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Droom 
grote 
dromen

www.henp.nl

DROMEN  

DENKEN  

DOEN

De realisatie van uw droom  

begint vandaag

Als u ervan droomt om later samen de 

wereld rond te zeilen, is het zaak daar 

vandaag al over na te denken. Wij 

helpen u om doelen te bereiken. Wij 

ondersteunen ondernemers op alle 

facetten van het ondernemerschap. 

Wij leveren een wezenlijke bijdrage 

aan uw uitdagingen op strategisch, 

communicatief, inancieel en 

operationeel gebied. Tijd om te 

stoppen met dromen en te gaan doen. 
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Mijnsheerenland

Laan van Moerkerken 27a

3271 AH Mijnsheerenland

0186 601015
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Colofon
VERENIGINGSBESTUUR
Voorzitter  
Gerda Vroegop-Kranenburg                                
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Els Giessenburg                                       
secretaris@wsvbinnenmaas.nl      
Penningmeester 
Guus de Bode                                            
penningmeester@wsvbinnenmaas.nl                
Lid / Commissaris Technische zaken
Danker de Bruin                                               
technischecommissie@wsvbinnenmaas.nl
Lid / Sponsoring, PR en Communicatie
Frans Zwijnenberg                                         
pr@wsvbinnenmaas.nl
LEDENADMINISTRATIE:                     
Wim Sinke                                            
ledenadministratie@wsvbinnenmaas.nl
COMMISSIES
Wedstrijdcommissie (WECO) 
wedstrijdcommissie@wsvbinnenmaas.nl
! Voorzitter vacant                       
Roeicommissie
roeicommissie@wsvbinnenmaas.nl
Eline Noorbergen (vz)                                
Juliette van der meer (secr.)                        
Jeugdcommissie
jeugdcommissie@wsvbinnenmaas.nl
Edwin Gevers (vz)                                     
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)           
Ivan de Waal (achter)                               
 

SAFE THE DATE!
 

WSV Feest
9 oktober 2021 
 
 
Er waren van die mooie plannen in 2020.
 
Zo waren we al begonnen met de voorbereidingen voor een
verenigingsbreed Floathing Diner, stond er een prachtige
wijncursus op het programma en is er per saldo vrijwel niets
doorgegaan.
Nu lijkt het de goede kant op te gaan met de Corona ont
wikkelingen en is het de hoogste tijd om weer eens tijd en
energie in een WSV feest te steken waarvan roeiers,
sloepers en zeilers kunnen gaan genieten.
De datum staat vast op 9 oktober.
 
Het bestuur heeft aangegeven dat het tijd wordt dat de leden
weer eens een mooi WSV feest krijgen en heeft daarom
een budget vastgesteld wat ten goede kan komen aan de
deelnemers. Wij hebben hier al wel ideeën bij en de kans
is groot dat er een mooie culinaire tint aan vastzit, dus houd
je agenda vrij vanaf een uur of 16.00.
 
Afhankelijk van de Coronacijfers is er een kans dat we het
aantal deelnemers moeten begrenzen op 250 leden. We
gaan ervan uit dat er geen grens hoeft te worden aange
houden, maar anders telt de volgorde van aanmelden. Dit
kan binnenkort via de website.
 
Meer informatie volgt; voor nu hebben we nog een vraag:
Wie komt ons verder helpen organiseren?
Het zou leuk zijn als er zich 2 roeiers, 2 zeilers en 2 sloepers
zouden aanmelden, zodat we al onze WSV-onderdelen
optimaal kunnen bedienen.
 
Hopelijk al wel tot snel op dat hele mooie WSV-terras of
prachtige Binnenmaas en we horen graag van jullie.
 
Hartelijke groet,
Richard van Helten en Michel Gielbert
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REDACTIE BRULBOEI
Janny Constandse 
redactie@wsvbinnenmaas.nl
WEBMASTER | www.wsvbinnenmaas.nl
Annelies Steenman-de Brouwer
webmaster@wsvbinnenmaas.nl
BEHEERDER (aanwezig gedurende het vaarseizoen)
Sharon Kentie
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
  
3   |   Verenigingsbestuur / Safe the date: 9-10-2021    
4   |   Mutatiegegevens / Nieuw lidmaatschap /
         Inhoudsopgave
5   |   Van de voorzitter                                       
7   |   Verenigingsnieuws
8   |   2e-hands markt / Dromen
9   |   Aankondiging 45e editie 12/24-Uursrace
10 |   Roeiersnieuws, roei-instructie
11 |   WBTR / Jeugdcommissie 2021
12 |   Roeiersnieuws, het Riemenhok
14 |   Column / Beheerdersnieuws / Bericht van de
         Havencommissaris
15 |   Bericht van de WECO
17 |   Mijn 1e Combi (Josse Lafeber) / Zeilkamp 2021
18 |   Heel goed laatste nieuws!
19 |   Bardienst, hoe werkt het / Invalpoule / Barrooster
26 |   Roeiersnieuws (3)
27 |   Zeilwedstrijden / Roeilunch / Roeicommissie 2021
28 |   Midweekroeien zomer 2021
29 |   Bericht politie Hoeksche Waard / Beheerdersboot
30 |   Zoeklicht
31 |   Steigers WSV Binnenmaas
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Van de voorzitter  
Het is een zonnige zaterdagmiddag. Heerlijk terrasweer.
De zeiljeugd heeft vanmiddag les in ‘hoe kan ik omslaan
met mijn boot zonder zelf nat te worden’.
Twee weken geleden moest de Roeicommissie nog beslui
ten om de skiff-lessen uit te stellen. Ook bij het skiffen is de
kans op omslaan zeker aanwezig en het water was op dat
moment nog veel te koud voor dergelijke acties. Hoe anders
is het deze middag. De temperatuur van het water is goed.
Er wordt volop gezwommen en ook de sloepvaarders
trekken in grote getalen voorbij. Een jongetje loopt naar zijn
vader toe. ‘Kijk papa, ik ben niet nat geworden’. Vader voelt
aan de wetsuit en geeft zoonlief even een knuffel. De
middag kan niet meer stuk.
 
