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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
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
Lastig, om een voorwoord te schrijven op dit moment. Over
Corona wordt al genoeg gezegd, we zitten allemaal in
hetzelfde schuitje, het baart ons allemaal zorgen en we
proberen er het beste van te maken. Besmetting voorko
men, zorgen dat je niet ziek wordt en als je het al bent dan
zorgen dat je er snel weer bovenop zult komen.
Ik wens in ieder geval iedereen die op dit moment met
ziekte te kampen heeft, van harte beterschap en een
bloemetje vanaf deze plek!

 
Nu ook onze WSV voorlopig nog gesloten blijft, is het van
belang om de binding met elkaar niet uit het oog te verliezen.
Het bestuur houdt ons op de hoogte door middel van extra
nieuwsbrieven, de roeiers blijven hun Roeiersnieuws ont
vangen en met het uitbrengen van onze Brulboei hopen we
toch een lijntje te houden met al onze leden.
We blijven optimistisch, dus de Weco doet verslag van wat
er op het programma staat na 1 juni a.s. en daar kijken we
voorlopig reikhalzend naar uit. Het roeien ligt helaas nog
even stil, zo ook de zeiltraining voor de jeugd. 
 
Al wandelend, want dat kan hier nog rekening houdend met
de nodige afstand, zie ik zo af en toe alweer een zeilbootje
op het water bezig. Het weer leent zich er in ieder geval
goed voor.
 
Voor toegang tot het terrein kun je contact opnemen met
onze nieuwe beheerder Rein van der Drift. Het clubhuis en
de roeiloods blijven voorlopig nog even gesloten.
 
Groet,
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
BEHEERDER (aanwezig gedurende het vaarseizoen)
Rein van der Drift
beheerder@wsvbinnenmaas.nl
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Bericht van de
bestuurstafel
 
Na het afsluiten van seizoen 2019 en het “ jaarwerk “ voor
de Algemene Leden Vergadering, werden voorbereidingen
getroffen voor het watersportseizoen 2020.
Het Corona-virus is de grote spelbreker. De Algemene
Leden Vergadering moest worden uitgesteld tot ….. ??
De commissies, die na de winterstop werkten aan de start
van het nieuwe seizoen, hoorden op 14 maart dat het
stoplicht op rood ging en alle activiteiten en plannen in de
koelkast konden.
Het Corona-virus legde niet alleen de vereniging plat, maar
een virus kreeg ook vat op de voorzitter, die thuis in isolatie
moet uitzieken.
De watersportbonden KNWV en KNRB volgen de richtlijnen
voor buitensporten van NOC-NSF en dus ging de vereni
ging tot 6 april 2020* op slot en werden alle activiteiten
afgeblazen.
 
De afgelopen maanden is er veel werk verzet: zonnepane
len op het verenigingsgebouw, onderhoudswerk en herin
richting van ligplaatsen, verlichting van het terrein, de ge
meente heeft de begroeiing tegenover de roeiloods ge
snoeid en de hoek bij de fietsenstalling en de Optimisten
rekken wordt/is bestraat.
 
Zeker nu de dagen langer worden en het lenteweer uitnodigt
om het water op te gaan, wordt het moeilijk om de vaarkrie
bels te onderdrukken.
Op 23 jl. maart heeft de regering de maatregelen verder
aangescherpt en gedeeltelijk verlengd (voor vergaderin
gen, trainingen, groepsactiviteiten en evenementen) tot 1
juni a.s.
De watersportbonden zijn in overleg met NOC-NSF of er
binnen de richtlijnen ruimte is om toch op een verantwoor
de manier het water op te kunnen. Geen georganiseerde
tochten, trainingen en wedstrijden, maar mogelijk individu
eel en op eigen verantwoording.
De 45e editie van de 24-uursrace, die gepland staat voor
het weekend van 11 en 12 juli,kan hopelijk wel doorgaan
en de voorbereidingen daarvoor zijn ook al gestart.
Het bestuur zal de leden via de Nieuwsbrief op de hoogte
houden van de ontwikkelingen en we hopen dat varen
binnen de beperkingen voor leden mogelijk zal zijn en dat
we toch weer op de Binnenmaas van een mooi vaarseizoen
kunnen genieten.
 
*) Deze datum is inmiddels aangescherpt t/m 28 april 2020
 
Jan Kuipers,
Secretaris

Er is een nieuwe
beheerder op onze
watersportvereniging
 
Mijn naam is Rein van der Drift en ik ben de nieuwe beheer
der op de watersportvereniging.
Al mijn hele leven liep/loop ik rond op de WWV Strikhoek
en daarna bij WSV Binnenmaas. Altijd gezeild in de optimist
en splash en daarna ben ik training gaan geven aan het
splashteam van WSV Binnenmaas.
 
