
De Evenementen Kalender 2016 is los ingevoegd en  
ook later op verzoek los verkrijgbaar ! 
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Bestuur Watersportvereniging “Rotterdam”  2016 
 
Voorzitter:   Nico van Bellen 
    email : voorzitter@wsvr.nl  
    telefoonnummer : 010-4233244 
Secretaris:    Vacature 
    email : secretaris@wsvr.nl  
Penningmeester :  André van Krevelen 
    email: penningmeester@wsvr.nl  
    telefoonnummer : 06 - 28923801 
Havenmeester :   Marc Wielders 
    email : com.haven@wsvr.nl   
    telefoonnummer: 06 46324718  
Wedstrijdcommissaris:  Casper van Drunen 
    email : com.wedstrijdzeilen@wsvr.nl  
    telefoonnummer : : 06 18187480  
 

Met assistentie van : 
Wietske vd Vaart,   ledenadministratie en boekhouding 
    email : ledenadministratiewsvr@gmail.com  
 

Mark vd Heijden en Jan de Kreek: website en (Jan de Kreek) facebook. 
    mark@wsvr.nl  en  jan@wsvr.nl  
 

Annelies Weggeman,  notulen 
    email : annelies@wsvr.nl 
 
De WSVR is vertegenwoordigd in: 
- Kralingse Plas Overleg (KPO): WSVR bestuur vertegenwoordiging, tevens              
  voorzitter:Jan de Kreek 
- KPO Werkgroep Waterkwaliteit: Nico Wensveen, Martin Brouwer (WSVR)   
  en Joost den Haan (Never Dry) 
 

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

Colofon  
 

Redactie : Annelies Weggeman en Nico Wensveen   
  Layout     : Jan de Kreek 

 

           Uitgave van: Watersportvereniging “Rotterdam”  
               Langepad 27, 3062 CJ Rotterdam. 

                  telefoon : 010 - 452 00 78 
                  website : www.wsvr.nl 
      
   Drukkerij : “Prijsprinter” - Rosmalen  
   website: www.prijsprinter.nl  /  email: info@prijsprinter.nl   
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De diverse commissies binnen de WSVR:  
 
Vlet-commissie: Aad Saarloos, Cees Wielders en Wout van Rooijen. 
 

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 
 

Barcie regelt inkoop, barkaarten, barvrijwilligers en verzorgt van tijd tot tijd     
cursussen als sociale hygiëne, biertappen ed.. 
 
Evenementen-commissaris: Herma Schriel (telefoon nummer : 06-13755627) 
 
Tuin-commissaris: Stieneke Wielders 
 
Gouwe Ouwe commissie: Casper van Drunen (voorzitter), Herma Schriel,  
Piet Diepstraten, Martin Jonkers, Marian Kouwenhoven, Emiel Verkerk, en 
Annelies Weggeman. 
 
Commissaris aangepast zeilen: Herma Schriel.(tel.nr : 06-13755627) 
 
Jeugd: voor jeugdleden bestaat de mogelijk in samenwerking met de  buur-
verenigingen KZC en VZOD zeillessen te volgen.  
Lessen worden gegeven vanaf de KZC, de WSVR heeft een aantal Optimisten 
in bruikleen beschikbaar. 
 
Organisaties met domicilie/thuishaven WSVR 
 

WSVR Shanty-koor “Sop&Sap”: Nico Wensveen, Astrid Wickel en  
Annelies Weggeman (telefoonnummer: 06 44959140  
 
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  
 
Rotterdams Valkennest 
Iedereen die in de regio Rotterdam een Valk bezit, of mee-
zeilt als bemanning, is automatisch lid van het  Valkennest 
en leden houden elkaar op de hoogte met de ‘Kralingse 
Valkenpraat’, een periodiek via email verspreide nieuws-
brief.  
Zie ook verder pagina 30 (“Valkennest Rotterdam”) 
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Hoi, mijn naam is Guido Almekinders.  
 

Ik ben 44 jaar oud en woon in Breda.  
Zeilen is mijn hobby en thuis hebben we altijd klassieke houten zeilschepen  
gehad. Ik werd op mijn 17e zeilinstructeur en ben door vrienden in het wedstrijd-
zeilen terechtgekomen. Eerst in teams op grote jachten, onder andere vanuit 
Scheveningen. De mooiste herinneringen heb ik aan de wedstrijden tijdens 
'Cowes Week' in Zuid-Engeland waar we na een aantal jaar een tweede prijs 
wonnen met een team waarin ik de 'tacticus' mocht zijn.  
Onlangs heb ik als voordekker mee gedaan aan een WK J-80. 
 
Sinds een jaar of tien ben ik de trotse eigenaar van een houten Bruynzeel Valk 
waarmee ik samen met mijn broer wedstrijden vaar.  
De Valk is ook één van de redenen om lid te worden van de WSVR, het Valken-
nest in Rotterdam is een warm nest met veel gezelligheid.  
 
De goede sfeer en de mooie ligging zijn andere redenen om lid te worden.  
Ik hoop de komende jaren onderdeel te zijn van deze goede sfeer en gezellig-
heid. 
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Ik ben Thom van den Ende,  
 

25 jaar en woonachtig in het mooie Rotterdam. 
Ik ben werkzaam als Accountmanager bij een 
kweker in Sierteelt sector. 
 
Ik ben sinds kort Lid geworden van de WSVR, 
omdat ik hier het afgelopen jaar met enkele      
familieleden geregeld ben geweest, en dit is mij 
erg goed bevallen. 
 
Het varen , de sfeer op de vereniging  en de     
Kralingseplas zijn voor mij de perfecte ingrediën-
ten voor goed en ontspannen weekend! 
 
Thom v.d. Ende 

Ik ben Jan Hoekstra, 
 

65 jaar geleden geboren en 
getogen in Rotterdam Zuid,  
Charlois , 42 jaar getrouwd en 
ruim een jaar aspirant lid van 
de WSVR. 
 
Jaren geleden ben ik bevriend 
geraakt met Bart Hoogstrate 
toen we allebei nog lid waren 
van de Sailmasterclub; een 
clubje eigenaren van S&S  
Sailmaster zeilboten. 
De meeste scheepjes ruim 40 
jaar oud. 

 
Bart had jarenlang de SenS, welke hier in de haven lag. Deze is inmiddels 
overgegaan naar een ander lid van de WSVR. 
 
Mijn Sailmaster ligt nog op het Brielse Meer  en gaat verkassen naar Kralin-
gen. 
Want Ik heb twee zoons, allebei  in Kralingen vlak bij de plas wonend. 
 
De  ligging van de plas maakt het allemaal wat makkelijker om als trotse opa 
met mijn  4 kleinkinderen veel te kunnen gaan zeilen. 
 
Jan Hoekstra 
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Voorwoord  
 
Beste lezers, leden en vrienden van de WSVR. 
 
Voor u ligt de tweede editie van ons jaarboek. 
 
Degenen die volhard hebben in het idee dat een papieren boekje in een leemte 
voorziet hebben het bij het rechte eind gehad. Het enthousiasme waarmee het 
jaarboek 2014 is ontvangen getuigt daarvan. 
 
Het boekje staat bol van de persoonlijke beleving van allerlei aspecten van onze 
vereniging. Vooral de introductie van nieuwe leden spreekt mij erg aan.  
Wie was dat ook al weer, geen probleem raadpleeg het boekje!! 
 
Met het jaarboek 2014 kan ook nog eens worden vastgesteld dat de WSVR een 
groot gehalte heeft aan betrokken en actieve mensen. Ieder op zijn eigen wijze 
met zijn of haar eigen ideeën en verwachtingen. De variëteit binnen onze club is 
groot, een aspect dat wij koesteren. 
 
En nu aan de slag, ik wens u een plezierige terugblik op 2015. 
 
Voortrekkers van dit boekje een pluim!  
 
Nico van Bellen, 
Voorzitter. 
 
 
 

 
OPROEP 

 
Stieneke Wielders, onze tuincommissaris, is 
dringend op zoek naar vrijwilligers om te    hel-
pen bij het tuinonderhoud, er zijn al leden die 
haar een handje helpen maar onze tuin vraagt 
veel aandacht,  
daarom,  
wie met enige regelmaat een handje wil en kan 
helpen, graag! 
 
Stieneke Wielders  
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Beste leden van de WSVR, 
 
Komende ALV van onze onvolprezen WSVR neem 
ik afscheid van het bestuur. Ik heb 3 jaar mogen 
functioneren als secretaris.  
Toen ik startte lag er een hoop op het bordje van 
het bestuur. Met name om de communicatie tussen 
bestuur en leden weer op gang te brengen.  
Die was in de daarvoor gaande jaren nogal moeilijk 
gebleken. ik denk dat we daar redelijk in zijn ge-
slaagd  
 
Natuurlijk het kan altijd beter, maar dat is niet alleen een taak van het bestuur. 
Onderling communiceren is ook niet altijd makkelijk. Maar er zijn nogal wat licht-
puntjes, merk ik op. Ga zo door.  
Spreek elkaar aan op dingen die fout gaan, maar geef elkaar ook eens een 
compliment op de dingen die goed gaan. En dat zijn er nogal wat.  
De WSVR is aan het verjongen en aan het vernieuwen.  
Zie het stijgende ledenaantal!  
 
Er zit potentie in deze club, alleen we moeten het nog wel af en toe ontdekken. 
Kritisch zijn is goed, maar het ontdekken van de eigen kracht binnen de WSVR 
is nog beter. En ik zie daar veel goede voorbeelden van.  
Ik blijf nog een aantal dingen doen binnen de club, maar uiteindelijk zou ik maar 
2 jaar secretaris zijn en die tijd is voorbij, ruimschoots.  
 
Ik wens mijn opvolg(st)er veel succes en sluit af met een welgemeend: het ga 
de WSVR en al haar leden goed. 
 
Wolter Nijenhuis 

Vorig jaar had ik grote plannen om zowel in het bestuur 
van de WSVR als binnen het KPO een rol te gaan spe-
len, deze werden even in de war gegooid door de op 
hande zijnde komst van mijn zoon.  
 

Na een soepele zwangerschap werd hij op 10 septem-
ber geboren, een lief, mooi, relaxed en gezellig baby’tje!  
 

Een nieuw jeugdlid in wording, want natuurlijk gaan we 
samen heel wat uren doorbrengen op de Plas…  
 

Tot heel spoedig! 
 
Dorien Rietveld 

Wolter Nijenhuis 

-4-

Net als Ellen woon ik ook in de Kralingerhoutflat, maar dan op de 3e verdieping en 
helaas zonder direct uitzicht op de plas. 
 
Mijn eerste zeilervaringen waren op de Kralingse Plas in de 60’er jaren; meezei-
len in een Jol en wedstrijden in een Flits. Daarna enkele seizoenen in Loosdrecht 
wedstrijd gezeild in een Valk (Nr. 470) en veel later met de kinderen recreatief in 
een Schakel op het Alkmaarder meer. Qua sport is echter de meeste tijd besteed 
aan hockey. Zes jaar geleden ben ik weer in Rotterdam geland, waar ik me nu 
o.a. als penningmeester met veel plezier bezig houdt met een paar stichtingen op 
het gebied van beeldende kunst en goede doelen. 
 
Nu Ellen lid wordt en haar sloep bij de WSVR mag leggen, kan ik als donateur 
ook een duit in het zakje doen en samen met haar genieten van de watersport en 
de gezelligheid van de vereniging. 
 
Pim Kodde. 
 

advertentie 

Muilwijk Zeilmakerij 
Boelewerf 64, Ridderkerk 
0180-419007 
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Beste leden van de WSVR 
  
Vijf jaar geleden ben ik in Kralingen komen wonen op de tiende verdieping van 
de Kralingerhoutflat. Elke dag geniet ik van het uitzicht op de plas en het bos. 
Aangezien ik vanaf mijn 12e jaar al in verschillende bootjes heb gevaren, zat 
het er dik in, dat ik weer een bootje zou gaan kopen. 
Als 12jarige logeerde Ik met een nichtje bij mijn oom en tante, die woonden aan 
de Leede in Warmond.  Wij voeren met mijn oom in zijn prachtige houten vlet 
op de Kaag en mochten soms ook met de zeilboot mee. Toen is mijn liefde voor 
het varen geboren, denk ik. 
Op mijn 17e kreeg ik van mijn ouders, die zelf inmiddels een houten sloep had-
den op de Kaag, een zeilboot, een Vrijheid. Deze kwam te liggen op de Bergse 
Plas bij Aegir. Met mijn toenmalige vriendje deed ik mee aan zeilwedstrijden op 
de Bergse en de Kralingse plas en natuurlijk ook op de Kaag en de Westeinder. 
Ik trouwde met een ander vriendje en kreeg twee kinderen Liliane en Wouter. 
Voor het zeilen met de Vrijheid bleef er weinig tijd over en dus werd de boot 
verkocht. De kinderen leerden zeilen bij verschillende zeilscholen in Zeeland en 
Friesland. Wouter, die nu in San Francisco woont, heeft recent daar zijn zeildi-
ploma behaald. 
 
Met mijn huidige vriendje fiets ik geregeld rond de plas en zo kwamen we op 
een dag terecht bij de WSVR, ook omdat we van Kees en Stien Wielders veel 
enthousiaste verhalen over de WSVR hadden gehoord. 
 
De gezellige sfeer en hartelijke ontvangst spraken ons meteen aan en we ko-
zen eerst voor deze vereniging en daarna voor een bootje. Na enig wikken en 
wegen is het geen zeilboot maar een sloep geworden.  
Als aspirant lid hebik voor de sloep een ligplaats gekregen in de haven. Als telg 
uit een horecafamilie (Wester Paviljoen) lever ik graag een bijdrage met een 
bardienstje, want sjouwen of in de tuin werken is er niet meer bij voor mij. 
 
Ellen van Lier              en   Pim Kodde    
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Hoe zit dat nu met de relatie bestuur en  
algemene vergadering. 

