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Een voor een varen de schepen
Hun verlaten haven uit.
Ze maken haast geen geluid
Want ze laten zich slepen.
 
Met nog maar twee drie boten
Is de haven te weinig waard
En wordt gesloten.
Laat varen wat vaart.
 
Jaren en jaren, varen en varen.
(Leo Vroman)
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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 
redactie@wsvbinnenmaas.nl
WEBMASTER | www.wsvbinnenmaas.nl
Annelies Steenman-de Brouwer
webmaster@wsvbinnenmaas.nl
BEHEERDER (aanwezig gedurende het vaarseizoen)
Sharon Kentie
beheerder@wsvbinnenmaas.nl
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Van de voorzitter
 

Het watersportseizoen 2021 ligt alweer achter ons. Het is
een COVID-jaar geweest met ups en downs. De zeilers en
de roeiers kijken terug op een seizoen met een aangepas
te agenda. Sommige evenementen werden afgelast en
andere evenementen/wedstrijden konden gelukkig door
gaan. Digitale Algemene Ledenvergadering in maart en een
bruisend Binnenmaas-feest met een stralend zonnetje in
oktober! Het bestuur feliciteert Richard van Helten van harte
met zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Je hebt het verdiend!
 
De sloepentocht in september was een groot succes, on
danks het feit dat de deelnemers net na de start werden
overvallen door een stevig buitje. Het organisatieteam is
vernieuwd en de datum voor de sloepentocht 2022 is al
gezet. Hier worden wij alleen maar blij van.
Extra handjes voor het organiseren van evenementen en
allerhande andere zaken blijven altijd welkom. Ook nieuwe
ideeën zijn altijd welkom.
 
Waar staan wij nu.
De boten zijn het water uit. De handzenders voor de city-
pillar in het toegangspad van het park Mijnsheerenland
worden vervangen door buttons. De uitrol loopt en bij de
Gemeente hebben wij voor onze wedstrijdzeilers een 5-tal
extra buttons aangevraagd.
 
De reguliere openingstijden van onze vereniging zijn:
- Ma t/m za: 08:00 - 22:00 uur
- Zondag: 09:00 - 22:00 uur
De toegangssleutels tot de poort zijn als zodanig gepro
grammeerd. Het betreden van het buitenterras of het bin
nengaan van het clubgebouw (inclusief toiletten, kleedka
mers, riemenhok enzovoorts) is alleen toegestaan met een
geldig Corona-toegangsbewijs.
De sluitingstijd voor zowel ons clubgebouw als ons
buitenterrein is op dit moment - vanwege de COVID-re

gelgeving - echter 17:00 uur. Onze gehele locatie is dan
gesloten.
Buiten ergometeren of bijvoorbeeld binnen onderhoud uit
voeren aan roeiboten is na 17:00 uur niet toegestaan.
Vanuit de Gemeente Hoeksche Waard hebben wij bericht
ontvangen, dat er wordt gehandhaafd op de toegangscon
trole bij sportverenigingen.
 
Wij tellen af naar 2022. De Nieuwjaarsreceptie staat ge
pland op 9 januari 2022. De nadruk ligt echt op ‘gepland’.
We weten niet hoe het loopt.
 
Het Bestuur bedankt alle leden, begunstigers, vrijwilligers,
sponsoren en alle commissies voor hun bijdragen in 2021.
Alleen met elkaar kunnen wij van de vereniging een plek
maken, waar het goed toeven is, waar wij elkaar kunnen
ontmoeten en waar wij met elkaar kunnen sporten.
 
Goede feestdagen allemaal! Blijf gezond.
Gerda Vroegop.
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Eindejaarsfeest
zaterdag 9 oktober 2021
 
Twee oud-bestuursleden, Michel Gielbert en Richard van
Helten, hadden het vermetele plan opgevat om, zodra het
kon, een groot feest te organiseren mede omdat zoiets
lange tijd niet mogelijk was.
Al snel werden Annet en Esther, beider wederhelften, bij
het idee betrokken en kregen de plannen meer en meer
hun uiteindelijke vorm. Het moest een spetterend en onver
getelijk feest worden.
 
Deze initiatieven bleken door het bestuur op waarde ge
schat en enthousiast ondersteund te worden, waarmee het
Eindejaarsfeest 2021 mogelijk werd. Via meerdere nieuws

brieven werd het feest onder de aandacht gebracht. Wel
was het zaak snel te reageren omdat het aantal genodigden
maximaal 250 personen mocht zijn. Gelukkig waren Gaby
en ik daarbij.
 
Dus zijn wij in opgewekte stemming onderweg naar de
vereniging als wij, lopend door het park, vlotte jazzmuziek
horen. Bij de Big Band Basement5 is de muzikale aankle

ding van een feest in goede handen. Zij lokken de gasten
als het ware in de goede richting.
Bij de vereniging aangekomen zien we dat, op de plaats
waar normaal de jeugdboten liggen, er nu een ware feest
accommodatie verrezen is. Vrijwilligers moeten dagen
nodig gehad hebben om zo’n smaakvolle sfeer tot stand te
brengen.
 
Bezoekers worden bij aankomst tussen twee rijen glimmen
de afzetpalen, die door weelderige wollen koorden met
elkaar verbonden zijn, over rode lopers naar binnen geleid.
Een klassiek baldakijn houdt de zon tegen voor de
smartphone-schermpjes en zo kunnen onze QR-codes
probleemloos gecheckt worden. De genodigden worden
daarbij persoonlijk door de initiatiefnemers van het feest en
het voltallige bestuur welkom geheten.
Daarnaast krijgt iedere bezoeker een feestelijke flûte met

belletjes aangereikt, waardoor men op slag in de juiste
stemming raakt. Partytenten omzomen het feestterrein en
aan lange tafels zitten leden blijmoedig, met hun fluit bub
bels in de hand, geamuseerd te wachten op de dingen die
komen gaan.
 