Het watersportseizoen is duidelijk van start gegaan. En er
worden weer activiteiten gepland. In de 3e week van juli is
een olympisch zeilkamp ingeroosterd. De eerste Combi is
ingepland, maar nog zonder bezoekers. De Corona-beper
kingen spelen ons nog parten.
Ook de 24-uursrace is ingepland op 10 en 11 juli aanstaan
de. Het gaat om een aangepaste versie, namelijk 12 uur
varen in plaats van 24 uur, te weten zaterdag van 14:00 uur
tot 20:00 uur en zondag van 08:00 uur tot 14:00 uur. De
focus ligt op de wedstrijd. Ook hierbij geldt dat we alle ge
bruikelijke evenementen om de wedstrijd heen dit jaar nog
even achterwege laten. Het dikke draaiboek blijft nog even
in de kast.
Wedstrijden voor de jeugd zijn op dit moment toegestaan,
maar open wedstrijden voor volwassenen nog niet. We
keep our fingers crossed.
En ook de voorbereidingen voor een Sloepentocht in sep
tember zijn opgestart. 
 
Het slot op de toegangspoort van ons terrein is inmiddels
vervangen. Een operatie, die mede door Corona veel meer
tijd heeft gevergd dan vooraf was voorzien. Ons oude digi
tale slot is vorig jaar zomer overleden. Vervanging was een
must. Als Corona-geste naar onze leden heeft het bestuur
besloten om aan alle hoofdleden, die lid waren op 31 de
cember 2020, de sleutel zonder borg te verstrekken. Extra
sleutels zijn verkrijgbaar tegen een borg van € 50,--.
Daarnaast is een feestcommissie van start gegaan. Het
idee is om de Corona-periode af te sluiten met een vereni
gingsbreed feest, waarop oude en nieuwe leden elkaar
ontmoeten. Het feest is ingepland op 9 oktober 2021. Save
the date!
 
Vanwege de WBTR (Wet Bestuur Toezicht Rechtsperso
nen) is aanpassing van onze statuten onvermijdelijk. Het
Watersportverbond streefde naar aanpassing statuten van
de lid-verenigingen binnen één jaar na 1 juli 2021 (de in
gangsdatum van de wet). Dit voorstel is echter ingetrokken.
Het hele proces staat tijdelijk in de pauze-stand.

 
Er is extra overleg geweest met het Waterschap Hollandse
Delta over de aanpak van ongewenste plantengroei.
Daarnaast heeft het Waterschap – mede op verzoek van
de beheerder - goed in het zicht op onze steiger een dui
delijk bord geplaatst met de vaarregels op de Binnenbedijk
te Maas (maximum vaarsnelheid 6 km per uur, verbod op
jetski’s en verbod op waterskiën).
 
Wist u dat er ook jongelui zijn, die ons onverwachts helpen
met het creëren van een prettige en schone wateromge
ving? Snorkelen langs de steigers en ‘en passant’ ook al
lerlei ongerechtigheden, zoals blikjes, lipjes van blikjes, een
gezonken autoband, etc. naar boven halen, is een win-win
situatie voor beide partijen. We kennen allemaal de aloude
slogan van de ANWB ‘Laat niet als dank voor ’t aangenaam
verpoozen den eigenaar van ’t bosch de schillen en den
doozen’. Alleen met elkaar kunnen wij er een bruisend
watersportseizoen 2021 van maken! We gaan ervoor!
 
Gerda Vroegop
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THUIS IN DE REGIO, THUIS IN DE STAD.

DÉ MAKELAAR VOOR DE 
HOEKSCHE WAARD & ROTTERDAM

VRIELINGMAKELAARS.NL

WILHELMINASTRAAT 27 | 3271 BX MIJNSHEERENLAND | 0186 - 602 502
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Verenigingsnieuws
 

Mileustraat WSV Binnenmaas
 
Als vereniging zijn wij milieubewust, vandaar dat wij achter
het clubhuis onze eigen “milieu-straatje” hebben. Wij
scheiden het afval in drie stromen: plastic/blik-, glas- en
restafval.
Het zou fijn zijn, als ook onze leden willen meewerken aan
een milieubewust klimaat op onze vereniging.
In de 1ste paar maanden zijn o.a. pizzadozen in de
GROENbak en PLASTICbak gevonden en glas in de
PLASTICbak. Dit is niet de bedoeling.
Als het voor jou teveel moeite is om het afval te scheiden,
nodigen wij je uit om jouw afval mee naar huis te nemen. 
 
Wij doen een oproep aan de ouders om ook hun kinderen,
die afzonderlijk varen,  te wijzen op een normaal gebruik
van onze WSV Binnenmaas Milieustraat.
Onze dank gaat uit naar die leden die hun afval al scheiden.
 
Bij voorbaat dank voor de medewerking.
 

Sleutel-etiquette
 
Onze toegangspoort heeft een nieuw slot gekregen en bij
een nieuw slot horen nieuwe sleutels. Hieronder wat (extra)
informatie.
 
Borg
De sleutel wordt tegen borg door de beheerder aan de leden
verstrekt. Het lid ontvangt de sleutel in bruikleen. De sleutel
blijft eigendom van de vereniging. Het is niet de bedoeling,
dat de sleutel wordt uitgeleend aan niet-leden of andere
onbevoegde personen. Het lid tekent voor ontvangst van
de sleutel.
 
Wanneer u de sleutel verliest of beschadigt of wanneer u
om andere redenen een nieuwe of extra sleutel nodig heeft,
dan is hiervoor een borg van € 50,-- verschuldigd.
 
Gebruik
Elke sleutel is persoonlijk geprogrammeerd. De sleutel is
geschikt om het toegangshek te openen en de eventuele
andere aan u toegekende ruimten.
 
