist niet na 21.00 uur
 
Laat het dan vóór 31 januari 2020 weten via
bardiensten@wsvbinnenmaas.nl. Ik ga dan proberen met jouw voorkeur rekening te houden.
 
Heb je geen voorkeur doorgegeven, dan word je automatisch ingedeeld op de open plekken. Ruilen is dan alleen nog
mogelijk door zelf met een ander lid te ruilen of één van onze jeugdleden in te schakelen voor een bedrag van € 25,- per
bardienst.

Houd er rekening mee dat je ingeroosterd kunt worden tijdens evenementen tot 24.00 of 01.00 uur.
 
Raadpleeg voor meer informatie over bardiensten ook onze website www.wsvbinnenmaas.nl
 
Alvast bedankt voor de medewerking.
Janny Constandse
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Nu pakken we de draad weer op van ons leven van voor
heen en dat was ook absoluut niet saai. We krijgen weer
tijd voor andere dingen. Inmiddels hebben we al een aantal
concerten en films bezocht en Kees is nu in Gambia. In
januari wordt ons derde kleinkind geboren. Daar verheugen
we ons erg op.  
 
We zijn en blijven lid van de vereniging! We varen, zwem
men en roeien en treffen u hopelijk op het water, op het
terras of bij een evenement.
 
We bedanken u zeer welgemeend voor uw hartelijkheid en
betrokkenheid. Hoe u de feestdagen ook viert, we wensen
u hele fijne dagen toe en een gezond en gelukkig nieuw jaar.
 
Tot ziens in 2020!
Kees en Lianne

Van onze
beheerders
 
Dit is onze laatste bijdrage in de Brulboei als beheerders.
We zijn inmiddels volledig verhuisd en weer in Westmaas
geland.
 
Velen van u hebben inmiddels vernomen, dat we aan het
eind van dit seizoen zijn gestopt als beheerders. Dat was
geen gemakkelijk besluit en aanvankelijk zeker niet de
bedoeling. Het bestuur heeft in oktober aangegeven met
ons door te willen, maar al eerder was er jammer genoeg
een verschil van opvatting ontstaan over de invulling van
de taak van de beheerder. Ondanks diverse gesprekken,
zijn we daar naar ons idee niet uitgekomen.   
 
Toch kijken we terug op twee hele mooie en bijzondere
jaren!
 
Bijzonder om ruim acht maanden in het jaar letterlijk full-ti
me beheerder te zijn. Bijzonder om een volledig bestuur als
werkgever te hebben. Een vereniging, geen bedrijf. Dat was
nieuw voor ons.
 
Bijzonder om met z’n tweeën de kar te trekken. Tot dan
hadden we ieder onze eigen werkkring. Voor Lianne een
uitdaging om daarin naast haar baan de balans te vinden.
Dat is goed gelukt.
 
Een bijzondere plek om te wonen. Een tiny house, waarin
je ‘gewoon’ blijkt te kunnen leven zonder iets tekort te
komen. Dat roept de vraag op of al die spullen, die we thuis
verzameld hebben, geen overbodige ballast vormen?
 
Bijzonder ook, dat we ondanks alle drukte toch voldoende
privacy hebben ervaren.
 
Bijzonder om zo dicht tegen de natuur aan te leven.
Zwemwater voor de deur, prachtige luchten, wolkenforma
ties en zonsopkomsten. Daar hebben we enorm van geno
ten.
 
Maar vooral bijzonder, omdat we in staat zijn gebleken om
met u een warme band op te bouwen! Dat bleek vooral in
de laatste weken, waarin we onder andere werden geëerd
met ‘de Steeksleutel’, bloemen en lovende woorden tijdens
het diner na de Suikerrace van de roeiers.
In de laatste week kregen we van u veel bedankjes in al
lerlei vormen. Bloemen, bonbons en een zelfgebakken
tulband. Maar vooral veel complimenten en knuffels. In dat
alles hebben we veel waardering gevoeld. Dat heeft ons
erg goed gedaan en we zullen u zeker gaan missen.
 

Kaartmiddag -
Borrel van de
maand
 
* Zondag 19 januari, borrel vanaf 16.00 uur
* Zondag 16 februari, borrel vanaf 16.00 uur
* Zondag 22 maart, borrel vanaf 16.00 uur
 
Aanvang van de kaartmiddag 13.00 uur.
Aanmelden bij Leo Labrujere via:
leolabrujere@kpnmail.nl
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Onze haven weer
up-to-date!
 
