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Diana de Winter 
 
Beste lezer, zeiler, levensgenieter,  
 

Sinds een paar jaar ben ik regelmatig op, rond en soms in de plas te vinden. 
Als echtgenote van Robert de Winter maakte ik kennis met Stichting Plons en 
daarmee ook met de WSVR. Wat een mooie club mensen bij elkaar. 
 
Ik heb me vanaf de eerste dag enorm welkom gevoeld. Velen van jullie kennen 
me al van de gezellige avonden in het clubhuis. Koken voor Kajuit eruit of het 
verzorgen van de barhap tijdens de koude vrijdagavonden, ik geniet ervan.  
 
's Zomers leren zeilen op de Whistler wordt ook steeds leuker, al vind ik de 
windvlagen nog best spannend. Helaas ben ik niet met zeilen opgegroeid en 
van een natuurlijk talent is al helemaal geen sprake.  
Gelukkig kan ik daar ook wel weer de lol van inzien.  
 

Dit stukje is bedoeld om mijzelf voor te stellen, dus daarom ook wat over mijn 
leven buiten de WSVR. In het dagelijks leven hebben Robert en ik een dochter 
van 17 en een zoon van 20. Ze hebben helemaal niets met zeilen, maar ze 
vinden het wel leuk voor ons. Echte pubers dus.  
 

Ik werk ik als ondernemersadviseur bij ABN AMRO en daarnaast ben ik trainer 
en businesscoach bij De Unieke Ondernemer.  
 
Zo af en toe verzorg ik kookworkshops en als 
het lukt mag ik ook graag wielrennen of hard-
lopen.  
Een boek lezen lukt gelukkig ook nog wel 
eens, al is dat meestal tijdens een vakantie.  
 

Italië is het land waar mijn moeder vandaan 
komt.  
Dit verklaart ook mijn liefde voor de Italiaanse 
keuken. Nu heb ik wel voldoende verteld 
toch?  
 

Graag tot ziens aan de plas.  
Hartelijke groet,  
 
Diana de Winter 
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Bestuur Watersportvereniging “Rotterdam”  2017 
 

Voorzitter:   Nico van Bellen 
    email : voorzitter@wsvr.nl  
    telefoonnummer : 010 - 4233244 
Secretaris :   Wolter Nijhuis tot maart 2016 opgevolgd door 
    Annelies Weggeman (a.i.)   
    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 (tot oktober 2016) opgevolgd door 
    Gerard van Drunen 
    email : com.wedstrijdzeilen@wsvr.nl  
    telefoonnummer : 06 - 57128378 
Algemeen bestuurslid: Casper van Drunen vanaf oktober 2016 
    Telefoonnummer : 06 - 18187480 
Met assistentie van : 
Website   Mark vd Heijden en Jan de Kreek   
    Email: mark@wsvr.nl  en  jan@wsvr.nl 
Facebook pagina WSVR Jan de Kreek 
 

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, Marjon Olijdam,  
                                 Nico Wensveen en Jan de Kreek   
       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. 
 

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 - 3755627) 
 

Tuin-commissaris: Stieneke Wielders (vacature) 
 

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. 
 

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. 
 

Bouwcommissie: Gerard van Drunen, René Verkerk, Toon Mul, John Wolters, 
Marcel van den Ende. 
 
WSVR Shanty-koor “Sop&Sap”: Nico Wensveen, Astrid Wickel en Annelies 
Weggeman : telefoonnr. : 06 - 44959140 
 

Organisaties met domicilie/thuishaven WSVR 
 

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.  
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Wouter Joosten 
 
Tijdens mijn zoektocht naar een ligplaats kwam ik 
bij WSVR terecht, ik heb toen een tijdje met enkele 
leden over de vereniging en haven gesproken.  
Het beeld wat ze schepten is wat ik zoek.  
Daarbij ben ik via vrienden in contact gekomen 
met Nathan. 
 
In mijn jeugd heb ik jaren gezeild in een Stern en 
ben ik iedere zomer naar een zeilschool in Fries-
land geweest.  
 
Gedurende mijn studententijd ben ik optie- en 
zwaardboot instructeur geweest bij dezelfde  
zeilschool in Friesland ( Zeil- en surfschool Neptunus). Ik ben zodoende in het 
bezit van CWO instructeur-4 zwaardboot en vaarbewijs I.  
 
Op moment zeil ik regelmatig met een Hunter28 op het Markermeer/
IJsselmeer. 
 
Ik wil weer dichter bij huis en in een laser zeilen, dit zal ik zolang het weer en 
temperatuur het toelaat wensen te doen.  
Daarbij ben ik vrij handig en zal een dagje klussen, schoonmaak, ed. dan ook 
niet uit de weg gaan. 
 