Vorig jaar heb ik mijn studie afgerond. Daarna heb ik een
reis gemaakt en in september ga ik weer studeren. Toen
mij gevraagd werd om dit seizoen beheerder te worden voor
de periode tot aan mijn studie, was ik heel enthousiast. Ik
heb heel veel zin om het komende jaar de vereniging en de
leden te helpen.
 
Tot nu toe is het redelijk rustig op de WSV. Vanwege het
Corona-virus blijven veel mensen natuurlijk binnen, maar
er zijn al een paar bootjes het water ingelegd. Op wintersport
had ik mijn sleutelbeen gebroken, maar het gaat inmiddels
weer stukken beter, dus ikzelf ben ook weer aan de slag
met wat klusjes.
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Ik hoop dat het Corona-virus snel overwaait maar voor nu
moet iedereen veilig en gezond blijven en wens ik iedereen
veel succes in deze tijden. Ik ga nu weer verder met wat
klusjes en ik hoop iedereen snel te zien.
 
Groetjes,
Rein van der Drift

Nieuw inkoopteam
 
Tja, de vraag om een stukje te schrijven over onze beleve
nissen omtrent de inkoop die Jeanet en ik dit jaar op onze
schouders hebben genomen, daar kan ik kort over zijn:
niets, noppes, nada hebben wij tot nu toe ingekocht.
 
Na het doorlopen van de nog aanwezige voorraden en het
moeten weggooien van over-de-datum producten, leek het
ons verstandig om zo laat mogelijk onze bestellingen te
plaatsen in aanloop naar de opening van het seizoen.
En gezien de huidige onwerkelijke situatie waarin wij ons
nu bevinden en alles gesloten is, zijn wij hier blij om. Wij
hadden ons erg verheugd om deze taak op ons te nemen
en hierin samen te werken met Rein, de nieuwe beheerder.
Helaas is alles anders nu en wordt dit allemaal opgeschoven
tot een latere datum.
Deze zal er zeker gaan komen als wij ons nu aan alle regels
houden en gewoon genieten van elkaar, nu wij verplicht
thuis moeten blijven.
 
Uitkijken naar het moment, waarop we weer heerlijk kunnen
roeien, zeilen en sloepen. Om daarna in de zon op het mooie
terras te kunnen genieten van een heerlijk drankje en een
hapje,  waarvoor wij zullen zorgen dat deze er dan weer
volop zijn.
 
Van ons samen een virtuele knuffel voor iedereen in deze
surrealistische tijd.
Veel sterkte en tot snel.
 
Het inkoop team,
Jeanet van Wensveen en Nelleke Eringaard

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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Nieuwe
havencommissaris
 
Even voorstellen:
 
Mijn naam is Ivan de Waal, ik ben bijna 74 jaar oud en sinds
2011 met pensioen. Voor die tijd heb ik gewerkt bij de RDM
en het Havenbedrijf Rotterdam.
Ik woon samen met mijn vrouw Els in Strijen. We hebben
twee dochters, een schoonzoon en een kleinzoontje. De
dames in mijn familie zijn helaas geen van allen waterspor
ters.
 
Ik ben lid van de vereniging sinds juli 2018 en heb voor die
gelegenheid mijn Soling, waarmee ik ruim 20 jaar gezeild
heb op het Haringvliet, omgeruid voor een Centaur.
Bij mijn lidmaatschapaanmelding heb ik mij gelijk opgege
ven voor de Technische Commissie.

In augustus vorig jaar heb ik mij aangemeld voor de vaca
ture Walcommissaris achterterrein en begin dit jaar heeft
het bestuur mij gevraagd of ik de functie van Havencom
missaris op mij wil nemen. Sandra Entrop, die al ruim 9 jaar
Walcommissaris is van het voorterrein, heeft mij fantastisch
geholpen om een beetje mijn weg te vinden in de gewoon
ten en gebruiken op dit gebied binnen onze vereniging.
Samen met onze nieuwe beheerder Rein van der Drift gaan
we ervoor zorgen dat het beheer van de ligplaatsen en
walplaatsen net zo soepel blijft verlopen als voorheen.
 
Ik vind het leuk om mij in de vrije tijd, die een "pensionado"
ruimschoots heeft, in te zetten voor sociale activiteiten. Zo
maak ik deel uit van het klusteam van de Bibliotheek
Hoeksche Waard en ben ik repairder bij Repaircafé Strijen.
Daarnaast speel ik al bijna 60 jaar banjo en gitaar in een
Jazzband. En dan moet er natuurlijk ook nog tijd overblijven
voor het familieleven en niet te vergeten het zeilen!
 