De voorzitter heet iedereen welkom en vertelt hoe het idee
voor het feest is ontstaan.
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De scouts, van de Lodewijck van Praetgroep, vieren dit jaar
het 75-jarig bestaan. Hun voorzitter, Arie Frederikze, ont
vangt ter gelegenheid hiervan van ons bestuur een passend
geschenk in de vorm van een grote op canvas afgedrukte
foto met daarop afgebeeld een aantal Lelievletten die in
actie zijn tijdens de laatste 24 Uursrace. Arie neemt de foto
met zichtbaar plezier in ontvangst en belooft dat hij een
prominente plek in hun clubhuis zal krijgen.
 
Gedurende verdere toespraken, die op deze gebeurtenis
volgen, betreden burgemeester Bram van Hemmen en

Donja Hiele het terrein. Ik sta toevallig net bij Richard en
vraag hem waarom zij van de partij zijn.
Zijn antwoord luidde; “Ik was wel bij de organisatie betrok
ken, maar blijkbaar weet ik niet alles”.
Niet veel later wordt een en ander duidelijk. Burgemeester
van Hemmen gespt zich met een zwierige zwaai de
ambtsketen om, Donja maakt hem vast en de burgervader
vat de microfoon en neemt het woord. Richard’s ouders en
broer en schoonzus blijken ook aanwezig te zijn. Wel
hebben zij er goed voor gezorgd buiten beeld te blijven. De
burgemeester begint zijn toespraak met een opsomming
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van  activiteiten die Richard gedurende vele jaren voor de
WWV de Strikhoek en WSV Binnenmaas ontplooid heeft.
Hier volgt een kleine impressie van de toespraak:
“ Op 17-jarige leeftijd startte Richard als zeilinstructeur zijn
vrijwilligerswerk bij de Strikhoek. Dat was in 1984. Richar
d’s vader was in 1972 een van de oprichters van de vere
niging, De liefde voor het zeilen werd hem dus met de
paplepel ingegoten.
Tien jaar later werd hij havenmeester en daarmee op
jeugdige leeftijd bestuurslid. Weer later werd hij geduren
de twee termijnen voorzitter van de Strikhoek.
Richard heeft zich ten volle ingezet om de fusie tussen de
Strikhoek in Westmaas en Eeuwes in Mijnsheerenland te
laten slagen. Door deze toekomstgerichte stap bleef de
watersport op de Binnenmaas behouden en de nieuwe
vereniging groeide in de voorbije jaren naar maar liefst 800
leden en donateurs.
Daarnaast organiseerde hij diverse grote evenementen,
zoals de 24 Uursrace en, ter gelegenheid van het tweede
lustrum, met NLS Klaaswaal het Concert op de Binnen
maas. Ook werd hij in 2009 trainer en coach van het Sailing
Team Binnenmaas. Met deze jonge Splash en Laser zeilers
heeft hij met veel succes aan meerdere internationale
wedstrijden deelgenomen. Ook werd hij in 2009 voorzitter
van de Evenementencommissie en een jaar later vice-voor
zitter van de vereniging.
Van 2015 tot 2021 was Richard twee termijnen voorzitter
van de vereniging. In deze periode hield hij zich onder
andere bezig met een totale make-over van het clubhuis
en daarnaast besteedde hij ook veel aandacht aan de
aanpak van de algengroei. De oplossing van dit probleem
is en blijft voor de watersport op de Binnenmaas van le
vensbelang.
Toen Richard dit jaar als bestuurslid terugtrad, heeft hij met
veel plezier een nieuwe taak opgevat, die van grootvader.
Hiermee krijgt zijn leven een totaal nieuwe dimensie”.
 
De burgemeester memoreert dat dit de eerste keer is dat
hij een inwoner van de Hoeksche Waard niet alleen een
Koninklijke Onderscheiding mag uitreiken maar ook echt
mag opspelden. Dus met zichtbaar plezier speldt hij Richard

de Orde van Oranje Nassau op de borst.
Dan krijgt Richard de microfoon om op deze heugelijke
gebeurtenis te reageren. Maar de microfoon heeft het na
alle loftuitingen begeven. Richard laat zich echter niet uit
het veld slaan.
Zonder microfoon spreekt hij duidelijk verstaanbaar zijn
dank uit voor deze Koninklijke Onderscheiding die hij net in
aanwezigheid van zijn familie en ons, aanwezigen, in ont
vangst mocht nemen. De feestelijkheden van het Einde
jaarsfeest zijn zo op een passende wijze ingeluid.
 
WSV Binnenmaas heeft de laatste twee jaar honderden
nieuwe leden mogen begroeten. Om aan dit heugelijk feit
aandacht te besteden was er, voorafgaande aan het feest,
voor nieuwe leden een speciale kennismakingsborrel.
 
De toespraken werden besloten met de doop van de
nieuwe beheerdersboot. Sharon, de beheerder, verklaart
dat zij met de nieuwe boot al heel wat watersporters, die in
de problemen waren geraakt, te hulp is kunnen snellen. De
naam van de boot wordt door Sharon, door het lostrekken
van een sticker, zichtbaar gemaakt, hij heet “Popeye” en
Popeye wordt daarna, naar goed gebruik, officieel gedoopt
met een fles champagne.
 