Het is van belang, dat iedereen die binnenkomt de poort

weer achter zich sluit, zodat er geen onbevoegden binnen
kunnen komen. Ook als u met de auto binnenkomt en beide
poorten open moet zetten, graag na doorgang eerst de
poort sluiten en dan pas doorrijden.
 
Batterij
De sleutels zijn geprogrammeerd. Met andere woorden: er
zit een batterijtje in. Dit is van het type CR2032 maar hoeft
pas na 30.000 vergrendelingen of 3 jaar vervangen te
worden. Om de programmering in orde te houden, dient de
batterij dan wel binnen 30 seconden vervangen te worden.
Het vervangen kan eenvoudig door het draaien van de
deksel. Maar, zoals gezegd, dat hoeft de eerstkomende 3
jaar nog niet.
 
Derden
Als bijvoorbeeld een reparateur werkzaamheden aan een
(motor van een) boot komt verrichten, dan is in principe het
lid van onze vereniging daarbij aanwezig. Het lid begeleidt
de reparateur, haalt de afstandsbediening voor de paal op,
laat de reparateur binnen, etc.
 
Tot slot
* Graag bij opzegging lidmaatschap de sleutel weer inleve
ren bij de beheerder.
* Sluit altijd het hek, ook als het hek openstaat bij aankomst.
* Controleer bij het sluiten van het hek even of het hek
daadwerkelijk in het slot valt.
* Neem bij problemen/vragen/opmerkingen (positief mag
ook), contact op met de beheerder. Het liefst via de mail:
beheerder@wsvbinnenmaas.nl
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Dromen
 
Wanneer men zich te ruste legt en de luikjes sluit, wil dat
niet zeggen dat men ook daadwerkelijk rust. In het onder
bewuste maakt men vaak nog van alles mee. Soms weet
men de andere morgen nog wát men heeft gedroomd.
Boeiende avonturen worden zo in de slaap beleefd. Er zijn
plezierige en minder plezierige onderwerpen waar het brein
zich mee bezig kan houden. Nare dromen zal ik u besparen.
 
Maart verleden jaar veranderde het leven ingrijpend.
Worden mensen in het beleven van leuke momenten be
perkt, dan is het toch goed dat dat wat men mist in de slaap
beleefd kan worden.
Zo heb ik de afgelopen tijd in mijn gedroomde werkelijkheid
vele gezellige uurtjes bij onze vereniging mogen doorbren
gen. In werkelijkheid moest het een na het andere evene
ment geannuleerd worden en was het, in tegenstelling tot
mijn droom, een stille boel aan de Binnenmaas.
Als veel niet meer kan, gaat men op zoek naar wat wel
mogelijk is. Zo kochten sommigen een boot.  Nieuwe leden
hebben toen een ligplaats gevonden bij onze vereniging.
Juist in een periode dat wedstrijdzeilen niet kan, neemt het
aantal boten toe.
 
Ik heb gedroomd dat de nieuwe leden hun boot niet alleen
recreatief gaan gebruiken. Zij willen leven in de brouwerij.
Zij gaan wedstrijdzeilen! Zowel spannend als ontspannend.
Wat wil je nog meer!
De wedstrijdvelden, die de laatste jaren in grootte afnamen,
groeien weer en de deelnemers maken niet alleen gebruik
van hun ligplaats, maar van alle faciliteiten die onze mooie
vereniging te bieden heeft.
 
Tot zover mijn droom. Máár deze droom kán werkelijkheid
worden.
Nog niet zo lang geleden deden er meer dan 130 teams
mee aan de 24 Uursrace.
De avondwedstrijden werden geïntroduceerd. Per avond
schreven er 30 à 40 boten in.
Het waren gebeurtenissen die het verenigingsleven enorm
deden opbloeien. Toerzeilers werden wedstrijdzeilers en
wedstrijdzeilers waren ook toerzeilers. Het waren de gou
den jaren van de vereniging.
 
Binnenkort hopen wij weer wedstrijden te organiseren. Hoe
mooi zou het zijn als er dan een ware revival van die gouden
jaren komt met veel boten op het water en veel gezelligheid
op en rond het clubhuis.
 
Het mooie is dat we het realiseren van deze droom zelf in
de hand hebben.
 
Herman van Dijk
 

2e-hands markt
 
Op 16 mei 2021 hebben wij de tweedehands markt geor
ganiseerd. Normaal vond die plaats vóór de eerste zeiltrai
ning, maar dat kon vanwege de geldende maatregelen
helaas niet doorgaan.
 
Na een oproep op de Facebook pagina van de vereniging
en contact te hebben gehad met Sander Kooij, telden wij
22 grote tassen en een koffer met kleding.
Met de hulp van Sharon (beheerster) werd het terras als
tijdelijke winkel omgetoverd en kon de verkoop beginnen.
Het weer werkte niet echt mee, maar toch hadden wij ge
noeg aanloop en na afloop een hoop blije mensen, met
name kinderen.
 
Wat hebben wij ervan genoten om de hele dag op de ver
eniging te kunnen zijn. Heerlijke gesprekken te voeren met
heel veel enthousiaste ouders en kinderen.
otaal werd er voor € 799,-- verkocht. Daarnaast hebben we
ook nog de benodigde merchandise van de vereniging
kunnen verkopen, wat een bedrag opleverde van € 224,--.
 
Wij hopen dat het volgend jaar weer als vanouds aan het
begin van het seizoen kan. Dus gooi niets weg aan het
einde van het seizoen, maar bewaar het tot de volgende
2e handsmarkt. Hopelijk tot dan.
 
