Voorwoord

Brian D’Leon
Geboren op 13-10-9170 en sinds 1974 woonachtig in Rotterdam.
Tussentijds zijn er (o.a. wegens studie) omzwervingen geweest naar Breukelen,
Leuven (BE) en naar Amsterdam maar uiteindelijk woon ik sinds 2000 weer in
Rotterdam.
Tijdens mijn middelbare schooltijd heb ik zeilles gegeven maar ben gespeend
van enige wedstrijdzeilervaring.
Sinds kort hebben Ernst-Jan, James en ik een Regenboog (nr. 121, Femme
Sauvage) waar we dit jaar ons 3e seizoen mee gaan varen.
We kennen elkaar van onze studietijd en vonden het tijd meer leuke dingen met
elkaar te doen. Zodoende hebben we opening moment (midden in de nacht) een
Regenboog te kopen.
Tot nu toe bevalt het uitstekend en we hebben de stijgende lijn al te pakken.;
waar we in ons 1e jaar als 46e zijn geëindigd besloten we 2014 als 31e.
Voor 2015 hopen we verder te klimmen in het linkerrijtje.
We hebben voor de WSVR gekozen vanwege de lokatie. Hierdoor kunnen we
dichtbij het huis van Ernst-Jan en mij trainen en de boot stallen.
Nadat we lid zijn geworden werden we ook aangenaam verrast door de vele
vriendelijke en
vooral behulpzame
mensen.

Beste lezers, leden en vrienden van de WSVR.
Voor u ligt de eerste editie van het jaarboekje van de WSVR.
Tot stand gekomen dank zij de tomeloze inzet van de redactieleden en de hulp
van vele anderen.
De papieren vaarvoer die ongeveer vier keer per jaar verscheen was jarenlang
het communicatiemiddel van de vereniging naast het jaarverslag en de notulen
van de algemene ledenvergadering. Het leek er op dat de website, facebook,
e-mail en een tweede algemene ledenvergadering ieder jaar de “VaarVoer”
overbodig maakte. Doch dat was voor velen niet het geval.
Er bleef behoefte bestaan aan een boekje dat zo mogelijk ieder jaar verschijnt.
In ieder geval draagt het bij aan de acquisitie van de vereniging en het veilig
stellen van de vastlegging van onze geschiedenis.
Het zal ongetwijfeld op grote schaal met plezier gelezen worden en de affiniteit
met de vereniging vergroten.
Het boekje ziet op 2014 en wat blijkt? 2014 was weer een goed jaar voor onze
vereniging. Geslaagde evenementen, een terrein en haven waar we trots op
kunnen zijn.
Er kwam een meerjaren onderhoudsplan dat structuur geeft aan onderhoud en
de financiering.

Hierdoor is de
WSVR echt onze
thuishaven
geworden!

We kunnen bogen op vele actieve leden die actief bijdragen aan de vele activiteiten op het gebied van de watersport waaronder vooral het wedstrijdzeilen.

Groet,

Over de vele activiteiten leest u in dit boekje.
Ook treft u verslagen aan van klasse organisaties
van door ons georganiseerde wedstrijden.

Brian D’Leon
Ik hoop dat dit boekje het eerste zal zijn van een
lange reeks.
Veel leesplezier en een mooi watersportjaar 2015.

Alle inzenders : hartelijk bedankt !
De Redactie
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Nico van Bellen,
voorzitter.
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Bestuur WSVR 2014

Jeroen Verbeek

Nico van Bellen

Ik ben Jeroen Verbeek, 43 jaar en vader
van Joris (10jaar) en Barbara (16 jaar).
Mijn vriendin heet Wendy (ook 43 jaar)
Mijn beroep is schaderegelaar.
Ik behandel (brand) schadeclaims voor
zake-lijke klanten van Nationale Nederlanden.
Ik zorg ervoor dat bedrijven na ‘n schade snel
de draad weer kunnen oppakken.

Voorzitter
email : voorzitter@wsvr.nl
telefoonnummer : 010-4233244
Secretaris
email : secretaris@wsvr.nl
Penningmeester
Havenmeester
t
email : com.haven@wsvr.nl

Wolter Nijenhuis
David Bouman
Marc Wielders

elefoonnummer: 06 46324718

Casper van Drunen

Wedstrijdcommissaris
email : com.wedstrijdzeilen@wsvr.nl

geassisteerd door:
Wietske vd Vaart,

ledenadministratie
email : ledenadministratiewsvr@gmail.com

Mark vd Heijden:

website
email : mark@wsvr.nl

Annelies Weggeman,

verslaglegging / notulen
email : anneweggeman@gmail.com

Vertegenwoordiging in :
- Kralingse Plas Overleg
Als vertegenwoordiger van de WSVR hebben diverse bestuursleden o.a.
Nico van Bellen vergaderingen van het KPO bijgewoond.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het KPO op 4 november 2014 is
Dorien Rietveld (beoogd bestuurslid externe communicatie van de WSVR)
gekozen als voorzitter van het KPO

Mijn gezin en ik hebben onlangs een (zeil)boot
gekocht, zonder ook maar een spatje zeilervaring.
Ik kwam op een verjaardag van mijn broer
Maurice in contact met Sjerp. Noorda Een supergast. Hij maakte me enthousiast
om te kijken naar een zeilvereniging aan de Kralingse Plas, omdat je daar zo
goed zeilen kunt leren en omdat het er erg gezellig is. Zodoende ben ik bij de
WSVR beland. Marc Wielders heeft me aan de hand genomen.
Ik ben sinds mei 2014 lid van de WSVR.
Ik merk dat ik een zeer warm en behulpzaam 'nest' terecht ben gekomen.
Het is heerlijk om te zien dat veel mensen hulp aanbieden en voor je klaarstaan.
Geweldig!
Gelukkig zijn mijn kinderen en mijn vriendin ook enthousiast geraakt van het
'sfeertje', zodat we inmiddels best vaak te vinden zijn op of rond onze boot.
Nu nog leren zeilen!!!
Groeten,
Jeroen

- Stichting World Port Sail : namens de WSVR Casper van Drunen

Petra van Lange

Colofon
Redactie : Annelies Weggeman en Nico Wensveen
Layout : Jan de Kreek
een uitgave van: Watersportvereniging “Rotterdam”
Langepad 27, 3062 CJ Rotterdam.
Telefoon : 010 - 452 00 78
Website : www.wsvr.nl
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Mijn naam is Petra van Lange.
Sinds mijn eerste zeilkampje verslingert aan het
zeilen.
Inmiddels heb ik mijn 5e houten bootje. Waarin ik
deze zomer hoop heel wat uurtjes te maken.
Natuurlijk vanuit de WSVR, waar ik sinds 2013 lid
van ben.
Groet Petra
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Dorien Rietveld,

De diverse commissies binnen de WSVR:

Rotterdam-Noordereiland (geboortejaar '77).

Vlet-commissie: Aad Saarloos, Cees Wielders en Wout van Rooijen.

Zeilen doe ik sinds mijn 11e, eerst als waterscout en
later in een eigen Flying-Arrow Spanker.
Sinds mijn komst naar Rotterdam op mijn 19e voor
mijn studie weinig gezeild, maar ik droom al jaren
van een bootje op de Plas.
In het najaar van 2014 heb ik een 470 overgenomen
van een andere zeilclub en probeer ik in 2015 deze
boot goed onder de knie te krijgen.

De commissieleden zorgen voor het onderhoud, verzorgen de cursus ‘varen met
de vlet’, het logboek, houden overzicht.
MOP-commissie: René Verkerk, Gerard van Drunen, Marc Wielders en
Wolter Nijenhuis.
Meerjarig onderhoud plan, verspreid over een aantal jaren worden terrein,
steiger en clubgebouw aangepakt.
Bar-commissie: Aad Saarloos, voorzitter, Herma Schriel en Stieneke Wielders

Ik draai vooralsnog op dinsdagmiddag vanaf 16u de
bardienst en ga me vanaf het najaar in het bestuur
inzetten voor heldere in- en externe communicatie
van de WSVR.

Barcie regelt inkoop, barkaarten, barvrijwilligers en verzorgt van tijd tot tijd
cursussen als sociale hygiëne, biertappen ed..

Ik leer graag zoveel mogelijk leden kennen; leuk om kennis uit te wisselen over
zeilen, maar mooie levensverhalen en je lekkerste keukenrecept hoor ik ook
graag!
En anders zeil ook graag met je mee...

Tuin-commissaris: Stieneke Wielders

Dorien

Evenementen-commissaris: Herma Schriel

Gouwe Ouwe commissie: Casper van Drunen, Herma Schriel,
Piet Diepstraten, Martin Jonkers, Marian Kouwenhoven, Emiel Verkerk,
Ruud Ruijterman en Wolter Nijenhuis.
Commissaris aangepast zeilen: Herma Schriel.
Jeugd: voor jeugdleden bestaat de mogelijk in samenwerking met de buurverenigingen KZC en VZOD zeillessen te volgen.
Lessen worden gegeven vanaf de KZC, de WSVR heeft een aantal Optimisten
in bruikleen beschikbaar.

Bob van Persie

Organisaties met domicilie/thuishaven WSVR

4 juni 1947
Beeldend kunstenaar
Stalen roeiboot 4 meter
met buitenboordmotor

WSVR Shanty-koor “Sop&Sap”: Nico Wensveen, Astrid Wickel en
Annelies Weggeman
Stichting Plons : de WSVR is de thuishaven van de stichting en maakt gebruik
van de faciliteiten in de haven, op het terrein en in het clubhuis van de WSVR

met vriendelijke groet,
Bob

Rotterdams Valkennest
Iedereen die in de regio Rotterdam een Valk bezit, of meezeilt als bemanning, is automatisch lid van het Valkennest
en leden houden elkaar op de hoogte met de ‘Kralingse
Valkenpraat’, een periodiek via email verspreide nieuwsbrief.
Zie ook verder pagina 36 (“Valkennest in 2014”)

Bob in z'n atelier.
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Even heel kort: WSVR hoogtepunten 2014 op één bladzijde
We weten allemaal wel dat er veel te doen is in zo’n verenigingsjaar maar pas
wanneer je het op gaat schrijven, blijkt hoeveel er gebeurt binnen onze club!
Helemaal volgens traditie begon ook 2014 met de nieuwjaarsreceptie op
1 januari om 15.00 uur: een speech van de voorzitter en champagne natuurlijk!
Tijdens de wintermaanden is geklaverjast met vlak voor Kerst (en vlak voor
Pasen) het klaverjastoernooi.
Dan hadden we de gezellige vrijdagavond-soepavonden en zong ons shantykoor Sap & Sap rustig door en zorgde voor een paar warme en heel gezellige
(meezing-) middagen in een verzorgingstehuis!
We, of tenminste een aantal van ons, volgden cursussen:
AED en reanimatie onder de enthousiaste, maar vooral kundige leiding van
Jan Stotijn, de lijst gecertificeerde reanimeerders hangt naast het AED apparaat.
In samenwerking met de KZC volgde een aantal leden de basiscursus
wedstrijd-organisatie van het KNWV; zo kregen we er weer een aantal
bekwame starters bij.
Dan de Sushi-avond in het vroege voorjaar, heel gezellig en lekker (als je van
rauwe vis houdt….).
De voorjaars-ALV, op 30 maart en nog ‘gewoon’ op de zondagmiddag;
de najaars-ALV op 5 november en voor het eerst in de geschiedenis (?) op een
doordeweekse avond.
Ook is aan de boten gewerkt natuurlijk, soms ontzettend koud, soms lekker in
het voorjaarszonnetje, hellingen en eindelijk de Plas weer op!
Eind april is met elkaar het terrein gereedgemaakt voor het nieuwe vaarseizoen,
te beginnen met de “Gouwe Ouwe”, ook in 2014 weer een fantastisch zeilweek
-end!
Verhalen van een aantal deelnemende klassen zijn verderop in het boekje te
vinden, foto’s en een filmpje staan op de website.
Het skûtsjesilen op 22, 23 en 24 mei, wat een prachtig gezicht op de kleine
Plas, o.a. gefotografeerd door Jan de Kreek: de foto’s zijn te bekijken op de
website.
Kajuit Eruit, die eerste wedstrijd met roze linten….wat missen we Sjerp !!
Maar gezeild werd er, met soms te veel, soms ook te weinig wind; varen en
daarna samen aan de maaltijd.
De midzomer-BBQ op 21 juni en de haringparty op 6 juli (inmiddels ook
traditie geworden), Hansa Braun en Nico van Bellen schreven er een stukje
over.
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Ik ben ook wel eens niet op de WSVR.
Ik heb veel tijd doorgebracht op de Erasmus Universiteit en rond binnen een
week de masteropleiding Sociologie af. Wel, dan ben ik socioloog.
Van huis uit ben ik sociaal cultureel werker. Ik heb op heel wat plekken gewerkt,
vaak met jongeren zowel direct als binnen staffuncties. Ook heb ik een paar
jaar een bescheiden onderneminkje gehad op het gebied van bewustwordingsprojecten. Zelfstandig zijn trekt mij wel aan.
Momenteel ben ik druk bezig gestalte te geven aan een project om op basisscholen meer te doen aan sociaal relationele vaardigheden.
Leuk en inspirerend. Daarnaast heb ik verschillende hobby’s en interesses.
Voor hier houd ik het even bij het noemen van mijn lidmaatschap bij de Buren
van Marlies. Improvisatietheater/ Theatersport, ik mag het heel graag doen.
Wel, dit lijkt mij voor een eerste voorstellen wel genoeg, laat het een aanzet
mogen zijn tot een nader kennismaken. Dat zou zomaar kunnen op de WSVR,
waar het clubhuis wel op een heel mooi plekje aan de plas staat.
vriendelijke groet
Dirk Jan van Arkel, Rotterdam