 
Soms bekruipt mij het gevoel dat de relatie tussen bestuur en de wat ik ge-
makshalve noem  vergadering niet helemaal helder is. Ik doe een poging om 
wat licht te laten schijnen. 
 
Bestuur en vergadering zijn twee organen van de vereniging.  
 
Wat zijn de bevoegdheden van ieder en hoe verhouden ze zich tot elkaar. 
 
Met de wet komen wij een heel eind. Lid 1 van artikel 40 van boek 2 bw be-
paalt dat aan de vergadering alle bevoegdheden toekomen die niet door de 
wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen en artikel 44 van die 
wet bepaalt dat het bestuur en dus niet de vergadering is belast met het bestu-
ren van de vereniging. 
 
Dus ieder een eigen werkterrein zonder dat sprake is van een hiërarchische 
verhouding.   
 
De vergadering is niet het hoogste orgaan van de vereniging maar heeft wel 
vergaande bevoegdheden en daarmee macht.  
Zij benoemt en ontslaat bestuursleden en kan dus het gehele bestuur naar huis 
sturen!  Zij benoemt de kascommissie en het bestuur is verplicht om aan haar 
rekening en verantwoording af te leggen over het gevoerde financiële beleid en 
verder kan zij al of niet decharge verlenen aan het bestuur.  
Zij stelt verder onder meer het huishoudelijk reglement vast en kan de statuten 
wijzigen. En vergeet tenslotte niet dat de vergadering de vereniging kan ontbin-
den 
 
Niet niks, maar het bestuur bepaalt grotendeels het beleid en hoeft niet per se 
aanbevelingen en opdrachten van de vergadering op dit punt te accepteren. 
Het bestuur heeft dus de macht om besluiten van de vergadering naast zich 
neer te leggen, ook niet niks. 
 
Redelijk overzichtelijk geregeld. Maar echt van belang? Als het goed is niet. 
Een goed bestuur neemt standpunten van de vergadering en opmerkingen 
gemaakt tijdens de vergadering serieus. Als ze niet worden overgenomen ge-
beurt dat in de regel met uitleg aan de vergadering.  
 
 
Nico van Bellen. 
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De Kralingse plas is voor mij een plaats waar ik de gewone jachtige wereld 
even achter me kan laten en in een evenwichtiger en rustiger omgeving 
kom, ook als het stevig waait.  
Met een boot weet je dat het niet vanzelf goed gaat: voorbereiding, onder-
houd,  herstel, een weerbarstige motor het hoort er allemaal bij. 
 
Voor een vereniging blijkt dat net zo te zijn. Vanzelf gaat het niet. Voor-
dat een samenzijn of activiteit plaats vindt is al heel wat werk verricht zoals 
de barvoorraad, schoonmaken, de lier en de kraan, de vuilwaterafvoer,de 
verlichting enz.  
Veel leden en donateurs dragen hun steentje bij om de vereniging draaiend 
te houden.  
Dat doe ik nu ook als penningmeester.  
Dat blijkt naast het innen van de contributies en het betalen van rekeningen 
net wat meer in te houden.  
 
Als bestuur het juiste evenwicht zien te bewaren, nieuwe wegen verkennen, 
duurzaamheid. Leuk nieuw en in een kleine en zeer gevoelige omgeving.  
Soms denk ik dat ik hiervoor een evenwichtskunstenaar moet zijn om het 
belang en visie van een ieder te bedienen.  
 
En ik ben gewoon de penningmeester. 
 
André van Krevelen 
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Alle inzenders & adverteerders:  
 

hartelijk bedankt ! 
 

 de Redactie  

Hallo beste mensen, 
 

ook mij is door Annelies gevraagd een kennismakingsstukje te schrijven. 
 

Mijn naam is Dick Waterreus,  
60 jaar oud,getrouwd met Tineke en ik heb    
4 kinderen van 26/32 jaar. 
 

Mijn beroep is praktijkleraar bouw en metaal. 
 
Zeilen doe ik vanaf mijn achtste jaar in open 
boten van 3 tot 6 meter zowel wedstrijd als 
toerend.  
 
Door Corrie bij Plons binnen gehaald tijdens 
het skûtsjesilen in 2014 en gebleven. 
 

Nu dus aspirant lid bij WSVR, welke ik een fijne no-nonse vereniging vind, met 
veel mensen waar je een zeilgesprek mee kunt voeren, dat is thuis in Oud-
Beijerland niet mogelijk. 
In deze vereniging voelde ik me snel thuis, juist ook bij de motorbootvaarders, 
zoals Kees, Martin en Truus. 
 
Nu heb ik geen boot, maar een 505 INT. moet 
het worden, een drukke boot met veel trim-
men, knutselen en keutelen. 
Helaas gaat dat pas in 2016 gebeuren, eerst 
nog van de classiccar hobby afkomen. 
 
Ondertussen worden mijn zeilprikkels toch 
gevoed door zeilen bij Plons en naar ik hoop, 
bemannen bij medeleden van de vereniging. 
 
Dick Waterreus 
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Ik ben Peter Torenvlied en sinds 2 jaar getrouwd met Dini Voorwinden. 
 
Na mijn jeugd op de Kralingse Plas doorgebracht te hebben bij de  WSVR om-
dat mijn hele familie in de watersport zat, ben ik op mijn 16e in de Duivensport  
terecht gekomen en later in het hardlopen.  
Dus had ik geen tijd meer voor een boot. 
 
Nu ik wat ouder ben (68) en hardlopen niet meer zo goed gaat leek het ons 
een leuk idee om weer te gaan zeilen. 
Toen wij eens bij de WSVR gingen kijken kwam ik veel bekenden van vroeger 
tegen en voelde mij gelijk weer thuis. 
 
Lid worden en een ligplaats krijgen ging gelukkig vrij snel en inmiddels hebben 
we een bootje wel een beetje klein maar als het bevalt in de toekomst mis-
schien iets groters. 
 
Na een beetje valse start omdat ik geopereerd moest worden hopen we in ie-
der geval volgend jaar (2016) veel tijd op de Plas door te brengen.  
Groeten  Peter.  
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Willem Hendrik Meurs 
~ Wim~ 
 
 
 
 

Op 28 juni 2015 hebben we afscheid moeten nemen van Wim Meurs, in de 
leeftijd van 87 jaar.  
Wim, met witte baard, kapiteinspet en blauwwit shirt, helemaal een zeeman 
wanneer Sop&Sap optrad bij een verzorgingstehuis of ‘gewoon thuis’ bij de 
WSVR, we missen hem.  
Een klein wonder was dat Wim en Joop vd Bos elkaar na 70 jaar terugvonden 
bij ons Shantykoor, Joop neemt afscheid met een gedicht: 
 
“Wim, 
Op een avond staat er een man naast me, een jaar of 5 geleden nu. 
Hallo Joop, hoe is het? 
Ik was stomverbaasd 
Kent u me dan?    
zei ik. 
Ja natuurlijk Joop! 
we hebben samen in de klas gezeten op de lagere school! 
 
Ik zeg,      
Ja, nou weet ik het ook weer,      
natuurlijk!  
Maar dat is 70 jaar geleden Wim,  
hoe bestaat het! 
zei ik 
 
Maar vanaf die dag stonden we naast elkaar tijdens de zangoefeningen van 
het Shantykoor, heel gewoon als vanouds  
alsof er geen 70 jaar voorbij waren gegaan. 
 
We vonden het allebei heel gezellig, wilden naast elkaar staan tot het laatst toe 
onvergetelijk Wim 
ik zal je missen…….. 
                                                                                                           
Joop vd Bos” 
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En ook “WSVR 2015” op één A4-tje………  
 
Als is altijd het nieuwe verenigingsjaar natuurlijk begonnen op 1 januari met een 
toost van de voorzitter! 

 
 
  het eerste jaarboekje, 
  gelezen werd het! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zolang de boten op de wal staan hadden we de schijnbaar zo gewone avonden 
als de filmavond van de Dehlerclub, de valkenborrel, de vrijdagavonden; rond 
zes uur met elkaar het weekend inluiden, de sushi-avond ( met les vooraf dit 
keer!), het klaverjastoernooi. 
 

 
Roel, altijd trouw als eerste op de club heeft (of 
maakt die voor je) ook in de winterperiode altijd de 
lekkerste koffie van de Plas klaar staan, helemaal 
fijn als je verkleumd van de kou het clubhuis binnen-
komt!  
 
Er waren de (extra) ledenvergaderingen, in maart/
april en oktober/november, onder meer wijziging 
statuten en huishoudelijk reglement kwamen aan de 
orde, mooi dat er zo zorgvuldig over na- en meege-
dacht was. 
 
 

 
 
Helaas bepaalden ook dit jaar water-
planten en blauwalg weer een groot 
deel van het leven aan en op de 
Plas. Jan de Kreek, in december  
benoemd tot voorzitter van het KPO, 
richtte nog voor zijn voorzitterschap 
de Werkgroep Waterkwaliteit op.  
 

-8-

Evert Jan Rutgers 
  
Geboren op de Karmelweg in mei 1948, om de 
hoek van de plas! 
 

Mijn ouders kwamen in 1947 in Rotterdam wonen, 
van Amsterdam naar de Karmelweg en mijn vader 
kocht dat jaar een Pampus (113) bij Jachtwerf 
Zaal, met ligplaats op de RZV.  
 

Zodoende ben ik opgegroeid op de RZV en met 
de komst van de Finnjol(len) in 1968 naar de KZC 
gegaan. Dat was de place voor Finnjollen getraind 
door Rinze Koopmans. De RZV was voor de FD’s 
en de KZC dus voor de Finnen, in de goede tijd 
wel een stuk of 15. 

 

Heel prettige bijkomstigheid van de KZC was het feit dat ik daar mijn vrouw 
(Sonja Schutte) heb leren kennen, waar ik nu al meer dan 45 jaar mee         
getrouwd ben.  
Ik ben bij de KZC lid gebleven tot medio jaren 90 en Sonja is er nog steeds  
donateur. 
 
Mijn botenbezit bedraagt tot afgelopen jaar: een piraat, twee finnjollen, een  
vrijheid, drie lasers, zes kajuitzeiljachten en één motorboot.  
Met die zeven laatste boten lag ik bij WSV Numansdorp, waarvan ik nog steeds 
lid ben en zoonlief Rogier een Spirit-32 heeft liggen waar we regelmatig mee 
zeilen sinds de motorboot verkocht is.  
We zijn dus nog steeds lid bij Numansdorp, Sonja bij de KZC en ikzelf bij de 
RZV alwaar ik eind jaren ‘90 twee bestuurperiodes van vier jaar secretaris van 
ben geweest. 
 
Ik ken WSVR dus behoorlijk goed, maar het is nooit bij mij/ons opgekomen daar 
maar eens lid te van te worden. Vanaf heden/2016 wil ik graag die omissie 
goedmaken en als donateur mij aanmelden zodat ik mij zonder enige vorm van 
gewetensbezwaren ‘vrijelijk’ op jullie vereniging kan begeven om mee te genie-
ten van sfeer, gezelligheid en uitzicht op de Plas vanuit jullie knusse en gezelli-
ge clubhuisje. 
  
p.s. Prettige bijkomstigheid is dat ik door al die jaren tientallen van jullie leden 
(goed) heb leren kennen. 
 
Evert Jan Rutgers 
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Imre Jonkers  
( Broer van Martien Jonkers) 
 
Geboren op 8 april 1954 in Rotterdam 
waar ik nog steeds woon. 
 

Als zelfstandig ondernemer ontwikkel en 
geef ik trainingen in opdracht van de  
Brouwerijen Heineken, Amstel en Brand.   
 

Daarnaast bedenk ik concepten en werk 
ik aan kwaliteitsoptimalisering binnen de 
Horeca.   
 

Bij alle thuiswedstrijden van Feyenoord 
werk ik ook nog in de Kuip.                                   
 

Daar ondersteun ik het F&B management bij de aansturing van het Horeca-
personeel.   
Dat doe ik ook bij verschillende evenementen in Ahoy in Rotterdam. 
 

Eigenlijk ken ik de WSVR al vanaf mijn jeugd. Wij woonden op de ’s Graven-
weg en gingen als kind al veel naar de Kralingse Plas.                                                  
Van 1967 tot 1971 was ik lid van Stella Maris, de scoutinggroep, nog steeds 
een van de buren van de WSVR aan het Langepad.    
                                                                                                                                       
Op vrijdagmiddagen bemant Martien, m’n broer, de gezellige bar in het club-
huis al geruime tijd en hij kwam o.a. vaak met mooie verhalen over evene-
menten die er georganiseerd worden.    
“Waarom word je geen donateur?” zei hij.  En; “wellicht kunnen we in de toe-
komst eens kijken naar een leuke, eigen boot”.  
 

Dat laatste kwam sneller op ons pad 
dan we hadden bedacht en inmiddels 
zijn we trotse eigenaars van een leu-
ke kajuit(motor)boot, een Fjord 21.                                                                                 
Des te meer reden om me aan te    
melden als aspirant lid en vanaf begin     
augustus 2015 ben ik dus weer regel-
matig met Martien op en rond de plas 
te vinden.  
 

Ik hoop in de loop der tijd met iedereen kennis te mogen maken en verheug 
me op heel veel gezellige uurtjes op het allermooiste plekje aan de Kralingse 
Plas.  
 
Imre Jonkers 
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Het werken aan de boten, soms 
haasten op tijd klaar te zijn: het 
weer, of de drukke baan werkt niet 
altijd mee, maar vóór de Gouwe  
Ouwe moet het terrein schoon en 
leeg… 
 
Terreinruimen in april met in ge-
dachten het Gouwe Ouwe weekend 
daarop, spullen van zolder, de tent 
vast opgezet. 
 
Gezeild werd al eerder, gewoon 
even de plas op, of wedstrijd-
training op 18 en 19 april door het  
Valkennest (mogen daar eigenlijk 
alleen Valken aan meedoen?). 