Wouter Joosten 

Romee Burgmans 
 

Het is een ontzettend gezellige       
vereniging waar ik graag mijn 
boot zou willen leggen.  
Vanuit hier mooie tripjes te    
maken samen met mijn vriend.  
Natuurlijk wil ik ook lid worden 
om deel te nemen aan de activi-
teiten van de vereniging. 
 
 
 

Hierbij een foto van mij en Piero ,  
de voorste ben ik dus!  
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Piero Bianculli 
 
Mijn naam is Piero Bianculli, ik 
ben in Italië geboren, in Frankrijk 
(Nice) opgegroeid en ik woon nu 
al bijna 15 jaar in Nederland 
(Rotterdam). 
 

Ik ben muzikant van beroep;  
pianist, zanger, docent, veel  
optredens natuurlijk!  
Doe dus alles wat op (pop/jazz) 
muziekgebied te doen is. 
 

Mijn passie voor het watersport is lang geleden begonnen maar ik heb pas dit 
jaar een motorboot kunnen kopen, jullie hebben hem zeker zien liggen, “De 
Baron”.  
 
Toch blijft zeilen mijn droom, wereldwijd, dan moet ik toch ergens beginnen en 
de Kralingse Plas lijkt me de perfecte plek om goed te leren zeilen! 
Via leden die met veel enthousiasme over de WSVR spraken, ben in aanraking 
gekomen met de club, raakte  geïnteresseerd, en hier ben ik, van plan lekker 
veel te gaan zeilen! 
 
Piero Bianculli 
 
 
 
 

 

 

 

Gerard van der Vlugt 
 
´Ik ben een vriend van Bas Bongers. 
Bas is lid van WSVR en heeft  
in de haven ook een zeilboot liggen.  
 
Bas zeilt niet zo veel meer.  
We willen de boot samen gaan doen.  
Gezamenlijk doen is vaker leuker dan 
alleen.´ 
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Voorwoord  
 

Toen ik aan het bedenken was wat ik als voorzittersstukje zou gaan schrijven 
heb ik het jaarboekje 2015 nog eens door gelezen. 
 

Wat een breed scala aan informatie l  
Stukje van de voorzitter, overzicht bestuur en Commissies, informatie over  
leden, over de (vele) activiteiten, over het werk aan terrein en haven, verslagen 
van leden van heel persoonlijke en interessante gebeurtenissen. Verslagen 
van sportieve evenementen en de introductie van nieuwe leden.  
En niet te vergeten de gedegen informatie over de plagen die ons treffen zoals 
plantengroei en blauwalg. 
Kortom wat een geweldig beeld van onze vereniging. De verwachtingen zijn 
dan ook voor 2016, de derde keer, hoog gespannen. 
 

Er zijn in ieder geval weer nieuwe leden die iets over zichzelf kunnen vertellen 
en wellicht valt er iets te lezen over de geweldige manier waarop in stevig over-
leg met de autoriteiten de hinder van blauwalg en platengroei in onze plas is 
aangepakt. Aan activiteiten heeft het niet ontbroken dus stof genoeg. 
Wat vooral een enorme pluim verdient is de toegankelijkheid en de leesbaar-
heid. Het plezier straalt er vanaf in Weerwil van het feit dat het uitbrengen van 
een jaarboekje veelal gewoon noeste arbeid is.  
Nu zijn we natuurlijk een toffe club maar dat op deze wijze over het voetlicht 
brengen blijft bijzonder. 
Dit is mijn laatste bijdrage als voorzitter. In de komende voorjaarsvergadering 
treed ik af en Wordt Casper van Drunen voorgedragen als voorzitter.  
Waarom zeg ik dit? Gewoon omdat ik mij dit realiseer. 
 
Wederom, veel leesplezier gewenst. 
 
Nico van Bellen,  
voorzitter. 

Wijziging bestuur:  
“even voorstellen ?’” 

 

m.i.v. oktober 2016 : 
Commissaris wedstrijdzeilen  

Gerard van Drunen  
en  

m.i.v. maart 2016 :  
Secretaris a.i. :  Annelies Weggeman 

 

Dat lijkt niet nodig ! 
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I.M. Alex Janssens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toch nog onverwachts is Alex Janssens, een van jongs af aan trouwe 16m2 
zeiler, op 65-jarige leeftijd overleden.  
 
Alex begon met zeilen in de 3137 van zijn vader en later in de 3806.  
Halverwege de jaren '90 liet Alex zijn droomschip bouwen bij Tijsterman die 
hij later Lentekind (4412) noemde.  
Hij hield er niet zo van om op de voorgrond te treden, maar was er altijd met 
zijn eeuwige sigaar graag bij.  
 
Jaar in jaar uit keek hij uit om naar de Schildweek te gaan om; of te zeilen, of 
om alleen maar met de tent gaan, met als motto: gezelligheid is belangrijker 
dan het meedoen! 
 
Wat velen niet weten is dat Alex een kei was in elektronica hetgeen enkele 
van ons van zeer dichtbij hebben mogen ondervinden. 
 