Alles bij elkaar levert dit, net als vroeger, weer een goed
gevulde agenda op, echter met dien verstande dat ik die
nu zelf beheer.
De perikelen rondom het Coronavirus zetten hier helaas
wel de nodige strepen door. Desondanks hoop ik dat we dit
jaar toch nog een mooi watersportseizoen mogen beleven.
 
Ivan de Waal
 
 

Fietsen- en Opti
mistenstalling
bestraat!
 
Eind maart is er met een kleine groep vrijwilligers een begin
gemaakt met het opschonen van het terrein bij de fietsen-
en optimistenstalling.
De stratenmaker is inmiddels begonnen met het aanbren
gen van de bestrating. Met deze ingreep hopen wij dat,
wanneer de vereniging weer open gaat, er een onderhouds
vrij en gemakkelijk bereikbaar terrein voor de fietsen- en
Optimistenstalling beschikbaar is.
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De zonnepanelen zijn inmiddels volop in bedrijf en doen,
ondanks de sluiting van ons clubgebouw, onverstoorbaar
hun werk en leveren per dag ca. 81,41 KwH stroom.
 
Afgelopen winter hebben vele vrijwilligers allerlei werk
zaamheden verricht, waardoor we straks met een vliegen
de start weer open kunnen! Onze dank aan al deze enthou
siaste leden!
 
Danker de Bruin,
Technisch Commissaris

Contactloos
betalen
 
CCV (Calling Card Validation) de organisatie achter onze
pinautomaat, heeft een nieuwe contactloze betaalservice
geïntroduceerd, namelijk Payconic. Je betaalt met Payco
niq door met jouw smartphone een QR-code te scannen op
de pinautomaat. Makkelijk, veilig en snel.
 
E-Captain, de organisatie achter onze kassa, heeft nog
geen mogelijkheid tot Payconic- betalingen. Dit betekent,
dat er vooralsnog geen extra knop op de kassa bijkomt met
de keuze tussen Pin en Payconiq. Maar … de ontwikkelin
gen gaan snel.

 
In 2015 was de verdeling tussen contante betalingen en
betalingen per pin aan onze kassa 73% en 27%. Een jaar
later was deze verhouding ruwweg 2/3e contant en 1/3e
met pin.
Desondanks neemt WSV Binnenmaas in 2017 het rigou
reuze besluit om volledig over te stappen op pinnen. Het
met cash geld afrekenen van consumpties is niet meer
toegestaan. Wij hebben onze trouwe kassier, Louis den
Daas uitgezwaaid en bedankt voor zijn jarenlange inzet.
Louis heeft menige contant geld envelop nageteld en
vooral met de 24-uursrace was dit best een dingetje. Ook
het afstorten van contant geld bij de Rabobank was volledig
aan hem toevertrouwd. Bij de periodieke afstemming tussen
de penningmeester en de kassier was alles altijd puik in
orde. Louis was een kassier van het oude stempel.
 
De overgang naar volledig pinnen is bij WSV Binnenmaas
zonder problemen verlopen. Naast betalen per pin bieden
wij ook de mogelijkheid om te betalen met een digitale
consumptiekaart. Leden kunnen aan de kassa een per
soonlijk tegoed aanmaken op een eigen consumptiekaart.
Als je een consumptie gebruikt, dan laat je deze consump
tie afboeken ten laste van jouw digitale consumptiekaart.
In 2019 is 11% van alle consumpties betaalt via de digitale
consumptiekaart.
 
De introductie van Payconic heeft niet geleid tot een ver
hoging van de kosten per transactie. De aanpassing van
onze betaalautomaat is onderdeel van ons contract met
CCV.
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WSV betaalt per pin-transactie € 0.056. In 2019 waren onze
pinkosten (vast plus variabel)
€ 548. Deze kosten wegen ruimschoots op tegen het admi
nistratieve gemak van pinnen.
 
In onze kassa-dagstaten kunnen wij niet zien hoe onze
leden per pin betalen. Er is een keuze tussen het intoetsen
van een pincode en contactloos betalen door jouw betaal
pas tegen de zijkant van de betaalautomaat te houden. In
verband met het Corona-virus is de limiet voor contactloos
betalen overigens bij veel banken tijdelijk verhoogd van € 25
tot € 100.
 
Consumenten raken steeds meer en meer vertrouwd met
contactloos betalen.
Het aantal verwerkte pintransacties is bij CCV in 2019 met
11% gestegen ten opzichte van 2018. De transactiedata
van 2019 tonen een flinke toename van contactloos betalen.
Daarnaast verliep 10% van de transacties door middel van
een smartphone of wearable. Een groot deel van deze groei
heeft te maken met de introductie van Apple Pay halverwe
ge 2019.
 