 
Het Gouwe Ouwe-weekend zelf op 2 en 3 mei, weer een groot succes, helaas 
zonder de Vrijheidjes dit jaar, we hopen ze in 2016 terug te zien,  
Bijna direct daarna het Skûtsjesilen, lijkt ook alweer zo ‘gewoon’ te worden…  

 
 
We hadden gasten: de Hoogaars van onze     buren, 
voor sommigen irritant, want die stond flink in de 
weg, maar voor mij, wat een prachtschip!   
Weer ander bezoek dankte ons via de website “Wij 
wensen U allen, een gezond en ruime winds jaar, 
nogmaals onze dank voor de gastvrijheid in de voor-
bije zomer”.  
Niet nodig natuurlijk maar wel goed te horen. 
 
 

 
 

“Kajuit Eruit” gedurende het hele 
vaarseizoen trouw op de vrijdag-
avond,   inschrijven bij Herma, 
Rogier die de te zeilen baan be-
paalt, zo af en toe de boten weer  
“van de plas gehaald” vanwege 
een dreigende onweersbui! 
 
 
 zie verder >>> 
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Stichting Plons die onder meer de deelname aan de KNWV- “Dag van de   
Watersport” organiseerde; ook plons leden Michiel en Michael die helemaal naar 
Los Angeles vertrokken!   
 
De speurtocht naar het lek in de waterleiding, de “Haringparty”,  
de Plons- vrijwilligersdag waarop we ook Jan de Kreek en Paul Oonk zagen    
genieten in een zeilboot! 
 
Grote bergen  (soms flink stinkend) fonteinkruid op de steigers, gelukkig moch-
ten die uiteindelijk toch buiten het hek worden ‘gedumpt’ waarvandaan ze door 
de gemeente werden verwijderd. 
 
We verdedigden de eer van de WSVR  bij het “Kampioenschap van  
Kralingen” in september,  wat ondanks wat pech toch een beetje gelukt is…. 
 
Tot aan het eind van het seizoen bleven we zeilen: in de Maashaven, bij het 
NCK teamzeilen (nog) niet met een WSVR team, maar wel met onze WSVR-
Casper aan het roer, op 31 oktober en 1 november de allereerste 
Herfst Sprintwedstrijden Kralingen, in het zonnetje! 
 
Dan was er de mosselavond op 21 november,  
won Herma het Kerstklaverjastoernooi,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
het jaar rond repeteerde Shantykoor Sop&Sap trouw op de woensdagavond,  
maakte Jan de Kreek de prachtigste foto’s en  

 
tenslotte  
de telefoon in het fietsenhok die in 2015 voor het laatst 
gerinkeld heeft…. 
 
 
Annelies Weggeman,  
zonder foto’s was het ècht bij één A4tje gebleven… 
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Met Daniello was ik een aantal jaar lid van de WSVR maar zoals dat soms gaat, 
‘na de Optimist’ stopte hij met zeilen.  In die periode werd ook het casco van de 
vlet aangeschaft, kwam mijn ervaring met het inbouwen van motoren weer van 
pas! 
 
Vorig jaar is de Colvic Countess verkocht, ik ben bijna 75, het is wel goed zo, 
duiken doe ik nog wel, volgende week weer naar Bali! 
 
Zo af en toe kwam ik nog op de club voor de gezelligheid en werd op verzoek 
van ‘Stientje’  weer lid en barvrijwilliger.  
 
 
Jaap Blazer 
i.s.m. Annelies Weggeman 

De heer M.C. van den Ende ( mijn vader) heeft een boot waar ik ook gebruik 
van mag maken. Het lijkt mij dat als je gebruik maakt van de faciliteiten je je ook 
moet inspannen voor de betreffende vereniging.  
Het lidmaatschap geeft ook verbinding. 
 
Marcel van den Ende 
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Jaap Blazer 
 
Op mijn wat beschroomde vraag aan Jaap Blazer om een voorstelstukje voor 
het jaarboek, kwam de verwachte reactie: “ik kom al ruim 50 jaar aan de 
Plas, wat moet ik dan schrijven!”, dat dacht ik wel, ik ben hier ook zo’n beetje 
geboren! 
 

Maar toch: 
in 1962, net uit militaire dienst ben ik gaan kanoën bij RCC. Zo’n 2 jaar later 
kocht ik een zeilboot, een Top waarvoor ik na een paar weken aan het stei-
ger voor de kanoclub een ligplaats bij de KZC bemachtigde.  Met o.a. Daan 
Hagen en John Doeijaarden de Friese Elfstedentocht gevaren.  
 
Op de heenweg zoals dat toen ging deels op buitenboordmotor, deels      
gesleept door binnenvaartschepen en terug werd de Top in een binnenvaart-
schip getakeld voor de ‘grote oversteek’ van Lemmer naar Amsterdam! 
 
Zo rond 1970 zag ik vanuit de zaak een boot voorbijgaan op een dieplader, 
enthousiast geworden liet ik een 33 ft polyester casco bouwen, zelf de motor  
ingebouwd en voor de  betimmering naar een bedrijf gebracht, veel mee   
gevaren en in 1978 weer verkocht. Weer later een Laser aangeschaft en lid 
van de RZV geworden, maar dat ‘hangen’ viel op mijn inmiddels 40ste toch 
niet mee… 
 

In 1986 liet ik in Enge-
land een casco Colvic 
Countess 37 ft bouwen, 
die heeft in Capelle zo’n 
3 jaar op de wal gestaan 
omdat ik naast mijn baan 
twee jaar lang twee maal 
per week de lessen 
meubelmaker op de 
MTS volgde en het in 
timmeren op die manier 
geleerd en gedaan heb, 
ook de motor bouwde ik 
weer zelf in.   
 

2e hands een mast gekocht en heel veel mee gevaren, op de Wadden, de 
Ooster- en Westerschelde, de Noordzee, langs de kust naar Frankrijk maar 
niet naar Engeland, éen maal dacht ik de oversteek te kunnen maken, rustig 
weer en in een groep die de oversteek waagde.  
Net buiten de pier begaf mijn motor het, wind mee, stroom tegen, ik kwam 
niet vooruit…. zeilend terug naar de haven van Calais. 
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Ja, dankzij het grote gebaar van een aantal leden, 
ja, ieder jaar weer, keer op keer! 
Hebben we een gezellige haringmiddag, vol plezier, op onze vereniging hier, 
ook al staat de plas vol wier! 
Als een bevestiging, ja, een hereniging van onze  
vereniging, 
met als doel het thuisgevoel te beleven, 
ja, met dit gegeven! 
 
Dus daarom met de open mond naar boven, 
waarmee we dan de eenheid leven! 
als we de uien nippen op onze lippen, 
ja, zo tesaam dan zo verweven! 
vanuit ons her en der! 
Daarom beste mensen: leve de W.S.V.R.! 
 
Joop v.d. Bos 

 
 
 

Jan & Eric  
Smeele 
met de 
“Witte 

Leeuw”  
op een  
woelige 

Kralingse   
Plas in  

hun  
element ! 
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voor al uw Stoom en wasgoed en  
voor het reinigen en waterafstotend maken van :  

Zeilkleding / Skikleding 
Ook voor dekbedden en Slaapzakken 

Gordijnen en Kussenhoezen 
 

Oostzeedijk beneden 233-235, 
3061VW Rotterdam-Kralingen 
 

Telefoon : 010 - 412 28 29 
Mobiel   : 06 - 421 07 755 

Vrijdag avond op de WSVR  
 
Wanneer de Kajuit Eruit in oktober is afgelopen, missen velen van ons het     
gezellige vrijdag avond samenzijn.  
Dat hebben we nu al een paar seizoenen opgelost met de gezellige inloop aan 
het eind van de (werk)week.  
Een van de deelnemers maakt dan een lekkere “hap” ,want naast een drankje is 
een hapje ook welkom.  
 
Er is wel eens beweerd, dat meedoen niet voor iedereen toegestaan zou zijn! 
Grote onzin natuurlijk. De club en het clubhuis zijn van ons allemaal en de     
activiteiten worden voor en door alle leden georganiseerd.  
Iedereen is dus welkom, kom vooral. Wat is nou gezelliger dan samen met     
andere leden het weekend in te luiden onder het genot van een muziekje van 
Martien, de vaste vrijdag avond barman, en een lekkere versnapering.  
 
Vind je het leuk en ben je van plan meerdere keren me te doen, 
geef dan je  E-mail adres op zodat je op de hoogte gehouden kan 
worden.  
Ik zou zeggen: TOT VRIJDAG!  
 
Claudia Oonk  
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Mijn naam is Joris Verbeek. 
 
Ik ben 11 jaar oud. 
Ik ben in 2015 lid van de club geworden omdat mijn vader ook al lid was. 
Ik heb meegedaan met de jeugdzeil cursus in de optimist bij de KZC. 
 

Verder ben ik op zaterdag op het voetbalveld van BVV Barendrecht te vin-
den als keeper. 
 
Ik vind het ook leuk om met mijn vrienden te Stuntsteppen. 
Waarschijnlijk ben ik dit jaar ook weer elke zondag bij de optimist cursus te 
vinden. 
 

   

Jan en Eric Smeele  
bezig de Kerstmast in 

orde te brengen ! 
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De Veenhofjes : 

 

Hans, Luc & Jort 
 
Wij zijn in juni lid geworden 
van de WSVR en hebben 
het goed naar ons zin.  
 

Wij zijn Hans, Luc en Jort 
Veenhof.  
 

Onze knalgele Volksboot 
480 is een opvallende    
verschijning en hebben we 
in ons bezit sinds een  
jaartje.  
Zeilen vinden we erg leuk 
om met z’n allen te doen en 
daarom zijn we erg blij met 
ons plekje van de  WSVR. 

  
  

We zijn superhartelijk ontvangen  door de voorzitter, Annelies, Marc en 
vele anderen op de haven. We hebben aan het begin van de zomer ook al een 
keer overnacht in onze boot, maar het slapen op een paar oude tuinkussens 
viel tegen, dat doen we volgende keer anders.  

En de spelkaarten verdwenen in onze zwaardkast . 
 

Onze Volksboot is makkelijk te traileren, maar zonder rijbewijs is dat best lastig 

, nu kunnen we met de fiets naar de Kralingse Plas om heerlijk van het    
zeilen te genieten.  
Onze plekje is in de buurt van Rogier, die met ons sliblandingen heeft geoe-
fend, wat nu perfect gaat! 
 

Met de trailer zijn we naar de Oosterschelde, het Brielse Meer, de Kaag, het 
Veerse Meer, de Grevelingen en natuurlijk de Rottemeren geweest om heerlijk 
te zeilen.  

Jammer dat we niet eerder wisten dat je van het zeilen  zo snel zo’n lekker 

kleurtje krijgt . 
  
Naast zeilen, vinden we ook voetbal erg leuk.  
We voetballen zelf (alle drie) bij   VV Capelle en zijn groot fan van Feyenoord. 
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Een BBQ ten bate van........   Hoe kom je tot zoiets? 
 
Op dinsdag 16 juni leek het er naar dat het met het weekend mooi weer zou 
worden 
Robert de Winter liep met zijn ziel onder zijn armen omdat z'n moppie (u kent 
haar wel die pasta-Queen) op tour was op de Alpe d'Huez. Hij wist te vertellen 
dat er op zaterdag de “dag van de watersport” werd gehouden met Plons. 
Ik dacht, die man alleen na een dag buffelen, moet ik maar onder mijn hoeden 
nemen met een barbecue. 
Maar ja als je dan het idee oppert van een barbecue dan blijken er nog meer 
liefhebbers te zijn. 
 
Snel bij de buren (KZC) een houtskoolgrill geleend. Ja dat moest wel, omdat wij 
nog steeds zonder z'n ding zitten!!!!!!  Kennelijk is dat een diepte-investering die 
niet te overzien is. 
Thom gebeld met de vraag doe je mee?  
Spontaan als hij is, was zijn antwoord “ja” 
 
Hij had zijn capaciteiten al laten zien met de gratis    
barbecue aangeboden door (suiker) oompje André 
i.v.m. zijn verjaardag. Maar om hem nou alleen weg     
te laten komen met een gratis hap konden we niet op 
ons laten zitten. 
 
Zowel Thom als ik waren niet jarig.  
Dus gratis??????????? 
Nou moet het niet gekker gaan worden, want we zijn 
natuurlijk geen voedselbank. 
Als vanzelf kwam bij mij/ons de gedachte op om dit “gratis” aan te bieden en 
“vrijwillige” donaties af te troggelen en die aan KIKA (kinderen zonder kanker) te 
geven.. 

 
Aldus geschiede en iedereen was happy en het 
leverde wel mooi € 110,- op voor KIKA.            
Daarna wel even het stortingsbewijs op het bord 
geprikt. 
 

Wij hopen stiekem dat dit een vervolg gaat krijgen. Aan ons zal het niet liggen 
want wij hadden er na afloop een goed gevoel bij. 
Ideeën of suggesties zijn welkom. 
 
Thom v.d Ende & Kees Struijk 
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De Grevelingencup  

is totaal anders dan de normale zomerse wedstrijden.  

Het grote water, de massale deelname, de harde wind, het gekrioel bij de start, 
de koude, de hoge golven, de spanning bij de boeien, de bakken ijskoud water 
die over komen..                                                                                                               
Emiel en ik vonden dit alles heel spannend. Gelukkig hadden we de ervaren 
Gerard van Drunen bij ons die ons vol overtuiging door het gedrang bij de boei-
en loodste. "Ja jij daar, RUIMTE!, Waag t niet ertussen te komen" blufte hij luid 
tegen de onder gennaker aanstormenende 50 voeters. En ze gingen nog ook! 