Bij binnenkomst van het feestterrein heeft iedereen een
stapel vrolijk gekleurde dukaten in de hand gedrukt gekre
gen. Deze munten kunnen bij drie op het terrein geparkeer
de foodtrucks voor allerlei heerlijkheden ingewisseld wor
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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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den opdat eenieder zijn/haar buikje rond kan eten.
Jeugdleden, gekleed in een rode bedrukte polo, staan de
minder valide leden ten dienste als “foodrunners”. Zij nemen
bestellingen op en leveren deze per omgaande weer af,
waardoor zij hun flitsende naam ook daadwerkelijk eer aan
doen. De senioren onder ons kunnen, dankzij deze service,
gezellig met elkaar aan de lange tafels blijven zitten en toch
van de heerlijkheden van de trucks genieten.

Als de zon langzaam aan de einder achter de horizon
verdwijnt en het ten gevolge daarvan iets frisser wordt, blijkt
het terras met winddichte, van toepasselijke afbeeldingen
voorziene gordijnen, te worden afgesloten. De afbeeldingen
betreffen foto’s van de Binnenmaas. Daardoor blijft, on
danks de afsluiting van het terras, het mooie uitzicht op het
water, zij het in kunstmatige vorm, behouden. Iets dat
sommige aanwezigen na het kantelen van meerdere
vaasjes, niet eens schijnt op te vallen.
Het blijft gezellig. Of zoals u wilt, het wordt gezellig laat.
 
Herman van Dijk

December
feestmaand?
Tsja, wat moet je dan met dat nare lege gevoel als je
boot op de wal ligt, je kunt letterlijk alleen de kant op.
Al weken weet je dat het moet gebeuren, maar je hebt
er geen zin in, je wilt het niet, het is te koud en te nat.
Echter de beheerder is onverbiddelijk en heeft het ulti
matum gesteld, alles moet eruit! Hebben ze dan helemaal
geen gevoel voor jouw unieke relatie die je met jouw boot
hebt? Het is jouw maatje waar je veel avonturen mee
hebt beleefd. Je kunt de boel de boel laten en altijd lekker
het water op, de ruimte, de vogels, de rust, de wind;
kortom het is jouw ultieme vrijheid.
 
Je slaapt slecht die zaterdagnacht, het ontbijt smaakt je
niet, omdat de kinderen vervelend zijn, hak je de knoop
door en stap je in de auto om de trailer te halen. De
banden staan leeg, je krijgt die rot stekker er niet in en
de verlichting werkt maar half. Onderweg naar de WSV
word je aangehouden omdat je geen kentekenplaat op
je trailer hebt. Bijna huilend doe je het verhaal aan die
beste agent, mijn boot moet uit het water en dat je door
verdriet overmand die plaat bent vergeten. De politieman
heeft begrip voor deze nare situatie, het geluk van de
dag is voor jou, je komt weg met een waarschuwing.
 
Uiteindelijk ben je aangekomen na dat gedoe met dat
paaltje waarvan de sleutel weer eens niet op zijn plek
hangt. Je vraagt jezelf af waarom 2 andere leden ook
vandaag op hetzelfde idee zijn gekomen, tijdens het
wachten in de kantine. Het is eigenlijk nog te vroeg voor
bier, maar ja koffie smaakt je vandaag niet, wat dan?
 
Uiteindelijk ben je aan de beurt; bij het uit het water hijsen
en het bedienen van de kraan denk je aan een schavot
met een vallende bijl. Moet je hier wel mee doorgaan?
Na een paar keer op en neer, is het evenwicht gevonden
en staat je bootje recht op de trailer. Je rijdt alles op de
plek van vorig jaar totdat de heuse commissaris 'Van Wal'
je erop aanspreekt dat dit niet kan. Je snapt niet dat hij
geen begrip heeft voor deze lastige dag en discussieert
er op los met 'Van Wal'. Na veel vijven wordt het zes uur
en verlaat je verdrietig de watersportvereniging.
 
De winter staat voor de deur maar de echte feestmaand
komt pas in de lente als het watersport seizoen weer
begint en je het water weer op kunt.
Daarom wens ik alle watersporters een prettige kerst en
fijne feestdagen……
 
Wim 
 

Oproep Sponso
ring, PR en
Communicatie
Uiteraard rekenen we er allemaal op dat we in 2022 weer
wat meer kunnen en mogen doen op het gebied van
evenementen en wedstrijden. 
Echter, het zou natuurlijk erg jammer zijn als we dit niet
met elkaar delen.
 
Ik wil dan ook iedereen vragen om informatie over events
of wedstrijden, die wij als WSV organiseren, of waar
(jeugd) leden van onze WSV bij betrokken zijn, te melden
bij pr@wsvbinnenmaas.nl zodat we dit op de kalender
op de website kunnen plaatsen.
 
Frans Zwijnenberg
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Roeiersnieuws (1)
 
Fijne feestdagen!

 

'Suikerrace' wordt
'Aardappelrace'
 
Inpik en uitpik, stuurboord en bakboord, 1e en 2e stop, ja
zelfs ‘het hupje’ hebben wij leren kennen. De Suikerrace
moest wel een groot succes worden met al die ervaring die
wij niveau-1 roeiers op hadden gedaan……
 
Maar helaas, ook de Suikerrace moest het veld ruimen voor
de pandemie. Gelukkig werd snel een Hoeksche variant
georganiseerd en de eerste ‘Aardappelrace’ was geboren.
Dus lag op zondagochtend 20 november de Fyra naast de
Centurio voor de kom van Maasdam. Een luid GO zette
beide boten in beweging, waarna de Fyra in zeer korte tijd
een bootlengte voor lag, de Centurio in haar kielzog. Met
bevlogen stuurwerk werd de optimale koers gezocht en een
eerste opzetje na het recreatieoord hielp de achterstand te
beperken.
Onder een waterig zonnetje en over het gladde water
roeiden we om het hardst verder richting het Zwanegat, de
bocht om en recht op de WSV af. De Fyra nog steeds in zicht.
 