Begin november is de Firma Kuipers Infra uit Strijen gestart
met het vervangen van de palen in de haven. Sommige
waren gebroken, andere waren gewoon slecht. De nieuwe
palen zijn van azobé hout, dit is een bijzonder harde en zeer
duurzame houtsoort, met een verwachte levensduur van
30 jaar.

 
De werkzaamheden zijn inmiddels naar tevredenheid afge
rond; in totaal zijn 28 palen vervangen. Ook is er gelijktijdig
een deel van de haven aangepast en zijn er grotere ligplaat
sen gekomen - we zien dat we steeds meer aanvragen
krijgen voor ligplaatsen voor sloepen - zodat de haven weer
een stukje toekomstbestendiger is gemaakt.
 
Voor 2020 staat gepland om de vereniging nog meer te
verduurzamen d.m.v. het aanbrengen van zonnepanelen
op het dak.
 
Danker de Bruin,
Technische Commissie

WECO-nieuws
2020
 

Nieuws rond het wedstrijdsei
zoen in 2020
 
De Wedstrijdcommissie heeft in november j.l. de nieuwe
wedstrijdkalender samengesteld, zodat deze spoedig met
de overige commissies gedeeld kon worden en de commis
sies gezamelijk hun evenementenkalender samen konden
stellen.
Deze evenementenkalender 2020 is ondertussen in goed
overleg samengesteld.
 
Maar wat is ons in 2019 zoal opgevallen?
 
In 2018 werd de deelname tijdens de 24 Uursrace beïnvloed
door overlast van waterplanten. Sommige zeilers  zagen
het als een uitdaging en anderen namen het serieus en
beleefden geen plezier meer aan deelname aan dit belang
rijke evenement.
Om dit probleem op te lossen en de gewenste toename van
het aantal inschrijvingen te bewerkstelligen, werd snel be
sloten om de 24 Uursrace in 2019 vóór de zomervakantie
plaats te laten vinden.
De 24 Uursrace ondervond afgelopen jaar, dankzij deze
gewijzigde aanpak, geen overlast van waterplanten maar
rr... het aantal deelnemers bleef gelijk aan dat van 2018.
Als iemand ons dit even kan uitleggen, weten we wat ons
in 2020 te doen staat.
De deelname aan de overige wedstrijden was overigens
wel redelijk naar verwachting.
 
Dit gezegd hebbende nu naar de wedstrijden in 2020.
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We openen in het weekend van 9 en 10 mei met een be
langrijk evenement, de Yngling Regatta Binnenmaas (start
zaterdag 11.30 uur en zondag 10.00 uur).
 
Wij zijn blij dat de Yngling Club Holland dit evenement
opnieuw op de kalender heeft gezet. Het biedt de kans om
je als team voor te bereiden op het WK Yngling 2020, dat
van 18 tot 25 juli plaatsvindt op de Müggelsee bij Berlijn.
Er is voor dit WK meer animo dan dat er plaatsen zijn. Dus
dat belooft wat voor de deelname aan de wedstrijden die
aan dit WK voorafgaan. Of je wel of niet naar Berlijn gaat,
dit is en blijft een aantrekkelijk weekend om aan deel te
nemen.
Informatie volgt via de site en Nieuwsbrief.
 
Zondag 14 juni is de Combi op de Binnenmaas (start
10.30 uur).
Nadere informatie voor de deelnemers via de Jeugdinstruc
tie.
 
De 24 Uursrace vindt plaats voor de grote vakantie in het
weekend van 11 en 12 juli.
Wij hopen dat dit evenement niet alleen op het terras, maar
ook op het water weer de aandacht krijgt die het verdient.
Zestig bootjes moet toch kunnen?
 
De Blauwe Wimpel is zaterdag 12 september (start 13.00
uur).
 
En we eindigen het seizoen met de Stamppottenrace 
zondag 11 oktober (start 13.00 uur).
 
Er komen twee series van drie avondwedstrijden:
De eerste serie vindt plaats op 29 mei, 5 juni en 12 juni.
De tweede serie op 19 juni, 26 juni en 3 juli.
Alle avondwedstrijden vinden op vrijdag plaats en de start
is steeds om 20.00 uur.
 
Wij gaan er vanuit dat wij de zeilers met deze serie wed
strijden enthousiast kunnen krijgen om  “acte de précense”
te geven.
Heerlijk een aantal uren zeilen en na afloop de gezelligheid
bij de club, wie wil dat nou niet !!!!!!
 