Wij voeren bij de toerS, dus met spinnaker. 
Er werd in drie groepen van 20-25 boten 
gestart. Wij kleintjes mochten als eerste 
weg. Na drie wedstrijden stonden we     ge-
deeld derde in onze groep.                                       
De volgende zondag moesten we opgeven 
omdat Emiel overboord sloeg, toen hij met 
windkracht vijf tijdens het gijpen op het voor-
dek bezig was met de spinnaker.    Gelukkig 
was hij snel weer aan boord, maar de fe-
bruari kou liet niet toe om de wedstrijd uit te 
varen.                                                                        
De daarop volgende keer kon ik niet      van-
wege ‘t werk, maar de laatste keer   waren 
we weer derde. Die laatste wedstrijd was 
zeer spectaculair. Ik had nog nooit zo veel 

boten achter elkaar uit hun roer zien lopen en plat zien gaan. Wij besloten niet 
te spinnakeren. Wat we daarmee verloren maakten we weer goed als de ande-
ren plat gingen of de spi niet naar beneden kregen.                                 En zo 
kon Gerard weer even roken. 

De wedstrijddagen begonnen al om  kwart voor acht, met een rondje Capelle en 
Rotterdam om Casper (voer met Tim mee), Gerard en Emiel op te halen. Dan 
een uurtje tuffen naar Port Zeelande. Standaard een  tussenstop bij de pomp, 
voor sigaretten en kano's.  Ons rantsoen voor ontbijt en lunch bestond stan-
daard uit drie pakken kano's en een paar flesjes water. Meer meenemen had 
geen zin, kwam je toch niet aan toe. 

zie verder >>> 
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Ton Veldhuizen  
 
Bij de zoektocht van mijn broer en mij naar een ligplaats 
voor onze Schakel   kwamen we als bij toeval terecht 
op de WSVR. En wie liepen we daar tegen het lijf:  
Ton Veldhuizen.  
Op de vraag : “Is er hier nog een ligplaats voor een 
Schakel kregen we te horen dat we dan eerst lid moest 
worden. Dat lid worden geschiedde via een ballotage-
gesprek en dat gesprek werd thuis gevoerd bij Ton en 
Tine.  
 

Het werd een leuke avond, vervolgens hebben Anna en ik jarenlang leuke    
gesprekken gevoerd bij Ton en Tine en geklaverjast. We spreken over 1963.  
De boot kwam op de vereniging en voor technische assistentie kon ik bij Ton 
terecht; “Voor alles is een oplossing”  waren gevleugelde woorden, hij was voor 
iedereen de vraagbaak.  
Toen hij wat ouder werd verkocht Ton zijn “Sam – Sam” en werd motorboot 
kloot zoals men dat op de WSVR zei. Voor de kinderen werd een Piraat ge-
bouwd, daarna kwam een Pluis en als hoogtepunt een Valk in de jaren 80.   
 
Het ging goed met de familie, inmiddels waren wij buren geworden in de       
Jericholaan, dankzij Tine. Een stap waar wij nooit spijt van hebben gekregen. 
Wij wonen er nog met veel plezier naast het enige overgebleven lid van de        
familie Veldhuis, te weten Roel.  
 
En dan voltrekt zich het drama voor Ton en de kinderen: Tine, zijn steun en toe-
verlaat wordt ziek en overlijdt enkele jaren later. Voor Ton een harde klap die hij 
moeilijk kon overwinnen, maar hij wordt gesteund door zijn dochter in die tijd. 
Gelukkig ontmoet Ton op de WSVR bij een feestje Nel, en Nel wordt zijn     
nieuwe partner. Met Ton verwatert het contact, ook al zien we hem nog op de 
Plas. Via Roel hoorden wij dat hij ziek was en hij verschijnt nog eenmaal op de 
WSVR  met het bericht dat het niet zo goed gaat omdat de medicijnen niet meer 
aanslaan. Dan ben je stil, wat kan je dan nog zeggen. Een week later horen we 
dat Ton overleden is . 
 
Hij was een constructief lid van de WSVR. Anna en ik hebben dierbare herinne-
ringen aan hem als een bijzonder prettige buurman met uiteraard zijn vrouw 
Tine en de kinderen Daan en Eveline. 
 
Gerard de Graaff.  
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Daar in het kleine café aan de haven……. 
 
Buiten de zomermaanden wordt er om de veertien dagen gezongen door het 
WSVR koor. In het clubhuis, ons kleine café aan de haven. Liedjes over Rotter-
dam en over water. Uiteraard eerst koffie met koek en natuurlijk houden we ook 
op tijd op voor de glühwein met blokjes kaas. Maar daartussenin wordt er seri-
eus geoefend met begeleiding door Nico Wensveen met zijn accordeon, een 
zware Scandalli uit 1963. 
De eisen aan de zangers zijn niet al te hoog, wie gezelligheid zoekt, graag veel 
geluid wil maken, niet al te vals zingt en er plezier in heeft is van harte welkom 
om mee te zingen. Het koor heet “Sop en Sap”, ooit zo genoemd door Rob 
Kooijman, die een tijdelijk shantykoor in het leven riep om het 75 jarig jubileum 
op te sieren. Sop is afgeleid van het ruime sop van de Kralingse Plas; Sap doet 
sterk denken aan een goede neut na afloop. Het koor heeft na de start destijds 
even stil gelegen, maar is toch opnieuw opgestart. Het huidige zangteam heeft 
al een aantal jaren een vrij vaste samenstelling. Daardoor is het in de loop van 
tijd best aardig gaan klinken, al zeggen we dat zelf…... 
 

Jammer dat ons koorlid Wim Meurs ons dit jaar in juni is ontvallen. Met zijn 
schitterende witte zeemansbaard een karakteristieke verschijning en aimabele 
mede zanger. 
 

Tijdens de Gouwe Ouwe draagt het koor ook wat bij aan het nostalgische karak-
ter daarvan. Oud hout, ouderwetse start voor de wal, net als vroeger vanaf de 
starttoren; daarbij hoort ook het nostalgisch repertoire van het koor. 
Af en toe wordt ook gezongen in verzorgingstehuizen. Het is bijna vertederend 
te zien hoeveel plezier de oude mensen daar eraan beleven. Vlak voor de Kerst-
dagen heeft het koor ook nog kerstliederen gezongen in huize Mazestein.       
De liedteksten worden dan voor het meezingen extra groot afgedrukt.              
Als we ergens optreden draagt onze WSVR dichter Joop van den Bos tussen de 
liederen door gedichten voor over Rotterdam, over Crooswijk en over de plas. 
Wie eens wil proefdraaien moet maar even aan Annelies Weggeman vragen op 
welke van de woensdagen wordt gezongen. Als je de liedjes nog niet helemaal 
kent, geen nood: desnoods in het begin even “playback” zingen.  
Leuk trouwens dat je ook meedoet! 
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Rond negen uur arriveerden we op Port 
Zeelande. Hete koffie tijdens de info-
bijeenkomst en dan de baan noteren en 
snel naar de boot, optuigen.              
Brr, wat zijn die natte lijnen koud.....                                                                                     
Om half elf startschot en rossen maar 
met die bak. Rond half drie waren we bij 
de finish. Snel naar de haven varen.   
Aftuigen en eindelijk piessen.                                         
De zooi naar de auto en het restaurant 
in voor bier, sterke verhalen en warme 
bitterballen!  Om half zes de auto weer 
in, waar de jongelui op de achterbank 
nog een sixpac nuttigen en steeds bal-
dadiger worden. We hebben wat afgela-
chen, maar bij thuiskomst was ik wel 
kapot. 

Ook voor het materiaal was het afzien, zo brak de motorbeugel, scheurde de 
nieuwe spinnaker, knalde de overloop stuk en voeren we de neus van de boot 
kapot op een meerpaal.                                                                                      
Tijdens een februari storm waaide ook nog de wintertent aan flinters. 

Dit winterseizoen doen we het rustig aan en blijven we op Kralingen. Lekker 
lang doorvaren en dan de boot een paar maanden laten drogen op de trailer. 
Maar het avontuur op de Grevelingen blijft aanlokkelijk, dus wie weet volgend 
jaar...... 

René Verkerk. 

  

7 juli 
 

Roel 
Veldhuizen 

 

92 jaar 
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Haven en terrein  
 
De redactie had Marc Wielders gevraagd iets over de haven te vertellen; zijn 
reactie: “ja, wat moet ik nou zeggen,? Vraag dat maar aan Jan Smeele, die heeft 
meer gedaan dan ik!”  
Dus hebben we Jan Smeele gebeld, maar zijn reactie was: : “wat moet ik nou 
toch schrijven? Vraag dat  maar aan Gerard Piek, die maait trouw het gras!”. 
 
En de redactie maar leuren om een “stukkie”:.  
Het is wel duidelijk: we hebben veel doeners, maar doeners zijn geen schrijvers. 
En als je wat langer nadenkt schieten je nog meer namen te binnen.  
Zo stond ook Rogier in 2015 weer  klaar als het hek weer eens klemde, velen 
zochten mee naar het lek in de waterleiding, we hadden de overlast van water-
planten en blauwalg in de haven, die door veel leden werden weg geharkt. 
 
We willen al die nijvere doeners op deze plaats toch even eren en bedanken; 
dan maar niet met tekst, daar zijn ze niet zo van.  
Daarom krijgen ze hier met plaatjes hun ‘stripverhaal’! 
Lang niet alles is vastgelegd en ook lang niet iedereen die geholpen heeft ge-
noemd, maar dit stripje geeft misschien wel een beeld van een paar klussen… 
 
Vrijwilligers: bedankt!! 

Opruimdag en in het voor-en najaar 
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De duik,  
recht in de golven van ’n Urker trawler, het dek tot de mast onder water. 
 
Helemaal alleen zeilen op de Westeinder, ’s nachts, bijna windstil bij VOLLE 
MAAN. 
 
In Enkhuizen:  ’n kenner die vraagt of de boot van plastic is en waarom die 
naam, terwijl hij zwart is. 
 
Ja, die naam, 
m’n opa, Jan Smeele, de bleker in 
Delft, had een wasserij genaamd:  
“De Witte Leeuw” 
 

Dat was een goede naam voor onze 
boot.  
 

Bij een verbouwing kwam een gevel-
steen tevoorschijn.  
Ik heb daar, met polyester en glas-
vezel  ’n afdruk van gemaakt.   
 

Dat is ons spiegelbeeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De piraatjes van Jan en Eric heetten:  
Welp I en Welp II, later ook de Solo’s. 
 
Het was dus,          
 
De Witte Leeuw  en z’n welpen! 
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Mijn naamverhaal 
 
Negen, tien of elf jaar was ik. 
De broer van ’n schoolkameraadje had ’n kano, 3 planken, twee punten en ’n 
dekje. Met ’n bezemsteel als mast en ’n stuk gordijn “zeilden” we met de wind 
mee. Zo begon mijn water en bootjes liefde. 
 

De broer, Leo, bouwde een A klasser, 5.20 mtr 
lang, 1.10 mtr breed, 7.5  m2  zeil, ’n zeilkano van 
de kanobond.  
In 1953 kocht ik mijn A’tje. 
Zeilen, één zijn met m’n bootje, vacanties op de 
Kaag, slapen onder ’n dekzeil, koken op de Pri-
mus.  
 
In 1969 kochten we onze stalen kajuitzeilboot, ’n 
Moedt-boot, model “Friesland”,  
8 mtr lang.  
We konden kiezen, wit of blauw, het werd blauw,  
Pruisisch blauw, bijna zwart. 

Herinneringen komen boven.  
 
Vacanties op IJsselmeer en Westein-
derplas. 
 
M’n vrouw en ik, zeilend in de twee 
piraatjes, komen onze boot tegen,   
zeilend! De twee apen hadden hem 
opgetuigd! Acht en tien jaar waren ze. 
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vlotje van…. 
de opgespaarde jerrycans in het werkhok! 

Altijd genoeg te doen in 
de haven / op ’t terrein: 
opruimen, reparaties 
klussen etc. etc !   
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Van onze wedstrijdcommissaris Casper van Drunen 
 
Het was niet makkelijk voor de redactie om Casper een terugblik op het afgelo-
pen jaar te ontfutselen. Hij is sneller dan zijn schaduw, druk als een klein baasje 
en bijna altijd ergens anders. Maar toch, we hebben hem kunnen strikken.  
2015 was voor Casper een heel enerverend jaar, dat begon al in januari met 
spanning vanwege het tijdstip van de Gouwe Ouwe en de rond die tijd uitgere-
kende geboorte van hun tweede kind!  
Het bleef een punt van onzekerheid of Casper  bij de Gouwe Ouwe zou rondlo-
pen of thuis bij de bevalling zou zijn. 
Een kleine week voor Skûtsjesilen werd Noor geboren, op zijn eigen verjaardag!     

“De Gouwe Ouwe is prachtig verlopen; voor mijzelf wel nogal hectisch, gezien 
de verwachte geboorte van Noor, het voorbereiden van Kajuit Eruit het weekend 
direct daarop en 2 weken daarna weer het Skutsjesilen! 
 
Heel leuk allemaal, maar het kostte ook weer veel tijd. 
Nog in een roze wolk onderweg naar het Skutsjesilen 
kreeg ik een telefoontje, mijn grootvader ongeneeslijk 
ziek…” 
 
Casper heeft toen toch, maar met een heel dubbel ge-
voel, verdriet en plezier, aan het Skûtsjesilen meege-
daan. “Nu blijkt weer hoe goed het is samen te werken, 
te organiseren, ik heb heel veel steun en troost van de 
vrijwilligers vanuit de WSVR, de verenigingen, ontvan-
gen.” 
Het skûtsjesilen liep vlekkeloos, met veel steun vanuit de WSVR en gigantisch 
veel hulp van de vrijwilligers van “Plons”! 
 
Daarna het normale reilen en zeilen, Kajuit Eruit met Herma, Frans, Marjon en 
Annelies, Casper bedankt jullie ook nog eens op deze plaats. 
Helaas was het niet elke vrijdag mogelijk te zeilen, het weer werkte niet steeds 
mee, onweer, of dreigend onweer.. 

uit liefde komt niets dan 

geboren op 19 mei 2015 Suze Noor, 
prachtige dochter van Casper van 
Drunen en Rianka van Hoogdalem, 
lief zusje van Guus.  

zie verder >>> 
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Ondergetekende heeft dringend verzocht deze reactie ook mee te nemen in de 
komende discussies en overleggen waarbij dan zeker de Werkgroep betrokken 
moet zijn om met het HHSK van gedachten te wisselen om een bijdrage te leve-
ren de Kralingse Plas weer gezond te maken.  
Tot op heden is hierop nog niet gereageerd; dhr. Jack Hemelraad is tot begin 
2016 met vakantie. 
 