Na het Hof van Moerkerken kwam de eindsprint, waarbij
Samya de roeiers vanachter het stuurtouw flink op wist te
zwepen tot aan de finish. Dit alles gadeslagen vanuit de
Fyra, die met een tevreden light-peddel al de haven invoer.
Even uitpuffen en snel richting het clubhuis waar al taaitaai
en koffie klaarstond voor de uitgebreide nabespreking.
 
Oké, dit keer waren Arjan, Juliette, Marc en Maaike ietsje
sneller dan Samya, Joep, Daan, Ruud en ik. Maar volgend
jaar, dan zien we jullie op de Suikerrace!!!
 
Maarten

HaaS goes international!
 
En deze keer niet in het buitenland, maar gewoon in Ne
derland. Hoe dit kan? Door de Novembervieren te starten
met Johan Bielderman (Breda) en Wolfgang Eschment van
de Eisenbahn-Sportverein Schmöckwitz e.V. in Berlijn.
Voor geïnteresseerden:
https://www.rudern-schmoeckwitz.de/
(Ik zag op hun site dat ze ook een Gastehaus hadden met
15 bedden...)
 
Johan en Wolfgang hebben al vele Masters wedstrijden
gewonnen, dus we voelden wat extra druk op onze schou
ders.
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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
 

Eerst een keer getraind op de Binnenmaas met ons nieuwe
stuurtje Lesley om een beetje te wennen. Het eerste opval
lende was dat Wolfgang rechts boven links roeide terwijl
hier toch links over rechts de standaard is (iets met een
DDR-roeistijl).
Verder bleek, dat onze haallengten wel wat fijne afstemming
nodig hadden Gelukkig was de wedstrijd pas morgen, dus
volledig op elkaar ingespeeld lagen we aan de start. Deze
keer niet in een Binnenmaas-boot maar in een mooie
Empacher van Breda, waar bij de punt alleen een klein
hoofdje van de stuur zichtbaar is. En alhoewel een gestuur
de boot altijd wat “zwaar” aanvoelt, is dit toch een hele
verbetering t.o.v. een stuur aan de achterzijde van de boot!
 
Het eerste stuk was een beetje warm draaien en langzaam
het tempo opvoeren. Na de eerste bruggen konden we een
boot inhalen maar zelf werden we ook op de huid gezeten
door een achtervolgende boot. In combinatie met de golven
van de voorganger en het ruwere water door de stevige
wind in deze hoek, werd ons roeien er niet mooier op en
onze snelheid helaas ook niet. Uiteindelijk behaalden we
de 4e plaats in onze leeftijd correctie categorie en de 13e
plaats overall.
 
Toch niet heel slecht voor een gelegenheidsboot, want het
is een stevig veld!
Lesley, Johan en Wolfgang bedankt!
 
HaaS
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WeCo
Wedstrijdkalender 2022
 
De Wedstrijdcommissie heeft, in de hoop dat de huidige
beperkingen in het voorjaar tot het verleden behoren, voor
2022 de volgende wedstrijden gepland.
 
* We openen het seizoen met de Combi.
Dit is een belangrijke serie wedstrijden die bij alle deelne
mende watersportverenigingen in de regio plaatsvindt en
speciaal voor jeugdzeilers wordt georganiseerd.
WSV Binnenmaas is in deze serie zondag 22 mei de or
ganisator en hoopt dan voor de deelnemende jeugdklassen
een zo groot mogelijk aantal starts te realiseren.
De eerste start vindt plaats om 10.30 uur.
 
* Ook worden er dit jaar twee series avondwedstrijden 
georganiseerd.
De eerste serie avondwedstrijden vindt plaats op woens
dag 25 mei, woensdag1 juni en woensdag 8 juni.
 
De tweede serie avondwedstrijden zal plaats vinden op
woensdag 15 juni, woensdag 22 juni en woensdag 29
juni.
De eerste start is steeds om 20.00 uur.
 
* De 24 Uursrace is, vóór het begin van de zomervakanties,
gepland in het weekend van zaterdag 2 en zondag 3 juli. 
De eerste start is zaterdag om 14.00 uur.
Gedetailleerde informatie over de opzet van deze 24
Uursrace volgt later.
 
* De strijd om de Blauwe Wimpel en de Mini Blauwe
Wimpel vindt op zaterdag 10 september plaats.
De eerste en enige start is om 13.00 uur. Als we geluk met
de wind hebben, ligt de keerboei van de baan in de kom
van Maasdam.
 
* Zondag 9 oktober hopen we het seizoen te besluiten met
de Stamppottenrace.
De start is om 13.00 uur.
 
Wij adviseren iedereen, die aan bovenstaande wedstrijden
wil deelnemen, bovengenoemde data alvast te reserveren.
Via de gebruikelijke nieuwsbrieven zullen we u, nog lopen
de het seizoen, aan bovenstaande wedstrijden helpen
herinneren en blijven informeren over de laatste ontwikke
lingen.
 
Voor nu wensen we u mooie Kerstdagen, een gezellige
jaarwisseling én een voorspoedig en sportief 2022.
 