De leden van de Wedstrijdcommissie, wensen u gezellige
feestdagen, een vrolijke jaarwisseling en een voorspoedig
2020.
 
Moge deze wens uitkomen.
Dan wordt 2020 voor iedereen ook een mooi watersportjaar.
 
Namens de Wedstrijdcommissie,
Herman van Dijk

Afroeien zaterdag
28 september
 
Op een winderige zaterdagochtend verzamelden de eerste
afroeiers zich in de loods. Sommigen vroegen zich af of het
afroeien wel door zou gaan.
 
De voorspellingen waren west-zuidwestenwind, kracht 4 tot
6. Dus zeker niet de ideale omstandigheden om af te
roeien. In de loop van de ochtend zou de wind zelfs nog
iets aantrekken en ook werden er buien voorspeld.
 
Na beraad met de examencommissie werd er toch besloten
om van start te gaan. In de kom van Westmaas was wat
luwte en daar konden de bijzondere verrichtingen dan ge
daan worden. Bij het verlaten van de haven was er wel even
wat extra aandacht nodig om de boot goed onder controle
te houden. We hadden skiffeurs niveau 2, een skiffeur ni
veau 1, niveau 3 roeiers, 1 sculler en ook stuurkandidaten.
 
Het niveau van de skiffeur die opging voor skiff 1 was
dusdanig hoog dat de jury besloot hem zelfs voor skiff 2 te
examineren en zelfs daar slaagde hij glansrijk voor.
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Gelukkig bleef de regen weg totdat alle boten weer terug
in de loods lagen en de afroeiers inmiddels achter hun kop
koffie zaten. Onder het genot van een lekker hapje konden
weer vele niveaus worden bijgeschreven op de niveaukaart
jes en kunnen we dus terugkijken op een zeer geslaagde
afroeiochtend.

 
Ik wil alle geslaagden feliciteren en veel veilige roeikilome
ters toewensen.
 
Els Giessenburg
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Lieve jeugdzeilers
en leden, 
 
Het zeilseizoen zit erop en dat hebben we met een zeer
gezellig feestje gevierd. 
Normaal zien wij jullie alleen in de sportieve zeilkleding. 
Maar nu, jullie hadden écht jullie best gedaan om de
mooiste en sjiekste kleding uit de kast te halen. 
Wij zijn zeker van plan om van  'Het Jeugdzeilers Gala' een
traditie te maken. 
Het was leuk om te zien hoe jullie gezellig met elkaar
stonden te kletsen en dansen en hoe jullie enthousiast
klapten voor elkaar bij het ophalen van de CWO-diploma's.
 

Zoals op die avond al gezegd, kunnen we terug kijken op
een heel mooi seizoen. We hebben veel harde wind en
soms héle harde wind gehad. 
Een prachtig en zeer tropisch zeilkamp en een heel nat en
koud minikamp. 

Bij het minikamp begin oktober van dit jaar, zijn wij op zoek
gegaan naar de tunnel onder de Binnenmaas. Een welbe
kend verhaal voor de meeste leden. 
En alle beginnende zeilers kunnen nu vertellen waar de
tunnel precies ligt én hebben zelfs de bewoners van de
tunnel gehoord. 
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Bij een kamp hoort natuurlijk een echt avontuur, dus hebben
wij deze jonge zeilertjes geblinddoekt en vervolgens ge
dropt bij het recreatieoord. 
Gelukkig hebben zij allen de motorboot weer teruggevon
den en konden ze na een tochtje in het donker over de
Binnenmaas lekker hun slaapzak in. 
En als toef op de taart kwam Feline die avond met een foto
op het Jeugdjournaal!
 
Voor vragen mag je altijd contact opnemen. 
 
Met zeilersgroet, 
 
Sam Peeks & Carlijn Donker 
0623145884  06-14656587 

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
 

Zwembadles 2020
Zeilen in een zwembad? Ja dat kan!!
 