Guido & Karin Lafeber
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Roeiersnieuws
 

De roei-instructie is weer gestart

Beginnersinstructie aan nieuwe roeileden
De lesmomenten zijn: woensdagavond vanaf 19.00 uur en
zaterdagochtend vanaf 10.30 uur. 
Op dit moment hebben acht nieuwe roeiers zich aangemeld
voor deze instructie. We hopen dat deze mensen het zo
leuk vinden dat ze blijven en lid worden. We zullen nog een
afroeimoment plannen in het najaar voor deze groep.
Ken je mensen die nog geen roeilid zijn maar graag willen
leren roeien, mail naar:
instructieroeien@wsvbinnenmaas.nl
 
Instructie voor gevorderde nivo 2 roeiers.
Ben je een goede niveau 2 roeier en dit jaar (weer) van plan
om je roeiniveau een stapje hoger te brengen, dan kun je
je aanmelden voor lessen op zaterdag om 10:00 uur in een
gladde boot. We gaan dan in overleg met instructeurs en
mensen die zich hebben aangemeld, bepalen wanneer we
met deze instructie gaan starten.
Voel jij wel iets voor deze techniek verbeterlessen, geef je
dan op bij Marianne van der Linden via: mariannevdlin
den@upcmail.nl

Instructie die kan starten in overleg, bij voldoende
belangstelling: * Skiff nivo 2 lessen
We willen in juli weer beginnen met de skiff lessen als daar
voldoende belangstelling voor is. In principe dan weer op
twee momenten in de week en dat gedurende 5-6 weken.
Intensieve instructie dus. Heb je belangstelling, mail naar
instructieroeien@wsvbinnenmaas.nl en geef aan op welke
avonden van de week je beschikbaar bent (maandag,
dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag).
 
Stuurlessen
Deze zijn nog niet gepland. We weten namelijk niet hoeveel
mensen hiervoor belangstelling hebben. Zou je graag
stuurlessen willen volgen, mail dan naar instructieroei
en@wsvbinnenmaas.nl en geef aan dat je graag stuurles
sen wilt. Geef ook aan of je beschikbaar bent op zaterdag
van 12.30 – 14.30 uur.
 
Instructie voor 2e en 3e jaars roeiers
Het is nog niet bekend of en wanneer deze lessen gaan
starten. Heb je belangstelling, mail dan naar instructieroei
en@wsvbinnenmaas.nl en geef aan dat je belangstelling
hebt voor deze instructie. Als er aanmeldingen zijn, gaan
we kijken wat een goed moment is.
 
Heb je je nog niet opgegeven als instructeur en wil je
dat wel graag doen?  
Mail naar instructieroeien@wsvbinnenmaas.nl

10 Nummer 2, juni 2021



KNRB) voor de invulling van een veilig, integer en/of schoon
sportklimaat verplichtingen wil aangaan met de Dopingau
toriteit en het Instituut Sportrechtspraak. De exacte uitwer
king hiervan (via individuele licenties van de leden van de
ledenverenigingen) is nog onderwerp van gesprek. Wan
neer de modelstatuten van de bonden beschikbaar zijn,
kunnen wij het proces van de statutenwijziging verder op
pakken. Wordt vervolgd.
 

Op 1 juli 2021 is de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen) van kracht geworden. Wettelijk hebben
wij vijf jaar de tijd om onze statuten aan te passen aan de
WBTR. Nu is WSV Binnenmaas ook lid van het Watersport
verbond en van de KNRB (Koninklijke Nederlandse Roei
bond). Wij verplichten ons hiermee om de statuten, regle
menten, wedstrijdbepalingen en besluiten van deze bonden
na te leven. Beide bonden combineren de WBTR-statuten
wijziging met formalisering van zaken rond sociale veilig
heid (doping, matchfixing, seksuele intimidatie etc.) en
samenwerking met de Dopingautoriteit en Instituut Sport
rechtspraak.
 
Bij WSV Binnenmaas leeft de wens om bij de statutenwij
ziging ook het digitaal vergaderen/ stemmen en communi
ceren te formaliseren.
 
Door de WBTR moeten wij enkele zaken in onze statuten
aanscherpen, zoals
1. Taak/ richtsnoer
Bestuurders moeten zich richten naar het belang van de
vereniging.
2. Tegenstrijdig belang
Invulling handelwijze bij conflicterende eigen belangen van
bestuurders en de belangen van WSV.
3.  Belet en ontstentenis van alle bestuursleden
Regeling opnemen in de statuten en begrippen belet en
ontstentenis definiëren
4.  Raadgevende stem. 
Dwingendrechtelijke regeling dat bestuurders een raadge
vende stem hebben
5.  Aansprakelijkheid bestuursleden
Bestuursleden zijn ook aansprakelijk bij een faillissement
en een onbehoorlijke taakvervulling.
 
Het is goed om te vermelden, dat het bestuur er alles aan
gelegen is om een onbehoorlijke taakvervulling te voorko
men. Veel zaken zijn reeds geregeld in onze huidige statu
ten en huidige huishoudelijk reglement. Het bestuur handelt
ook hiernaar. Onze KvK-inschrijving is up to date. Verslag
legging en notuleren zijn bij ons gemeengoed. Wij kennen
een planning en control cyclus, gedragscodes, klachtenre
geling. Het bestuur werkt met schriftelijke overeenkomsten
en heeft inzicht in besteding van middelen en financiële
transacties. De AVG (Algemene Verordening Gegevens
bescherming) wordt nageleefd. Desondanks kan er altijd
iets misgaan. WSV Binnenmaas heeft een bestuurdersaan
sprakelijkheidsverzekering.
 
Hiervoor is al genoemd, dat het Watersportverbond (en ook

Jeugdcommissie
2021
Edwin Gevers, voorzitter / financiën
Vacatuire secretaris
Sam Peeks, interim hoofdtrainer wedstrijdzeilen
Dion Rijnbrand, interim hoofdtrainer CWO
Hans Visschedijk, technische zaken
Carlijn Donker, algemeen lid
Guido Lafeber, 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, jeugdcommissie@wsvbinnenmaas.
nl, of kijk op onze website: www.wsvbinnenmaas.nl
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Een ruimte met een naam
én een verhaal: het Riemenhok
 
Basisschool Mijnsheerenland groep 8: Rekenen schatten.
Een opdracht schatten: Hoeveel kinderen kunnen er in een
vierkant van 1 m2 ?
Na een aantal keren proberen inclusief omvallen met z’n
allen blijken - een aantal met slechts één voet-  er 25
klasgenoten binnen de getekende randen van de vierkan
te meter te kunnen staan.
Nee, dat had niemand verwacht …..
 