Namens de Wedstrijdcommissie,
Herman van Dijk

Bericht van de jeugdcommissie
 

Pasta Race
 
In september hebben de Optimisten weer meegedaan aan
de Pasta Race. Vier woensdagen feest op de vereniging
met prachtig weer en heerlijke pasta. De opkomst was groot
en de kinderen waren erg enthousiast. Vooral voor de be
ginners ideaal om kennis te maken met het zeilen van een
wedstrijd. De prijsuitreiking liet nog even op zich wachten,
maar het meedoen was toch belangrijker dan winnen.
 

Jeugdcommissie
2021
Edwin Gevers, voorzitter / financiën
Vacature 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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CWO en het eindfeest

 
Na een mooi zeilseizoen met prachtige zaterdagen is het
jaar afgesloten met het afnemen van de CWO examens.
Voor de beginners best wel spannend, maar wat heeft ie
dereen zijn of haar best gedaan. Wij zijn trots op alle zeilers.
Op 13 november was het dan ook de hoogste tijd voor een
eindfeest/diploma-prijsuitreiking. Alle zeilers hebben hun
CWO-diploma/voortgangsstaat in ontvangst mogen
nemen, waarna ook de prijswinnaars van de Pasta Race
bekend zijn gemaakt. Iedere zeiler mocht een medaille en
een pasta cup in ontvangst nemen. Tot slot werden ook de
aanmoedigingsprijzen weer uitgereikt. De Opti Bokaal is dit
jaar naar Thom gegaan en de prijs eenmans jeugdboot ging
naar Noortje.  
 

Na de prijsuitreiking gingen de voetjes van de vloer en
konden de kinderen samen met de trainers nog even terug
blikken op het afgelopen jaar. 
 
Namens de jeugdcommissie, de trainers en alle jeugdzei
lers wensen wij jullie fijne feestdagen en een gelukkig 2022
toe.

Van de Beheerd(st)er
 
In deze Brulboei-editie wil ik mijn vervangers bedanken; zij
hebben voor 1 middag, 1 avond, 1 dag, 2 dagen, 3 dagen
en 7 dagen waargenomen voor mij. Dat waardeer ik zeer,
die momenten van “even niet AAN”, zijn dan toch wel erg
lekker.

 
Wat doet de beheerd(st)er als zij niet aan het beheren is:
Even haar vader bezoeken in Drenthe, minimaal een paar
keer per jaar,
Even met de vriendinnen chillen op het water,
Even een zeezwemclinic met zoonlief,
Even  een wadloopdag met zoonlief,
Even ff lekker nix, nou ja, lekker naar de sauna,
Even een bbq bij een vriendin,
Even naar Parijs, roeien met haar roeivriendinnen,
Even vakantie vieren met zoonlief op de Faroer Eilanden.
Denk dat ik nog wat vergeten ben, maar zo’n overzichtje
maakt je wel blij. Die uitjes waren heel fijn om even niet op
de WSV te zijn. 
 
Wat ook genieten is, zijn de momenten in de zomer, vóór
08:00. De steiger is dan geheel voor mezelf en mijn tekkel
Luuk. Heerlijk met de opkomende zon genieten van het
ontbijtje en bakkie koffie. Later op de dag de praatjes met
de leden over hun bezigheden, hobbies en van alles wat
ze kwijt willen.
De Binnenmaas letterlijk aan je voeten hebben, is om te
omarmen, zelfs als het weer wat minder is. Elk moment
heeft zijn mooie kanten: met opkomende of ondergaande
zon, opkomende maan, regen en wind (nou ja: 4 dagen
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wind is wel iets teveel van het goede), iets te weinig ge
zwommen maar al met al was het een heerlijk jaar!
 
Tot volgend jaar!!
 

WeCo-nieuws
 

Verslag van de Eindejaars Race
zaterdag 9 oktober 2021
 
Deze bijzondere herfstdag kenmerkt zich door strálend
weer. Het lijkt wel zomer, met een mild zonnetje wordt het
16 á 17 graden en we hebben daarbij ook nog een mooi
lopend windje van 2 á 2 ½  Beaufort  OZO.
 
‘s Morgens, bij aankomst schrijden we heel chic over een
rode loper naar binnen. De meeste voorbereidingen voor
het grote Eindejaarsfeest zijn al gedaan. Terwijl een aantal
vrijwilligers de laatste hand legt aan de metamorfose van
de accommodatie, zitten roeiers op het terras gezellig aan
de koffie. Zij zijn al “even” op en neer naar Maasdam ge
weest. Allemaal vriendelijke mensen, wat een heerlijke club
hebben we toch.
Wij hebben er zin in. Na een lekker bakje volgt het overleg
met Roel, Gert en Daan:  “Wat doen we, nemen we het
startschip of nemen we de toren?” We besluiten vanuit de
toren te starten. De windrichting stelt ons in staat de startlijn
vóór het clubhuis uit te zetten en je hebt vanuit de toren ook
een goed overzicht op de boten in de wedstrijd en…... je
hebt daarbij ook nog een prachtig uitzicht over onze mooie
Binnenmaas. Een goede keus Gert.
 