In 2020 kunnen we de portemonnee steeds vaker thuis
laten, mits … je jouw mobieltje maar bij je hebt. Snelheid,
gemak en veiligheid staan centraal in het omarmen van
nieuwe betaalmethodes. Het gemak van betalen met een
smartphone of een wearable vormt de basis voor een be
langrijke trend voor 2020: frictieloos betalen. Dit betekent
betalen met zo min mogelijk handelingen voor een zo
soepel mogelijke transactie.
 
Gerda Vroegop
Penningmeester

Toen was roeien
nog heel gewoon 
 

Ganze Regatta 2020

 
Na een winter die niet wilde komen, begon het roeiseizoen
2020 te dagen. Een beetje vertraagd want de eerste wed
strijd, de Van Oord winterwedstrijd, was afgeblazen vanwe
ge een storm. Maar daarna ging het toch echt van start met
de Ganze Regatta in het Zeeuwse Goes, de thuisbasis van
Scaldis. De planning was dubbel twee als voorbereiding
voor de Tweehead en daarna nog een keer in een gestuur
de vier als voorbereiding voor de Vierhead.
 
De mooie Fillippi (voor niet roeiers: dit is een (top) merk
boot) werd dus uit de winterslaap getrokken en mocht voor
het eerst in het brakke Zeeuwse water roeien. Hij kwam wat
langzaam uit de startblokken, mede omdat Sam dacht dat
de start na de brug lag. In werkelijkheid lag de start echter
voor de brug. Misschien volgende keer toch iets beter op
letten bij de stuurlieden vergadering. Tevens was ik de
achteruitkijkspiegel vergeten, dus dat was weer even
wennen om om te kijken met 30+ (voor niet roeiers: dit is
het aantal slagen per minuut) op de teller.
Gelukkig is het Zeeuwse water goed bekend, dus we
kwamen langzaam toch op dreef. Onze grootste roeicon
currenten waren na ons gestart dus we konden goed zien
of we genoeg deden. Gelukkig bleek dat zo te zijn en we
scoorden het eerste blik van 2020!
 
Daarna nog een keer, maar nu in de 4x+. Dus met stuur
vrouw en de jongens van Honte. Of het speciaal voor ons
gedaan was weet ik niet, maar een gloednieuwe boot was
uit de rekken getrokken en daar mochten we ons best mee
doen. Voor een instapploeg liep het zeker lekker, maar een
sterke Hertog ploeg was achter ons gestart en die ging nog

Toevallige ont
moeting
onderweg!
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net iets beter. Geen blik helaas, maar lekker getraind!
 
Helaas is het nu even wachten, tot roeien weer heel gewoon
is..
HaaS

Beste Waterspor
ters,
 
Hierbij een update van de Hertog van Gelre.
 
De winter is voor ons vooral een periode van onderhoud en
plannen maken, en daar maken we met z’n allen graag
gebruik van.
 
Toen de sloep in het najaar uit het water was en geïnspec
teerd werd, bleek dat er bij de hak van de kiel polyester
gescheurd was. Er zat water onder en hoewel dat niet tot
lekkage in de boot leidde, was dat toch reden om e.e.a.
nader te bekijken. Kortom, de zaak verder open gemaakt
en het devies was eerst het onderliggende hout uitgebreid
laten drogen.
Ondertussen werden de voetsteunen gemodificeerd en
verbeterd, het schilderwerk gedaan en alles weer schoon
gemaakt, zodat, nadat het polyester bij de kiel hersteld was,
de sloep begin maart weer te water werd gelaten.

Plannen waren er genoeg.
 
Tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst had Joop Steenman
al een uitleg gegeven aan de hand van diverse tekeningen
over dynamische krachten die voor, tijdens en na de roei
slag voor de voortstuwing van de sloep zorgen.
Het was maar goed dat hij die, overigens interessante
verhandeling, niet aan het einde van de jaarvergadering
had gehouden, want toen zaten de meesten toch wel glazig
te kijken.
Nu ging het net goed.
Er volgde na afloop een uitgebreide gedachtenwisseling via
de mail over hoe de riemen stijver, lichter of in ieder geval

beter gemaakt zouden kunnen worden.
De voorschriften van de federatie sloeproeien waren er ook
nog en de uiteindelijke conclusie was: Laten we eerst maar
weer eens gaan roeien.
 