Het is 1969. De legendarische oefening met een Volkswa
gen Kever: Hoeveel mensen passen er in de Kever?
Wat blijkt? De vrijwilligers blijven instappen. Met laatste
instapper stopt de teller bij 54 volwassenen
 
Vanwaar deze introductie bij een epistel over het riemenhok
denkt u wellicht? Nu, de ontwerper van de inrichting van
het riemenhok heeft al deze oefeningen voor ogen gehad,
voordat hij, Peter Alewijn, een antwoord vond voor het
probleem wat hem voorgelegd werd:
Hoe krijg je ruim 100 riemen in een kamertje van 3 bij 2,5
meter én houd je de ruimte om ze snel en veilig naar binnen
en naar buiten te verplaatsen? Het antwoord: dit
Riemenhok!
 
Ervaring heeft geleerd, dat de riemen veiliger, steviger
moeten hangen.
Spouwankers, 12 mm en de pijp goed op lengte met een
hoek aan het uiteinde. Een tweede pijp eronder, zodat de
sculls recht blijven hangen. Afwerken met tuinslang. Ande
re maten voor de oars. Riemen ophangen en…….. wat is
het mooi als het hangt en ook klopt en werkt zoals bedacht
is. Garantie: voor het leven, maar zeker voor de komende
20 jaar.
 
Riemenhok: Gegevens
Soort: afsluitbare ruimte
Diepte:  2.83 m. Breedte: 2.46 m.

Deel rechts: 18 rijen skulls
Deel links: 12 rijen sculls, 5 rijen oars
Idee: Peter Alewijn
Uitvoering: Peter & Tjerk Alewijn

 
En dan de riemen, samen met bankje en voetenboord de
basis van hét contact met de boot: dit is een fijne boot of
niet …….
 
Braca big blades, omdat deze ‘gemakkelijk’ roeien.

Macons, heel goede bladen om het ‘blad strak door het
water voeren’ te oefenen.

(beide helften hetzelfde, dezelfde afmeting)
De gekozen bladhoek: neutraal; de meeste zullen met
bladhoek rond de 3 graden aangeschaft zijn.
 
Arno de Koningh
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Beheerdersnieuws
Wat een gevarieerde job heb ik toch: zo assisteer je bij de
kraan, dan ben je op weg met het beheerdersbootje om
gestrande leden op te pikken (3x al dit jaar) of een zeilboot
uit de box naar de kraan te slepen die teveel water binnen
laat (2x).
Soms is het wat minder leuk als ik de jeugdige leden (en
hun introducees) regelmatig moet vertellen dat de water
sportvereniging  geen pretpark en speelplaats is, maar een
terrein met prive-eigendommen en dat er rekening gehou
den moet worden met elkaar en dat de boten die aan willen
meren voorrang krijgen op een bommetje in het water.
 
Wat ik verder zoal meemaak:
Met 2 stormen achter de rug, snap ik wel dat de meeste
leden niet beseffen hoe het hier tekeer kan gaan. Zij zitten
lekker thuis en horen de wind niet zoals ik. De boten die
flink tekeer gaan en landvasten die breken of losschieten
door de natuurkrachten. In de ochtend wakker worden en
niet wetende wat je aantreft na een hele nacht storm.
 
Iedereen kent wel de term een Klapgijp. Nu introduceer ik
de term Klapmast. Bij het assisteren van een net te water
gelaten zeilboot was de booteigenaar de stagen vergeten
vast te maken. Bij het hijsen van de mast werd deze dus

Column van Piet
Weet je……. 
 
Een boot midden op het water, min of meer voor anker,
zonder bol trouwens, of een boot varend aan haar ver
keerde wal? Het zal me worst zijn. Ik vaar er gewoon om
heen.
Bij het “Recri” is de HOC met honden in het water aan
het trainen en wenken me af te houden, geen punt.
 
Het is de charme van de Binnenmaas. Alles vaart door
elkaar. Zeilboten, motorboten, luchtbedden, surfplan
ken met zeil of stand-up peddelaars, kano’s, waterfiet
sen, you name it. 
Schippers niet gehinderd door enige kennis, schippers 
die wel wat weten en schippers met een vaarbewijs. 
Het vaart allemaal, op bijvoorbeeld een drukke zondag
middag, door en langs elkaar en het gaat allemaal goed
en zelfs zonder schelden of stress. 
 
Heerlijk die Binnenmaas, zoooo heerlijk ontspannen.
Laten we dat met z’n allen zo houden……..
En ik zou willen dat het in de professionele vaart en op
de weg ook ooit zo zal gaan.
 

niet tegengehouden door die stagen, maar kwam deze met
een noodgang naar voren tot stilstand op de kade. Gelukkig
zijn er geen gewonden gevallen. Zelfs de mast was nog
intact.
 
Assistentie gekregen vanTygo en zijn vriend (geen leden),
zij hebben meegeholpen de bodem van de haven te ont
doen van voorwerpen die daar niet horen. Zo kom je erach
ter dat een autoband een thuis is voor palingen en dat
flesjes een thuis worden voor kreeftjes en bodemvisjes. De
banden met mosseltjes heb ik ter decoratie om de vijgen
boom gelegd, als een soort juttersstukje.  Alleen jammer
dat sommige leden een aantal mosselen van de band heeft
gehaald  
 
Langzaam komt de vereniging weer tot leven, zeker nu de
bar weer open is in het weekend. Weer gezellige samen
komsten op het terras en leuke gesprekken met iedereen.
Ik kijk weer uit naar de komende maanden. Tot op de WSV !!!
 