Met dank aan de jeugd en het op handen zijnde Eindejaars
feest is er een grote deelname met 28 inschrijvingen,
waarvan maar liefst 12 Optimisten. Het is altijd zo knap van
jullie Optimist-zeilers, je zit helemaal alleen in je boot en
neemt in je ééntje moeilijke beslissingen over welke koers
je moet nemen en waar je voor een volgend rak overstag

 
 

moet gaan om zo snel mogelijk bij de volgende boei aan te
komen.
Er is weinig wind en die wind gaat op de Binnenmaas vaak
ook nog alle kanten op en je komt, als je pech hebt, tussen
de waterplanten terecht die aan je zwaard en roer blijven
hangen.
Ja jongens en meisjes, wij zijn waanzinnig trots op jullie.
Jullie hebben goed gevaren en ontvangen daarvoor ook
allemaal een prijs. De plaatsen één tot en met drie, winnen
een beker en de plaatsen vier tot en met twaalf krijgen een
mooie medaille aan een lint.
Josse Lafeber, hij was ook al goed in de Combi, wordt
eerste met twee keer een overtuigende eerste plaats. Sara
Kooring wordt verdiend tweede en Bas Kuipers verovert de
derde plaats.
 
In de klasse van de eenmansboten doen vier Lasers en vier
Splashes mee. Ook in deze klasse wordt goed gevaren en
er ontbrandt een mooie strijd tussen de nummers één en
twéé, die bijna hetzelfde zeilnummer hebben. Donna Tinke
Huismans wordt eerste en Roel van Leeuwen tweede.
 
De Yardstick wordt vertegenwoordigd door acht boten, twee
Ynglings, twee Centaurs, een Sailhorse, een Polyvalk en
nog twee mooie houten schepen in de vorm van een Valk
en een BM.
De Sailhorse heeft een superstart en is heel snel weg, maar
wordt vóór de wind ingelopen door de twee Ynglings en zo
wordt het een closed finish want deze drie teams zijn zeer
aan elkaar gewaagd.
Na de tweede start raakt de Sailhorse helaas vast in de
waterplanten. Voor de twee Ynglings wordt het spannend
want op de finish is het verschil nog maar luttele seconden.
Lennart van Zanten en Floris Aanen worden eerste en Peter
van Zanten en Leo Labrujere tweede. Graag wilden we nog
een derde keer starten, maar de wedstrijd vooral ook tijdig
afsluiten vóór de opening van het grote Eindejaarsfeest en
de toespraken die aan het feest vooraf gingen.
 
Niemand is te vroeg gestart, er waren geen protesten en
het was een mooie wedstrijd en een heerlijke dag, dus daar

17Watersportvereniging Binnenmaas



heb ik na afloop maar een paar drankjes op genomen terwijl
het Grote Feest inmiddels al lekker op gang kwam.
Daan, Gert, Roel en Leo bedankt. Het was gezellig!
 
Namens de wedstrijdcommissie,
Hans Valk

Uitslagen Eindejaarsrace 
 
Splash/laser
1e   Donna Tinke  Huisman     laser radiaal
2e   Roel v Leeuwen                laser radiaal
3e   Daniel Rook                      splash
4e   Gert Roukema                  laser
5e   Binck Lausberg                 splash
6e   Lieke de Gans                   laser radiaal
7e   Noortje Hordijk                  splash
8e   Ralph Lausberg                splash
 

Havencommissaris
 
De operatie “winterstalling” zit er weer op. Net als vorig jaar
werd eenieder gevraagd om zich bij mij op te geven als je
gebruik wilde maken van de winterstalling. Op basis daar
van heb ik weer een indelingsplan gemaakt.
Dit jaar staan er 58 boten op de kant. Hierbij niet gerekend
de jeugdboten en Optimisten op het voorterrein. Daar
ontfermt Sandra zich over.
De realisatie was ook dit jaar weer in handen van onze
beheerster Sharon.
 
Hoewel niet iedereen hiervan overtuigd is, blijkt het maken

Yardstick
1e Lennard v Zanten, Floris Aanen        yngling
2e Peter v Zanten, Leo Labrujere          yngling
3e Tjep v Roon, Rolf  Deen                    sailhorse
4e  Piet en Nelleke de Jong                   centaur
5e  Mirjam Ledeboer, Els v Beek           centaur
     Sigrid Hurenkamp
6e  Hans Schaap, Marjan ten Napel       valk
7e  Frans Zwijnenburg, Sandra Entrop   polyvalk
8e  Aad en Jacqueline Boonstra             16m2
 
Optimist
1e  Josse Lafeber
2e  Sara Kooring
3e  Bas Kuipers
4e  Olivier Both
5e  Sverre Harwig
6e  Meike Lafeber
7e  Thomas Keijser
8e  Olaf v Kouwen
9e/10e Milou Polman/ Thom Ruhr
11e Quinten Robbe
12e  Floris v Os

van een plan niet overbodig.
Ook dit jaar waren alle ligplaatsen weer volledig bezet. Dat
betekent dat er eind november 138 boten uit het water
moeten zijn. De meeste daarvan, met name sloepen,
worden ’s winters elders gestald.
Maar het blijft, mede met het oog op het aantal nieuwe
leden, gissen hoeveel boten er bij de vereniging gestald
gaan worden. Door middel van de uitvraag en het indelings
plan krijgen we daar inzicht in.
Inmiddels staan alle boten weer keurig in het gelid op de
kant en wachten ze gelaten op wat Koning Winter voor ze
in petto heeft.
 
Nog een tip: de Beheerder en de Havencommissaris wor
den heel blij van:

•   Trailers voorzien van een naamplaatje of sticker
•   Trailers met opgepompte banden
•   Trailers met handremmen die los te krijgen zijn.

 
Fijne feestdagen en tot volgend jaar.
Ivan de Waal
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Column van Piet
Scheeps………..
 