Aafje Snoeks en John Meijer
Aafje Snoeks, 33 jaar.
Afgelopen zomer heb ik mijn vriend John Meijer een Leukothea cadeau gedaan
voor zijn verjaardag.
Omdat we niet ver van de Plas
vandaan wonen hebben we daar
gezocht naar een ligplaats.
Bij de WSVR hadden we meteen
leuk contact en besloten we ons
bootje hier onder te brengen.
We hebben het allebei erg druk als
zzp'ers (John als aannemer, ik als
lichttechnicus) maar in de vrije uurtjes hopen we op veel zeilplezier op
de plas.
Aafje Snoeks
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Dirk Jan van Arkel
Dirk Jan stelt zich voor…
In gedachten verzonken kom ik aan, ik heb geluk de poort staat net even open
en met een zwierige zwaai ram ik mijn fiets in het fietsenhok op het terrein van
de WSVR. Dat gaat - al zeg ik het zelf - zeer makkelijk en soepeltjes, ik durf wel
te zeggen geroutineerd. ’t Is ook niet de eerste keer dat ik dat doe. En ik ben
vast van plan het niet de laatste keer te laten zijn. Wat zou het toch mooi zijn
wanneer ik met hetzelfde gemak een boei kan ronden, de wind kan lezen, af- en
aan- kan meren enzovoort, enzovoort. Wel, er is nog een lange weg te gaan,
maar door regelmatig bij Rogier op de boot te kruipen komen steeds meer zeilvaardigheden in beeld. Drie jaar geleden ben ik vrijwilliger geworden bij Plons.
Ik vind Plons een heel goede uitvinding. Leuk man, watersport bereikbaar maken voor hen waarbij dat niet vanzelfsprekend is. Het is een organisatie waar ik
van harte wat uurtjes mijn handen voor uit de mouwen wil steken.
Op een gegeven ogenblik werden de bezoeken frequenter, en duurde ze ook
langer. Hoog tijd om lid (donateur) te worden van de WSVR. Mooi man dat je als
watersport vereniging ruimte biedt voor een stichting als Plons.
Al mijmerend loop ik naar het clubhuis, ik loop de hoek om op weg naar de
kleedruimte om mijn tas neer te zetten. Voor het echter zo ver is word ik aangesproken door Annelies… ‘Zeg Dirk Jan, denk je nog even aan je voorstelstukje
voor het blad ‘Vaarvoer’?’ Plechtig beloof ik dat te doen.
Het is niet bij denken alleen gebleven. Want hier is namelijk het voorstelstukje.
Mijn naam is
Dirk Jan van Arkel.

Tussendoor werd ook nog ‘gewoon’ gezeild, veel zelfs, mij vielen vooral Ardy en
Sam op, weer of geen weer, begeleid door Cees, ze gaan gewoon!
En er werd met motorboot of sloep gevaren, gewoon een ‘rondje Plas’ of een
lange tocht heel Nederland door.
Ook even ’tussendoor’ werd aan de club gewerkt, overlegd, administratie en
boekhouding bijgehouden (!), het MOP opgesteld, de bar draaiend gehouden,
weer veel te veel om allemaal hier te noemen.
In september zeilden we het Kampioenschap van Kralingen, georganiseerd in
samenwerking met de KZC en de VZOD.
Robert de Winter mag zich het hele jaar Kampioen van Kralingen noemen!
Het Valken- Randmeer Evenement op 1 & 2 november is door te weinig
inschrijvingen van Randmeerzeilers meer een Valkenevenement geworden met
stralend weer. We hopen volgend jaar ook de Randmeren weer te zien.
Uitslagen en een verslag zijn verderop te vinden; de fotoserie van Henry van
Haagen is op de website te bekijken.
Back to the Seventies op 8 november geïntroduceerd, is een heel leuke avond
geworden.
De karaoke-avond op 13 december is eveneens een leuke avond geworden.
Het stukje van Martien Jonkers en de foto’s van Jan de Kreek zeggen hierover
genoeg, Dus mis het niet in 2015!!
Annelies Weggeman

De foto die ik meegestuurd heb is
uitgekozen omdat ie mijn hoofd laat
zien, ik in de omgeving van water
verkeer, wel een beetje van ruimte
houdt, en … zonder bootje.

Oeps, het is toch meer dan 1 pagina geworden ….

Maar goed, wat niet is kan nog
komen.
Wat je niet ziet is dat ik ben geboren
in 1970.
Mijn burgerlijke staat is alleen gaand,
ik ben vader van Lotte (2003) en Cas
(2006).
Twee prachtkids die zo heel af en toe
ook op de WSVR zijn.

De Friesen kwamen ...! Op 22 t/m 24 mei: Skûtsjesilen op de Plas
-60-
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Jaarkalender WSVR 2014
Nieuwjaarsreceptie:

1 januari

Sushi avond:
Paas-klaverjastoernooi:

15 februari
6 april

Basiscursus wedstrijdorganisatie:
AED en Reanimatiecursus:

14 en 21 mei
28 mei en 4 juni

Algemene ledenvergadering voorjaar: 30 maart
Terreinruimen:

27 april

Gouwe Ouwe:
Skûtsje Silen:

3 en 4 mei .
22, 23 en 24 mei

Kajuit Eruit:

9 en 16 mei, 13, 20, 20 en 27 juni,
4 en 11 juli, 29 augustus,
5, 12, 19 en 27 september

Midzomer barbecue:
Haringparty:

21 juni
6 juli

Kampioenschap van Kralingen:

13 september

Terreinruimen:

25 oktober

Randmeer-Valken Evenement

1 en 2 november

Algemene ledenvergadering, najaar: 5 november
Back to the Seventies:

8 november

Mosselavond:

15 november

Karaoke avond:

13 december

Kerst-klaverjastoernooi:

21 december

Emmy Wiersma
Beste WSVR-genoten,
Sinds 2014 ben ik donateur van
deze vereniging en waarom.
Ik ben woonachtig in Kralingen en
beschouw de Kralingse Plas en de
schoonheid daaromheen als mijn
achtertuin.
Ik ben een buitenmens, houd van
water, en de natuur blijft voor mij een
grote inspiratiebron. In deze achtertuin, kwam ik een paar jaar geleden
een kleiner tuintje tegen, dat van de
WSVR.
Op deze mooie en sportieve plek,
waar ik door vrienden werd geïntroduceerd, leerde ik vervolgens
steeds meer mensen kennen op de gezellige vrijdagmiddagborrels en voelde
me er al snel thuis.
Een vereniging waar ik graag een steentje aan wil bijdragen en waarvan ik
verwacht dat we op een constructieve manier een sportieve en zonnige
toekomst tegemoet gaat.
Proost! Op onze ontmoeting…..
Hartelijke groet,
Emmy Wiersma

Ernst Jan Broer
leeftijd: 42 (maart 1972)
Boot: Regenboog 121
Waarom lid van de WSVR: Om bij een gezellige vereniging op de mooiste (en moeilijkste)
plas van Rotterdam en omstreken te kunnen
varen
Met vriendelijke groet,
Ernst Jan Broer
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John Blom

in memoriam

Beste verenigingsleden,!
Mijn naam is John Blom, ik ben 68 jaar. !
Samen met mijn zoon heb ik in 2006 in de Saronische en Argolische Golf in
Griekenland een cursus gevolgd “zeilen met kajuit zeiljacht”.
Hierdoor ben ikverslingerd geraakt aan het zeilen.!
!
Aansluitend heb ik in Nederland mijn CWO 1, vaarbewijs 1 en 2 alsmede
marifonie A en Marcom B behaald.
Gedurende 5 jaar heb ik op de Bergse Voorplas gevaren in Valken met mensen
met een geestelijke en/of lichamelijke beperking. Inmiddels zeilervaring met
open zeilboten:
BM, Valk en Vlet. Alsook op kajuit jachten: Gybsea 96, Elan 333, Bavaria 33,
34, 35, 39, Beneteau Oceanis 33, Fox 22, Dehler Varianta 18 en een Kolibrie
570.
Zeilgebied: Saronische en Argolische Golf, Ionische zee, Markermeer,
Gouwzee, IJsselmeer, Waddenzee, Oosterschelde, Grevelingen, Reewijkse
plassen, Nieuwkoopse plassen, Bergse Voorplas, Rottemeren en nu ook de
Kralingse Plas.!
Twee jaar geleden ben
ik de trotse eigenaar
geworden van een
Dehler Varianta 65;
een bootje uit 1972 en
nog in originele staat.

In 2014 hebben wij afscheid moeten nemen van

Sjerp Noorda jr.

Anton Veldhuizen

Edward de Froe

2 september 1968
12 maart 2014

3 december 1931
12 oktober 2014

16 juni 1964
19 oktober 2014

Sjerp Noorda en
het Kampioenschap van Kralingen

In 2013 ben ik lid
geworden van de
WSVR omdat de
vereniging bekend
staat als een actieve
vereniging en onder
meer onderdak biedt
aan Plons.
Ik voel me welkom bij jullie en hoop nog lang varend lid te kunnen zijn.!
Eén van zijn vele initiatieven om het wedstrijdzeilen op de Kralingse
Plas te stimuleren en met tomeloze inzet te organiseren of te helpen
organiseren van vele watersportevenementen !
Op de foto : prijzen uitreiken van het Kampioenschap van Kralingen
samen met Toni Schlamminger- Noorda

Met vriendelijke zeilgroet,!
John !
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Barcommissie

Malou Wagner - van Weelden

In onze vereniging zijn veel mensen die zich
inzetten om de vereniging gezellig te maken /
houden.

Leeftijd: 29
Beroep: Sales Manager (Northern Europe) bij Dockwise, sinds kort onderdeel
van Boskalis
Opleiding: Maritieme Techniek, TU Delft

Er is een barcommissie die ervoor zorgt dat er
vrijwillige barbediening is, de drank wordt besteld, de barkaarten worden bijgevuld en de
barlijsten met de medewerkers worden gemaakt en verdere administratieve plichten
worden bijgehouden.
We zijn wel op zoek naar mensen die op een
doordeweekse dag een bardienstje willen
draaien van 16.00 tot c 19.00 uur of in het
weekend

Waarom juist lid van de WSVR:
Dit is natuurlijk het valkencentrum van Rotterdam en omstreken. Ik ben dit jaar
begonnen met wedstrijdzeilen in de valk met mijn man Karel en we wonen in
Blijdorp. Wij reizen dus het hele land door met onze valk (die in de buurt binnen
gestald staat) voor alle valkenklasse evenementen. Jullie zullen ons dus vooral
in het voor- en na-seizoen zien om te trainen op de Kralingse plas.
Seizoen 2014 nog in het Talentenjacht (791), maar
vanaf volgend seizoen in onze eigen valk!
Met vriendelijke groet,
Malou

Er is ook een tuincommissie die dringend op zoek is naar vrijwilligers.
Kandidaten kunnen zich melden bij Herma Schriel tel.: 06 -137 55 627

Karel Wagner
Leeftijd: 29 (21-10-1984)

Oostzeedijk beneden 233-235,
3061VW Rotterdam-Kralingen
Telefoon : 010 - 412 28 29
Mobiel : 06 - 421 07 755

voor al uw Stoom en wasgoed en
voor het reinigen en waterafstotend maken van :
Zeilkleding / Skikleding
Ook voor dekbedden en Slaapzakken
Gordijnen en Kussenhoezen
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Waarom juist de WSVR?
Ik heb besloten donateur to worden van de WSVR
omdat het een geweldige uitvalsbasis om te zeilen/
trainen vlak bij ons huis midden in Rotterdam.
Afgelopen voorjaar hebben we een aantal keer
getraind bij de WSVR nadat we net beschikking
kregen over het Talentenjacht van de Valkenklasse.
Zowel de locatie, faciliteiten en natuurlijk de gezelligheid zijn ons dusdanig goed
bevallen dat we ons graag aan het WSVR wilden verbinden.
Mijn vrouw Malou is lid geworden en ik heb gekozen om donateur te worden
aangezien ik ook al lid ben bij KWV de Kaag.
Dit najaar moeten we het Talentenjacht weer inleveren om plaats te maken voor
een nieuw duo voor het komend jaar. Wij zijn er echter in geslaagd om een
eigen Valk aan te schaffen.
Dus jullie zullen ons de komende tijd zeker met regelmaat op de plas zien in
onze rode Bruynzeel Valk 28.
Groeten,
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Marjon Olijdam

BBQ 2014

Wij zijn Joep Slooten en Marjon Olijdam. Sommigen van jullie
kennen ons al vanwege onze wedstrijdervaring ;-).
Toch vinden we onszelf echte zeilers. Maar, lekker varen en
ontspannen was voor ons altijd belangrijker dan snel zeilen!
Joep doopte de Flying Arrow niet voor niets Festina Lente*!

Zomer 2014

We hebben elkaar op een skûtsje leren kennen en hebben
sindsdien veel samen gezeild. Natuurlijk met Festina Lente,
die in in de Nieuwe Meer lag voordat we naar Rotterdam
verhuisden. We zijn er eens mee naar Friesland gevaren en
hebben meerdere malen Friesland doorkruist (waarbij we
boot op de heen- en terugreis op de trailer zetten).
Ook hebben we meerdere malen samen het Wad verkend in
een gehuurde Cornish Shrimper. Joep heeft in Rotterdam een
andere watersport ontdekt en roeit nu bij Nautilus.
Marjon is 'maat' op skûtsje De Gudsekop en in opleiding om
schipper te worden.