3.5. Publicaties van "de Ster" melden eveneens "politieke activiteiten" en het is 
de bedoeling hierop komende tijd verder in te spelen.  
Een gesprek met de redactie staat zo wie zo op de agenda. 
 

3.6. Landelijke Projectgroep Waterplanten 
Door een aantal landelijke watersportorganisatie is besloten een projectgroep 
"Waterplanten" in het leven te roepen; het voorbereidende werk zal verricht    
worden door de Commissie Landelijke Belangenorganisatie en de Regio teams 
van het Watersportverbond. Over de rol van de watersportverenigingen zal      
worden nagedacht.  Doelstelling van de projectgroep is om voor 2017 met       
passende maatregelen te komen.  
Dus nog wel even de tijd maar we gaan als KPO wel al aan de bel hangen om te 
zorgen dat onze Plas niet "ondersneeuwt" raakt door de problematiek van de   
andere grotere  (watersport) vaargebieden.    
 

3.7. Contacten 
- Met het Regioteam van het Watersportverbond zal zeker contact worden       
gezocht nadat dit team weer op volle sterkte is gebracht en naar behoren kan 
functioneren.  
- Vandaag een oud DB-lid (Pv.d.A.) van de voormalige Deelraad ontmoet waar-
mee ik in het verleden veel contact had m.n. over de waterkwaliteit van de Plas 
(baggeren). We hebben nu afgesproken binnenkort  bij te praten mogelijk met 
nog wat andere mensen (o.a. politici). Zij is ook bekend bij en met een aantal 
mensen van het HHSK en kan ons als KPO helpen ook andere ingangen te ver-
krijgen om onze inspraak te verstevigen. 
 
Tot slot: 
Ondergetekende heeft het voornemen van tijd tot tijd alle leden van het KPO   
middels een nieuwsbrief te informeren over de stand van zaken en ontwikkelin-
gen m.b.t. de waterkwaliteit cq de werkzaamheden van de Werkgroep Water-
kwaliteit.  
Maar roept u allen ook op om informatie, hoe dan ook door te geven zodat we 
niet alleen samen "bij" blijven maar ook samen zo nodig actie(s) kunnen onder-
nemen.  
 

Voor u allen de beste wensen met behouden vaart in 2016 ! 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jan de Kreek  (voorzitter)        Opgemaakt d.d. 30 december 2015  
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"Het blijkt dat er op de aangebrachte zandlaag een laagje voedselrijk slib aan-
wezig is. Dit slib bevat veel fosfor wat een belangrijke stof is voor algen en  plan-
ten om te kunnen groeien. Het gevolg is dat er  blauwalgenbloei ontstaat en dat 
ook de waterplanten erg hard groeien. De plantengemeenschap wordt    mede 
daardoor ook gedomineerd door soorten die snel groeien en vooral    richting het 
wateroppervlak. 
De belangrijkste oplossingsrichting is daarom om iets te doen aan het slib. Er 
zijn diverse maatregelen in overweging genomen, maar het meest kansrijk lijkt 
het om het slib af te dekken met zand. Dit zou de bloei van blauwalgen moeten 
tegengaan. Ook de groei van waterplanten wordt daardoor minder en verschuift 
naar soorten die minder hoog groeien. Natuurlijk is het bij deze maatregel een 
randvoorwaarde dat voldoende vaardiepte gewaarborgd blijft. 
 

Het hoogheemraadschap en de gemeente zullen nog een besluit nemen over 
wat er aan de huidige problemen gedaan zal worden en welke maatregelen 
daarvoor genomen zullen worden. 
 
Ondergetekende heeft dit antwoord voorgelegd aan de 2 leden van de Werk-
groep en het antwoord daarop van Nico Wensveen doorgemaild (d.d. 17 de-
cember 2015) naar dhr. Johan van Tent.  
Hieronder de volledige tekst:    
 

"Ik verwacht er helemaal niets van.  
Opgeloste fosfaatverbindingen gaan dwars door poreuze zandlagen heen. Veel 
van de meststoffen komen met kwelwater omhoog. Tijdens de enorme blauwalg-
plaag die we enkele jaren gelden hadden, kon je tussen de groene drab ook 
zwarte plekken zien, dat was uit de bodem onhoog komend water, doordat het 
omringende Kralingse Bos nu eenmaal een stuk hoger ligt dan de plas. De aan-
voer van meststoffen blijft gewoon doorgaan. 
Ik zie meer in een zwaardere defosfateringsinstallatie dan aan wéér een laag 
zand die niets tegenhoudt. Aanvankelijk was de bodem schoon zansd na het 
opbrengen, we zien dus dat er door afstervende waterplanten, boomblaadjes uit 
het bos en stof uit de lucht toch weer binnen slechts enkele jaren een sliblaagje 
is ontstaan. Je kunt dat afdekken, maar meststoffen komen daar makkelijjk door-
heen en na enkele jaren zal er weer een sliblaag zijn gevormd. Gaan we dit her-
halen totdat de Kralingse Plas één grote zandvlakte is geworden? 
Het water wordt ook ondieper gemaakt, waardoor er nog meer licht op de bo-
dem komt; het Hoogheemraadschap was al eerder openlijk niet enthousiast over 
het maaien van waterplanten in bverband met de toenemende lichtval op de 
bodem, waardoor blauwalg zou worden bevorderd.  
 

Ik weet dat in de Loosdrechtse Plassen een vergelijkbaar probleem van kwel    
bestaat, doordat de Hilversumse heide wel 20 meter hoger ligt en het gebied    
afwatert (loost) op de Drecht. gelukkig is daar het water niet helder gemaakt, 
waardoor er te weinig licht op de bodem komt voor blauwalg en waterplanten. 
 

Nico Wensveen" 
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De 1e en de 2e  prijs voor de winnaars dit jaar was het boek van Stefan Cop-
pers, gesigneerd en met voorwoord, de nummers 1 ontvingen daarnaast ook 
een fles prosecco! 
Tegelijk met de prijsuitreiking van Kajuit Eruit zijn ook namens de WSVR de Los 
Angeles-jongens, zilver en brons  bij de Special Olympics in Amerika gehuldigd, 
wat een prestatie zetten ze neer! 
 
In oktober heeft een aantal vrijwilligers van de WSVR een dusdanige bijdrage 
geleverd aan het organiseren van het NCK teamzeilen die het het WPS weer 
mogelijk maakte het evenement aan de Maashaven te realiseren, sturend voor 
de KZC, bereikte het team van de KZC onder begeleiding van Rob Verploegh 
met Joost en Casper aan het roer een knappe  4e plaats. 
 
Begin november kwamen bij de Herfst Sprintwedstrijden behalve Valken en 
Randmeren ook Spankers aan de start. 
 
“ Ik was heel blij met de, voor ons nieuwe, deelname van de Spankerklasse, 
wat een enthousiasme brachten ze mee en dank ook voor de heerlijke wijn die 
ze achterlieten, ik hoop ze terug te zien bij de Gouwe Ouwe, ze hebben het in 
elk geval al op hun eigen wedstrijdkalender gezet.” 
 
“Een veelbewogen jaar, zonder de hulp van alle vrijwilligers die meegeholpen 
hebben met organiseren was het onmogelijk al deze wedstrijden te realiseren, 
dank!” 
 
 
Casper van Drunen, 
 

door Annelies Weggeman geïnterviewd.  
  
 
 
  

Fotoreportages 
 

Van vele evenementen en gebeurtenissen zijn fotoreportages    
gemaakt en zijn te zien via: 

 
  www.wsvr.nl >>> fotos&videos >>> fotogalerij van Jan de Kreek  
  of via: 
  https://picasaweb.google.com  

JdK 
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Gouwe Ouwe 2015 
 
“ GELUK” is het thema van de doop geweest met de nieuwe 
NED 17,  O-ILTSHI van Ton Op de Weegh.  
 
Geluk kent vele facetten, maar voor dit verslagje wat teveel 
om ze allemaal op te tekenen. Echter, een hele bijzondere 
ervan was de DOOP door onze dochter Renée samen met 

ons toekomstige kleinkind in uitvoering. 
Gelukkig was het persoonlijk nummer 17 vrij en op de vraag waarom een per-
soonlijk nummer NED 17 geef ik graag de volgende toelichting, 
 
1706 was de eerste door mijn vader Arnold OdW zelfgebouwde 16-kwadaat, 
verreweg de meest succesvolle, 17e januari is mijn geboortedag, 17 is een  
typisch Rotterdams nummer, 7 was mijn boegnummer met de EURO 2014 in 
Zwitserlandt welke ik met een beetje gelukt gelukkig mocht winnen, alle van Eijk 
boten met een 7 zijn volgens Herman succesvolle boten en het meetnummer 
674 is de optelsom van 6+7+4= 17. 
Kralingen heeft zich voor wat betreft de wedstrijden weer van haar beste kant 
laten zien. Geluk en pech gaan hier hand in hand, zo lig je op kop en een mo-
ment later verlies je 10 plekken. Op nog geen 3 bootlengtes naast elkaar, vaart 
de ene over stuurboord vlak naast de ander over bakboord in dezelfde richting. 
Kortom, goed voor het trainen van de mentale gesteldheid. 
Dat je op Kralingen een dosis geluk nodig hebt voor een optimaal resultaat mo-
ge duidelijk, zijn waarbij de NED 17 met haar nieuwe nummer dit blijkbaar geen 
windeieren legt, 2e de NED 614 van Rob Wapenaar en 3e de NED 512 van Jan 
Willem van de Hondel.  
Voor een compleet overzicht van resultaten verwijs ik jullie graag naar de     
bijgevoegde uitslagen. 
 
De Promoboot NED 546 heeft ook weer haar diensten verleend aan Regen-
boog zeiler Jan Huib van der Stadt. Na een paar aanwijzingen en aanpassingen 
van de trim, kreeg JH steeds meer controle en plezier in de boot. Het is bekend 
dat je de Olympiajol geen gemakkelijke boot is om in te zeilen en mede daarom 
willen we JH graag nog een keer uitnodigen. 

zie verder >>> 
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antwoord is verkregen t.a.v. een definitieve oplossing.  
 

Er is daarom gestart met een nieuw extern onderzoek met andere deskundigen 
op o.a. de onderzoek-methode (soort "dubble check"), waarvan de bevindingen 
resp. conclusies in oktober bekend gemaakt zouden kunnen worden.  
Afgedwongen werd dat het KPO t.z.t. inzage krijgt. 
Tevens werd duidelijk gemaakt dat het HHSK verantwoordelijk is voor de gevol-
gen van de "schoonmaakoperatie" dus de waterkwaliteit, maar de Gemeente is 
verantwoordelijk voor het onderhoud (o.a. het maaien).   
Mogelijk zet de Gemeente beter maaiapparatuur; dieper afmaaien, afval direct 
opvangen resp. verwijderen. 
 

De plantenoverlast wordt bij een eventuele oplossing wel meegenomen, maar 
het maaien zal steeds nodig blijven volgens dhr. Hemelraad.  
 

De defostering is inmiddels beter afgesteld en wordt getracht het sulfaatgehalte 
te verlagen door afvloeiing naar het Lage Land. De Gemeente Rotterdam stelt 
dat de Plas voor 100% ecologisch in evenwicht is. 
 
3.2.  Gemeente Rotterdam : tot op heden is er nog geen opvolger van John 
Verkerke van de Dienst Gemeentewerken bekend; zodra dat wel bekend is zal 
kennis worden gemaakt en verder overlegd / onderhandeld worden met inzet 
o.a. voortzetting resp. verbetering van het maaien zolang als nodig. 
 
3.3. Tijdens de Begrotingsbesprekingen in de Rotterdamse Gemeenteraad is 
door Mevr. Antoinette Laan (voorzitter VVD-fractie) een motie * ingediend 
waarin :  
 

- "Met het HHSK tot een plan van aanpak te komen waarmee de waterproble-
matiek in de KP wordt opgelost en 
- Voor dit plan bij de Kaderbrief 2017 met een financieringsvoorstel te komen. 
Inmiddels is gebleken dat er flinke druk naar het HH vanuit de Rotterdamse po-
litiek op gang is gekomen. 
 

Met Mevr. Laan heeft ondergetekende onlangs een lang gesprek gehad waarbij 
ook wat afspraken zijn gemaakt o.a. dat zij in de VVD fractie nogmaals aan-
dacht zal vragen met vermelding van mijn voor haar nieuwe gegevens.   
Eerder had zij in facebook de "blauwalgen-fotoreportages" van ondergetekende 
gedeeld en ook onder de aandacht gebracht bij de diverse gesprekken!  
 

Tevens zal zij ook de Gebiedscommissie benaderen en het KPO nadrukkelijk 
introduceren als belangenbehartiger en als adviesorgaan inzake de waterkwali-
teit van de Plas.  
 
3.4. Op een vraag van Annelies Weggeman of er al iets bekend was over de 
onderzoeken heeft het HHSK (dhr. Johan van Tent) via een mail d.d. 14      
december het volgende geantwoord (in het kort weergegeven). 

zie verder >>> 
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Nieuwsbrief van de KPO  
Werkgroep Waterkwaliteit  (nr. 1)   

 
1) Bestuur Kralingse Plas Overleg: 
In het KPO overleg van 8 december is Kees Kooren 
(KZC) als voorzitter afgetreden en Jan de Kreek (WSVR) 
als nieuwe voorzitter gekozen.  
 