Drie etages, maar op een schip heet dat drie dekken.
Aan boord gaan we te kooi, niet naar bed. En we koken
in het kombuis en niet in de keuken. Ha ….. en aan de
wal kijken we in de spiegel en, tenzij hoogglans opge
poetst, zie je in de spiegel van een schip echt niet zoveel.
Bunkeren aan de wal is een beetje onbeleefd maar
op een schip is het heel wat anders en heel gewoon.
En zo zijn er tal van voorbeelden te noemen.
Op een schip is en heet haast alles anders.
Sommige woorden komen uit het Engels en wij
spreken die dan op z’n Hollands uit. Zoals b.v. “let go”,
daar hebben wij in Holland “lekko” (los gooien) van
gemaakt.
Neem stuurboord, dat hebben we waarschijnlijk te dan
ken aan de Vikingen. Zij stuurden hun overnaadse
schepen altijd met een roeiriem aan de rechterzijde van
de kielbalk.
De stuurman stond dus met zijn rug, bag, naar het andere
boord en dat hebben wij weer verbasterd naar bakboord.
Eigenlijk komen heel veel maritieme worden en termen
uit verschillende landen.
 
jargon…….
de maritieme wereld staat er bol van.
 
Halverwege de honden-wacht (0000-0400) deden
wij, zeker in de winter, altijd een bakkie poeroet (choco
lademelk).
Slaags liggen, ook weer zo’n uitdrukking. Dan ligt het
schip gestrekt en klaar om vaart te maken. Nog
een…….?
Over stuur…….Nee dat is het niet. Het betekent achteruit
varen. Aan de ijk…….is max diepgang.
Of ehhhh groot cirkelen, die mag u ff googelen. Heeft iets
met de oceaan oversteken te maken.
Als je met een binnenschip met een luiwagen in de mast
voer, dan was je schip te koop. Luiwagen…..weer zo een.
Nou nog een?
Klaar naar huis…….
Mooie dagen, een goed begin en een prachtig 2022!

Roeiersnieuws (2)
 
Boten met een naam én een
verhaal 
 
Keulse Kade en Dodaars

 
De Dodaars, de enige op de Binnenmaas, want bij het
gevogelte op de Binnenmaas vinden we een fiks aantal
futen. Maar van deze kleinste uit de futenfamilie is alleen
deze houten versie op de Binnenmaas te spotten. De Do
daars, een ranke verschijning die liefhebbers van ontspan
nen roeien doet watertanden.
 
Beide boten laten je ervaren dat bouwen in hout toch wel
een technisch zeer verfijnd verleden van de roeisport be
nadrukt.
 
Dodaars
Soort: 2X-
Voor gewicht: 50-90 kg
Roeiniveau: 2
Merk: onbekend Lengte: 8.50m
Aanschafprijs: Deze boot is overgenomen van de Purme
rendse Roeivereniging De Where, voor € 140,--
Jaar van aanschaf: 2005.
Riemen: Braca sport, big blade

 
Stel je voor: je mag varen in een boot waarbij je dit plaatje
voor je ziet glanzen. Cambridge, Racing boats en equip
ment LTD………Dan denk je toch: ik ben bevoorrecht om
in zo’n boot met - ongetwijfeld - een grootse geschiedenis
te mogen varen. Nu, deze ervaring kun je heel gewoon bij
WSV Binnenmaas meemaken: Stap maar in de Keulse
Kade!

Keulse Kade
Soort: 2X-
Voor gewicht: 60-90 kg
Roeiniveau: 2
Merk: Cambridge Racing boats, Isleham
Aanschafprijs: Deze boot is overgenomen van Utrechtse
Roeivereniging Viking voor € 140,--
Jaar van aanschaf: 2005.
Riemen: Braca sport, big blade
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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

Deze Dodaars was in beeld gekomen van de prille roeiafde
ling, maar € 140,-- geef je niet zomaar uit:.Dus ondergete
kende is samen met de twee oprichters, Fieneke Koper en
Mirjam Dijkstal naar Purmerend getogen om een test te
doen. De schittering in hun ogen vertelde voldoende.
Verkocht!
Zo ook de Keulse Kade: zien is kopen!
 
Beide boten hebben buiten het jaar van aanschaf en het
materiaal nòg een overeenkomst: een nieuwe punt.
De Dodaars bleek na een eerdere schade en intensief
gebruik een boeg te hebben waar houtrot en lekkage op de
loer lagen. Ab Mulder, de toenmalige bootsman, wilde het
wel proberen: De Dodaars werd opgeladen en naar Delft
gebracht waar Ab, samen met een houtspecialist, een stuk
van de boot afzaagde en er een nieuwe voorkant aan
toevoegde. Onvoorstelbare klasse *) van deze man, die
later nog een eigen roeiboot gebouwd heeft en inmiddels
dè molenaar van Westmaas is geworden.
*) Ik zie hem nog schaven aan de boot met de chirurgische
precisie van een tandarts…….
 
De Keulse Kade had zich haar afscheidsrondje in Utrecht
anders voorgesteld: de dag van de overdracht voor een
laatste keer gevaren door haar vaste ploeg: een Utrechtse
Tweeling.
Van afscheid nemen kwam het niet, want de boot werd
getorpedeerd en bleef dus nog een maand in Utrecht voor
reparatie.

 
Tot slot de vraag voor de lezer: vind bij deze boten de plaats
waar de oude romp en de nieuwe punt in elkaar overgaan!
 
AdK
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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 nieuwe vaarseizoen
via ledenadministratie@wsvbinnenmaas.nl aangeven dat
zij d.m.v. een jaarlijkse bijdrage de verplichte bardiensten
willen afkopen. 

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.