Marjon

Wie zijn we verder? Joep is geboren in '75 in Badhoevedorp en heeft daar tot
onze verhuizing naar Rotterdam gewoond. Hij werkt nu bij DORC in Spijkenisse,
waar hij apparatuur voor oogchirurgie maakt.
Marjon is geboren in '74 in Brabant en is via Den Haag in Rotterdam beland. Ze
adviseert MKB-bedrijven over duurzaam ondernemen vanuit Stichting Stimular.
In 2010 werden we enthousiast voor een Rotterdams Klushuis.
April 2011 kregen we de sleutel en gingen aan de slag. We deden bijna alles
zelf. Joep zegde z'n baan op en kluste fulltime.
Marjon deed veel uitzoekwerk en hielp in de weekenden. Anderhalf jaar later
waren we zo ver dat we goed konden wonen in ons kluspaleis.
De Flying Arrow is overigens al veel eerder naar Rotterdam verhuisd. Die heeft
tijdens het klussen aan het plafond gehangen.

Op zaterdag 21 juni verzorgden we weer de
jaarlijkse B.B. bij de WSVR. aan de plas, het
weer was goed dus Marian en ik hadden er
zin in.
Marian deed boodschappen met Herma bij
de Sligro en de verse spullen haalden we op
de markt. Ja en dan ga je alles voorbereiden
in het kleine keukentje!
Weet dat dat een hele klus is en erg woekeren met de ruimte, maar het lukt elke keer
opnieuw.
We maakten weer lekkere salades en spiesjes en schaaltjes met olijven en tomaatjes,
ook een beetje gezond hoort erbij toch.
Alles buiten op tafels gezet, zodat het er weer leuk uit zag.
Wat dit jaar opviel, dat vooral de “Ouwetjes” van de partij waren, veel jonge
mensen afwezig.
Geen probleem, want het bleek een erg leuk gezelschap en iedereen was heerlijk aan het genieten, en daar gaat het toch om nietwaar!
Het weer bleef goed, dus alles kon buiten gebeuren.
We kregen complimenten, nog bedankt en graag gedaan.
Marian en Hansa.

6 juli, haringparty!

Waarom WSVR? We waren er snel uit dat we Festina Lente dichtbij wilden
hebben om makkelijk zo nu en dan een uurtje het
water op te gaan.
Joep
Eerlijk gezegd heeft Joep gewoon gegoogeld op
"zeilclub Kralingse Plas" en kwam uit op de WSVR.

de “vaatjes” zijn geschonken
door:

Maar na het kennismakingsgesprek waren we er
zeker van dat we goed zaten.
Gezellig, goede sfeer, en we voelden ons welkom.

Nico Wensveen
familie Oonk
Petra van Lange
Bob van Persie
Jan Wagner

Marjon Olijdam
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Klaverjassen op de WSVR!
Wim Jacobs, lid (sinds 1950!) en erelid!
Hierbij een eerste deel van Klaverjassen.
Het is kennelijk van deze tijd dat er zo weinig interesse is voor spelletjes spelen onder
elkaar (behalve digitaal), jammer want o.a.
klaverjassen is een gezelschapsspel.
Bij de WSVR dat is dat nog steeds zo , bijna
iedere middag zit er wel een ploegje te
klaverjassen.
Vanuit deze ploeg wordt er met Kerst en Pasen een klaverjastoernooi georganiseerd. Dan pas zie je dat klaverjassen een gezelschapsspel is. Goede en
minder goede spelers spelen met elkaar en er mag gelachen, gepraat en een
drankje gedronken worden (Bij bridgen ten strengste verboden).
Er worden fantastische prijzen ingekocht zodat men toch wel z’n best moet
doen om een leuke prijs te winnen. Hoofdprijs met Kerst een “kalkoen” en met
Pasen een mooi “Paasei” plus nog vele andere mooie prijzen. Met Pasen krijgt
een ieder zelfs een doos eieren extra.
Jammer genoeg loopt het animo een ietsje terug, maar met wat meer lobbyen
hopen we op wat meer spelers.
Er wordt mij nogal eens gevraagd naar een spelregelboekje, maar die heb ik
nog nooit gezien, wel wil ik proberen beknopt de regels uit te leggen.
Klaverjassen wordt gespeeld met vier personen, twee tegen twee; ”maten
“geheten ( bij bridgen heten ze “partners”).
Er wordt gespeeld met 32 kaarten in vier kleuren (klaver . schoppen {zwart}
r uiten en harten {rood}. Elke kleur kent 8 kaarten t.w. Aas (11)waarde punten)
heer(4) vrouw (3) boer(2) tien(10), negen,acht en zeven kennen geen waarde.
Troefkaarten kennen een andere waardering t.w. boer(20)kaart 9 heet Nel (14)
aas(11) tien (10) heer (4) vrouw (3), de acht en zeven hebben geen waarde
alleen als troefkaart. Troefkaarten gaan altijd boven de” normale” kaarten.
Bij troefkaarten is het ook zo, als er een troefkaart in het spel ligt moet !! de volgende speler er altijd overheen (indien mogelijk).
Bij het begin is er schrijver die de punten notuleert, de speler links van deze
schrijver begint de kaarten te schudden en uit te delen (meestal 4 tegelijk), van
de overgebleven kaarten (van de 52) trekt men de troef en de speler naast de
gever begint aan te geven of hij wil spelen (aannemen zegt hij dan) of wil
passen (niet spelen) bij passen gaat de beurt naar de volgende speler enz.
-10-
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René Verkerk
Ik ben René Verkerk en sinds voorjaar 2013 lid van de WSVR.
Ik ben geboren Rotterdammer en woon nu in Capelle aan den IJssel met mijn
jongste nog studerende zoon Wessel.
Vanaf mijn jeugd zeil ik. Met open bootjes op de Hillegersbergse voorplas en met
mijn ouders op zee.
De laatste 15 jaar zeilde ik Laser bij de RZV. Ik ben overgestapt naar de WSVR
nadat ik in 2012 met de H boot aan de najaarsserie van kajuit eruit heb meegedaan en toen geproefd heb van de gezellige en gemoedelijke sfeer op de WSVR.
Daar heb ik nog geen dag spijt van gehad! Ik voel me thuis en heb er veel nieuwe vrienden bij gekregen. De gezelligheid van de vrijdagavonden is altijd weer
een mooi begin van het weekeinde.
Samen met mijn oudste zoon Emiel zeilen we fanatiek mee met alle evenementen voor de kajuitboten. Ook voor de minder fanatiekelingen en open boten is dit
een leuk evenement. Dus meld je gerust aan. Maakt niet uit waarmee, als ‘t maar
drijft en zeilt.
Na afloop een biertje en lekker samen eten in het clubhuis, wat wil je nog meer?

Wordt er gespeeld, komt de speler na de gever met een kaart op tafel en loopt
elke speler de kleur van die kaart bij. Heeft een speler die kleur niet dan moet
hij/zij troeven en als een andere speler ook niet troeft is die slag voor hem en
komt vervolgens met een nieuwe kaart op tafel. Totdat alle (32)kaarten uitgespeeld zijn en er geteld gaat worden. Gangbaar is dat de aannemer zijn kaarten
telt en moet zijn totaal meer zijn dan 81 punten, zo niet dan is hij\zij nat.
WORDT VERVOLGD ... .

's Zomers vaar ik de boot naar Zeeland en heb ik een paar weken vakantie op de
de Grevelingen. Prachtig water, maar niet voor het hele jaar. Ik zie mezelf echt
niet elk weekeinde op en neer karren naar Zeeland en dan ook nog alles hier
missen? Nee, na de vakantie vaar ik altijd snel weer terug naar ons kleine plasje.
Emiel en ik gaan deze winter 2014-2015 voor het eerst aan de Grevelingencup
deelnemen. Samen met Gerard en Casper van Drunen. Ik ben erg benieuwd hoe
dat zal verlopen.
Mochten we winnen, dan dragen wij die overwinning op aan Sjerp Noorda.
Zijn laatste wedstrijd was daar en sloot hij winnend af.
In het weekeinde slaap ik regelmatig aan boord. Het voelt een beetje als vakantie
als je niet naar huis gaat. Het zou leuk zijn wanneer meer leden dat zouden doen.
Een beetje leven op het steiger en bij het ontbijt, maakt het nog leuker om te
blijven.
Sinds een paar maanden mag ik van het bestuur in een werkgroepje meedenken
over het Meerjaren Onderhouds Plan (MOP). Dat doe ik graag omdat het goed
is wat terug te doen voor de vereniging waar ik zo veel plezier beleef.
En we moeten bezig zijn met de toekomst van de club.
Er is veel onderhoud nodig willen wij over 10 jaar nog net zo kunnen genieten
aan de plas.
Ik bedank iedereen voor zijn en haar vriendschap, luisterend oor, humor en hulp.
Ik hoop daar nog heel veel jaren plezier van te hebben.
Ik hoop dat je er wat mee kunt.
Groetjes, René.
-54-
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Havenzaken 2014

Marc Wielders

We vroegen onze havenmeester Marc Wielders
om een terugblik op 2014, maar deels ook vooruit
kijkend naar 2015 en verder.
MOP
Allereerst natuurlijk het Meerjaren Onderhoud Plan
(MOP) . Al lang was duidelijk dat groot onderhoud
hard nodig is, het opstellen van een onderhoudsplan is wel erg veel gevraagd van ‘alleen’ onze
havenmeester, hij zou dan naast gezin, een full time
baan en het havenmeesterschap ook deze ‘klus’
erbij krijgen.

Emiel Verkerk
Hallo, mede zeilliefhebbers ik ben Emiel Verkerk en ben 25 jaar. Ik woon samen
met mijn vriendin in Rotterdam Hillegersberg en ben werkzaam als controleleider bij het accountantskantoor KPMG. Ten tijden van schrijven van dit stuk werk
ik hard aan het afronden van het laatste theoretisch vak van de post doctorale
opleiding tot Register Accountant (RA).

Begin 2014 is daarom een MOP-commissie ontstaan uit een groepje leden,
Rene Verkerk, Gerard van Drunen, Wolter Nijenhuis (en Marc zelf natuurlijk) ter
ondersteuning van de havenmeester. Zij zijn een aantal zaterdagochtenden met
veel kennis van zaken bezig geweest met inventariseren van de werkzaamheden (plus een grove schatting van de kosten) en het opstellen van een meerjarenplan, het MOP, met enige trots door onze voorzitter uitgereikt tijdens de
najaars-Algemene Leden vergadering.

Nu bijna drie jaar geleden hebben mijn vader en ik voor het eerst meegedaan
aan de vrijdagavond wedstrijden. De open sfeer, saamhorigheid en vooral het
lekkere eten is iets wat ons het gehele winterseizoen is bij gebleven.
Het heeft ons dusdanig enthousiast gemaakt dat wij juist daarom bij WSVR lid
zijn geworden!
Afgelopen jaar heb ik deelgenomen aan de “Gouwe Ouwe” commissie en heb ik
mij voornamelijk bezig gehouden met de vergunning aanvraag (met begeleiding
van Stieneke Wielders) en de financiële begroting.
Mijn grootste hobby is zeilen en doe dit het liefst zo vaak mogelijk. Daarom
doen mijn vader en ik met de Limax aankomend winterseizoen mee met de
Grevelingen Cup 2014-2015.
Als ik niet op het water te vinden ben zit ik op mijn racefiets.
Ik vind het heerlijk om toertochten te maken zoals de Joop Zoetemelk Classic
en Amstel Gold Race.

Zoals al tijdens die ALV werd gezegd, het MOP is een ‘levend’ document, er kan
geschoven met werkzaamheden, leden zelf wordt verzocht mee te denken en
vooral met (wel enigszins uitgewerkte) ideeën te komen.

Ik hoop bij WSVR een fantastische tijd door te maken, wedstrijden te houden
met zeilmaten zowel op het
water als aan de (Karaoke) bar ;)

In 2014 al gedaan
Een aantal taken is in 2014 al uitgevoerd, zo zijn stelconplaten gelegd, is bescherming tegen de beschoeiing voor de kraan geplaatst, werd de jollensteiger
gerepareerd en het terrein deels van nieuw grint voorzien.
Nog voor de Gouwe Ouwe 2015, zo rond maart/april, worden de steigers
rondom het clubhuis aangepakt, de kraan WSVR-groen geschilderd, en wordt
een 2e lading grint uitgereden.
Waar mogelijk worden de werkzaamheden in samenwerking met de leden uitgevoerd, maar sommige klussen vragen veel tijd of expertise of zijn onveilig en
lastig te verzekeren; zo wordt het schilderen van het clubgebouw (gepland voor
2015) uitbesteed, zeker kostbaarder maar omdat werken ‘op hoogte’ risico met
zich meebrengt is gekozen voor de veilige/verantwoorde manier!

En te genieten van het altijd
bruisende verenigingsleven.
Wellicht tot op het water of
ergens aan wal!
Emiel Verkerk MSc

Vrijwilligers
In 2014 is gepoogd de functie ‘assistent havenmeesterschap’ vorm te geven,
ondanks veel inspanning is dit experiment door onvoldoende draagvlak beëindigd.
-12-
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Floris-Jan Tessensohn

Te vaak onopgemerkt wordt veel meer werk verzet dan we beseffen, de banken
rondom het clubgebouw, de vlaggenmast, zonder ook maar iets te vragen staan
ze elk voorjaar weer glanzend in de lak op ons te wachten, is het gras gemaaid,
de hellingbaan schoongehouden, het slot van het hek weer eens gerepareerd, de
vuilcontainer wekelijks buiten en weer binnen gezet, teveel om op te noemen.
Zonder alle vrijwillige hulp en inzet zou het havenmeesterschap vrijwel onmogelijk zijn!
En het hellingen: er staat altijd weer iemand klaar de boten met veel kennis van
zaken op de wal en weer terug het water in te krijgen. Soms ook wordt aangehaakt bij de VZOD, een aantal booteigenaren huurt gezamenlijk een kraan waarmee de grotere schepen door de lucht op hun plaats gezet worden.