Sharon

Bericht van de
Havencommissaris
 
Ook dit jaar weer grote vraag naar ligplaatsen.
 
Nadat we vorig jaar een enorme toeloop gezien hebben van
nieuwe leden, is er ook dit jaar weer warme belangstelling
voor een ligplaats bij onze vereniging.
 
Sinds begin dit jaar hebben we een wachtlijst. Daar stonden
ook aanvragen van vorig jaar op. Tegelijkertijd druppelden
ook wat opzeggingen van ligplaatsen binnen.
Daarbij kwam het ligplaats nemen dit jaar langzaam op
gang, waarschijnlijk vanwege het slechte weer in april en
mei. Om zeker te zijn dat iedereen weer van zijn ligplaats
gebruik maakt, hebben we circa 30 leden gebeld met de
vraag "waar blijft je boot?"
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Al met al een flinke puzzel. Maar inmiddels hebben we 16
nieuwe hoofdleden mogen verwelkomen en hebben we nog
10 aanvragen op de wachtlijst staan.
 
Het zijn wederom de motorboten en sloepen die de boven
toon voeren. Daarbij is vaak eerst de vraag of er een lig
plaats is, waarna men op zoek gaat naar een boot. Dat blijkt
in de praktijk zeer tegen te vallen. De vraag naar deze boten
blijkt overweldigend, zowel nieuw als tweedehands. Daarbij
zie ik tevens dat het steeds vaker gaat om motorboten, c.
q. sloepjes tussen de 4,5 en de 5,5 meter. Die vragen om
onze boxen type E en D. Maar daar hebben we er in totaal
maar 26 van en het verloop is gering.
 
Bij zeilboten ligt dit totaal anders. De vraag naar ligplaatsen
voor zeilboten is weliswaar gering, maar de aanvragers
beschikken meestal al over een boot. Zo niet, dan is die
vaak binnen een week aangeschaft.
 
Daarnaast maakt ons bestuur zich enige zorgen over de
verhouding tussen motorboten en zeilboten. Hoewel dit een

luxeprobleem lijkt, kan dit  consequenties hebben met be
trekking tot de BTW afdracht. Wij zijn immers een water
sportvereniging. Officieel wordt zeilen en roeien tot de
watersport gerekend en wordt varen met motorboten gere
kend tot de pleziervaart.
 
Al met al hebben wel ook dit jaar weer een volle haven,
waar iedereen kan genieten van zijn boot, hobby en sport
en gelukkig ook weer van ons gezellige clubhuis en terras.
 
Ivan de Waal, Havencommissaris
 
Foto: Sharon Kentie

Bericht van de
WECO
 
Na een jaar waarin we niets konden doen, mochten we
zondag 20 juni de Combi Rotterdam organiseren.
De Combi is een jeugdevenement en gelukkig konden
kinderen nu eindelijk weer wedstrijdzeilen.
 
De deelname was, met ongeveer 50 boten in totaal, zeker
redelijk te noemen.
Naast de Optimisten, waarmee de Combi ooit begonnen is,
deden er ook Lasers, Splashes en 1 RS Feva mee.
We hadden geluk want het weer was perfect. Zon, genoeg
wind (ook nog uit de goede hoek) en geen dreiging van
buien.
De sfeer was goed en men hield zich over het algemeen
goed aan de Covid-regels.
 
Er deden niet zoveel boten van onze vereniging mee, máár
we hadden toch twee prijswinnaars. Josse Lafeber in de
Optimist-groen klasse. Josse wist de 2e prijs te bemachti
gen en dat is een knappe prestatie.
En de tweede van onze vereniging die in de prijzen viel,
was Rik v.d. Walle in de Splash.
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Rik werd verdiend 1ste in zijn klasse.
 
Wat onze wedstrijden van dit seizoen betreft, in deze
Brulboei vindt u hierna de nodige informatie.
 
Namens de Weco,
Leo Labrujere
 

Mijn 1e Combi op
de Binnenmaas
 
Op zondag 20 juni werd de eerste Combi wedstrijd van het
seizoen gevaren op de Binnenmaas. Voor de RZV was dat
een groot succes, die wonnen heel wat prijzen, maar wij
van de WSV Binnenmaas hadden het ook goed voor elkaar.
Wes ….. had de 1e prijs in de Splash, maar ook de Opti
misten wonnen één beker. Isa-Jolijn en ik deden mee in de
Optimist Groen.

 
Ik vond het heel spannend, omdat het mijn eerste Combi
wedstrijd was. We hebben vier wedstrijden gevaren. In de
laatste wedstrijd lag ik 3e. Ik moest bij de A-boei een extra
rondje varen, omdat ik de boei had geraakt. Na het extra
rondje lag ik 5e, maar door mijn gijp stond mijn zeil meer in
de wind dan die van de rest. Waardoor ik uiteindelijk als 2e
finishte. Na de vier wedstrijdjes eindigde Isa-Jolijn als 5e
en ik werd 2e.

 
Josse Lafeber.

Jeugdcommissie-
nieuws
 
Ga mee met het sportiefste zeilkamp van 2021!

Tijdens deze prachtige sportzomer kunnen wij niet achter
blijven. Ga je met ons mee van 18 t/m 24 juli naar Herkingen
op ons Olympisch zeilkamp?

Niet alleen voor zeilers van de Binnenmaas maar zeker ook
voor alle andere zeilers. Heb je minimaal 1 jaar (CWO-1)
zeilervaring en ben je niet ouder dan 16 jaar, dan mag je
met ons mee.
Natuurlijk heten wij ook graag oud-jeugdzeilers, die geen
training meer bij ons krijgen maar het nog wel leuk vinden
om op kamp te gaan, van harte welkom.
Mocht een boot een belemmering zijn, neem dan even
contact op en misschien kunnen we helpen.