Op zaterdag 28 maart 2020 nemen wij Optimisten mee
naar zwembad de Waterstee in Numansdorp. 
Hier kun je lekker in het warme water kennismaken met
het zeilen.
Lijkt je dat leuk? Neem dan contact op met de Jeugd
commissie via Sam Peeks & Carlijn Donker 
06-23145884  06-14656587
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Stamppottenrace
zondag 13 oktober
 
 
De dagen voorafgaande aan dit weekend raadpleeg ik alle
weersvoorspellingen die er maar te vinden zijn,
maar………. de vooruitzichten zien er niet best uit.
De digitale weergoden spreken van een grauwe gure dag
met een achter grauwe wolken schuilgaande zon en een
schrale wind uit zuidelijke richting, kracht 5, gelardeerd met
buien.
Da’s geen gezellig vooruitzicht. Ik zie het al voor mij. Uren
op het startschip onder deze weersomstandigheden, natte
papieren in de hand die langzaam maar zeker onleesbaar
worden, pennen die niet schrijven en, als toef op de taart,
straaltjes water die ons gestaag in de kraag
lopen………………
 
En jawel, op weg naar de vereniging begint het al te rege
nen. Geen goed begin van de dag.
Maar een wonder geschiedt, de buien drijven over, de
temperatuur stijgt en de regenkleding kan uit.
 
Bij de vereniging aangekomen, worden er ook Optimisten
en Jeugdklassen opgetuigd.
Guus de Bode kondigt aan dat hij, speciaal voor deze
wedstrijd, als bemanning twee “Ladies First” ladies heeft
uitgenodigd. Ook Leo zeilt vandaag met een gelegenheids
team bestaande uit Peter van Zanten en Luuk de Wijn. Peter
en Leo bemannen en de jongste, Luuk, neemt de helmstok
ter hand.
“Team Guus” en “Team Leo” wisselen gedurende de dag
veelvuldig van plaats. Hoe dit afloopt lees je in de uitslagen.
 
Gert Kuipers bemant samen met Inge van der Pal een
muziale Sailhorse die Inge, hangend aan de trapeze, in de
vele vlagen bevallig balancerend overeind weet te houden.
 
De vierde kielboot, de Valk van Hans de Haan, heeft Piet

de Jong als sailmate. Piet springt vanuit zijn elektrische
rolstoel over in de Valk om het helmhout te hanteren.
 
De instructeurs hebben hun best gedaan om de deelname
aan de Stamppottenrace met een aantal boten te vergroten
en dat heeft tot gevolg dat er vandaag ook zes Optimisten
en vier Jeugdklassen op het water zijn.
We laten de Jeugdklassen met de drie Ynglings, de Cen
taur, de Sailhorse en de Valk starten en houden de startlijn
met een tweede startprocedure vrij voor de Optimisten.
 
Omdat de wind uit zuidelijke richtingen komt, ligt het start
schip bij het Hof van Moerkerken en de keerboei bij de
Munnikenweg.
De Optimisten varen deze baan iedere start één keer en de
overige klassen drie keer.
Over de hele middag hebben de Optimisten zes starts en
de overige klassen vijf.
 
Het starten en finishen vindt door elkaar maar soms ook
tegelijkertijd plaats. De startlijn ligt aan bakboord en de fi
nishlijn aan stuurboord van het startschip. Enig understa
tement als ik stel dat het driekoppige wedstrijdcomité zich
vandaag geen moment heeft hoeven te vervelen.
Wij boffen met Daan de Gans in het team, een vaardig en
zeer ervaren Weco-lid.
En de coördinator, Marco Prins, organiseert de Snertrace,
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inmiddels omgedoopt tot Stamppottenrace, al vele jaren.
Het moet voor Marco inmiddels de dertigste keer zijn dat
hij deze wedstrijd coördineert.
 
Rond drie uur zijn er voor alle klassen vier starts geweest.
We lassen een korte pauze in, zodat de zeilers even naar
het clubhuis kunnen om wat rust te nemen en iets te eten.
Precies tijdens deze break neemt de wind verder toe en
krabt het startschip vervaarlijk aan zijn anker. Het startschip
dreigt letterlijk aan lagerwal te geraken. Daan en Marco
haasten zich er heen om de zaak te klaren.
Met een tweede anker op kop blijft het startschip de reste
rende uren op zijn plaats.
 
De wedstrijd is voor de Valk-bemanning helaas voortijdig

ten einde, want het grootzeil is gescheurd.
 
Na de break volgt voor de Optimisten de vijfde en zesde
start. Van deze vijfde start maken wij een aftrekwedstrijd
omdat de finishboei, tijdens het finishen, naar het startschip
verwaait.
Het zware gewicht, van 14 kilo, blijkt onder deze omstan
digheden onvoldoende om de boei op zijn plaats te houden.
De overige klassen krijgen in de loop van de middag hun
vijfde start. Het aantal boten is iets uitgedund omdat som
mige deelnemers zich, om moverende redenen, hebben
afgemeld.

 
Terug bij het clubhuis hebben veel mensen plaatsgenomen
op de van kleurrijke kussens voorziene loungebanken en
het is daar heel gezellig op het overdekte terras, waar de
aanwezigen menig kelkje kiepen en de palmen ritmisch
ruisend ritselen door de wind.
 