Jan de Kreek (verder te noemen als ondergetekende) zal o.a. het dossier 
"waterkwaliteit" samen met de werkgroep onder zijn hoede nemen. 
Het spreekt vanzelf dat Kees Kooren de nieuwe voorzitter zo spoedig mogelijk 
introduceert bij het Hoogheemraadschap en de Gemeente Rotterdam.    
Marius Zwijnenburg (WVO) blijft in elk geval voor 1 jaar secretaris. 
 
2) Werkgroep Waterkwaliteit opgericht 
Tijdens de KPO vergadering van 8 september is besloten om een werkgroep 
van"specialisten op het gebied van waterkwaliteit" op te zetten bestaande uit   
2 of 3 geselecteerde leden die zich b.v. beroepsmatig bezig houden met deze 
materie al dan niet in het verleden en/of leden die zich "buitengewoon" zeer 
verdiept hebben specifiek in de situatie van de Kralingse Plas.    
De bedoeling is dat deze werkgroep met een betere "technische" cq. Deskun-
dige (wetenschappelijke) achtergrond, inzicht heeft in de huidige situatie van 
de waterkwaliteit en om de (toekomstige) voorstellen die we mogen verwach-
ten van het Hoogheemraadschap  beter en onafhankelijk, kan beoordelen.  
In elk geval genoeg kennis in huis heeft om verantwoord weerwoord te geven ! 
En indien nodig ook eigen vaktechnische  deskundige onderbouwde voorstel-
len kan doen om oplossingen te aan te geven.  
Het doel moet uiteindelijk zijn om samen met het Hoogheemraadschap en de 
Gemeente Rotterdam de problemen afdoende en zo spoedig mogelijk op te 
lossen! 
 

Inmiddels is deze Werkgroep Waterkwaliteit opgericht en bestaat uit : 
- Nico Wensveen (WSVR) die al geruime tijd zich intensief bezig houdt met 
waterkwaliteitperikelen elders in het land maar zeker ook die van de Kralingse 
Plas en daarover geschreven of wel verzameld heeft. Eén van zijn artikelen 
staat in Jaarboek 2014 van de WSVR. 
- Joost den Haan (Never Dry) heeft ook al enige tijd de ontwikkelingen van de 
waterkwaliteit van de Plas gevolgd, daarover ook contact gehad met het Hoog-
heemraadschap om o.a. data op te vragen en te bestuderen dan wel te analy-
seren. Beide heren hebben inmiddels hun diverse gegevens uitgewisseld. 
 
3) Nieuwe ontwikkelingen rondom de waterkwaliteit: 
3.1 In de KPO-vergadering op 8 september heeft dhr. Jack Hemelraad van het 
HHSK medegedeeld dat ondanks het feit dat er een aantal studies is gedaan 
naar de waterkwaliteit en de bijzondere soort van blauwalgen, er geen afdoend 
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Dat hij goed in de geest van onze klasse handelt, blijkt uit het geven van een 
rondje bier. Mede daarom zou JH er al goed in passen. JH, graag tot een    
volgende gelegenheid! 
Het O-Jol etentje zaterdag avond bij “ Kaandorp” aan de Maas is een goede, 
super-gezellige gewoonte aan het worden. Tijdens het voortreffelijke 3-gangen 
menu, kwamen er weer fantastische verhalen naar boven waarbij de stemming 
er goed in zat. 
 
Al met al een geslaagde “ GOUWE OUWE” , uitstekend georganiseerd door 
een groep immer enthousiaste vrijwilligers van de W.S.V.R. met medewerking 
van aanliggende verenigingen. 
De 35e editie in 2016 beloofd een special te worden, met wederom de traditio-
nele Gouwe Ouwe klassen als de Regenboog , 16-kwadraat, Valk, 12-
Voetsjol , Sharpies, Vrijheid en natuurlijk de Olympiajol. 
 
Namens Vloot Rotterdam, 
NED 17 , Ton Op de Weegh 
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De Gouwe Ouwe. 
 
Een begrip voor de WSVR en ver daarbuiten. En dat is elk jaar 
te zien aan de opkomst van de zeilers. Uit heel Nederland mel-
den de deelnemers zich aan en worden houten bootjes en boten 
op trailers gehesen om de tocht naar de Plas te komen maken. 
Ik zie het elk jaar weer gebeuren en het blijft me verbazen.    
Zeilers zijn trouwe mensen, wedstrijd zeilers met klassieke hou-
ten scheepjes zijn als koeien die stal ruiken. 
 

Sinds enkele jaren ben ik betrokken bij het fenomeen Gouwe Ouwe, als lid van 
de commissie. Ik ben nooit gevraagd, ben nooit gekozen of voorgedragen.  
Ik werd op een dag gebeld met de mededeling dat op die en die datum om zo 
laat de eerste vergadering voor de Gouwe Ouwe tweeduizend huldepup werd 
gehouden. En of ik het niet vergeten was en vooral verwacht werd. Oke, ik ben 
maar gegaan. En ben vanaf die avond toch ook aangestoken met het GO virus. 
In december gaat t toch al wat kriebelen, wanneer komt de uitnodiging om bij 
elkaar te komen. Ergens half januari zitten we weer om de tafel. 
Vaak schuurt een dunne wind over de duistere Plas, de bomen steken kaal af 
tegen een flauwe maan, de bootjes staan met volgeregende dekzeiltjes verloren 
op de kant. 
 
Binnen in het clubhuis komen de bekende agendapunten weer voorbij, voorzien 
van warme herinneringen van de voorgaande editie. 
'Fijn dat jullie er weer allemaal zijn!' 
'Even kijken, hoe vaak gaan we weer bij elkaar komen.' 
'Valt de marathon weer samen met de Brunch voor de vrijwilligers.' 
'Wie heeft dit jaar de wedstrijdleiding.' 
'Die portofoons moeten nou echt eens vervangen worden.' 
'Dezelfde startschepen?' 
'Als je die kip in tweeën snijdt, heb je twee halve." 
'Wat was er weer een grote opkomst, afgelopen jaar.' 
'De uitnodigingen; kan jij die weer verzorgen dit jaar?' 
 'En hoeveel gaan er nu nog per post? Denk aan de postzegels!' 
'Die band, die van zondag, die maakte leuke muziek. Die hadden wel langer   
mogen spelen.' 
'Staat de buitenbar weer op die plek, kan dat niet anders?' 
't was een hoop gedoe, al die protesten. maar we zijn er toch goed uitgekomen.' 
'Plons had een goeie plek daar, veel aanloop, dat doen we dit jaar weer.' 
'Wat staat er dit jaar op het menu' 
 
En ga zo maar door. 
Een ieder die ooit bij de organisatie betrokken is geweest, herkent het.  
Elk jaar komen deze punten weer voorbij en over sommige wordt elk jaar vurig 
gediscussieerd. 

zie verder >>> 
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KPO overleg                                                                                 
Bij de overheidsinstanties is er enige aandacht voor de blauwalg.                 
Voor de ellende die de waterplanten woekering veroorzaakt, lijkt bijna geen 
belangstelling te zijn. Helder en schoon water lijkt de enige prioriteit te zijn.     
Er is dus alle aanleiding voor intensief overleg met alle betrokken instanties om 
de problemen voor de watersport onder de aandacht te brengen.   

Er is een Werkgroep Waterkwaliteit binnen de KPO (Kralingse Plas Overleg) 
van de verenigingen aan de plas) opgericht voor ondersteuning van het KPO 
bestuur. Er lopen ook gesprekken met het Hoogheemraadschap.                   
Helaas is voor het Hoogheemraadschap helder water een hoogste prioriteit en 
niet de bestrijding van de woekerende waterplanten. Nogmaals, mijns inziens 
onterecht, gelet op het toenemende risico van zwemmersjeuk, die toch ook als 
oorzaak heeft de vele waterplanten als tehuis voor de miljoenen of miljarden 
waterslakken.                                                                                                                   
Alternatief daarvoor zou natuurlijk zijn het uitroeien van de watervogels op de 
plas…….. 

Is er hoop?                                                                                              
Ik vrees van niet. Er is geen enkele reden aan te nemen dat komende zomer 
de blauwalg zou zijn verdwenen; het zwemmen zal ontraden blijven worden. 
Als er iets gedaan wordt aan het nieuwe sliblaagje, is het de vraag waarom een 
schone zandbodem dit keer wel zou helpen; nog afgezien van een ondiepere 
plas met vastlopende boten. Door de zeer hoge kosten van een nieuw zand-
laag zal daar ook nog wel een tijd over worden gestoeid.                                   
En als daar een snelle oplossing voor komt, zou er dan op z’n vroegst er ko-
mende herfst met het aanbrengen van nieuw zand kunnen worden begonnen.  
De waterplanten zullen het komende zomer ook weer uitstekend doen…… 

 

Nico Wensveen 

De haven van de WSVR 
op 1 augustus 2015  
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Later is ontkend dat er sprake zou zijn geweest van geïnfecteerde zwemmers 
met zwemmersjeuk, maar dat was achteraf uiteraard niet meer te controleren. 
We moeten verwachten dat komende jaren zwemmersjeuk een groter pro-
bleem zal worden; alle omstandigheden zijn er immers naar.                          
De eitjes van deze parasiet  hebben voor hun ontwikkeling absoluut waterslak-
ken nodig; vervolgens gaan ze op zoek naar een gastheer,  waarin ze binnen-
dringen.  

Dat doen ze normaal gesproken aan vogels, waarin ze zich verder ontwikkelen 
en eitjes uitscheiden. We hebben op de Kralingse Plas grote hoeveelheden 
ganzen en wat eenden.                                                                                   
Ook een langs zwemmende mens zien ze als welkome gastheer. Omdat ze zo 
klein zijn, dringen ze in enkele seconden door poriën in de huid.                                     
De platwormen leven in zoet water en zijn heel klein, helaas met het blote oog 
niet te zien. De bultjes die ontstaan doordat ook bij mensen de platwormen de 
huid binnendringen, kunnen erg jeuken. Meestal verdwijnt die jeuk binnen 12 
uur. Maar soms, bij een omvangrijke invasie, krijgt men ook hoofdpijn of koorts 
en kunnen de pijnlijk jeukende bultjes langer blijven. 

Na een paar dagen verdwijnt de huiduitslag, de larven sterven af. De aandoe-
ning is te voorkomen of de klachten te verminderen door meteen na het zwem-
men te douchen. Maar dat is niet zo makkelijk als je aan het strandbad gaat 
zwemmen. De larven groeien normaal gesproken niet in mensen maar in         
watervogels.  

We hebben gezien dat de waterplanten een walhalla zijn voor waterslakken.                  
We moeten verwachten dat het aantal slakken verder zal toenemen. Dat zijn 
dus ideale omstandigheden voor zwemmersjeuk.                        

We hebben afgelopen zomer ook     
gekeken in opgeviste planten of daar 
veel slakken in aanwezig waren; dat 
bleek inderdaad in grote aantallen het 
geval ook al werd ook dat door het 
Hoogheemraadschap ontkend.          
We hebben er dus maar foto’s van   
gemaakt. Het zure water in een veen-
plas is geen goede omgeving voor slak-
ken, de kalkhuisjes kunnen slecht tegen 
zuur.                                                  
Maar het water van Kralingen is niet 
zuur en dat is gunstig voor slakkenhuis-
jes . De foto’s liegen er niet om.   

We moeten dus verwachten dat komende jaren zwemmersjeuk een groter pro-
bleem zal kunnen worden, “dank zij” de waterplanten.  

Slakjes in planten 
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Achter de schermen zijn een handjevol enthousiaste leden druk in de weer met 
parkeer- en evenementenvergunningen, de geluidsinstallatie, het captains diner, 
de buitenbar, elektra, de muntjes, muziek, sponsoring, de optimale indeling van 
het buitenterrein, de prijzen, de poster, het boekje, de vrijwilligers, het op en af-
bouwen enzovoorts enzovoorts enzovoorts. 
Het kost mij een paar avonden in het voorjaar, anderen hebben hier veel meer 
werk aan. Maar er wordt vooral veel gelachen! 
 
En dat is nodig, om ook dit jaar weer het eerste volle weekend in mei een aantal 
dagen een bijzonder sfeertje mee te gaan maken aan de Plas. 
 
Op naar de 35e editie!! 
 
Marian Kouwenhoven 
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Gouwe Ouwe : vlak voor de start 

-24-

Doordat de plas ondieper wordt, komt er ook meer licht op de bodem, iets waar 
onze Kralingse Blauwalgen heel blij mee zouden zijn. Daarnaast lijken de    
kosten van een hernieuwde zandlaag een miljoenenvraagstuk.  
Wie zal die miljoenen betalen, de Gemeente Rotterdam, het Hoogheemraad-
schap of “Brussel”?  
 
Bijkomend probleem is dat de plas volgens het oorspronkelijke plan tenminste 
1,50 meter diep moest blijven. Maar op sommige plekken wordt die 1,50 meter 
nu al niet meer gehaald. Er zal dus meer licht op de bodem komen, met alle 
gevaar val blauwalg. Met een twintig centimeter dikke extra zandlaag zullen 
zeiljachten zeker gaan vastlopen.  
We zullen vanuit het KPO dit probleem zeer nadrukkelijk onder de aandacht 
moeten brengen! 
 
Op zich is het ook wat naïef te denken dat op een of andere manier blauwalg 
echt zou verdwijnen. Blauwalgen (ofwel: Cyanobacteriën)  behoren tot de   
oudste organismen op aarde; er wordt geschat dat ze al 3,5 miljard jaar be-
staan. Cyanobacteriën waren de eerste organismen op aarde die zuurstof   
konden  produceren en zo de ontwikkeling van hogere organismen mogelijk 
hebben gemaakt. De bladgroencellen in planten zijn waarschijnlijk ontstaan uit 
voorouders van de huidige blauwalgen. Aangezien sommige blauwalgen ook 
stikstof kunnen binden is de fosfaatconcentratie in de praktijk het belangrijkst. 
Er bestaan veel verschillende typen  blauwalgen, waardoor elke soort water na 
enige tijd de blauwalg heeft die daar het beste gedijt. In de Kralingse Plas zijn 
er nu ook meer en andere blauwalgen dan de zeer weinige en minder giftige in 
het verleden; de nieuwe soorten  gedijen nu heel goed bij lage mestconcentra-
ties in erg schoon water en zijn helaas van een giftiger soort, waardoor al hon-
den zijn dood gegaan. Op andere plekken in Nederland is deze soort ook op-
gedoken, juist ook in heel schoon water met lage concentraties meststoffen.  