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
Floris van der Drift            :  06 - 81384972
Alec Gielbert                    :   06 - 37228025
Rebecca Grey                  :   06 - 48120886
Judith Heidt                      :   06 - 31213951
Bruno Hoogstede             :  06 - 36129619
Pien Hoorweg                   :  06 - 37298122
Isabel de Jong                  :  06 - 16081842
Paul van der Valk             :  06 - 57941251

OPROEPJE
INVALPOULE
Voor onze invalpoule t.b.v. de bardienstovername, zijn
we dringend op zoek naar nieuwe (jeugd)leden.
 
Ben jij 18 jaar of ouder en heb jij tijd om in het weekend
tegen betaling van € 25,00 een bardienst over te nemen
van een lid in nood (duur van een dienst gemiddeld 3
uur)?
Stuur dan snel even een berichtje met je naam en tele
foonnummer naar bardiensten@wsvbinnenmaas.nl en
ik zet je graag op de lijst van invallers. 
 
Kennis van de E-learning "Verantwoord alcohol schen
ken" via het NOC*NSF is wel vereist. Om een afschrift
van het certificaat wordt gevraagd. 

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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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 (3)
Gesnapt!
 
Op de Binnenmaas blijft weinig onopgemerkt.
Eind augustus 2020 kiepte ik ter hoogte van het Recreatie
oord uit ‘de Mirjam’, klom er weer in en meende na terug
komst de skiff goed gedroogd te hebben. Opgelucht, want
niemand zou in de gaten hebben dat ik was omgegaan.
Totdat de opvolgende skiffeur Marc ’s-avonds de skiff
schoenen nog vochtig had aangetroffen en terugzocht wie
er eerder op de dag mee omgegaan moest zijn. Het appje
“Jos, was het roeien vanochtend fijn of erg nat?” vertelde
genoeg, op de Binnenmaas blijft weinig onopgemerkt.

Zo ook woensdag 3 november.
Vroeg in de ochtend zag ik rond het huis wat nevel hangen
maar dat belemmerde nauwelijks het zicht. Om acht uur op
de WSV dacht ik de contouren van de overkant nog nét te
kunnen ontwaren. Maar toen een kwartiertje later Mirjam
opnieuw in het water lag, stak er een oostelijk briesje op
dat de mistflarden op elkaar leek te drijven.
Op het water viel het zicht bar tegen. Maar voor dit vaarsei

zoen zou het wel eens de laatste keer skiff op vlak water
kunnen zijn, dus tanden op elkaar, goed luisteren, en met
samengeknepen billen elke twee à drie halen stoppen en
rondkijken. Alles in de overtuiging dat zon en wind de nevel
ieder moment konden doen optrekken. Dat viel tegen. Pas
op tweederde, met Maasdam al bijna in zicht, trok de mist
op en sloeg fotograaf Jeffrey Groeneweg om 08.50 uur met
zijn cameradrone toe. Dat levert een mooi plaatje - let op
de skiff rechtsonder - plus voor mij nog eens de bevestiging
dat de regels omtrent uitvaren bij mist er niet voor niets zijn.
 
Jos van den Brule
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Voorkeur bardien
sten in 2022
Zo aan het einde van 2021, waar we samen kunnen terug
kijken op de gezellige momenten met elkaar, ligt het nieuwe
jaar nog steeds wat onzeker voor ons. Of we in januari weer
met elkaar in het clubhuis kunnen proosten op het begin
van een nieuw jaar, is nog maar de vraag.....
Gelukkig heeft onze WeCo het al aangedurfd om voor 2022
een nieuwe wedstrijd- en activiteitenkalender op papier te
zetten. Reden te meer om onze schouders er weer onder
te zetten met elkaar!
 
Om voorbereid te zijn op een nieuw watersportseizoen is
het de bedoeling om bij de aanvang in april weer een
nieuwe barbezetting op papier te hebben, zodat we weer
kunnen opstarten, met leuke activiteiten in het vooruitzicht. 
De inroostering van de bardiensten zal op de gebruikelijke
manier weer gebeuren via ons E-captain-systeem. 
 
Opgeven voorkeur bardiensten in 2022 
Alle leden*) krijgen uiteraard nu ook weer de mogelijkheid
om vooraf hun voorkeur voor bardiensten door te geven. 
 
Heb je een voorkeur voor bijvoorbeeld
** Vrijdagavond tijdens de avondwedstrijden
** Tijdens evenementen, zoals het Yngling weekend, Combi
Binnenmaas, de 24-uursrace, Sloepentocht, Stamppotra
ce, etc.
** 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 1 februari 2022 weten via
bardiensten@wsvbinnenmaas.nl  Ik ga dan proberen
met jouw voorkeur rekening te houden.
Heb je geen voorkeur doorgegeven, dan word je automa
tisch 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 wel rekening mee dat je ingeroosterd kunt worden
tijdens evenementen tot 24.00 of 01.00 uur.
 
*) Leden, die de 67-jarige leeftijd hebben bereikt, zijn
vrijgesteld, maar kunnen zich desgewenst aanmelden voor
bardiensten (en/of zelfwerkzaamheid).
 

Raadpleeg voor meer informatie over bardiensten ook onze
website www.wsvbinnenmaas.nl
 
Alvast bedankt voor jullie medewerking. 
Ik wens iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuw
jaar. 
 
Janny Constandse
 

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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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

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                    
Centaur           Piet de Jong                                     
Valk                 Hans Schaap                    
Laser               VACANT
Splash             VACANT                    
Optimist          Jeugdcommissie
RS Feva          VACANT            
Sloep               VACANT
Randmeer       VACANT
Sailhorse         VACANT
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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