Verdere plannen voor wedstrijden waren ambitieus.
Naast de inmiddels gebruikelijke wedstrijden in Nederland
en ook de Great River Race in Londen die we al 5 keer
roeiden, kwam de Ocean to Port-race in Cork (Ierland) dit
jaar voor het eerst op de rol.
De plannen zijn rond:
De sloep wordt door een tweetal roeiers bij Hoogvliet op
een vrachtschip gereden en begeleid naar Dublin (1 ½ dag
varen) en van daaruit naar startplaats Crosshaven gereden.
De rest van de bemanning vliegt naar Cork en het feest kan
beginnen.
 
Althans dat dachten we; het lijkt erop dat 5 juni toch te vroeg
zal blijken voor zo’n onderneming, want in navolging van
de WSV hebben wij ook besloten om de sloep in de komen
de periode stil te leggen.
Trainen in de boot is dus niet aan de orde.
Vandaar dat de boot nu stilletjes in de haven ligt en de
bemanning (van voor een groot deel “kwetsbare ouderen”)
thuis betere tijden afwacht.
 
Wij wensen iedereen gezondheid en hopen elkaar zo snel
mogelijk weer op de Binnenmaas te kunnen groeten.
 
Namens de Hoeksche Vaarders,
Pieter van Gent
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45
ZATERDAG 11 TOT ZONDAG 12 JULI 2020

ZAT. 14.00   START 

ZON. 14.00  FINISH ZAT. 14.00   START 

ZAT. 20.00  FINISH

ZON. 08.00  START 

ZON. 14.00  FINISH

1e RACE: 

2e RACE: 

WA LPROGRAMMA

VRIJ.

ZAT.

ZON.

ZON.

PALAVER

LIVE MUZIEK (BANDJE)

FINISH 24-12UURSRACE

LIVE MUZIEK (BANDJE)

20.00

20.00

14.00

14.00

WSV BINNENMAAS
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Weco-nieuws
 
Wedstrijdzeilen 2020 *)
 
Beste leden, de weco heeft een wedstrijdkalender voor
2020 samengesteld. Het is vaak niet  eenvoudig om de
evenementen van voldoende bezetting te voorzien. Want
meerdere weco-leden hebben onze commissie, na jaren
trouwe dienst, inmiddels verlaten.
Binnenkort legt Mirjam de Kater, een gewaardeerd weco-
lid, haar taak neer om tijd vrij te maken voor een andere
hobby, het bespelen van de klarinet in orkestverband.
Mirjam, jij hebt je de afgelopen vijftien jaar enorm voor onze
commissie ingezet en daar blijven we je dankbaar voor.
Klarinet spelen in NLS Klaaswaal is van een totaal andere
orde, maar jou kennende, gaat het vast lukken en wij
wensen je veel plezier met het aangaan van deze nieuwe
uitdaging.
Inmiddels hebben we Edwin Kooijman en Hans Valk bereid
gevonden om m.i.v. het komend seizoen onze commissie
te versterken. Heren welkom in de club.

Voor de derde keer in successie beginnen we het seizoen
met een belangrijk evenement, te weten de Yngling-
Regatta-Binnenmaas. Deze vindt plaats in het weekend
van  9 en 10 mei.
De eerste start is zaterdag om 11.30 uur.  Dit tijdstip is zo
vastgesteld omdat we rekening willen houden met deelne
mers die overal vandaan komen. Ons weekend staat na
melijk ook op de wedstrijdkalender van de Yngling Club
Holland.
Zondag starten we om 10.00 uur. Het streven is om een zo
groot mogelijk aantal starts te realiseren.
Ynglingzeilers opgelet. Dit wordt een uniek evenement met
een groot aantal boten!  Dus doe mee!!
 
Zondag 14 juni organiseren wij, in het kader van de serie
wedstrijden van de Combi Rotterdam, jeugdwedstrijden
op de Binnenmaas. De eerste start vindt plaats om 10.30
uur.
 
De 24-uursrace / het 24-uursfeest is, net als afgelopen jaar,
gepland vóór de zomervakanties, en wel op 11 en 12 juli.

 
De Avondwedstrijden bestaan uit twee serie ’s van drie
vrijdagavonden en zij vinden vóór de 24-uursrace plaats.
Daarmee kunnen zij tevens prima als trainingswedstrijden
voor de 24-uursrace benut worden .
De eerste serie avonden vindt plaats op vrijdag 29 mei,
vrijdag 5 juni en vrijdag 12 juni. De tweede serie avonden
op vrijdag 19 juni, vrijdag 26 juni en vrijdag 3 juli.
De eerste start is steeds om 20.00 uur.
 
De Blauwe Wimpel wordt gehouden op zaterdag 12 sep
tember. De start is om 13.00 uur.
De Stamppotrace besluit het seizoen zondag 11 oktober.
 Ook dan is de start om 13.00 uur.
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Natuurlijk hopen wij dat onze wedstrijden goed bezocht
worden. Als we de Corona-pandemie  doorstaan hebben
(lees het naschrift), herpakken we ons door weer van onze
sport te genieten.
Zeilen is een uiterst aantrekkelijke bezigheid die ons aflei
ding, spanning en plezier verschaft. Zelfs de gezellige
“après-sail”, napraten met een glaasje in de hand , werkt
louterend.
 