Naast zeilen gaan we heel veel andere sportieve dingen
doen. Het thema dit jaar is, hoe kan het ook anders, “de
Olympische spelen”. En we hebben weer een heel span
nend spel bedacht wat we de hele week gaan spelen.

Schrijf je nu in!!
https://www.wsvbinnenmaas.nl/jeugd/zeilkamp/

Vragen? h.visschedijk@xs4all.nl 0624722108
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Heel goed laatste
nieuws
De 12/24-Uursrace gaat 10 en 11
juli door !
 
Het bestuur heeft besloten om de 12/24-Uursrace in aan
gepaste vorm door te laten gaan.
Dus leden……..stel een team samen en doe mee aan deze
uitgestelde 45ste editie.

 
De drempel ligt laag want slechts twee zeilers zijn voor een
eenmansboot al voldoende en voor de overige klassen
(Centaur, Yngling e.d.) zijn drie zeilers nodig om op een
comfortabele wijze aan dit aantrekkelijke evenement deel
te kunnen nemen.
 
Omdat het verkrijgen van de benodigde vergunningen
binnen de korte tijd die ons restte niet mogelijk was, wordt
de race zaterdag om 20.00 uur onderbroken en zondag

morgen om 8.00 uur herstart, waarbij om 14.00 uur het
eindsignaal zal klinken.
 
Om de “anderhalve meterregel” te respecteren, zijn de
activiteiten in en rond het clubhuis zoals zij bij andere
wedstrijden gebruikelijk zijn.
 
Het clubhuis zal op zaterdag van 09.00 uur tot 22.00 uur
en op zondag van 07.00 uur tot 18.00 uur in de namiddag
geopend zijn.
 
Wij zijn blij dat de 12/24-Uursrace in deze aangepaste vorm
toch georganiseerd kan worden want het evenement biedt
onze wedstrijdzeilers eindelijk weer kans om hun geliefde

sport te beoefenen.
Maar ook recreatieve zeilers worden dit keer, juist door de
laagdrempelige vorm van deze 45ste editie, gestimuleerd
om mee te doen.
Dus…..grijp uw kans!
 
Namens de wedstrijdcommissie
Herman van Dijk
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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). 
Leden, die de 67-jarige leeftijd hebben bereikt zijn vrijge
steld maar kunnen zich aanmelden voor bardiensten (en/
of zelfwerkzaamheid). 

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.

Leden kunnen vóór aanvang van het vaarseizoen te kennen
geven d.m.v. een jaarlijkse bijdrage de verplichte bardien
sten af te kopen. 

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
 

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.
 
Iris van Beek                    :   06 - 33720500
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
 
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
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Distributeur voor 

Nederland van Joker Boat 

Exclusief Yamaha dealer 

regio groot Rotterdam

www.ronmeijermarineservices.nl  

Verkoop van Ribs en 
opblaasboten van 
2,50 tot 10,00 m

Verhuur met of zonder 
schipper

Onderhoud en reparatie

Pega trailers

Showroom

Occasions

Zuideinde 38 | 2991 LK Barendrecht  | 0180-627272

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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Roeiersnieuws
Nieuwe boeien op de
Binnenmaas

HaaS mag weer!
 
Eindelijk na een lange winter en koude lente zijn de Corona
regels zodanig versoepeld dat we weer uit de éénmansbo
ten mogen en eindelijk weer in de twee.
Bij ons geeft dat een beetje het gevoel van koeien die na
de winter op stal weer naar buiten mogen!

 
LET OP: In de kom van Westmaas, voor het clubgebouw
en in de buurt van het Zwanegat is een aantal nieuwe
boeien neergelegd. Deze worden gebruikt door de zeilers.
Ze blijven het hele seizoen liggen. Voor alle roeiers die op
boeg zitten, goed uitkijken dus!

 
Meteen tempo’s boven de 30 proberen natuurlijk. Voelt heel
snel, maar is vooral heel veel gespetter. Maar een beetje
spetteren is al heel leuk als je al die tijd binnen bent geweest!
En nu weer lekker werken, zodat alles weer samen gebeurt
en het weer een echte twee wordt. En dan - zoals mijn
kinderen nu zouden zeggen volgens een blijkbaar populair
liedje -: Gas op de lollie en gaan gaan gaan!
 

Spierpijn roeien na Corona
 
Afgelopen zaterdag (..) was het zover: het moment waar
we allemaal met smart op hadden gewacht. We mochten
weer in een 4!
Daar stonden we dan, allemaal met een brede grijns op ons
gezicht en helemaal klaar om weer in de boot te stappen.
De 4forYou lag al klaar en we wisten niet hoe snel we het
water op moesten gaan!
Het weer zat ook mee en de enthousiaste kreten waren niet
van de lucht. Wat is onze Binnenmaas toch mooi en wat is
het heerlijk om op het water te zijn!
 
We gingen ervoor: naar de kom van Maasdam en terug en
na een paar onwennige slagen liep de boot weer als een
trein. Met nog wat aanwijzingen hier en daar van onze
onvolprezen ‘stuur’, hadden we een prachtige ochtend.
 
Maar toen we in Mijnsheerenland weer uitstapten, werden
er zo hier een daar wel wat spieren gevoeld! Tja, als je ook
een hele winter niet geroeid hebt…..
Ondergetekende heeft toch nog wel een paar maal ’s
winters op de ergometer gezeten, zelfs in de sneeuw, maar
blijkbaar weegt dat toch niet op tegen een ‘heen-en-weertje’
Maasdam.
Met spierpijn uit de boot en de volgende morgen met nog
een beetje meer spierpijn uit bed…
 
Een niet meer zo piepjonge roeier
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Zeilwedstrijden dit
seizoen
 
De Combi op 20 juni was de eerste wedstrijd die wij na
lange tijd mochten organiseren (lees elders in dit blad).
 