Mijn naam is Floris-Jan Tessensohn.
Ik ben getrouwd met Petra en heb 2
dochters (13 en 9 jaar oud). Sinds
vorig jaar ligt mijn boot hier in de
haven. Mijn boot is een Skarl, een
open bootje van ongeveer 6,5 meter.
Ik zeil al van kinds af aan. Eerst in
een piraat en via een flying junior,
kreeg ik diverse kajuitzeilbootjes.
Daarmee heb ik met veel plezier op
de Friese Meren gezeild.
Na enkele jaren zonder boot, vond ik het weer tijd om mijn hobby op te pakken en
ben ik op zoek gegaan naar een leuk bootje voor het gezin en een leuke haven.
Helaas heb ik door mijn werk dit jaar weinig tijd gehad om te zeilen, maar daar
gaat hopelijk volgend jaar verandering in komen. Mede doordat mijn jongste
dochter op zeilkamp is geweest en nu haar eigen Optimist heeft.
Dus waarschijnlijk zien jullie ons volgend jaar weer vaker in de haven!
Floris-Jan Tessensohn

Waterperikelen
De waterkwaliteit van de Plas liet veel te wensen over, zichtbaar aan de viezigheid op onze boten en, vooral rond het hellinggat, wat een stank… en wat een
bergen stinkende en rottende waterplanten zijn er uit de haven geschept !
Elders in dit jaarboekje vindt u een uitgebreide beschouwing over de blauwalg en
de woekerende waterplanten.
In 2015……..
* Zie de nieuwe vitrine naast het hek (verlicht!) niet over het hoofd, er is veel leuke en praktische informatie te vinden over onder meer evenementen, gebruik van
de kraan, het parkeerbeleid, de havenindeling.
* uiterlijk 2 weken voor de Gouwe Ouwe, dus voor zaterdag 18 april moeten de
boten in het water liggen, de zaterdag er na, op 25 april, ruimen we met elkaar
het terrein op zodat we het nieuwe vaarseizoen, te beginnen met de GO, weer
schoon en fris ingaan.

Ria v.d. Ende

Interview en verslag door Annelies Weggeman

“In de 70e jaren was ik een tijd lid
van de vereniging. Daarna kwam ik
zo nu en dan "buurten" en vorig
jaar werd ik donateur.
In augustus heb ik de boot van
Berend en Ineke overgenomen en
na bijna 40 jaar weer lid van de
vereniging geworden!!
Ik heb het prima naar mijn zin met
een mooie boot, gezellige vereniging en leuke buurman. !!
Ria v d Ende”

Terrein deels voorzien van nieuw grint ! Eric Smeele en Chritiaan v.d. Wolf
aan de rol terwijl Jan Smeele, de toestand observerend, even uitrust!
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Lex Welter
Graag stel ik mij voor: mijn naam is Lex
Welter, en de voornaam is voluit
Alexander.
Geboren op 5 juni 1954 te Rotterdam
en getrouwd met Mariet die tot haar
pensionering in 2013 werkte als verpleegkundige in het Erasmus MC. Zelf
werk sinds 1989 bij de ING Bank in
Amsterdam op de afdeling Corporate
Human Resources, vroeger genaamd “
personeelszaken”.
Onze zoon Michael zeilt bij de Stichting
Plons en gaat komende zomer 2015
zeilen bij de World Special Olympic Games in Los Angeles. Daar zal hij zeilen in
een Flying Junior en het is daarom dat wij een gebruikte FJ hebben aangeschaft. In 2014 ben ik donateur geworden van de WSVR. Bijna tegelijkertijd heb
ik het lidmaatschap aangevraagd.
Graag wil je als ouder iets terugdoen voor de vereniging, de WSVR, waar de
Stichting Plons een zo warm “thuis” vindt aan de Kralingse plas. Zelf ervaren wij
dat aan den lijve wanneer wij op zondag aanwezig zijn op de WSVR wanneer
Michael met Plons zeilt.
Lex Welter

Martin

Michel
-1410-

Spica
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Martin & Michel Brouwer
Hallo mede watersporters,
Even voorstellen wie wij zijn en waarom we op deze Rotterdamse plas verzeild
zijn geraakt. ‘Wij’ zijn Michiel Brouwer en pappa Martin Brouwer en sinds medio
2014 aspirant lid bij WSVR.
Michiel is 35 jaar een heeft een licht verstandelijke beperking. Werkt bij twee
verschillende garagebedrijven als algemeen medewerker.
Pappa Martin is 64 jaar en bouwt af naar zijn pensioen als beleidsadviseur ruimtelijke ordening bij een waterschap. Heeft altijd gevaren, zowel beroepsmatig als
privé, dus een bootjesman.
Waarom dan lid worden bij zo’n zoetwaterclub vraag je je af. Dat heeft alles te
maken met Michiel want die zeilt al sinds 2006 bij Plons.
Zoonlief heeft in 2014 meegedaan aan de nationale Special Olympics op het
Sneekermeer en eindigde daar samen met Michael en Foeke op de tweede
plaats.
Dat was aanleiding om te worden uitverkoren om in 2015 mee te doen aan de
internationale Special Olympics in Los Angeles, jawel we zoeken het echt hoger
op in de zeilwereld ! Maar in LA moet er wel gezeild worden in Flying Juniors en
die hebben ze niet bij de firma Plons.
Dus om daar te presteren moest er nu echt gezeild worden en niet relaxed in
een Randmeer.
Zo gezegd, zo gedaan, hebben we een tweedehands FJ’tje aangeschaft met de
fraaie naam TRUUS erop en die moest natuurlijk ook ergens liggen.
Daarom zijn wij lid geworden van WSVR om ons oefenbootje te kunnen stallen,
maar natuurlijk vooral om er lekker mee te zeilen in de tweemansformatie.
Dat hebben we het afgelopen (na)seizoen dan ook regelmatig gedaan en gaan
we in 2015 ook weer doen om op z’n minst in LA een gouden plak te
behalen……. . 
Naast een FJ bezit pappa Martin ook een leuk sloepje (een Snipa - foto op de
volgende pagina)) wat hij helemaal gerestaureerd heeft en wat er uitziet als een
plaatje.
Zeilen hebben we in ons leven veel gedaan en daarom heb ik me ook aangemeld als schipper bij Plons.
Als we weer net zo’n mooi zeilseizoen mogen beleven als afgelopen jaar, dan
hou ik me aanbevolen !
Met vriendelijke groet en een gezellig en mooi vaarseizoen toegewenst.
Martin en Michiel Brouwer
Papendrecht/Geervliet
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Daar ben ik heel erg trots en dat ik mij het hele jaar de kampioen van Kralingen
mag noemen, ook voor de WSVR is dit een mooi moment. WSVR 1,2 en 3!

“WOUT”
Toen verenigingsvlet “EUS” echt niet meer te repareren was is
besloten deze te vervangen door een nieuwe, of eigenlijk, door
een casco. Met veel kennis en liefde voor het vak is de vlet
door een aantal leden opgebouwd en geworden tot wat ze nu is, een plaatje!

Op naar het volgende fantastische seizoen!
Robert de Winter (Whistler)

Op onze website is een prachtige fotoserie (fotograaf: Jan de Kreek) van dit
karwei te vinden.
Zaterdagmiddag 17
april 2011 is de
“WOUT” , genoemd
naar de ‘voorman’
van deze grote klus,
feestelijk te water
gelaten.

De tewaterlating van “Wout”
op Zaterdag 17 april 2011

De vlet wordt onder
meer gebruikt bij
evenementen, om
met gasten een
rondje Plas te varen,
of bij wedstrijden,
om zoals tijdens de
Gouwe Ouwe het walpubliek de gelegenheid te geven de wedstrijd vanaf het
water te kunnen volgen.
Varen met verenigingsvlet ‘Wout’ is alleen mogelijk voor leden van de WSVR die
over een geldig vaarbewijs en een vletbrevet beschikken.
Wel altijd vooraf even contact met een van de commissieleden!

Toon Mul
Mijn leven is als een spannend boek met
zeer bijzondere hoofdstukken, zo gezegd zo
gedaan mijn boek heb ik dan ook de titel
10+ gegeven.
Dat wil niet zeggen dat er alleen absolute
hoogte punten waren, diepte punten waren
er zeker.
In mijn arbeidsleven (Leisure Consultant)
heb ik het plezier beleefd om internationaal
te mogen werken en daarmee kennis te
nemen van vele culturen en gebruiken die in niets lijken met de cultuur en
gebruiken van bijvoorbeeld Nederland.
Zo ben ik meer dan 100x gevlogen richting Azie om o.a. de Thaise overheid te
adviseren op het gebied van Toeristische ontwikkelingen.
Of in China om te onderhandelen over de opzet van toeristische projecten zoals
bijvoorbeeld een kopie van de Keukenhof en Center Parcs te realiseren.
Ook als PDG van een Afrikaanse Hotel keten heeft mij geleerd om van Afrika te
gaan houden en ook ontwikkelingen in bijvoorbeeld Suriname en de ontwikkeling van het project Berg en Dal in de jungle waren een uitdagingen.
Mijn sportieve activiteiten in het leven waren gericht op rally rijden en toen dat
te duur en te gevaarlijk werd ben ik gaan catamaran zeilen met o.a. een aantal
keren de ronde van Texel. Heerlijk het opzoeken van de grenzen van kunnen
en materiaal. De laatste jaren ben ik (sportief) actief bij de Stichting Plons zoals
u waarschijnlijk bekend.
Gekozen voor de WSVR omdat de ideale combinatie is met Stichting Plons
Groet
Toon Mul
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Robert de Winter
Mijn naam is Robert de Winter
en sinds zomer 2013 ben ik
aspirant lid bij de WSVR en
eigenaar van de Whistler
(vorige eigenaar Rob Kooijmans)

LEVE DE W.S.V.R. !
MET ONZE PLAS IN IJL VERSTIL, OP INTRIL: AVONDVAL!
WAAR NU EEN RODE GLOED ZICH VLIJE.

Ik ben 47 jaar, getrouwd met
Diana en samen hebben wij
twee kinderen Stefan (18) en
Esmee (15).
In mijn vrije tijd ben ik zoveel
mogelijk op het water te
vinden.
De passie voor zeilen heeft mij een aantal jaren geleden gegrepen en sinds kort
vaar ik met een eigen boot bij jullie vereniging.
Ik ben ook actief bij Stichting Plons als vrijwilliger en als bestuurslid.
De samenwerking tussen de WSVR en Stichting Plons heeft een volwassen
karakter gekregen en dat is van wat ik heb begrepen in het verleden wel eens
anders geweest. Door open en eerlijk met elkaar te communiceren groeit er een
bijzondere samenwerking en ik probeer op mijn manier daar een bijdrage aan te
leveren.
De WSVR is een gezellige vereniging en is het afgelopen jaar een belangrijke
onderdeel geweest van mijn vrije tijdsbesteding.
In de zomer zo veel mogelijk zeilen en een biertje aan de bar met een gezellig
gesprek. In het winterseizoen samen koken op vrijdagavond is een gezellige
activiteit om de winter zonder zeilen door te komen.

MAAR WIJ GAAN NAAR BINNEN OM ONS TE VERINNEN,
OPNIEUW TE BEGINNEN!
MET ONS TESAAM; ZO VRIJ; IN WIJ GEDIJ!
OM DAN IN DE ROEP OM SOEP, MET DE HELE GROEP,
IN JUICH, OM HET ETEN TE KRETEN.
MAAR WIE KOOKT ER VANAVOND ?
IS HET CLAUDIA ?
OF STAAT GERARD DAAR AL, IN HET KEUKENHOK VANAVOND !
IS HIJ DE KOK ?
MAAR VERREK, HET STAAT AL KLAAR, ECHT WAAR!
DUS WE TOASTEN EN PROOSTEN NOG EVEN,
MAAR DAN GAAN WE ETEN, ZEKER WETEN!
MAAR ZO LEKKER HEBBEN WE NOG NOOIT GEGETEN !
OM DAN ZO VOLDAAN NAAR HUIS TEGAAN,
MET ONS EIGEN HER EN DER.
EN EEN LANG LEVE DE VRIJDAG! LEVE DE W.S.V.R.!
OM MET RESPONS IN ONS, DE WATERSPORT
TE SIEREN; TE VIEREN!

Joop v.d. Bos

Mijn echtgenote Diana vindt het ook leuk om mee te gaan en in het eerste jaar
hebben we al met heel veel leden kennis gemaakt.
De kookkunsten van Diana worden door een aantal leden zeer gewaardeerd en
ik begrijp dat er al voorstellen zijn binnengekomen dat mij dit extra punten gaat
opleveren in de kajuit eruit competitie. Dat komt mij goed uit om in 2015 in de
top drie te eindigen bij Kajuit eruit.
In september 2014 is er nog iets heel bijzonders gebeurd.
Het kampioenschap van Kralingen was een fantastisch weekend met mooie
wedstrijden. Tot mijn grote verrassing heb ik de strijd bij de kajuit boten
gewonnen (bedankt Kees Struijk en Rene Verkerk) en stond ik samen met Marc
Wielders en René Verkerk op het ere podium.
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een onverwoestbare doorzetter.