Namens de Wedstrijdcommissie,
Herman van Dijk
 
*) Naschrift
 
Bovenstaand artikel werd half maart geschreven. De Weco
ging er toen nog vanuit dat de Corona-maatregelen tot 6
april zouden gelden.
Helaas heeft de massale run naar bouwmarkten, bossen
en stranden in het weekend van 21 en 22 maart, de rege
ring gedwongen de geldende maatregelen fors aan te
scherpen en zij gelden nu tot 1 juni.
Welke gevolgen een en ander heeft voor onze evenemen
ten is moeilijk in te schatten.Via de nieuwsbrief en de
verenigingssite proberen wij te anticiperen op de komende
ontwikkelingen.

Column
Roeiers zijn slimmer dan zeilers!!!
Kom maar, kom maar, kom maar... waarom?
Roeiers kopen geen boot en roeien toch. 
Zeilers kopen wel een boot en zeilen niet.
Heel de haven van de club ligt vol met boten en, oké de
sloepen varen wel eens, maar de zeilboten...........
Er zijn er een paar die wel eens uit de box komen, maar
toch.
Ik vind dat de vereniging boten moet kopen net als
roeiboten, die we dan na “afvaren” als lid mogen ge
bruiken.
Roeiers zijn zo dom nog niet hoor. 
Ze pakken, als ze zin hebben, een boot uit het rek,
mikken hem in de plons en varen maar.
En de sloepers en zeilers maar poetsen, schuren, lak
ken, boenen en weeeeer anti fouling er op. Zucht...
Wij, zeilers en sloepers, doen echt iets niet goed hoor.
Waarom kan ik geen tip top boot van een trailer hijsen
en lekker gaan varen.
Na het varen terug op de bok/trailer een lappieh er over
en klaar. 
Net als de roeiers doen.
Zo punt gemaakt, 
kom maar, kom maar, kom maar......
Nou????
 
Piet

Roeicommissie
2020
Voorzitter: Eline Noorbergen 
- roeicommissie@wsvbinnenmaas.nl
Secretaris: Juliette v.d. Meer        
Onderhoud: Ans van Hemsbergen 
Coördinator instructie : Vacant 
- instructieroeien@wsvbinnenmaas.nl
Midweekroeien: Klaas Bossen 
Roeiclinics en evenementen: Jannie Bielderman
- roei-evenementen@wsvbinnenmaas.nl
Algemeen lid / botenplan : Arno de Koningh 
 
Ondersteunend (maar geen commissielid):
Wedstrijdroeien: Sam Jager en Harald van Emmen
- wedstrijdroeien@wsvbinnenmaas.nl
Roeiclinics en evenementen: Anne Uytewaal en Lenie
Berkhout
Roeiersnieuws: Christine v.d. Brule
- roeiersnieuws@wsvbinnenmaas.nl
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Jeugdcommissie
2020
Edwin Gevers, voorzitter / financiën
Sam Peeks, hoofdtrainer wedstrijdzeiler
Dion Rijnbrand, hoofdtrainer CWO
Hans Visschedijk, technisch onderhoud / financiën
Judith Tarmond, algemeen lid
Carlijn Donker, 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
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Jeugdzeilen
 
Wat een fantastische start van het zeilseizoen had moeten
zijn, is veranderd in een wat vreemde situatie. Wegens het
Coronavirus zijn wij genoodzaakt geweest om de eerste
activiteit van het jaar, namelijk de zwembadtraining, af te
gelasten. Ook de eerste trainingen van het jaar lijken in
gevaar te komen. We volgen de ontwikkelingen op de voet
en hopen zo snel mogelijk van start te kunnen gaan. 
 
We hopen dat eenieder in goede gezondheid verkeert en
wensen iedereen sterkte toe in deze rare tijden. Blijf positief
en voordat we het weten, kunnen we weer aan de slag op
en rondom het water. 
 
Splashteam
Het gezamenlijke splash wedstrijdteam ZCK/Binnenmaas
is vanaf dit jaar Splashteam Binnenmaas.
Wij vinden het ontzettend jammer dat ZCK voorlopig niet
meer door kan gaan. En wij willen ZCK ook heel erg bedan
ken voor de afgelopen jaren. We hebben een fantastisch
team opgezet, veel zeilers zijn doorgegroeid naar de lan
delijke top en het talententeam. Het was een groot succes. 
 