De 45ste editie van de 12/24-Uursrace zal op 10 en 11 juli
in aangepaste vorm plaatsvinden (lees elders in dit blad).
 
De geplande data voor de avondwedstrijden zijn inmiddels
verstreken.
 
De strijd om de Blauwe Wimpel en de Mini-Blauwe
Wimpel barst op zaterdag 18 september los.
 
En het seizoen wordt 10 oktober met de Stamppottenrace 
besloten.
 
Weliswaar een kleine kalender, máár het begin is er !!! En
dat geeft hoop.
 
Ook hopen wij dat het gemis aan wedstrijden de laatste tijd,
gecompenseerd zal worden door een enthousiaste deelna
me aan de drie evenementen die nog komen.
 
Namens de wedstrijdcommissie,
Herman van Dijk

Roeicommissie
2021
Voorzitter: Eline Noorbergen 
- roeicommissie@wsvbinnenmaas.nl
Secretaris: Juliette v.d. Meer        
Onderhoud: Ans van Hemsbergen en Bart Middelkoop
Coördinator instructie : Vacant 
- instructieroeien@wsvbinnenmaas.nl
Midweekroeien: Klaas Bossen 
Roeiclinics en evenementen: Jannie Bielderman
- roei-evenementen@wsvbinnenmaas.nl
Algemeen lid: 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
 

Let's row to the
lunch!
Op zondag 4 juli willen we jullie graag uitnodigen om met
elkaar te gaan roeien en aansluitend op ons mooie terras
te genieten van een heerlijke lunch.
Hopelijk hebben we dan nog meer vrijheid en kunnen we
met elkaar samenkomen om weer ouderwets te gaan
genieten van een mooie tocht op het water en na afloop
een lekker hapje en drankje.
 

Verzamelen om 10.00
uur.     
Lunch om 12.30 uur.
Weet je nu al zeker dat
je hierbij wilt zijn, geef
je dan op!

Dit kan als persoon maar misschien wil je liever meedoen
met je eigen team? Dat mag natuurlijk ook. 
 
Aanmelden kan via:
roei-evenementen@wsvbinnenmaas.nl
De kosten zijn 5 euro per persoon en kunnen ter plaatse
worden afgerekend. 
 
Heel graag tot dan!!!!!!!
 
Jullie roei-evenementencommissie, 
Anne en Jannie
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Midweekroeien
zomer 2021
 
Aardbeien met slagroom...
 
Voor de gevaccineerden (en ongevaccineerden), dankzij
de commissie die een verzoek indiende om weer op 1,35
mtr te mogen roeien als je volledig gevaccineerd was. Het
antwoord kwam dinsdag (..) met als extraatje dat de onge
vaccineerden ook in een ongestuurde boot mogen roeien.
 
We begonnen al aardig roestig, stram, kribbig, vervelend
thuis, enz.. te worden. Een wandelingetje hier, een fiets
tochtje daar deed het roeien niet uit onze hoofden verdwij
nen.
De woensdag na de mooie mededeling gingen we meteen
met zeven roeiers het water op. Nummer acht kon niet mee
vanwege een gebrek aan de boot: zonder voetenboord roeit
het heel beroerd.
Nou dat viel helemaal niet mee. Het recreatieoord was zo
ongeveer wat we aankonden. De gestuurde 4 en twee
roeiers in de 3 hebben erg hun best gedaan. Met zere benen
kwamen we binnen, spierpijn de volgende dag was schering

en inslag. En die spierpijn bleek zaterdag nog lang niet weg;
weer zere benen en spierpijn de volgende dagen.
Maar de aardbeien met slagroom om dit eerste roeimoment
te vieren, gingen er lekker in. Kopje koffie erbij en ons
eerste roeimoment was er weer een om te memoreren.
 
Joop, Dolf, Jan, Marjan, Marja, Guus, Caroline, Klaas
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Bericht Politie
Hoeksche Waard
 
Aangezien er mooi weer in aankomst is nog maar even dit:

Geregeld krijgen wij meldingen van overlast en gevaarlijke
situaties, zoals vlak langs zwemmers varen, veroorzaakt
door kinderen in kleine rubberboten met buitenboordmoto
ren.
Zo’n bootje is natuurlijk hartstikke leuk maar weet wel dat
ook met “slechts” een 5 pk motortje zo’n bootje al sneller
vaart dan 20 km/h. Dat maakt het dus een snelle motorboot,
met als gevolg dat je 18 moet zijn om er mee te mogen
varen, je een vaarbewijs moet hebben, er een brandblusser
aan boord moet zijn net als redvesten voor alle opvarenden,
een dodemanskoord en moet de boot voorzien zijn van een
registratienummer (een zogenaamd Y-nummer). Daar
naast is het zo dat je op de Binnenmaas sowieso niet
harder mag dan 6 km/h.

Vorig jaar is door ons veel gewaarschuwd. Dit bericht be
schouwen wij gemakshalve ook maar als zodanig. Er zal
door ons dit jaar direct repressief opgetreden worden.
Even een kleine indicatie van de kosten; varen zonder
vaarbewijs kost € 550!
 
Wij snappen dat dat geld beter op uw rekening kan staan
dan op die van het CJIB en we doen daarom ook een
dringend beroep op de ouders om er op toe te zien dat het
kroost zich aan de regels houdt…

De nieuwe beheerdersboot in
gebruik!
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Ereleden
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 †

VLOOTVOOGDEN
Yngling            Leo Labrujère                       0186 571119
Centaur           VACANT           
16 m2              VACANT                           
Valk                 VACANT                    
Laser               VACANT
Splash             VACANT                    
Optimist          Jeugdcommissie
RS Feva          VACANT
Cadet              VACANT                   
Sloep               VACANT
Randmeer       VACANT
 

Lid van
Verdienste
WSV Binnenmaas
 
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
2020: Hans Visschedijk
2021: Peter Alewijn
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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