Stichting Plons is zelfs geselecteerd als Unified Sailing Team Netherlands.
Wij nemen deel voor ons land tijdens de Special Olympics World Games
2015 in Los Angeles.

Op mijn vraag aan Roel wanneer hij met
zeilen begonnen is, komt het laconieke
antwoord:
"Een maand na mijn geboorte, in een
wiegje in de Regenboog 17 ".

Tijdens dit grootste sportevent ter wereld in 2015 worden ongeveer 7000 sporters en 3000 coaches en begeleiders en 3.000 officials uit 170 landen verwacht.
Onze gastheer en gastvrouw zijn o.a: President Barack Obama en First Lady
Michelle Obama.

Roel was al vroeg bekend met stuurboord
en bakboord.
In zijn jonge jaren heeft Roel veel gevaren in allerlei type boten als bemanning
o.a. in de Regenboog van zijn vader, in
een 12 voets jol met Daan Kaggeland en
met de boeier van zijn vader, een schip
met de toepasselijke naam sextet: vader
moeder en vier jongens.

Uiteraard was dit alles nooit mogelijk geweest zonder de hulp en gastvrijheid
van de W.S.V.R. Wij vanuit Stichting Plons zijn hiervoor dan ook zeer dankbaar.
De samenwerking tussen Stichting Plons en de Watersport Vereniging Rotterdam die is ontstaan op dit prachtige stukje Kralingse Plas is uniek en wordt
zelfs door het Koninklijk Nederlands Watersportverbond omschreven als een
voorbeeldfunctie voor de integratie van valide en minder valide watersporters in
Nederland.

Roel Veldhuizen,

Tijdens de oorlog was Roel niet in
Nederland.
Dit was voor Roel geen prettige periode. Maar bij terugkeer in Nederland werd
het wedstrijdzeilen weer opgepakt met o.a. neef Cees Veldhuizen bij velen bekend met de Valk Tikoes, wat veldmuis betekent.
Roel kreeg zo de smaak te pakken van Valk zeilen dat hij ook een Valk kocht,
jammer genoeg voor Roel moest er direct een nieuwe bodem onder.
Samen met Hein de Goederen werd deze klus vakkundig geklaard.
Met Hein heeft Roel in de Regenboog 17 veel prijzen gewonnen en is zelfs Nederlands kampioen geworden in Akersloot.
En vergeet niet de prijzen behaald met de boeier.

Onze koers is
uitgezet en wij
nodigen u van
harte uit om
‘mee te varen’
langs
onze klippen van
ontwikkelingen,
ambities en
uitdagingen.

Met de familie de Goederen had Roel een warme relatie. In de zomer ging hij
met de Valk achter de Regenboog en de wedstrijdvelden af. Helaas voor Roel
ging Hein het grote water op met de Pro-Motion, maar niet getreurd, iedere Regenboogzeiler kende de kwaliteiten van Roel en al gauw was hij bemanning bij
Gerrit Beck.
Dat was een uitstekend zeiler maar met een handicap: hij draaide skekkies .
Roel heeft wel verteld hoeveel plaatsen dat scheelde.
Op een bepaalde leeftijd kreeg Roel te horen dat hij nu toch eens aan zichzelf
moest gaan denken: "Koop een polyester kajuitboot " en Roel zeer volgzaam,
kocht de Anne en bracht er menige vakantie op door.

Alvast namens deelnemers,
ouders, verzorgers, vrijwilligers
en bestuur;
Welkom aan boord bij Stichting
Plons!

Herma Schriel
Commissaris Aangepast Zeilen
namens de WSVR

Roel is als teamlid op het startschip van de Spa -regatta zeer bekend geworden,
maar tevens, je gelooft het niet, Roel was de Kok aan boord.
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Welkom aan boord bij Stichting Plons
Het is alweer meer dan 10 jaar geleden dat stichting
Plons kwam aanmeren bij de W.S.V.R. en in die tijd is er
een hoop gebeurd. Rond 2004 was er namelijk geen mogelijkheid in Rotterdam voor mensen met een beperking
om op een laagdrempelige wijze te genieten van wat ons allemaal bindt; de watersport!
Gelukkig was er een ligplaats beschikbaar bij de W.S.V.R. en ook van de walfaciliteiten kon gebruik gemaakt worden en als snel bleek het zeilen erg goed
aan te slaan bij deze bijzondere groep watersporters.
Begrijpelijk, want de lat ligt minder hoog dan bij andere sporten en varen is een
heel avontuur! Samen plezier maken op het water staat dan ook voorop bij
Plons. Maar we stimuleren deelnemers met een beperking ook om hun mogelijkheden te ontdekken. De één geeft het vasthouden van een helmstok of een lijn al
het gevoel een aardige kapitein te zijn.
Met de ander kunnen we een stapje verder gaan. In beide gevallen vergroten
onze deelnemers hun gevoel van eigenwaarde. En dat weten ze zichtbaar (en
hoorbaar) te waarderen.
Onze watersportactiviteiten bieden wij gratis en zonder kosten aan. Ook voor
kleding en andere zaken die nodig zijn voor het zeilen is gezorgd.
Vandaag de dag hebben wij een actieve pool van meer dan 100 vrijwilligers en
een gesponsorde vloot van 4 zeilboten en 1 rescueboot. Hiermee bieden we
jaarlijks meer dan 1000 deelnemers met een beperking op de Kralingse Plas in
Rotterdam een onvergetelijke tijd in een relatief veilige omgeving.
Sinds 2010 is er een meerjarig traject ingezet ter ontwikkeling van het wedstrijdzeilen voor lichamelijk gehandicapte sporters in samenwerking met het Nederlands Paralympisch Zeilen. [NOC-NSF -Delta LLoyd kernploeg]
In 2013 zijn wij tevens gestart met opleidingen voor zeilers met een verstandelijke beperking om het wedstrijdzeilen voor deze doelgroep te ontwikkelen en
Olympische deelname op regionaal, nationaal en internationaal niveau mogelijk
te maken.
En met succes! Zo hebben wij in 2014 deelgenomen aan de Special Olympics
Nationale Spelen in Friesland en Barcelona, met respectievelijk een zilveren en
bronzen medaille en hebben wij zelf op de Kralingse Plas het allereerste “Open
Nederlands Kampioenschap Unified Sailing” georganiseerd met 12 deelnemende teams uit Nederland en België.
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Er wordt nog over gesproken omdat Roel verschillende exquise gerechten kan
bereiden.
Aan dit alles kwam een eind toen de boten
verkocht werden, maar geen nood er was
nog iemand met een Valk die de kwaliteiten
van Roel zeer goed kende en zo belandde
Roel bij Cock Bijkerk aan boord van de Valk
674. Samen wel 150 jaar oud maar zeilen
deden ze als jonge goden.
De Gouwe Ouwe en de vrijdagavonden zullen wij ons lang blijven herinneren.
Roel is niet meer actief als zeiler, maar de
WSVR gaat hem nog altijd zeer aan het hart. Al geruime tijd doet hij de inventarisatie van de bar en vult deze aan, hij is een gewaardeerd lid bij de wedstrijden.

Gerard de Graaff

Jan Smeele

Onmisbaar voor de haven en het terrein
In “Havenzaken” (blz. 12) wordt al gewag gemaakt
dat veel werk in de haven en op het terrein wordt
verricht door een aantal vrijwilligers zonder daarbij
namen te noemen ! Evenwel zonder afbreuk te
doen aan al die andere vrijwilligers wil ik toch wel
één naam te noemen: Jan Smeele
Want wie zorgt elk jaar dat in het voorjaar de
bankjes en de vlaggenmast er weer glanzend in
de lak staan ? Juist !
Met of zonder zoon Eric altijd zijn hulp bij het hellingen; vakkundig met lier en kraan, het afspuiten.
Opruimen van spullen die door gebruikers maar al
te vaak zorgeloos worden achtergelaten (wat hem
overigens mateloos ergert). Jan ruimt het op !
Kortom … allerhande klusjes, groot en klein met
raad en daad. De WSVR mag zich gelukkig prijzen
met zo’n vrijwilliger !!
Jan de Kreek
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Blik op 2014: wedstrijdcommissaris Casper van Drunen
Allereerst, Casper is ontzettend blij met alle mensen die het mogelijk hebben
gemaakt de wedstrijden en evenementen te organiseren; mocht je bij een volgend evenement mee willen helpen, bel of mail dan even!

afgeschermd door waterplanten. Zo zullen weer blauwalg-slaapcellen kiemen.
Bij dit laatste speelt ook licht een belangrijke rol. Dus overmatig maaien van
waterplanten zou dan het paard achter de wagen spannen betekenen.

Het Hoogheemraadschap wil dus eigenlijk helemaal niet al te veel maaien.
Maaien in de haven, aandoenlijk onbeholpen.

2014 begon met de voorbereiding voor de Gouwe Ouwe. Wanneer tijdens de
vrijwilligersbrunch de taken verdeeld worden heeft de Gouwe Ouwe commissie
de voorbereiding al lang in gang gezet, voor vergunningen gezorgd, de verschillende klassen uitgenodigd, overlegd met buurverenigingen, inkoop / EHBO/
rescue geregeld, teveel om op te noemen, tot aan parkeerwachterhesjes is
gedacht!
Dankzij alle vrijwilligers is het weer een prachtig zeilevenement geworden, met
wat erg weinig wind op de zondag, de meningen over de zondagwedstrijd zijn
verdeeld, maar weet dat het contraschip heeft genoten, nog nooit zoveel klassen
door elkaar heen zien finishen!
Uitslagen en verhalen van een aantal deelnemende klassen zijn verderop in dit
boekje te lezen, foto’s en film staan op de website.

Ik ben bang dat het voorlopig niet meer goed
komt. Er zijn algensoorten (goudalg) die
blauwalg veteren, maar door het schrale water zal die goudalg bij ons ook niet kunnen
gedijen.
We moeten maar hopen dat men elders hiervan leert. Ook hoop ik dat wie dit jaarboekje
over twintig jaar leest, glimlacht om het probleem dat dan achter de rug is.

Bijzondere gasten op het
terrein van de WSVR !
schildpad

Kajuit Eruit werden weer heel goede vrijdagavonden; zeilen en daarna gezamenlijk aan de maaltijd, om beurten bij Ed op de KZC en bij de WSVR, verzorgd
door vrijwillige koks.
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De waterplanten
Vóór de grote ingreep groeiden er nauwelijks waterplanten. Er kon niet genoeg
licht tot de bodem doordringen. Maar door de zandlaag werd het water helder
met een doorzicht van twee tot drie meter. Fantastisch voor de explosieve groei
van waterplanten.
De Kralingse plas is helaas daardoor voor de watersport op sommige plekken
nauwelijks geschikt, behalve in winter en voorjaar (de drukbezochte Gouwe Ouwe zeilwedstrijden zijn eerste weekend mei en dus nog op tijd). Op zich werd
verondersteld dat de welige groei van waterplanten de enig juiste methode zou
zijn om de Cyanobacteriën ("blauwalg") tegen te gaan.
Waterplanten zoals fonteinkruid groeien erg hard en binden veel voedingsstoffen
waar blauwalg van had moeten leven.
Zo bezien, zou je blij moeten zijn met heel veel waterplanten in het water en
moet je die vooral niet gaan maaien of bestrijden. Watersport is dan helaas niet
meer mogelijk, alleen voor boten met sterke motor.
De doelstelling voor de Kralingse plas was om de concentratie voedingstoffen
terug te brengen. Dat gebeurt uiteraard vooral met nitraatmesten wanneer de
waterplanten die aan zich binden.
Ook is de concentratie van fosfaat is wat gereduceerd.
Doordat de voedings-stoffen omlaag gaan kunnen er minder algen in water gaan
groeien en blijft de plas helder.
Door het heldere water valt het licht op de bodem van de plas waardoor er waterplanten kunnen kiemen.
De ontwikkeling van waterplanten zorgt er op haar beurt weer voor dat de voedingsstoffen in het zomer seizoen zijn vastgelegd in die plantjes en dus niet beschikbaar zijn voor algen, daardoor blijft de plas helder en blijft de woekering van
waterplanten doorgaan.
De watersport komt soms bijna de haven niet meer uit. Bovendien heeft de
verdwenen oude blauwalg nu plaatsgemaakt voor een veel vervelender en mogelijk hardnekkiger en gevaarlijker soort. Om het probleem structureel op te lossen moet de hoeveelheid fosfaten gereduceerd worden. Dat is bijna onmogelijk
omdat ze met kwelwater uit de bodem komen.