Voor de rest verandert er niet heel veel in het splashteam,
de kinderen en trainers blijven. Wij hopen dat het Corona
virus z.s.m. overwaait, zodat we weer kunnen gaan zeilen.
Maar voor nu zijn al onze wedstrijden tot de zomervakantie
afgelast. We wensen iedereen veel sterkte de komende tijd!
 
Voor vragen, mag je altijd contact opnemen.

Met zeilersgroet,

Sam Peeks & Dion Rijnbrandt
0623145884  0623491425
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Bardienst-info
 
Beste leden,
 
Aan het begin van dit seizoen zijn alle leden die bardienst
dienen te verrichten, weer ingeroosterd op de gebruikelijke
manier. De jaarkalender was rond en iedereen was weer
klaar voor een mooi watersportseizoen.
Maar helaas…… het Coronavirus heeft ons danig in de
greep en van enige watersportactiviteit kan voorlopig nog
geen sprake zijn. Eerste prioriteit is nu gezond blijven!
 
Het bestuur houdt ons via de Nieuwsbrief up-to-date met
betrekking tot de stand van zaken. Op dit moment betekent
dit, dat alle maatregelen die golden tot 6 april, zijn verlengd
t/m dinsdag 28 april a.s. Al onze verenigingsactiviteiten
blijven tot die datum stilliggen.
 
Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus kan er
mogelijk enige onduidelijkheid gaan ontstaan met betrek
king tot het doen van de bardiensten.
 
Alle ingeroosterde bardiensten tot en met 28 april zijn
vanwege de maatregelen vervallen.
Na deze datum blijven vooralsnog alle ingeroosterde bar
diensten van kracht, tenzij het bestuur wederom de beslis
sing neemt om het clubhuis na 28 april gesloten te houden
tot een nader te bepalen datum.
 
Alle activiteiten (wedstrijden en evenementen) zijn door de
KNWV tot 1 juni geschrapt. Het geplande Yngling weekend
op 9 en 10 mei a.s. komt daardoor helaas als activiteit te
vervallen. Het bardienstrooster zal, bij een eventuele be
perkte openstelling van het clubhuis, hierop worden aan
gepast. De leden, waarvan hun bardienst komt te vervallen,
worden hierover per email geïnformeerd.
 
Leden, waarvan hun bardienst is vervallen, dienen er
rekening mee te houden dat zij op een later tijdstip
alsnog kunnen worden ingeroosterd. Met name tijdens
onze 24-uursrace, die vooralsnog gepland staat op 11 en
12 juli a.s., zullen wij graag een beroep op jullie doen bij het
invullen van bar- en keukendienst en de muntverkoop.
 
Vanwege de onduidelijke en wisselende situatie, is het
rooster niet opgenomen in deze Brulboei. Op aanvraag kan
het uiteraard naar je worden toegestuurd. Het (deels)
aangepaste bardienstrooster is ook terug te vinden op onze
website, door in te loggen met je persoonlijke code.
 
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
 
Voor meer informatie: bardiensten@wsvbinnenmaas.nl
 

E-learning ‘Ver
antwoord alcohol
schenken’
De e-learning ‘Voor Elkaar | Sport’ is vanuit het NOC*
NSF in samenwerking met VWS en drie andere branches
speciaal ontwikkeld voor barvrijwilligers/medewerkers
van sportkantines. Met de juiste kennis kun je goed be
slagen ten ijs komen in verschillende situaties.
 
In drie online modules, afgesloten door een toets, Word
je geleerd welke regels er gelden voor verantwoorde
alcoholverstrekking, hoe je moet reageren in lastige si
tuaties en vooral hoe je kunt voorkomen dat er alcohol
wordt geschonken aan minderjarigen of dronken perso
nen.
 
Het is een snelle, toegankelijke en leuke manier om te
leren wat verantwoorde alcoholverstrekking inhoudt.
Voor mensen die een diploma ‘sociale hygiëne’ hebben
behaald is de e-learning een waardevolle opfriscursus.
 
Het is verplicht om altijd minstens één persoon bij de bar
aanwezig te hebben die het bijbehorende certificaat of
het diploma Sociale Hygiëne heeft behaald. Wat NOC*
NSF betreft is deze e-learning een ‘must’ voor iedereen
die achter de bar staat in een sportkantine.
 
Heb jij het certificaat ontvangen? Stuur dit dan nog even
door naar bardiensten@wsvbinnenmaas.nl en wij zullen
ervoor zorgdragen dat het certificaat wordt opgenomen
in ons barregister, zodat het kan worden getoond bij een
eventuele controle.
 