Dan volgt de prijsuitreiking (zie uitslagen elders in de
Brulboei). 
O ja, Leo heel veel dank voor het verzorgen van de uitsla
gen. Heb je na uren op het water een beredorst en dan zit
je eerst alles nog uit te zoeken en in te voeren voor de
prijsuitreiking.
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Alle zes Optimist-zeilers krijgen een kleurrijk lint mét me
daille en de winnaars per klasse, traditiegetrouw, erwten
soep en worst.
Alle winnaars gaan “for the records” breed lachend met hun
prijs op de foto.
 
Na korte tijd horen wij een luid en duidelijk “MANGER !!!!!!”
Chef de cuisine, Bram van der Pligt, noodt iedereen aan
tafel.
Wel bijzonder om dat bij zoiets Hollands als stamppot in het
Frans te doen. Maar je bent “chef de cuisine” of niet.
Iedereen zoekt zich een plaatsje aan tafel en doet zich te
goed aan de zowel overvloedige als heerlijk bereide
stamppotten die men van de diverse schalen aan het buffet
mag opscheppen.
De laatste gaatjes worden, na deze copieuze maaltijd, ja
hoe winters willen we het hebben, gevuld met een stuk warm
gebak met slagroom. Zalig !!!!!
 
Namens de wedstrijdcommissie,
Herman van Dijk
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Roeiersnieuws
 

Pronkstuk!
 
Je hebt ze bijna op iedere vereniging, al is het een minder
heid. Je komt ze vaak tegen en hun aanwezigheid lijkt heel
normaal en vanzelfsprekend. Oneerbiedig worden ze ook
wel het meubilair van je vereniging genoemd, al heb ik dit
bij ons gelukkig nog nooit iemand over hem horen zeggen.
In tijden van consumeer, meer, meer………………….wordt
zo’n meubelstuk namelijk zeldzaam en dus steeds waarde
voller.    
 
Ook bij onze roeiafdeling van de WSV kennen we zo’n
exemplaar.
Goed, hij wordt wat ouder en ook bij hem hebben de jaren
wat krasjes en slijtplekjes achtergelaten. Soms kreunt hij
en buigt…….. maar barsten doet hij nooit.
Een meubelstuk waar je aan gehecht bent, dat er altijd staat,
vertrouwd, waar je nooit vergeefs een beroep op doet…..,
dat is geen meubelstuk dat is een pronkstuk.
Ja en pronkstukken? Die moeten we koesteren, verwennen,
zuinig op zijn, en op zijn tijd in het zonnetje zetten. Dat
laatste is tijdens het Suikerdiner gedaan!
 
Lieve Klaas,
 
Natuurlijk sta ik hier ook namens Lenie Berkhout met wie
ik samen vorig jaar de Bokaal in ontvangst mocht nemen.
Maar ik weet zeker dat ik ook namens alle leden van de
roei-afdeling spreek.
 
Deze prachtige oevre-prijs in de vorm van de Fieneke bo
kaal, is dit jaar voor jou.                        
Je bent met recht een voorbeeld voor de vereniging,
waarbij je van het roeiersmotto "halen en brengen", vooral
het brengen al jaren in de praktijk brengt.
Je bracht instructie, bent hoffotograaf bij alle hoogtepunten
van de roeiafdeling, zoals examens, Suikerrace, en andere
roei-activiteiten al dan niet in de Hoeksche Waard.
Verder ben je de drijvende kracht achter het midweekroei
en, zoals het organiseren van meer dan 35 roeitochten bij
bevriende roeiverenigingen. Letterlijk in alle windstreken
van ons land.
Daarnaast het ontvangen van andere verenigingen op onze
mooie Binnenmaas. Met daarbij een bezoek aan een van
onze molens en verder wat leerzame teksten over wat er
op en langs het water te zien is.
Met als hoogtepunt de organisatie van de Landelijke Mid
weekroeidag met een puzzeltocht en gedichtenwedstrijd
voor de deelnemers.  Heel geslaagd, mede door de hulp
voor lunch en nazit.
Er wordt in den lande nog over gesproken.
Je bent vriendelijk en gastvrij, hulpvaardig, weet mensen

te binden en te verbinden.
Daardoor is de Fieneke Bokaal voor jou!
 