Komt het ooit nog goed?
De giftige blauwalg zal voorlopig niet meer verdwijnen. De waterplanten zullen
nog wat harder gaan groeien als de laatste restjes onbedekte bodem ook nog
een zandlaag krijgen. Maaien is nauwelijks een remedie. Het Hoogheemraadschap stelt ook nog dat het te veel verwijderen van waterplanten zal kunnen
resulteren in een bloei van blauwalgen omdat voedingsstoffen te weinig worden
vastgelegd in waterplanten en er nog meer licht op de bodem valt, niet langer
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Zo af en toe was er wel een gemis aan vlaggen of een onvindbaar startmachientje, gelukkig lag er dan ergens nog wel een gewone toeter aan boord en
voldeed ook een keukendoek als afbreeksein!
Inmiddels zijn nieuwe vlaggen aangeschaft en is beloofd het startmachientje op
zijn plaats te laten staan.
En: meedoen is belangrijker dan winnen.
Het Randmeer-Valkenevenement met stralend weer dit jaar! Zie het verslag
en de uitslagen van ‘het Valkennest’.
Veel WSVR zeilers namen deel aan wedstrijden in het land, waaronder de
Grevelingencup, de diverse klassenwedstrijden, teveel om op te noemen.
Ook de prestatie van Stichting Plons is het vermelden waard, zij zijn met een
bronzen medaille en een 4e plek uit Spanje thuisgekomen!
Veel leden weten niet dat WSVR deelneemt aan de Stichting World Port
Sail, De Stichting World Port Sail (WPS) is in 2005 opgericht met als belangrijkste doel het bevorderen van het wedstrijdzeilen in de regio Rotterdam, in het
bijzonder het jeugdzeilen.
De stichting vertegenwoordigt 5 Rotterdamse watersportverenigingen waaronder de WSVR. De andere zijn: KR&ZV De Maas, de RZV, de KZC en Aegir.
WPS organiseert jaarlijks in het derde weekend in oktober het Nederlands
Clubkampioenschap Teamzeilen (NCKT) in de Maashaven.
Sinds 2012 werken de verenigingen ook samen op het gebied van jeugdzeiltraining en -selectie. Dit gebeurt onder de noemer Team Rotterdam.
De Stichting WPS heeft ambitieuze plannen: in 2015 zouden nog twee schepen van het type Maxfun 25 aangeschaft moeten worden.
Samen met de twee reeds aanwezig Maxfuns van de KR&ZV De Maas wil men
op de Kralingse Plas een Match- en Teamzeilprogramma opzetten voor alle
watersportverenigingen in Rotterdam en omgeving.
In 2014 is al geëxperimenteerd met Matchraces in de avonduren.
Dit is goed bevallen en zal in 2015 worden uitgebreid.
In de maand mei 2015 wordt er een verenigingscompetitie gehouden met een
finale in het weekend van het Skûtsjesilen.
Dus let u op de mededelingen hierover.
Lijkt het je leuk deel uit te maken van het WSVR-team neem dan contact op
met de wedstrijdcommissaris, Casper van Drunen
Interview met Casper van Drunen en
Hugo Maarleveld (m.n. over de Stichting World Port Sail)
door Annelies Weggeman
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Gouwe Ouwe
De Gouwe Ouwe schijnt een prachtig evenement te
zijn en het is voor ons een thuiswedstrijd, dus dat
willen we graag meemaken. Op 5 mei rijden we
’s ochtends naar Kralingen. Het is behoorlijk fris,
maar dat mag de pret niet drukken.
Bij aankomst blijkt dat de Rotterdammers van de
WSVR wel weten hoe je een evenement als deze
moet organiseren. Het loopt allemaal gesmeerd met
het kranen en de boot ligt snel te water.
Na een kopje koffie in het gezellige clubgebouw is
het tijd om het Talentenjacht op te tuigen.
Er zijn 23 valken aanwezig, dus dat belooft wat!
Er is een standaard startlijn voor het clubgebouw, die of het nou oosten- of westenwind is gebruikt wordt. Ik ben blij dat het, met de wind zoals die dit weekend
is, toch een soort in-de-winds starten is. Het is namelijk druk genoeg met 23
boten. De eerste start liggen we naast de startboei met een stuk of 6 boten
boven ons die er graag tussen willen, maar die ruimte geven we uiteraard niet
weg! We weten het gaatje dicht te houden en zijn behoorlijk goed weg.

We moeten 3 rondjes over de Kralingse Plas met boeien in de luwte en enorme
draaiwinden.
Het is absoluut niet makkelijk, maar we weten toch ergens in de middenmoot te
eindigen. Na de lunch opnieuw een leuke strijd waarin blijkt dat we de eerste 2
rondjes weinig geluk hebben in de draaiwindenloterij. Het derde rondje hebben
we de focus teruggevonden en maken we een paar goede slagen, waardoor we
weer behoorlijk bijkomen. Het resulteert de eerste dag in een 12e en 14e plek
en daar zijn we, gezien de eerdere resultaten, hartstikke tevreden mee.
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Door de zandbodem is het water helder geworden en dat heeft grote gevolgen
gehad. Vooral als de zon hoog staat, vanaf eind mei - eind juli, gaat het hard,
omdat de zon dan meer van boven in het water schijnt en er ook minder licht
wordt weerkaatst. Veel licht bereikt nu door het helderder water de bodem.
De nieuwe Kralingse blauwalg groeit bij lagere concentraties voedingstoffen,
omdat deze soort in staat is onder deze condities fosfaat in een soort
“slaapcellen” op de bodem van de plas te verzamelen. Blauwalgbacteriën
hebben veel licht nodig en dat licht bereikt door het helderder water nu de
bodem, wat niet kon toen het water nog mooi troebel was. Wanneer deze cellen
op de bodem in het volle licht genoeg voedingsstoffen verzameld hebben, kan
deze blauwalg in een heel korte tijd (week) tot explosieve bloei komen.
De blauwalg kan zich daarbij drijvend maken door gasbelletjes in de cellen en
zo komen er zeer grote aantallen kleine bolletjes zwevend in het water.
Die bolletjes zijn circa 0,5 mm groot en vormen een laag blauwgroene prut op
de stroming door het water.
De soort blauwalg die nu af en toe in de plas groeit, is vrij zeldzaam in Nederland, maar geeft helaas veel overlast, omdat ze schadelijke en voor sommige
dieren (vooral ook honden!) erg giftige stoffen kunnen maken. Als de wind fout
staat, drijft alles onze havens in. Fosfaten komen door de bodem omhoog met
kwelwater, het omringende Kralingse Bos ligt immers hoger dan de plas en de
zandlaag helpt daar echt helemaal niets tegen.
Door de overvloedige groei van waterplanten worden veel nitraatmeststoffen in
de waterplanten gebonden in de loop van de zomer. Een gewijzigde verhouding
van nitraten en fosfaten bevordert vaak blauwalgen groei, ook zonder dat het
fosfaatgehalte is toegenomen.
Aquariumliefhebbers weten dit al tientallen jaren en er is ook veel onderzoek
naar gedaan. Uit een aantal onderzoeken is naar voren gekomen dat blauwalgen vooral optreden bij naar verhouding lage gebonden stikstof waarden en in
verhouding hoge fosfor waarden. Let wel: het gaat dus om de verhouding tussen stikstof en fosfor, niet om het absolute niveau. Een hoge waarde voor stikstof en fosfor op zich is van minder invloed op het wel of niet optreden van
blauwalg. Het gaat dus om de verhouding tussen stikstof en fosfor. Is de verhouding gunstig voor blauwalg dan zullen hoge waarden uiteraard wel een nog
grotere groei te zien geven.
Er is bijna geen kans op blauwalg als de verhouding Stikstof/Fosfor (N:P) groter
is dan 20:1. Maar: bij deze verhouding wordt de kans op groene alg weer groter. Er is grote kans op blauwalg als de verhouding Stikstof/Fosfor kleiner is dan
5:1.
We komen niet van dit probleem af, zolang de plas helder blijft en dat zal voorlopig wel het geval zijn. In de verre toekomst als voldoende waterplanten zijn
afgestorven, een nieuwe laag met veendeeltjes van plantenresten op het zand
ligt, krijgen we weer iets van die mooie troebele oude Kralingse veenplas terug.
-43-

2014: nog wat blauwalg en héééél veel waterplanten
Afgelopen jaar 2014 was bij de onderlinge zeilwedstrijden: “Kajuit Eruit” voor de toeschouwers
op de wal iets vreemds te zien: Af en toe voer
er een boot achteruit!! De motor moest worden
gebruikt om achteruit te varen als er weer een
boot was vastgelopen in een veld waterplanten.
De woekerende waterplanten begonnen in
2014 dus ook onze wedstrijden te verstoren.
Soms liggen ook nog de havens vol dikke
blauwalg prut en zoveel waterplanten dat zeilboten en bootjes met een te zwakke motor
soms de haven niet meer uitkomen, uiteraard
tot groot leedvermaak van de ouderen op het
bankje bij de haveningang.

De blauwalgen
Blauwalgen ofwel Cyanobacteriën behoren tot de oudste organismen op aarde;
er wordt geschat dat ze al 3,5 miljard jaar bestaan. Denk dus maar niet dat je ze
na al die tijd even kunt uitroeien. Cyanobacteriën waren de eerste organismen op
aarde die zuurstof konden produceren en zo de ontwikkeling van hogere organismen mogelijk hebben gemaakt. In elk water komt van nature blauwalg voor, het
hoort daar in thuis en wordt alleen lastig als het door overmatige aanwezigheid
van voedingsstoffen en licht te veel groeit en concentraties bereikt die giftig zijn.
Het al dan niet giftig zijn, heeft ook te maken met de soort blauwalg en blauwalgen maken heus niet altijd, maar onder specifieke condities gifstoffen die uitgescheiden worden

Tijdens de borrel na de wedstrijd, onder het genot van een biertje, ontfutselen we
hier en daar wat goede tips. We hebben ons opgegeven voor het captain’s dinner. Dat blijkt te bestaan uit een grote pan bruine bonen met spek.
Niet mijn lievelingseten, maar als je hard gevaren hebt, dan lust je alles.
De volgende dag staan er opnieuw 2 wedstrijden op het programma.
De eerste start komen we een beetje in de verdrukking te liggen en duurt het
lang voor we ons vrij kunnen varen. Er zijn harde vlaagjes uit een heel andere
richting dan de steady wind, die het behoorlijk verraderlijk maken. En dan nog die
12-voetsjol die ons, ondanks overlap, geen ruimte geeft bij een benedenboei
(maar zelf vervolgens ook de boei niet rondt… heel vreemd).
Een 16e plek is het resultaat. De laatste pot zijn we tijdens de start hartstikke
goed weg. We zien zelfs Daan, die de uiteindelijke winnaar van het weekend
blijkt, achter ons wegklappen. En Hette is nog erg dichtbij als we als 5e de eerste
boei ronden. Helaas kunnen we het niet vasthouden, maar we eindigen wel als
11e. We zijn dit weekend 13e van de 23 deelnemers geworden en daar zijn we
trots op! Het was een heel interessant en leerzaam weekend.
De Gouwe Ouwe is inderdaad een mooi evenement.

De veronderstelling van het Kralingse project was dat de concentratie aanwezige
blauwalg zou teruglopen en dat het water helderder zou worden. De blauwalgsoorten (voor de fijnproevers: Microcystis en Anabeana) die vóór de ingrepen
veel voorkwamen in de Kralingse Plas zijn inderdaad verminderd, maar er is nu
af en toe een plaag van een andere blauwalgsoort (gloeotrichia echinulata) die
uitstekend gedijt bij lagere concentraties voedingsstoffen. Ook al is er een explosieve groei van waterplanten in de plas die voedingsstoffen uit het water halen,
de nieuwe blauwalg heeft daar kennelijk geen last van.
Blauwalg is een levend organisme, een bacterie die ook eigenschappen van algen heeft, ze heeft dus licht nodig, helder water helpt daarbij geweldig. Het ondoorzichtige water in een veenplas zoals de Kralingse Plas was, met zwevende
algenresten en restanten van organisch materiaal, is slecht lichtdoorlatend. Dat
remt zowel groei van blauwalg als van waterplanten.
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Gouwe Ouwe
Op 3 en 4 mei werd de 33e Gouwe Ouwe bij WSVR
op Kralingen gevaren. Zaterdag was er een lekker
windje uit het noorden en dat leverde zowaar een
heuse in de windse start op. Vrij uniek op Kralingen,
omdat er altijd pal voor het clubhuis gestart en gefinisht wordt.
De Vrijheidjes, met 5 deelnemers, behoorde tot de
kleinere klasse, maar de strijd was er niet minder om.
Ferry Batenburg, nu weer zeilend met Carlijn, nam bij
de eerste start resoluut de leiding om deze niet meer
af te staan. Vooral de kruisrakken liepen goed terwijl
de achtervolger voor de wind zeilend vaak weer dichtbij konden komen. Nico Wensveen knokte met “good
old” Jack Aarts om de 2e plaats. Michiel en Paul, varende in de gerestaureerde V 1126 werden 4e en
Rogier Boivin werd 5e.

De door de organisatie samengestelde jury kon er dit jaar niet omheen dat de
trofee toegekend werd aan Henk die ook bekend is van ons eigenste SAP en
SOP zeemanskoor.
Dit vooral vanwege zijn ongekende zangkwaliteiten en tomeloze drang tot het
zingen van weer een liedje ( ik denk minimaal 5 keer ), met plezier naar geluisterd.
Ik ga bewust verder geen
namen noemen die deze
avond door het meedoen
als solist, duo, trio en ook
iedereen met elkaar, omdat
ik zeker weet van mezelf
dat ik dan ongetwijfeld
iemand vergeet.

Dat is toch wat anders dan in de badkamer ...

Het enige wat verder kan
zeggen over deze avond is;
het kan nog steeds, gezelligheid en saamhorigheid.

De tweede wedstrijd liet een vlot uit de startblokken vertrekkende Nico zien en
kwam als eerste bij de boei. Voor de wind werd het gat door de rest dicht gevaren waardoor in het 2e kruisrak de V 1126 met een fantasie klap op de eerste
plaats kwam. In de tweede ronde kopieeërde de V 1339 deze “lef “ klap, (Carlijn
red) en kwam fier aan de leiding, terwijl Michiel en Nico voor de 2e en 3e plaats
streden. Jack 4e en Rogier 5e.

Ik spreek dan ook de hoop uit dat er dit jaar nog meer leden/donateurs hieraan
mee gaan doen of mee komen genieten, want meedoen is
geen 'must', het gaat vooral om de gezelligheid die we met
elkaar hebben.