Zwemmersjeuk                                                                    
“Zwemmersjeuk”  is een aandoening met jeukende 
bultjes die ontstaan door in de huid binnendringen 
van  een piepkleine parasitaire platworm. Zwem-
mersjeuk wordt veroorzaakt door de larven van   
deze Trichobilharzia Ocellata die de huid binnendrin-
gen en daar gelukkig bij de mens niet lang  leven.  

Er waren afgelopen zomer berichten over zwemers 
met huidirritaties, vermoedelijk  “zwemmersjeuk”:  

Een verfrissende duik in de Kralingse Plas werd 
door de Gemeente Rotterdam op advies van het 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpen-
waard afgeraden.                                                                       

zie verder >>> 
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Maar dat is heel moeilijk te bereiken. Het Kralingse bos ligt een stuk hoger dan 
de plas en dat veroorzaakt op sommige plaatsen aan de zuidwest zijde kwel, 
water dat uit de bodem omhoog komt, een soort bronnen dus.  

 

Dat die er zijn, hebben we 
heel goed kunnen zien tij-
dens een van de erge 
blauwalgplagen, toen in het 
blauwgroene oppervlak 
zwarte plekken te zien    
waren, plaatsen waar veel 
water uit de bodem omhoog 
kwam, een soort bron dus. 
Aan de oostzijde liggen de 
diepere polders, dus er is 
ook een neerwaartse uit-
stroom uit de plas.  
 

Het fosfaat blijft vooral aanwezig in het bezinksel op de bodem.  
Het Hoogheemraadschap heeft ontdekt dat er zich na enkele jaren weer een 
sliblaagje op de bodem aan het vormen is. Ik zou zeggen: uiteraard! Het zou 
pas wonderlijk zijn als er niet een nieuw sliblaagje zou ontstaan; een sliblaagje 
dat ontstaat door afstervende planten, boombladeren die uit het bos in de plas 
komen, stof uit de lucht. Er zijn verschillende theorieën over het ontstaan van 
de nieuwe sliblaag. Mogelijk is een deel afkomstig van de ondiepere delen aan 
de noord- en oostzijde van de plas. De overwegend zuidwestelijke wind stuwt 
het oppervlaktewater naar die oevers toe, maar de onderstroom gaat terug de 
andere kant uit. Misschien neemt die stroom wat slib mee de plas in.  
 
Een andere mogelijkheid is dat er gaten in de zandlaag zitten; uiteraard perst 
het gewicht van het zand daardoor het onderliggende slib naar boven.  
Al bij het aanbrengen van de zandlaag zijn er waarschijnlijk door onzorgvuldig 
te werk gaan, gaten gemaakt.  
 
Je kunt je afvragen of dit sliblaagje de oorzaak is van de blauwalg, omdat we 
ook van blauwalg last hadden toen het sliblaagje er nog niet was.  
Maar het gesuggereerde  idee van het Hoogheemraadschap is nu om ook dat 
weer af te dekken met een zandlaagje.  
Alsof er daarna zich niet weer een    sliblaagje zou vormen; alsof ook de in   
water oplosbare meststoffen netjes onder het zand zouden blijven en zand er 
ondoorlaatbaar voor zou zijn.  
 
Zeer waarschijnlijk  vormt zich daarna opnieuw een sliblaagje; als we daar dan 
wéér zand op gooien, en dat nog een aantal keren herhalen, maken we uitein-
delijk van de Kralingse Plas een zandvlakte, klaar voor huizenbouw.  
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“Kajuit Eruit” was er weer gedurende het hele vaarseizoen; trouw op de vrijdag-
avond  inschrijven bij Herma, Rogier die de te zeilen baan bepaalt en na de 
wedstrijden aan tafel, bij een gast-kok van de WSVR, of bij Ed op de KZC! 
 
Hulde ook weer aan de trouwe mensen van de inschrijfbalie, Herma Schriel  en 
wedstrijdleiding : Casper, Frans, Marjon en soms ook Guido (als hij tijd vond 
naast drukke baan en studie). Het waren weer heel mooie avonden, ook vanaf 
de wal! 

Kajuit Eruit -  zeilen en daarna met zijn allen aan tafel! 
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Uitslagen Kajuit Eruit 2015  

-26-

Ze hopen dat zoveel mogelijk waterrecreanten, waaronder alle leden van water-
sportverenigingen aangesloten bij het Watersportverbond, de enquête invullen 
en zo aangeven waar en wanneer zij in 2015 overlast hebben ervaren én wat 
deze overlast betekent voor hun plezier en veiligheid. 
 
Met de resultaten van deze enquête, (die tot 17 februari 2016 kon worden     
ingevuld door alle leden van watersportverenigingen), maar ook met een plan 
van aanpak voor de Randmeren en andere ondiepe wateren in Nederland wil 
het Watersportverbond en haar partners met het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu gaan praten om te komen tot structurele oplossingen.  
 
Maurice Leeser, Directeur Watersportverbond:  
“De enquête en campagne is essentieel om het plezier en de veiligheid op het 
water te verbeteren. Zodra wij goed in kaart hebben waar waterplanten overlast 
geven en hoeveel overlast deze planten geven, kunnen we vervolgens geza-
menlijk bepalen hoe we de ervaren overlast terug kunnen dringen zonder de 
kwaliteit van het water aan te tasten.” 
 
Het beleid van het Hoogheemraadschap lijkt helaas volstrekt niet gericht op het 
verminderen van de waterplantenplaag; mijns inziens onterecht, gelet op het 
toenemende gevaar voor zwemmersjeuk, die toch ook als oorzaak heeft de vele 
waterplanten als thuis voor de miljoenen of miljarden waterslakken (zie verder-
op in dit stuk); gelet ook op het gevaar van het niet meer rechtop kunnen zetten 
van een omgeslagen zeilboot; gelet ook op de schade die aan motorschepen 
kan ontstaan.  

De blauwalg 
Allereerst de vraag: was er in het verleden een ernstig blauwalg probleem vóór 
het grote helderwater project? Het antwoord moet zijn: Nee!! 
Uit metingen door het Hoogheemraadschap in de Kralingse Plas in de periode 
2007 -2012 zijn gegevens bekend over microcystine, een gifstof die in verschil-
lende blauwalgensoorten aanwezig, uit de periode tot en met 2009 van zowel 
het meetpunt bij het strandbad als midden op de plas. De meetwaarden zijn 
tabel 4.1 weergegeven. Uit deze tabel komt naar voren dat de concentratie van 
microcystine meestal laag tot extreem laag was, met uitzondering van de con-
centratie die gemeten is op 25 april 2007.  
Meestal was de concentratie zelf lager dan 2 microgram per liter, terwijl dit tot 
de norm van 20 µg/l aanvaardbaar is.  
 
De huidige Kralingse Blauwalg gedijt uitstekend in water met weinig meststof-
fen. Maar ook al is het water nog zo arm aan meststoffen, als er naar verhou-
ding meer fosfaat- dan nitraatmeststoffen in het water zitten, is dat gunstig voor 
bepaalde meer zeldzame  en erg giftige typen blauwalg. Het inmiddels zeer 
nitraat arme water van de Kralingse Plas vergt buitengewoon lage concentraties 
fosfaatverbindingen om de blauwalg voldoende te temperen.  

zie verder >>> 

-43- 



worden getrokken. Zelfs boten met zwaardere ingebouwde dieselmotoren zijn 
vastgelopen en moesten worden teruggesleept.  
 
Ook voor de zeilers is er overlast en zelfs gevaar: wie omslaat en met het zeil 
onder de waterplanten schuift, loopt het risico dat de boot niet meer zelf rechtop 
te zetten is. Ook zwemmen kan moeilijker worden.  
Er wordt met klein materieel wat gemaaid, vooral in en bij de havens, maar dat 
is een “druppel op een gloeiende plaat”.  
Daarbij is het Hoogheemraadschap ook geen voorstander van intensief maaien, 
omdat er anders weer meer licht op de bodem komt en de blauwalg harder 
groeit. De Gemeente Rotterdam was nogal terughoudend naar ons verzoek via 
het Kralingse Plas Overleg (KPO), om te maaien.  
Daar moest flink onderhandeld worden om dat toch gedaan te krijgen bij de    
Gemeente. Het Hoogheemraadschap heeft zich nogal afzijdig gehouden,       
misschien ook wel omdat zij bang waren dat de financiële consequenties bij hen 
neergelegd zouden worden.  
 
Dat is waarschijnlijk ook de reden dat het Hoogheemraadschap de laatste 
maanden aan het KPO nogal nadrukkelijk duidelijk maakt dat we voor het maai-
en bij de Gemeente moeten zijn. Het enige dat de plantengroei lijkt te kunnen 
temperen is water dat minder helder is. Dan komt er te weinig licht op de bodem 
en verdwijnen de woekerplanten in de diepere gedeelten.  
Maar ja, glashelder water was het heilige streven, door Europese richtlijnen die 
zonder onderscheid van toepassing werden verklaard niet alleen op glasheldere 
diepe Italiaanse wateren met een rotsbodem, maar net zozeer op onze ondiepe 
Nederlandse veenplassen.  Als we kijken naar de Friese plassen zien we dat bij 
een doorzicht van ruim een halve meter tot één meter er geen hinderlijke water-
planten zijn. 
 
Helaas, ook in Friesland zijn er in de buurt van Drachten fanatieke water- en   
wereldverbeteraars bezig geweest met het opzettelijk aanbrengen van een    
fonteinkruidsoort, namelijk glanzend fonteinkruid.  
 
Een naar mijn mening schandelijke daad, gezien de ellendige ervaringen      
elders.  Maar gelukkig: glanzend fonteinkruid heeft vrij grote bladeren.  
Deze soort fonteinkruid bleek te gevoelig voor golfslag veroorzaakt door wind. 
Het Friese experiment is gelukkig mislukt. Bovendien hebben de Friese plassen 
meest een bodem van zeeklei. Helaas hebben we in de Kralingse Plas een 
kunstmatige zandbodem en een bladloze taaiere soort, glad fonteinkruid, die 
ook beter bestand is tegen golfslag.  
  
Het Watersportverbond, HISWA Vereniging, de Coöperatie Gastvrije Randme-
ren, Sportvisserij Nederland en het Platform Waterrecreatie hebben de handen 
ineengeslagen om de overlast van waterplanten in Nederland in kaart te bren-
gen middels een enquête. 
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Helemaal vlekkeloos lukt bijna nooit. Zo af en toe missen we nog steeds het 
startmachientje (of het doet het niet) en nog steeds is er dan wel ergens een toe-
ter, soms zelfs die heel luxe van Plons, hoeven we niet te blazen!   
 

Zo af en toe is er ook de chaos, vergeet Annelies juist de vlag die Frans nodig 
heeft, waarop hij die snel weer  te voorschijn moet toveren en oh ja, het sleuteltje 
van de vlet!  
 
De vlet moet immers altijd klaarliggen 
om uit te varen wanneer een wedstrijd 
afgebroken moet of hulp op het water 
nodig is. 
 
 
Het kwam toch altijd op tijd weer goed 
en als ik jullie zie zeilen…..: prachtig!  
 
Dus, ook aan de wal heel fijne avonden! 
 
 
Annelies Weggeman 
 
          

“die rot planten ook” …. 

 

Annelies 
Weggeman  

 

 als altijd op 
haar post; 

houdt de boel 
goed in de 

gaten! 
 

Namens alle 
deelnemers 

dan ook :  
 

hartelijk 
dank ! 
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Kralingsch Kampioenschap 2015 
bij de KZC 

verdediging van het WSVR 1, 2 en 3 van 
2014…… 

                                        
dit liep even iets anders, Marc Wielders en 
Gerard van Drunen hadden pech. 
 
Gerard probeerde nog even snel een kajuit 
op de 16 kwadraat te timmeren maar daar 
ging de wedstrijdleiding niet in mee! 
 

       
 

 
  

Robert de Winter en Willem Peeters haalden een mooie 2e  plaats! 
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De Kralingse Plasplaag 
 
Al in 2007 heeft het Hoogheemraadschap en plan opgesteld om de Kralingse 
Plas aan te pakken. In de toenmalige plannen werd weinig of geen aandacht 
besteed aan mogelijke gevolgen zoals de ellende  waaronder we nu te lijden 
hebben.  In het voorjaar 2012 werd het saneringsproject met wat ceremonie 
afgerond; de genodigden kregen toen een duikerbrilletje en zo'n glazen bolle-
tje met daarin de molens van de Plas. Aan de euforie kwam al snel een einde: 
enkele maanden later, augustus 2012 was het al helemaal mis.  
Met veel tam-tam werd in het voorjaar  verteld dat de plas helder werd en  
helder zou blijven, een fijn water om in te zwemmen, zonder blauwalgen. In 
een interview van  
Nu.nl in 2012 vertelde Jack Hemelraad van het Hoogheemraadschap:  “Dan is 
er mooi, helder water met een stabiel ecosysteem”. De blauwalg zou volgens 
Hemelraad dan zo goed als verleden tijd zijn: ”Alleen onder heel extreme om-
standigheden, waar wij geen invloed op hebben, kunnen ze weer opduiken. 
Maar daar gaan we niet van uit”.  

 
Inmiddels weten we wel beter:  
In zekere zin is er wel sprake van 
een stabiele situatie maar dan wel 
een stabiel slechte; een trieste  
balans, immers:  
- de woekerende waterplanten zijn 
niet weg te krijgen 
- de blauwalg is niet weg te krijgen, 
- zwemmen moet jaar op jaar  
worden ontraden.   
- mogelijk is er zwemmersjeuk en zal 
dit door voor platwormen gunstige 
omstandigheden toenemen.  
 