Jannie Bielderman
 

Nieuwe boten 2x
 
We hebben er weer een paar nieuwe boten erbij. Met heel
veel dank aan Johan Bielderman die ze gevonden heeft in
Engeland en Duitsland en ze voor ons naar Nederland heeft
vervoerd.
 
Tijdens het suikerrace diner zijn de drie aanwinsten gedoopt
met de namen: ’t Kaatje, Strikhoek en Eeuwes. Dit zijn de
namen van watersportverenigingen die jaren geleden aan
de Binnenmaas zaten.
 
Eeuwes is een echte wedstrijdboot, die alleen gevaren kan
worden door mensen met veel wedstrijdervaring en met het
juiste gewicht (max 75 kg).
De andere boten zijn ook super goed en krijgen vooralsnog
6 punten, in zomer en winter. Dat betekent dat we voor de
zomer opnieuw gaan kijken hoeveel punten de andere 2x
boten krijgen, zodat we allemaal de kans hebben om in
tweetjes te roeien.
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Onze eerste wedstrijd in een 2x
 
De Wim Burger (nu Strikhoek) werd door de roeicommissie
aangeschaft en het beloofde een goede boot te zijn. Wij,
Jannie en Els, wilden ook wel eens in deze superboot
roeien, welke al betiteld werd als een niet gemakkelijk
bootje.Toch waagden wij het erop. Eenmaal in de boot
gestapt, was het wel wat onwennig, maar in het Zwanegat
beland, liep de boot toch wel heel erg lekker. We waren
super enthousiast en het idee werd geboren om in deze
boot samen maar eens een wedstrijd te gaan roeien.
 
De agenda’s werden op elkaar gelegd en het weekend van
19-20 oktober bleek voor beiden beschikbaar. We gingen
trainen voor de Tromp-boatrace. Trainingsschema’s wer
den gemaakt en onder begeleiding van Johan werd een
aftrap gedaan om deel te gaan nemen aan deze ambitieu
ze wedstrijd. De eerste trainingen zaten erop en wij vonden
dat het al heel lekker ging. Totdat Johan langszij kwam en
maande dat we de boot moesten laten lopen en vervolgens
tegen ons zei: “Dames dit lijkt helemaal nergens op.”.
Wij dus een illusie armer. Maar met de nodige tips en ad
viezen werden de trainingen voortgezet. 3 x per week zaten
we in de boot. En na weken trainen kwamen we Johan weer
tegen en waarachtig zei hij tegen ons: "Dames het begint
op roeien te lijken!"
 
De wedstrijddatum naderde en we werden van adviezen
voorzien omtrent het traject.
Paaltjes die maar een paar centimeter boven water uitste
ken, 2 smalle bruggen en een smal traject waar op sommi
ge plaatsen maar net 2 boten naast elkaar kunnen varen.
We besloten de boten, van Harald en Sam en die van ons,
de vrijdag voorafgaand aan de wedstrijd alvast weg te
brengen, zodat we een mooie plek voor de trailer hadden
vlakbij het vlot. Er kwamen immers maar liefst 785 boten,
dus het werd erg druk. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen
dat wij beiden de nacht van donderdag op vrijdag erg slecht
hadden geslapen en zenuwachtig waren over hetgeen ons
te wachten stond.

Na het parkeren van de trailer zouden we het traject nog
even gaan verkennen.
 
Op het terrein van Tromp was bedrijvigheid alom. En ook
op het water waren vele leden van Tromp actief, het mar
keren van trajectversmallingen, het aangeven van ondiep
tes, maar ook het leggen van boeien om de baan te mar
keren. We waagden ons op het water en begonnen het
parcours te verkennen.
Onder niet aflatend enthousiasme fietste Johan met ons
mee om de laatste tips en verbeterpunten te geven. Na het
traject te hebben verkend,waren we wat geruster, de ver
smallingen vielen alles mee.
 
Met gezonde spanning reden we zaterdagochtend richting
Hilversum. We belandden in een file van deelnemers van
de Tromp-boatrace. Gelukkig hadden we tijd genoeg en
konden hierdoor ook Sam en Harald zien finishen die in het
blok voor ons roeiden.
Zij hebben een mooie tijd geroeid en waren 3e van de HV
2x. Een hele knappe prestatie in dit zeer sterke veld van
roeiers.
Toen kon eindelijk onze boot te water.