Zondag begon met heel weinig wind, toen geen wind en uiteindelijk om 14.00
toch gestart. De baan was letterlijk de plas rond, lees vierkant en u gelooft het of
niet, we zeilden 3 kruisrakken! Knap toch?!
Nico nam de leiding, zeilde om een geweldige kluit boeiende Valken, Regenbogen, O-jollen en 16m2 heen en . . . hield wind! Hoezo Kralingen?
De rest had het nakijken, tot de laatste boei, 50 m voor de finish, toen ook hij in
een windwak verzeilde en de
V1339 nog dicht bij kon
komen.
Michiel en Paul werden
3e terwijl Rogier netjes
4e werd.
Jack was al naar huis, hij
had dit carrousel varen blijkbaar voorzien.

Nogmaals
GEWELDIG EN MOGE ER VELEN VOLGEN!!!!!!!!!!!!!!!
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Dus Gijs en Henk ben er dit jaar weer bij en ga de " strijd "
met elkaar aan, en aan alle andere leden/donateurs;
" sorrug dat je d'r bij bent " en verover zelf de trofee!!!!

Met plezier bij elkaar verzonnen, opgetekend, ingevuld, veel vergeten, opgeschreven, maar natuurlijk
eigenlijk getypt,
Martinus Jonkers

de prijs voor Henk
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Allereerst een klein stukje ontstaansgeschiedenis:
Het woord Karaoke komt uit het Japans namelijk; Kara - betekent " leeg " bijv. in
karate " lege hand. Okesutora bekent orkest . Samengevoegd betekenen deze
woorden " leeg orkest ", ofwel virtueel orkest. De Japanners die zoals bij velen
bekend, werken tussen de 10 tot 14 uur per dag.
Na het werk, onderweg naar huis word er bijna altijd een tussenstop gemaakt in
karaoke-bars cq garages om de stress van de dag van zich af te zingen.
In Nederland introduceerde Phillips de eerste meezingversterker.
Dit was in 1984. Deze werd tevens uitgereikt als prijs bij de toen zo bekende
Soundmixshow.

Op de wal speelde vrolijke muziek en omdat er dit jaar geen protesten waren reden we om 16.30 huiswaarts met de vaste overtuiging volgend jaar hier zeker
weer te komen zeilen.

In 1992 werd er door de Tros een programma gepresenteerd door Sjoukje Smit
waarbij de kandidaten een liedje in karaokestijl konden meezingen waarbij er
telefonisch op de kandidaten gestemd kon worden.
Inmiddels is karaoke weer redelijk populair door het ondertitelen van grote evenementen als de uitmaakt in Amsterdam en vele andere festivals, waardoor iedereen lekker mee kan galmen.

Karaoke W.S.V.R.
Toen het verschillende mensen ter öre kwam dat ik in het bezit ben van karaoke
dvd's en benodigde bijbehorende apparatuur, werd er geopperd om dit eens bij
de vereniging te introduceren wat in 2013 voor de eerste keer plaatsvond waarbij
Gijs met overweldigend succes de eerste hieraan verbonden trofee won.
Natuurlijk verdiende dit zonder meer navolging in 2014.
Dankzij de tomeloze inzet van verschillende mensen en de inspanningen van
Claudia Oonk kon er voorafgaand aan de feestavond een overheerlijke Indonesische uitgebreide hap neergezet worden tegen een sterk gereduceerde prijs.
Met andere woorden " Volle Bak ". Zowel tijdens het eten als de gehele avond is
er gefotografeerd door onze (huis) fotograaf Jan de Kreek welke nog steeds
terug zijn te vinden op de website van de WSVR, ongeveer 400!!!!!!!
Na de maaltijd kon het startsein
worden gegeven wat ontaarde
in een onvoorstelbaar gezellige
avond waar iedereen die dit
wilde heerlijk uit zijn dak kon
gaan.
Behalve Gijs dan, want die kon
tot zijn grote spijt zijn titel van
het voorgaande jaar niet verdedigen vanwege zijn werk (ach
ja, het blijven ambtenaren, hij
vond het zelf het ergst ).

Ferry Batenburg V1339
Vrijdag 16 januari 2014 is in grote getale afscheid genomen van Ferry Batenburg.
Ferry is oud voorzitter van de VKO en oud Nederlands kampioen. Hij werd in zijn
vrijheid naar de laatste rustplaats gebracht alwaar hij in kleine kring is begraven.
Het VKO bestuur

GOUWE OUWE
Een geflatteerde overwinning? (Of. Drijvend over de finish.)
1e Wedstrijd: een zoekend windje waar je alle kanten mee uit kon zeilen!
Daan 1e. Nico 2e, koude wind maar zon. 2e wedstrijd wat meer zon; 2à 3 NNW.
Eindelijk een wedstrijd waar ik aan zeilen toekwam! Van achter uit het veld naar
voren gezeild en er samen met Leen een wedstrijd van gemaakt. Op de finish
gepakt door Leen! Ik was niet bij de les. [Of Leen was beter bij de les dan ik]
Zondag. Zon weinig wind. Uitstel. Rond 13.00 uur de jol uit het water gehaald.
“Aad, we gaan om half twee starten!” Jol maar weer in het water, 4 boten aan de
start. De rest van het veld had de jol al ingepakt en
was al of niet huiswaarts.
Nico lag bij de start geparkeerd maar wist toch als
tweede te eindigen.
Aad Bergwerff (847).
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Gouwe Ouwe
Door Bas Mandemaker (4391)
De 33ste editie van de Gouwe Oude is achter de rug verzeild op zaterdag 3 en
zondag 4 mei. Het is weer een genoegen om daar te zijn.
Een geweldig ontvangst bij de kraan, takelen en afvoer van de trailer het wordt
allemaal goed geregeld. Gratis koffie, geweldig.
Mooie wedstrijd, maar zoals altijd op de Kralingsche plas altijd verrassend.
Tijdens de lunch is er voor ieder wat wils, broodjes ham kaas, een hamburger of
saté van BBQ. Na de middag wedstrijd een gezellig walprogramma met leuke
muziek. Lekker eten en drinken tegen sympathieke prijzen.
En voor de liefhebbers een captainsdinner.
Zondag was er gebrek aan wind, soms vlagen maar uit alle richtingen, op
verzoek is besloten toch te gaan varen.
Een bijzondere baan langs de vierhoeken van deze plas.
Allicht zaten hier kruisrakken bij. Op de finish waren vrijwel alle klassen gemengd
dat hadden wij nog niet eerder meegemaakt. Dat kan alleen maar op Kralingen.
WSVR hartelijk bedankt voor dit mooie evenement.
Bas Mandemaker (4391)

U zult merken dat het dan vanzelf steeds beter gaat. U zult zelfs een beetje
trots op uzelf zijn als we ergens hebben opgetreden en mensen blij hebben gemaakt.
Het repertoire bestaat uit bekende maar ook minder bekende nummers; vaak
zijn die verrassend mooi en toch onbekend. Het koor is heel trots op zichzelf als
het lukt om na wat oefening een refrein tweestemmig te zingen, mannen aan de
ene kant, dames aan de andere kant, meet een beetje competitie onderling.
Daarbij is het heel belangrijk dat je heel goed naar de anderen luistert, een oefening die voor meer WSVR leden ook buiten het koor van grote therapeutische waarde kan zijn.
Tot slot wil ik nog vermelden dat ik het maken van een jaarboekje een prachtig
initiatief vind van Annelies Weggeman.
Na het verdwijnen van de gedrukte VaarVoer doen we aan digitale geschiedschrijving, maar die is vluchtig en over tien jaar vast al niet meer terug te vinden. Dat misstaat een vereniging met zoveel historie….
Met dit boekje wordt het jaar vastgelegd en kunt u het
ook nog eens lekker ouderwets “unplugged” vasthouden, als tastbaar bewijs van uw lidmaatschap van een
mooie vereniging met heel veel
historie en ook met heel veel toekomst!
Nico Wensveen
(lid sinds najaar 1966)
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WSVR-koor “Sop & Sap

Uitslagen Gouwe Ouwe 2014,

Het koor werd opgericht door Rob Kooijmans om de viering van het 75-jarig clubjubileum op te leuken. Daarna is het koor blijven doorzingen. Buiten de zomermaanden wordt er om de andere woensdag gezongen in het clubhuis. Super professioneel hoeft het niet, toch wordt er af en toe mooi tweestemmig gezongen.
Vooraf koffie en bijpraten, achteraf een glaasje en een hapje.
Af en toe wordt er in een verzorgingstehuis opgetreden.
En uiteraard wordt er tijdens de Gouwe Ouwe gezongen en ook mee-gezongen.
De naam “Sop & Sap” wijst er al op dat het koor enerzijds verbonden is aan de
plas (het ruime sop) en anderzijds voor een goed geluid af en toe wat sap nodig
heeft om de kelen te smeren. Kenners weten dat de prijzen bij de Gouwe Ouwe
bestaan uit een fles Sap’s Sap, echte Kralingse kruidenbitter van kruiden die
specifiek rond de Kralingse Plas groeien; met een redelijk hoog alcoholpercentage en gestookt op het rottende eikenhout van spontaan uiteenvallende oude
zeiljachtjes.
Het repertoire kent drie belangrijke uitgangspunten: ofwel het gaat over water,
dan wel het gaat over Rotterdam, dan wel over een combinatie van die twee.
Schrijver dezes verzorgt de ondersteuning met de 51 jaar oude “Scandalli Showman” accordeon en de ritme-sectie wordt verzorgd door Piet Steehouwer.
Toen het koor twee jaar geleden wat terugliep in omvang, zijn er met wat kleine
posters nieuwe zangers gezocht en dat is heel goed gelukt, we produceren weer
heel wat geluid en de gezelligheid geeft een sterke onderlinge band. Wie ook
mee wil zingen moet zich even bij Annelies melden. U hoeft niet echt op een
hoog niveau te kunnen zingen, als er maar geluid uit komt en niet al te vals klinkt.

Vrijheid

5 deelnemers

1
2
3

1339
1536
1126

Valk

20 deelnemers

1
2
3
Sharpie

753
832
817
6 deelnemers

Hette van der Zwaag, Johan Weissenbach
Cor Visser, John Wolters
Mark van Rhijn, Frank Schelling

1
2
3
Regenboog

119
14
13
5 deelnemers

Tom Weller, Jeroen van Veen
Daan Versteeg, Erik Molenaar
Adrie Vosselman, Ron Goedhart

1
2
3

17
153
108

Hans, Gerard en Casper van Drunen

Olympiajol
1
2
3

18 deelnemers
614
Rob Wapenaar
660
Johan de Ruijter
644
Henk de Groot

Ferry Batenburg, Carlijn Cappelle
Nico Wensveen, Maaike van Slooten
Michiel Nijhof, Paul Wassink

Manfred van Munster
Derk Hoek, Niels Hoek

Zestienkwadraat 14 deelnemers
1

4394

Geert Geelkerken, Hanny Geelkerken

2

4402

Lodewijk Baas, Ruud Heisterborg

3

4391

Bas Mandemaker, Renske van Riel

Twaalfvoetsjol

12 deelnemers

1

847

Aad Bergwerff

2
3

356
789

Rini Slee
Nico Pieterman

Alle volledige uitslagen zijn te bekijken op de website : www.wsvr.nl
Evenals een fotoreportage onder
“fotos&videos” >>> “fotogalerij van Jan de Kreek”
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Redding op de Plas
Op 24 december, ‘s middags om een uur of drie belde mijn RZV-vriend Jasper
Spronk (vormgever van het boek RZV 100) mij met de mededeling dat zijn
zoon“even was gaan zeilen met een paar vrienden”, maar door de harde wind
(en mogelijk beperkte zeilkwaliteiten) aan lager wal was geraakt.
Achteraf weet ik nog steeds niet waarom hij mij belde.
“Tsja”, zo begon ik hardop denkend, “de RZV kan weinig voor je doen, maar de
WSVR en de KZC hebben altijd voor noodgevallen een clubboot vaarklaar voor
de wal liggen”.
“Heb je voor mij dan het nummer van de WSVR?” sprak de bezorgde vader
hoopvol?”
“Natuurlijk heb ik dat, maar ik kan beter zelf even bellen”
Nog geen tien seconden later krijg ik Marc Wielders aan de telefoon: “WSVR,
goedemiddag!”
Terwijl ik de situatie uitleg roept Marc al: “Nou, niks te zien hoor! Waar moet ie
dan liggen?”
“Ergens rechts van de molens!” roep ik vertwijfeld.
“Aaaah, ja daar drijft wat. O, niks aan de hand, de zeiltjes zijn naar beneden en
zo te zien zijn ze nog vrij van de wal; ik zie ze wat ploeteren met peddels.
Bel die vader maar even dat we ze daar weghalen!”
Zo gezegd, zo gedaan. Jasper: “Ha Hugo, mijn zoon heeft inmiddels de brandweer gebeld en die zijn onderweg”
“De brandweer; dat doen toch alleen Amsterdammers?!”,
antwoord ik verbaasd.
Het blijft even stil...dan wil Jasper vervolgen met een
betoog waarom die brandweer zo gek nog niet is.
Ik onderbreek hem abrupt:“Jasper, onthoud één ding:
“In Amsterdam bel je in dit soortgevallen de brandweer,
maar in Rotterdam bel je de WSVR!”
Hugo Maarleveld
Rogier Boivin in zijn vrijheid

Heb je een
boot
dan werk je je
dood …
Geen nood,
straks vaar ik
toch weer
lekker in m’n
mooie boot !
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Gerard van Drunnen
Zoekt ‘t hoger op
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Jeugdzeilen is mogelijk bij de WSVR.