Er zijn helaas geen aanwijzingen dat er in 2016 enige verbetering zal           
optreden.  
 
De waterplanten: 
Het zand dat in de plas is gestort bevatte waarschijnlijk de kiemen van fontein-
kruid. Dat is mogelijk massaal geïmporteerd in de plas. Doordat met het ver-
wijderen van de sliblaag en het aanbrengen van een zandlaag het water erg 
helder werd en er veel licht op de bodem kwam, is het fonteinkruid, van het 
type glad fonteinkruid, onstuitbaar gaan woekeren.  
Het is een taai soort, dat zich in enorme bossen om de scheepsschroef windt.  
Met een gewone buitenboordmotor loop je dan soms vast, en moet er even 
achteruit worden gevaren of de motor opgetild en de bos van de schroef af 

29 augustus 2012 :  
hèt duikbrilletje op de blauwalgen 

zie verder >>> 
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Valkennest Rotterdam  
 
Het Valkennest Rotterdam organiseerde op  18 en 19 april een basistraining 
wedstrijdzeilen voor een 7 tal valken op de Kralingse Plas. 
  
Het niveau van de deelnemers was zeer uiteenlopend en de reden om deel te 
nemen aan deze training was ook zeer gevarieerd. Een uitdaging voor coach 
Vincent Dik.  
  
Valk 28 mag je na hun resultaten in 2014 in het Talentenjacht geen beginnelin-
gen meer noemen. Maar Malou en Karel hadden een grote behoefte om de trim 
en boathandling in hun nieuwe 28 aan te scherpen. 
  
Stichting Plons is geselecteerd en uitgenodigd als het "Unified Sailing Team 
Netherlands", Nederland te vertegenwoordigen op de World Games van de 
Special Olympics in Los Angeles. Een goede reden om de zeilervaringen van 
Micheal Welter en Michiel Brouwer, leden van het Team.nl te verbreden in Valk 
18 onder leiding van projectleiders en Unified Sailing Coaches Foeke Brouwer 
en Toon Mul. 
  
De Special Olympics zijn internationale spelen voor mensen met een verstan-
delijke beperking. Van eind juli tot begin augustus 2015 nemen 170 landen 
deel. Nederland doet mee met een ploeg van 110 sporters, coaches en begelei-
ders. Het is wereldwijd het grootste sport evenement in 2015 en  de Games 
worden geopend door de USA President Barak Obama.. 
  
Arthur van Dongen en Jos Verhulst namen in 2013 al eerder deel aan een der-
gelijke training met valk 500 en hebben na een aantal aangebrachte verbeterin-
gen opnieuw behoefte aan tips en tricks voor boathandling en uitrusting. Harco 
Alkema en Rik Zandvoort in de 560 hadden soortgelijke wensen. Guido Alme-
kinders, sinds kort lid van de WSVR, is na een wat langere afwezigheid terug 
op het water met de 168 en had met opstapper Thijs van Lindenhuizen een en-
thousiaste bemanning om de roestige routine  op te frissen. 
  
Mark Baas met de 206 nieuw in het veld en is bezig met de opleiding van een 
zeer jonge bemanning. De giek op hoofd van junior was in de middag wel een 
spelbreker, maar gezien de latere reactie heeft het ongelukje geen invloed op 
de motivatie om door te gaan. 
Op zondag sloot een team van de Kaag met Lodewijk Middelburg en Hidde van 
der Molen zich aan bij de training. 
  
Trainingsleider Vincent Dik bood een vol en gevarieerd programma waarin elke 
deelnemer ondanks de uiteenlopende wensen en kundes ruim aan hun trekken 
kwam. 
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de trots van de Lage Landen België & Nederland 
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Jaarlijkse vrijwilligers dag Stichting Plons 
  
Op zondag 30 augustus 2015 heeft Stichting Plons haar jaarlijkse 
vrijwilligers dag georganiseerd. Stichting Plons nodigt op die dag 
al haar vrijwilligers uit om hen eens goed in het zonnetje te zetten. 
Daarnaast bedankt Plons op deze dag de sponsoren, de WSVR 
en iedereen die het zeilen voor onze ‘bijzondere watersporters’ 
mogelijk maakt. 

 
Een vast onderdeel was dit jaar ook weer de matchrace, waar spontaan een 
aantal fanatieke teams werden samengesteld.  Hierbij gaan Plons vrijwilligers, 
WSVR leden en sponsoren in een mix van ervaren en niet ervaren zeilers met 
elkaar de strijd aan voor de eeuwige roem. Na de finale en de daarbij behoren-
de protesten en discussies, is het niet duidelijk geworden wie de werkelijke win-
naar was (en zo gaat het altijd op deze vrijwilligers dag). 
Dit jaar had een speciaal feestelijk tintje, omdat we de 10.000e deelnemer van 
Plons hebben ontvangen en ook de prachtige medailles (zilver en brons) van de 
Unified Sailing Teams, die zij hebben behaald werden gevierd. Prachtige herin-
neringen aan de Special Olympics World Summer games 2015 in Los Angeles.  

 
De Olympiërs werden met de boot van Jan Smeele tot aan de 
steiger gevaren en de huldiging kon beginnen. Een mooie bos 
bloemen en een sjerp met de tekst ‘Olympische Kampioenen’ 
werden plechtig in ontvangst genomen.  
 

De grootste concurrent van de Nederlandse Olympiërs was 
het ‘Gouden’ Belgische team, die wij voor deze special gele-
genheid aan de Kralingse plas hadden uitgenodigd.  
Ook die zijn gehuldigd op een bijzondere manier.  
 

Ze hebben van Neder- 
land de originele 
‘Gouden emmer’     
ontvangen, die bij de 
volgende internationale 

wedstrijd achter de boot gehangen moet 
worden. 
  
Na alle activiteiten was het hoog tijd voor 
een feestje en onder het genot van een 
glaasje en een hapje is het nog lang   
gezellig gebleven aan de plas. We kijken 
met elkaar terug op alweer een fantasti-
sche vrijwilligers dag en prachtig Plons 
jaar bij de WSVR. 

Witte Leeuw 

Belgische gouden kampioenen  
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Zaterdag gaf een mooi lopend windje, Genoeg om boathandling te testen en te 
verbeteren met een op en neer baantje met een korte spreader. Veel aandacht 
voor  soepel overstag gaan, boei goed aanlopen, tijdig zetten van de spinaker-
boom en hijsen van de spi. Naarmate de oefening in de vorm van vele korte 
wedstrijdjes vaker werd uitgevoerd ging de leercurve duidelijk omhoog. 
  
Zondag was lastiger omdat de wind zeer variabel uit alle richtingen waaide en 
het steeds meer liet afweten. 
Liggen op een lijn, timen hoe lang het aanvaren tot de startlijn duurt, op tijd 
naar de starltijn varen en veel starten vormden het hoofdbestanddeel. 
Het theoretische gedeelte is niet vergeten. In de voor– en nabespreking kreeg 
elke boot aparte aandacht en op maat gesneden advies.   
Vincent Dik toonde zich een compleet trainer met een groot opmerkings-
vermogen, een goed tactisch inzicht en goede didactiek. 
  
 Valkenexperts Jacques van Schie, Roel Freke op de zaterdag en Philip Waal-
ewijn op de zondag gaven aan de wal gerichte adviezen over de inrichting van 
de verschillende Valken. Op het water stapten ze tijdens de oefeningen aan 
boord van alle boten om on the job advies te geven over de trim en boathand-
ling. Werkelijk ontzettend nuttig!.  
 
Veel dank voor hun tijd en enthousiast advies! 
Zonder een zeer behulpzaam ploegje mensen waaronder Chris Visser in de 
rib, de catering onder leiding van Gerard de Graaff en de zeer goede medewer-
king van de WSVR was dit projectje niet mogelijk geweest.  
Daarom alle dank van alle deelnemers en organisatoren. 

zie verder >>> 
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Blijven er wensen over? Ja natuurlijk. Bewegend beeld bijvoorbeeld om een 
nabespreking juist dat beetje meer inzichtelijkheid te verschaffen. Nog meer 
aandacht voor de bootinrichting en trimrichtlijnen op het water, en een check of 
de afstelling van "vaste" punten optimaal is. Als de behoefte er is willen we dit 
de komende jaren graag herhalen. 
  
Enkele potentiële deelnemers haakten af omdat hun boot niet op tijd klaar was 
en er dit keer geen ‘leen’boten beschikbaar waren in Rotterdam. Voor anderen 
was de afstand te groot. Zij willen graag een dergelijke clinic in het Noorden. 
  
Henry van Haagen 
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Toon Mul, Michiel Brouwer (3e) Michael Welter (2e) met Foeke Brouwer 
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Moe maar voldaan kwamen onze mannen met bruin verbrande koppen en   
rinkelende ijzers weer terug op de basis waar ze hun verhaal aan ons kwijt kon-
den. Dagen daarna was het feest nog niet afgelopen want ook de burgemees-
ters, wethouders, de kranten en het bestuur van de WSVR toonden zich       
enthousiast over de prestaties van deze stoere mannen. Al met al een evene-
ment van ‘Once in a lifetime’ en dus om nooit meer te vergeten. De prijzenkast 
hangt inmiddels vol met medailles, rugnummers, speldjes en buttons.  
Een mooie herinnering die voor altijd op de ‘harde schijf’ zal blijven staan. 
 
Martin Brouwer en Lex Welter 

 
 Michael Welter 
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Tijdens het vaarseizoen 2014 heeft Plons meegedaan aan de ONK zeilen in 
Sneek. Met 12 teams uit verschillende windstreken werd er fanatiek gestreden 
om de beste plaatsen in het eindklassement. De ploeg van Michael en Michiel 
met Foeke Brouwer (als Unified Sailor) behaalde dan ook een mooie tweede 
plaats. Die hoge score bleef niet onopgemerkt bij vertegenwoordigers van Spe-
cial Olympics Nederland die het zeilen geobserveerd hadden met de bedoeling 
om mee te gaan doen aan de Special Olympic World Games 2015. ‘Onze’ ploeg 
werd door SO Nederland geselecteerd om mee doen aan de Special Olympic 
World Games in LA 2015. Aanvankelijk leek het allemaal nog een droom maar 
al snel werd duidelijk dat Michael en Michiel waren uitverkoren om Nederland 
voor het eerst met zeilen te vertegenwoordigen bij deze Special Olympics.  
Dat was effe wat anders dan een uurtje dobberen op de Kralingse plas!  
Het werd pas echt menens toen duidelijk werd dat er gezeild zou worden in 
tweemans zwaardboten á la Flying Junior.  
 
Er zijn toen snel twee FJ’s opgescharreld (‘Truus’ en ‘Cool Cat’) om daarmee 
met de jongens te gaan oefenen. Want het mag duidelijk zijn dat een FJ een 
hele andere boot is dan een Randmeer of een Polyvalk.  
Nog laat in 2014 en alweer vroeg in 2015 werd er op de plas gezeild en getraind 
om het wedstrijdzeilen op Level 2 onder de knie te krijgen (één deelnemer met 
één coach/US). 
 
Op 21 juli 2015 brak het grote moment aan en vertrok een ploeg van ca. 65 Ne-
derlandse sporters onder grote belangstelling van familie en vrienden van Schip-
hol om in Los Angeles mee te doen aan het grootste sport event ter wereld!  
Met 7000 sporters uit 117 landen zou daar in diverse sporten een krachtmeting 
plaatsvinden. Het werd een geweldige ontvangst met als hoogtepunt de opening 
van de Spelen door Michelle Obama in één van de grootste stadions ter wereld. 

 
Na een paar dagen acclimatiseren 
in het West Coast klimaat werd het 
tijd om aan de slag te gaan.  
 
Tijdens de Divisioning moesten 
onze mannen zich zien te plaatsen 
voor de best haalbare niveaus.  
Om eerlijke kansen te creëren wor-
den de sporters ingedeeld op basis 
van hun ‘niveau’.  
 
Met gelijke concurrenten is het dan 
eerlijker om tegen elkaar te strijden 
in de niveaus Gold, Zilver en Brons.  

Special Olympics World Games 2015 Los Angeles 
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Tijdens die eerste beproevingen was het dan ook meteen raak want met een 
stevige wind van de Grote Oceaan en dito golven in de baai gingen er van de 
ca. 26 boten al zo’n 18 stuks ondersteboven. Gedurende vijf dagen is er ge-
zeild in de verschillende Levels. Onze mannen waren ondergebracht op de 
campus van een universiteit. Dat was gemiddeld nog zo’n half uurtje rijden met 
de Schoolbus. Dat betekende dus vroeg op en weer op tijd naar bed want een 
hele dag op Long Beach met een zomers temperatuurtje en dito zeewindje is 
natuurlijk best vermoeiend. 
Het werd één groot feest voor onze teams want er werd flink gevaren om op 
z’n minst met een echte ‘plak’ bij het thuisfront aan te komen. Getooid in heuse  
zeilersoutfit (witte shorts, donkerblauwe polo, cap en zonnebril) streden onze 
mannen met hun Unified Sailors (US) om de hoogste plek in het klassement. 
Michael met Foeke in de Zilverklasse waar zij de tweede plaats behaalden 
(Zilver) en Michiel met Toon in de Bronsklasse waar ze een derde plaats be-
reikten (Brons). 
Het was dan ook een spetterende ervaring voor de boys, de coaches en het 
thuisfront om te zien dat ze met een zilveren en een bronzen plak op huis aan 
gingen. Het credo van de Special Olympics van Changing Lives, Changing  
Attitudes was hier dus ook helemaal van toepassing. 
 
Na veertien dagen Amerika was het op 4 augustus wederom feest op Schiphol 
toen een overweldigende groep supporters, familie, vrienden, begeleiders en 
pers (SBS6) gewapend met spandoeken en regelmatig scanderend zich had 
verzameld om alle 65 kanjers en hun coaches te onthalen.  

Michiel Brouwer met bemanning Toon Mul 

zie verder >>> 

-35- 