 
Alleen het oproeien was al een bijzondere ervaring, met
meer dan 100 boten oproeien en op een vrij smal stuk al
lemaal in de juiste volgorde je positie innemen. Ja, dat vergt
heel wat bootvaardigheden, strijken, halen, en voor je het
weet moet er een boordboot met 2 studenten letterlijk over
je heen. Dit resulteert in een slag die op haar knieën moet
en een boeg die compleet moet vallen om de lange boord
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riemen te ontwijken. En weldra klonk het vanuit de startboot
“Binnenmaas 401 u kunt starten”. We startten als één van
de laatste boten van dit blok en hadden ons zelf tot doel
gesteld om niet als laatste te finishen. Dat bleek nog een
hele klus. Maar we hebben goed stand weten te houden.
Met ferme beentrap wisten we de finish te bereiken. Uitge
put maar met een enorme ervaring rijker, kwamen we terug
aan de kant.
We kunnen terugkijken op een mooie wedstrijd en wie weet
volgen er nog veel meer.
                         
Jannie en Els

Roeicommissie
2019/2020
Voorzitter: Eline Noorbergen
Secretaris: Juliette v.d. Meer        
Onderhoud: Ans van Hemsbergen 
Coördinator instructie : Vacant
Midweekroeien / toerroeien: Klaas Bossen 
Algemeen lid / botenplan : Arno de Koningh 
 
Ondersteunend (maar geen commissielid):
Wedstrijden: Sam Jager en Harald van Emmen
Evenementen: Anne Uytewaal en Jannie Bielderman
Roeiersnieuws: Christine v.d. Brule
 

Suikerrace 2019 
 
Zware overnaadse boten sjouwden we in 2001 op een te
kleine botenwagen, waarmee we moesten opletten voor
wegcontrole.
Dat was tijdens mijn 1e Suikerrace, met in de boot Arjan,
Otto en Eddie.
Daarna heb ik in bijna alle soorten boten meegeroeid,
waarbij uitschieters in de blauwe 2 en de 8.
Met die 8 kwamen we door materiaalpech bijna te laat aan
de start en moesten we direct starten.
Dit jaar mocht ik weer het voetstuur bedienen in de gladde
vier.
 
In oktober zijn we begonnen met trainen met Marja, Gerdien
en Anneke, die aan hun niveau-3 werken.
Later kwam Marc erbij en maakte onze Mix 4 m/v compleet.
Mede door zijn techniek en slagtempo kwamen we op het
nodige wedstrijdniveau, waardoor we onze tijd t.o.v. vorig
jaar met 1.30 min verbeterd hebben.
 
Na weken turen op de buienradar, hadden we het toch
getroffen met het weer. Een zonnetje en weinig wind.
Voor de start wachtten we op een strategisch plekje in de

zon.
Onder  de uitstoot van de suikerfabriek manoeuvreerden
we naar de startpositie nr  4.
Roosendalers naast ons: Volgende keer bij jullie!
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Na korte tijd jassen uit, opvaren en vaart maken, de toeter,
en”we gingen”! Direct naar een voor ons hoog tempo van
27 pm van het begin tot het eind.
Spannend was het met twee oplopende boten vlak achter
ons, op de 3e brug af.
Gelukkig ging die passage gladjes. Kennelijk hadden we
de kracht goed verdeeld, de vaart bleef er tot het eind goed
in.
Een goede race voor ons, geen prijs, want er was geen
concurrentie genoeg. De regel is: min. 3 van dezelfde ca
tegorie voor een prijs.
Helaas geen beginners erbij, want dat geeft toch meer sfeer.
Wel onze toppers, die het goed deden, Harald roeide zelfs
twee keer!
 
We hebben een mooie sportdag beleefd en s’avonds een
goed verzorgd diner, de catering bedankt daarvoor. En
natuurlijk Sam en Harald bedankt voor het transport.
 
Chris Tillemans

Midweekroeien
winter 2019/2020
           
           
Wij roeien altijd, ijs en weder dienende, deze winter.
Je kan altijd instappen, lekker mee roeien, een beetje stu
ren, wat aan de conditie doen, een eiland ontdekken waar
je kan slippen en vallen, en andere leuke dingen die onze
C-boten je bieden.
 
Heb je niveau 1, 2 of 3? Je past altijd bij ons. Het gezelschap
is altijd gezellig, onderhoudend, de koffie prima, regelmatig
eigengebakken taart. Wat let je om woensdag om 9 uur of
zaterdag om 10 uur te komen om mee te roeien. 
 
Bevalt dit niet en wil je wel eens wat anders dan over de
Binnenmaas roeien? De KNRB heeft zijn toerprogramma
alweer klaar. (Ik nog niet). Je kan jezelf inschrijven.
Of je gaat natuurlijk mee met ons eigen weekendje roeien

waar je t.z.t. weer de nodige info over krijgt.
 