Een paar jaar geleden had mijn dochter Anneroos zin om op zeilles te gaan,
Reuze interessant wat die vader van me doet maar nu wil ik het zelf kunnen!
Gelukkig organiseert het samenwerkingsverband tussen de WSVR, KZC en
VZOD jaarlijks een jeugdzeilcursus. Leuk ook is dat ze met vrijwilligers draaien
waardoor je als zeilende ouder ook zelf het water op kan en na de instructeurs
instructies mag assisteren bij de zeillessen.

Valkennest in 2014

De optimisten zijn voor de beginnende zeilers te huur,
daarnaast zijn er ook tweemans boten de cadetten en de
eenmansboot splash voor de gevorderde zeilers.

Is het Rotterdams valkennest weer in beweging. Waar de 612 dit jaar na het
NK verhuist naar Vinkeveen is er een nieuwe aanwinst van Jeroen Kooi en Cor
Visser. Zij zijn de nieuwe eigenaren van Valk 374, gebouwd bij Schuilenburg in
1960. Ex eigenaar Jan van der Pol uit Dordrecht nam in 2012 deel aan de
basiscursus wedstrijdzeilen, maar kon daarna niet voldoende tijd vinden om
regelmatig te zeilen.
Het duo Kooi-Visser heeft de laatste jaren op hoog niveau gezeild in de Randmeerklasse en hoopt ook in de Valkenklasse in de top mee te kunnen draaien.
Cor is een plassenzeiler bij uitstek met een zeer goede neus voor windschiftingen. Hij heeft altijd zeer goed gezeild in de Laser, was eerder eigenaar van
Valk 783, zeilde daarna in de Randmeer en incidenteel in de O-jol.
De Valkenklasse en het Rottterdams Valkennest heeft er weer een topper bij.
Verder hopen we op korte termijn nog 2 nieuwe valken van WSVR-leden te
verwelkomen.
Het Talententeam, Malou en Karel Wagner, is druk op zoek naar een wedstrijdboot. Ook nieuwelingen Dirk Meeuws en Simone van Tongeren zijn naarstig op
zoek naar een goede boot en hebben hun toervalk al verkocht.
Deze ontwikkelingen kunnen in ieder geval een stimulans zijn
voor enkele andere eigenaren die op de wip zitten en al geruime tijd overwegen om hun boot te zeilen en stallen in Rotterdam.

De cursus begint begin mei met een zwembadles en de
uitgifte van de huur-boten. Daarna beginnen de circa 12
lessen zondag om 10:00 uur
Tijdens de zwembadles word aangeleerd hoe de Optimist
weer recht gelegd kan worden in het uitzonderlijke geval
dat de boot omgaat.
Naast de praktijk word ook wekelijks een stukje theorie
gegeven.
De lesgroep bestaat uit maximaal 14 leerlingen.
Overigens is de opleiding CWO erkend.
Naast alle serieuze lessen is er ook tijd voor
plezier, er wordt regelmatig een spelletje /
wedstrijdje gedaan.
Meer info is te vinden op de het volgende
adres: www.kralingschezeilclub.nl of na te
vragen via kzcjeugd@live.nl.
Frans vd Biggelaar

Andy Muilwijk (14 jaar) Splash-kampioen 2014 bij de
Combi Rotterdam !

Henry van Haagen
-36-

-29-

Kajuit Eruit wedstrijden (Frans Bakker)
Bij een van de laatste wedstrijden vroeg Annelies of ik een verhaal voor de
WSVR kon schrijven over de vrijdagavond wedstrijden als lid van het wedstrijdcomité en vooral wat me bezielde dus dat heb ik gedaan.
Het begon bij de mail die vroeg om enthousiaste mensen die wilde helpen bij
het comite van de vrijdagavond kajuit eruit. Aangezien ik de cursus assistent
wedstrijd en protest comitélid aangeboden had gekregen via de WSVR voelde
ik me geroepen om het comité te komen ondersteunen, daar het ook de zelfde
mensen zijn die de Gouwe Ouwe en het Valken randmeer evenement mogelijk
maken. Met de logistieke problemen had ik me nog niet bezig gehouden tijdens
het aanmelden dat kwam later.
Mijn werktijd is makkelijk, we werken van 8:30 tot 15:30 uur wat in de praktijk
betekent dat het met de files vaak 16:30 uur wordt. Mijn werk bestaat uit dagbesteding geven aan jongens met een verstandelijke beperking die op een zeilschip (IJseltjalk) ,varen, restaureren, hand en span diensten voor andere schippers verlenen en luikenkappen maken. Dus die je als je wat later bent niet om
16:00 uur de bus uitzet zo van je komt wel thuis hé.
Om 16:40 uur thuis mooi op tijd om naar de WSVR te gaan alleen heb ik dan
nog geen auto want daar komt mijn vrouw mee thuis en die komt pas om half 6
thuis, nog snel even iets eten en dan in de auto naar Kralingen. Vanuit HIA naar
Rotterdam moet je dan toch nog even de Brienenoordbrug over en dat kost wat
tijd, spannend als je op tijd een wedstrijd moet toeteren.
Één keer te laat want met een ongeluk
voor je kom je nergens, wat voor Annelies
en Casper wat extra gedoe met zich
meebrengt. Maar zeker de moeite waard
om een stel enthousiaste zeilers hun
vrijdagavond wedstrijden te laten zeilen.
Om als Wedstrijdzeiler in een wedstrijdcomité te zitten was ook nieuw voor mij,
je staat toch aan de andere kant van de
wedstrijd en de beleving is heel anders
dan als je zelf zeilt.
Het was een mooie ervaring en misschien
als mijn agenda het toelaat volgend jaar
weer en als er enthousiaste mensen mee
willen helpen in het comite heel graag we
waren dit jaar iets onderbezet.
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Twee andere Kagenezen, de 734 van Arjan Heijl en de 87 van Bob Hogendoorn
lieten af en toe zien dat Kralingen ook voor hen geen geheimen heeft. Malou en
Karel zochten nog naar de goede trim, die soms gevonden leek, maar dan weer
even zoek was. Jacques en Roel maakten het met de 809 helemaal bont. Zij
verdienden die zaterdag de JoJo prijs; jammer dat ze er zondag niet bij waren.
De 674 van Henry werd gestuurd door Siebe Schuur, ooit internationaal laser
topzeiler, en nu voor het eerst sinds jaren weer eens in een kielboot.
Ook hen ging het soms goed af, soms wat minder en helaas blesseerde Siebe
een vinger waardoor ze zaterdagmiddag moesten afhaken. John de Vries had
goed nagedacht over zijn come-back. Hij liet zich door niets en niemand gek
maken, liet de eerste wedstrijden aan zich voorbij gaan en zeilde twee middagwedstrijden steady mee. Heel knap om zo terug te komen na alle tegenslag van
het afgelopen jaar!
Tsja…en dan hebben we de zondag nog! Even dachten de drie achtervolgers
nog dat ze een kansje zouden maken. De Genua van Fred kwam in race 9 naar
beneden. En dan heb je ook als nr. 1 toch twee echte aftrekkers te pakken.
Maar Fred en Casper maakten in de resterende drie wedstrijden geen fouten
meer: 1-1-2, ruim voldoende voor de eindoverwinning. Ronald van Asselt en
Toni lieten zien dat er echt een steile stijgende lijn in hun prestaties zit: ze eindigden de serie met een soevereine eerste plek. En ook de 439 met Frans en
Arjan toonden zich echte Zondagzeilers. Ze bleven twee puntjes achter de 845
steken. Cor en Jeroen zeilden ook zondag goed, maar lieten in de laatste twee
races te veel punten liggen. Willem Bouwman en ik waren ook zondag niet zo
tevreden, maar toch wel blij dat we tenminste weer wat vaker voorin zaten. John
dacht zondag misschien iets te veel aan z’n O-jol, want hij kwam er niet meer
goed bij. De Kaagzeilers in de 734 en 87 deden het alleszins redelijk.
Vooral Arjen Heijl finishte met 4-4 sterk. Malou en Carel namen de JoJo van
Jacques over; maar die derde plek in race 9 klonk als een klok.
Jammer dat Ronald en Stefan er zondag niet bij waren. Zaterdag zat het niet
mee. Vorig jaar waren zij duidelijk de ‘runner-up’ en wij hadden ze zondag graag
een revanche gegund.
Het mooiste moment vond ik de overhandiging van de eerste prijs aan de
Schaven: een tot zeilboot omgebouwde originele schaaf. De bedenker van deze
wedstrijden had zich helemaal uitgeleefd in het maken van een zeer origineel
schaalmodel.
John Wolters, we zijn er volgend jaar
graag weer bij!
HM 02122014

Annelies Weggeman zorgt voor
de start - en finishtaken
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Valkenevenement 1 en 2 november op de Kralingse Plas
Met 14 inschrijvers was het herfstevenement bij de Watersportvereniging
“Rotterdam” op de Kralingse Plas een alleszins goed bezocht evenement. Wel
jammer dat er zondag vier Valken voortijdig aan de wintertrek begonnen; overigens allen met gegronde redenen.

Wat ook onderbezet was waren de vlaggen die we
moesten delen met de buren, wellicht is er een sponser
die een complete set wil doneren voor volgend jaar.
Zeilen, biertje drinken en lekker eten:
een mooi concept!
We hopen volgend jaar op nog meer zeilers!

Twaalf wedstrijden beschrijven is geen doen voor een amateur, dus beperk ik me
tot de hoogtepunten en ook een enkel dieptepunt. Het diepste punt van de haven
van de WSVR werd zaterdagmiddag even getest door Martin van der Laan, voor
dit keer gelegenheidsbemanning bij John de Vries.

Frans Bakker

Groet Frans Bakker

Een onnavolgbare afstaptechniek deed Martin bij het afmeren ruggelings in het
water belanden, waar zijn Valkenvrienden hem natuurlijk razendsnel wisten uit te
vissen. In die val had hij wel hoofd en rug bezeerd. Kundig werd hij in stabiele
zijligging op het steiger gedrapeerd, alwaar hij al snel praatjes begon te krijgen.
Een bezoek aan de spoedeisende hulp leek de Valken BHV-ers toch wel raadzaam en zo werd Martin per ambulance afgevoerd naar het Erasmus MC. Broer
Rob, toevallig als toeschouwer aanwezig, toonde zich de ware oudere broer, door
zich over Martins auto te ontfermen. “Ik rijd je wel even voor naar de eerste Hulp”
bood ik Rob aan. Beroepshalve ken ik niet alleen goed de kortste weg naar het
ziekenhuis, maar ook daarbinnen ben ik goed bekend. Althans, dat dacht ik.
Bij de ingang aan de Westzeedijk stond Rob zowaar nog achter me. “We gaan na
de slagboom direct naar beneden, daar zit de EHBO!” riep ik hem bemoedigend
toe. Met piepende banden reden we onder het ziekenhuis door, linksaf langs de
Faculteitsingang en dan langs het Thoraxcentrum naar de Eerste Hulp, tot een
slagboom ons de weg versperde. Ik zocht naar een aanduiding en schrok toen ik
het bordje zag. “Krijg nou wat, hier zit het Mortuarium!” Rob stapte nu toch wel
enigszins ongerust uit. “Is het hier?”, vroeg hij vertwijfeld. Gelukkig was er een
slagboom met een intercom. En in plaats van Magere Hein vroeg een heldere
vrouwenstem wat ze voor ons kon doen.
“Ja inderdaad meneer, vroeger zat daar de EHBO, maar u moet nu aan de Wijtemaweg zijn” Ons kaartje was nog net geldig om de parkeergarage zonder betaling uit te komen en naar de goede ingang te rijden. De gloednieuwe EHBO was
enkele weken eerder in gebruik genomen. Afijn, nadat de familie was herenigd en
Martin volledig binnenste buiten was gekeerd konden zij tegen middernacht het
Erasmus MC opgelucht verlaten.
Intussen evalueerden de zeilers de wedstrijden van de zaterdag onder het nuttigen van de fabuleuze lasagne van Maestro Wolter Nijenhuis. Fred en Casper
Schaaf duidelijk aan kop, maar toch op niet geheel kansloze afstand drie equipes:
de 845, 439 en de 374 met Cor Visser en Jeroen Kooi, dit jaar weer terug in de
Valkenklasse. Waar vader en zoon Schaaf slechts één misser produceerden, deden de drie achtervolgers dat toch zeker twee keer. Willem Jan Moret deed het
met de 758 ook goed, al was het wel op en af, evenals John Wolters.
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Kampioenschap van Kralingen 2014
Ook in 2014 is in samenwerking met de KZC het Kampioenschap van Kralingen
gezeild, hieronder de uitslagen en een stukje van de trotse winnaar!
Het kampioenschap van Kralingen was een fantastisch weekend met mooie
wedstrijden en in september heel bijzonder geëindigd!
Tot mijn grote verrassing heb ik de strijd bij de kajuitboten gewonnen (bedankt
Kees Struijk en Rene Verkerk) en stond ik samen met Marc Wielders en Rene
Verkerk op het ere podium.
Ik ben er heel erg trots op dat ik mij het hele jaar de kampioen van Kralingen mag
noemen!
Ook voor de WSVR een mooi moment. WSVR 1,2 en 3!
Op naar het volgende fantastische seizoen!
Robert de Winter (Whistler)

advertentie

Het erepodium voor de 3 eerste winnaars van de Kajuit zeilboten”
René Verkerk, Robert de Winter en Marc Wielders
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