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/
e-learning-verantwoord-alcohol-schenken
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Aardoom b.v.
schilders- en glaszettersbedrijf

Schildersbedrijf Aardoom B.V. in Heinenoord  

is een ruim 150 jaar oud familiebedrijf

Schilderwerk

Nieuw en onderhoud schilderwerk zowel binnen als

buiten met deskundig onderhoud en kleuradvies

Glaszettersbedrijf

Het juiste advies voor leveren en plaatsen van 

 

Kwaliteit producten

Al vanaf de oprichting in 1890 is Boonstoppel Verf

onlosmakelijk verbonden met schildervakmanschap

Betere Schilder schilderskeurmerk

Met de BS-Erkende schilder bent u zeker van kwaliteit, goede leverings- 

 

voorwaarden, garantie en een permanent klanttevredenheidsonderzoek

www.schildersbedrijfaardoom.nl

enkel, figuur, isolerende en veiligheidsbeglazing

Tel:  0186-601443 - 06-53847230
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Invalpoule
bardiensten
(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 beta
len.
 
Alec Gielbert                    :   06 - 37228025
Rebecca Grey                  :   06 - 48120886
Judith Heidt                      :   06 - 31213951
Wietske Heidt                   :  06 - 21375641
Isabel de Jong                  :  06 - 16081842
Iris Klaver                         :  06 - 83546200
Paul van der Valk             :  06 - 57941251
Michel Gielbert                 :  06 - 52073158
 
Onderstaand jeugdlid is nog geen 18 jaar, mag niet
zelfstandig bardienst doen,  maar kan tegen een ver
goeding van € 25,00 worden ingezet voor extra bar- en/
of keukendienst als er meerdere (bar)diensten zijn inge
roosterd. Zij staat dus NIET ALLEEN.
 
Pien Hoorweg                    :   06 - 37298122

Bardienst, hoe
werkt het
WSV Binnenmaas is een vereniging die van haar leden
verwacht dat zij zich inzetten voor bepaalde zaken. Naast
het verrichten van zelfwerkzaamheid, wordt tevens van elk
lid verwacht dat hij/zij tweemaal per jaar een bardienst
vervult. In het geval van een jeugdlidmaatschap wordt een
beroep gedaan op de ouder(s)/verzorger(s) (zie ook ons
Huishoudelijk Reglement, dat is terug te vinden op onze
website). 
 
Aan het begin van het nieuwe vaarseizoen wordt het bar
dienstrooster samengesteld. Ieder lid krijgt de mogelijkheid
om vóór aanvang van het seizoen een voorkeur voor bar
diensten door te geven. Bij de samenstelling van het bar
dienstrooster wordt met deze voorkeur rekening gehouden.
De bardiensten worden zoveel mogelijk afgestemd op onze
wedstrijd- en activiteitenkalender. Deze is te zien op onze
website.
 
Je bardienst ruilen is alleen mogelijk door zelf met een
ander lid te ruilen of één van onze jeugdleden vanaf 18
jaar in te schakelen voor een bedrag van € 25,- per

bardienst. Ook wanneer je bijvoorbeeld ziek wordt, moet
je zelf de bardienst ruilen. De organisatie ligt dus bij jezelf.
Geef een wijziging wel even door via bardiensten@wsvbin
nenmaas.nl.
 
Het bardienstrooster, de invalpoule, alsmede de barinstruc
ties en uitleg van het kassasysteem, zijn terug te vinden op
onze website onder de kop “Evenementencommissie”,
Bardiensten.
Inloggen is vereist. Tevens word je nogmaals vooraf per
email geïnformeerd over het tijdstip van jouw bardiensten.
 
Ben jij je bardienst vergeten? Dan moeten wij per vergeten
bardienst helaas een boete én de kosten voor het inhuren
van vervanging in rekening brengen. Zie de tarievenpagina
voor de exacte kosten.
Maar we hopen natuurlijk dat alle leden van onze water
sportvereniging hun bardiensten zullen vervullen, zodat we
samen van onze prachtige accommodatie kunnen genieten
gedurende het watersportseizoen!
 
Janny Constandse
bardiensten@wsvbinnenmaas.nl
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                                               In Memoriam 

                       Op de dag van de Liefde 

              is ons geliefde zwemmaatje  overleden. 

            Haar leven stond in het teken van geven. 

           Ze motiveerde ons om het leven te vieren. 

      Ze ging de strijd tegen haar ziekte ten volle aan. 

             Helaas heeft ze het niet kunnen winnen. 

 

 

 

 

              Anna Maria Wieringa- Vermeulen 

                                 Mieke 

 *Schiedam,                                   † Mijnsheerenand, 

   2 augustus 1954                            14 februari 2020 

 

 

                      We missen haar enorm 

                      

 

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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Hans Bogaerts



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