Tot ziens aan ons Binnenmaas vlot.
Klaas

WSV Binnenmaas
roeiwanten
 
Wil jij ook deze winter roeien
met lekkere warme handen? 
Dat kan! Want we hebben nu onze eigen WSV Binnen
maas roeiwanten (pogies).
 
Wanten die je aan je riem bevestigt, waardoor je je riem
gewoon in de hand houdt en goede grip blijft houden.
Gemaakt van warm fleece en afgewerkt met een mooie
boord voor een goede afsluiting.
 
Ze zijn verkrijgbaar in de kleuren rood of blauw.  
En … ze kosten slechts EUR 15,- per paar (de opbrengst
gaat naar de roeiafdeling).
 
Snel bestellen, want de voorraad is beperkt, bij Mirjam,
mirjamdijkstal@planet.nl of Christine, brule.smaal@pla
net.nl.
 
Dank aan Christine en Mirjam voor dit leuke initiatief,
waardoor wij komend winterseizoen met warme handen
roeien!

 

24 Nummer 4, december 2019



25Watersportvereniging Binnenmaas



Novembervieren 3-11-2019
 
Het wordt weer winter, dus een mooi moment om naar
grotere boten over te stappen.
 
De week ervoor hadden we de Honte mannen de Binnen
maas laten zien en voor het eerst de Kingfisher onder de
1:30 over het water heen gejaagd. Niet veel samen getraind
maar leuk om voor het eerst de Novembervieren op de
Amstel te doen.

Aan ons startnummer van 343 kun je zien dat het best een
grote wedstrijd is. Aangezien we niet eerder gestart waren,
hadden we een plekje in het achterveld dus als we wat
wilden, moesten we inhalen! Gelukkig wilde Ellen ons weer
sturen, dus een lichte, daadkrachtige en scherpe stuur
vrouw om ons op te jagen.
 
Na de start duurde het even eer de eerste boten in zicht
kwamen. Met een een gevoel van de rest gaat ook best wel
hard. Daarna kwamen er echter drie tegelijk in zicht. Na
meerdere verzoeken, weigerde een Hoop-boot nog steeds
om plaats te maken, wat behoorlijk wat riemgekletter tot
gevolg had. Als thuis roeiende ploeg vonden ze vast dat de
regels er niet voor hen waren.
 
Uiteindelijk hadden we net geen blik, we zaten er een
drietal seconden vandaan. Daarna vond de Hoop-boot het
nodig om protest tegen ons in te dienen, waardoor we nog
een tiental strafseconden aan de broek kregen. Dat voelt
duidelijk als een partijdige jury…
 
Maar volgend jaar zijn we terug en dan starten we meer
voorin en dan maken we het af!
 
Bedankt, Ellen,Collin, Machiel, Harm, Hans!
 
HaaS

Column
Ik weet het niet...
 
Verzinnen wat je voor de kerst moet kopen of vragen.
Dat is toch het toppunt van luxe en decadentie?
Verzinnen.......ehh. Wij allen die zo bevoorrecht zijn in
de Hoeksche Waard te wonen en lid te zijn van een WSV
op een locatie die wij zo vaak zo gewoon vinden. Spelen
met bootjes, zitten op een terras wat we zo gewend zijn
en dan nog vaak over van alles klagen. We zijn zo ver
wend dat we geeneens kunnen verzinnen wat we op
het verlanglijstje kunnen zetten. Ja natuurlijk nog meer
luxe dingen onder het motto “He who dies with the most
toys wins”.
 
Maar bedenk......er zijn mensen die al blij zijn met een
oude vieze deken om het ietsie pietsie warmer te heb
ben. Of gewoon iets, wat dan ook, om te eten. Of gewoon
even geen rondvliegende kogels of bommen. Er zijn
mensen die gewoon alleen willen leven, in de meest
simpele omstandigheden, als het maar vrede is. 
 
Ja joh, je wiegje zal in zo'n oorlogsgebied gestaan
hebben, kan je niks aan doen hè........
Denk daar maar eens aan ....... met je verlanglijstje.
 
Realiseer je eens hoe bevoorrecht je bent en schenk je
kerstpakket aan b.v. de Voedselbank of weet ik veel wat
voor goed doel,  je doet er toch niks mee.
 
Een hele toffe kerst en een mooi ”twentytwenty” ge
wenst, en.......geniet er bewust van!
 
Piet
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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
 

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
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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