We houden hem in herinnering als een toegewijd en gezellig trouw lid van 
onze 16m2-club. 
 
 

17 maart 2016 
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Maarten van der Hooft  
Maarten van der Hooft, 35 jaar oud, is geboren en getogen in Brabant.  
In 2000 kwam hij op de Erasmus Universiteit terecht en is sindsdien Rotter-
dammer gebleven. Doordeweeks werkt hij in zijn eigen bedrijf, dat zich bezig-
houdt met het opzetten en financieren van technisch innovatieve projecten.  
Hij is sinds kort getrouwd en naast zeilen speelt hij hockey. Jarenlang was hij in 
Friesland zeilinstructeur waar hij in 1998 mede-aspirantlid Coen Eisma leerde 
kennen op de zeilschool. Donateur Berend Katz kende hij al wat langer, zij 
groeiden samen op in Brabant. Samen met de andere donateur Pieter Hey-
mans zijn zij vieren de trotse eigenaren van de wonderschone Nol.  
En ze houden van bier en zeilen zonder vrouwen. 
 

Pieter Heijmans 

Donateur en de Nestor van de “Nol”. Oud maar belachelijk jong van geest. 
Een groentje in zeilen maar heeft “Het zeilboek de leidraad voor zeilers”  aan-
geschaft dus Rogier "go away" met je goedbedoelde adviezen. 
Ik neem zo goed als niets aan want ik ben architect en geen aannemer. 
Free, not so young and single, deze oude jongen wilt dus wel graag zeilen met 
mooie vrouwen. 
 

Coen Eisma  
In 1981 geboren in Friesland en opgegroeid op en om het water.  
Werkt in Den Haag als onderzoeker, maar woont en recreëert in de enige éch-
te stad van Nederland. Zijn vriendin vaart alleen mee als het niet te scheef 
gaat, maar houdt wel van dobberen op de plas en barbecuen op het luxueuze 
terras van de WSVR. Als Coen niet een rondje op de plas doet is hij regelmatig 
op en rond de Nol aan het klussen om te zorgen dat de overige heren onbe-
zorgd de plas op kunnen. 
 
Bemanning “de Nol”  
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Bemanning  ‘de Nol’ : 
Berend Katz, Maarten van der Hooft, Pieter Heijmans en  

Coen Eisma 
 
Een hele gewone naam voor een hele gewone boot... Aan boord vind je geen 
gouden reling of chromen ornamenten, geen jacuzzi of flatscreen, geen zonne-
dek of heliplatform.  
Een bescheiden bootje met een houten dekje en een poli romp. 
 
Vaar je rond op de Kralingse plas dan zie je ze regelmatig gaan, de 4 jongens 
van de “Nol”.  Je herkent ze al van verre:  
Commandant Coen staat fier overeind en deelt de lakens uit.  
Bootsman Berend op het doftje heeft het roer stevig in handen.  
Matroos Maarten houdt een oogje in het zeil en haalt met eeltige knuisten de 
fokkenschoot aan.  
Piraat Pieter speurt met de hand geheven boven de ogen het meer af op zoek 
naar onschuldige schepen om te enteren. Samen varen ze door weer en wind 
naar de meest afgelegen uithoeken van de plas. 

 
En soms, als je geluk hebt, zie je een kleine bootsjongen 
aan boord, een ketelbinkie met een piratenhoed op het 
hoofd en een zwaard in de hand. Sven is de naam en hij 
laat zich niet in de boot nemen.  
De volgende generatie schippers van de Nol staat al 
klaar! 
 

Bakzeil halen ze niet, volle kracht vooruit, eendracht 
maakt macht.  
Hele gewone jongens met de wind in de zeilen op de 
mooiste boot van de plas! 
 

Berend Katz 

Donateur Berend Katz is 35 jaar oud en woont 
met zijn vrouw en twee zoontjes (1 en 4 jaar oud) 
in Rotterdam-Noord, op nog geen 5 minuten fiet-
sen van de W.S.V.R.  
 

Geen Rotterdammer van geboorte, maar Rotter-
dammer kun je worden, dus na 16 jaar hier wo-
nen ziet Berend zichzelf ook zo. Hij heeft aan de 
Willem de Kooning Academie gestudeerd en 
werkt als Grafisch ontwerper.  
 

Een eigen zeilboot was al lang een droom die dit 
jaar uitgekomen is! 
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Werkgroep WSVR 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering oktober 2016 is besloten een werkgroep 
in het leven te roepen om de ontwikkeling van de toegankelijkheid van het     
terrein en clubhuis te begeleiden. 

De werkgroep, onder lei-
ding van het  bestuurslid 
Gerard van Drunen is 
voort-varend aan de slag 
gegaan met het opstellen 
van een plan van “Eisen 
en Wensen”, het onder-
zoeken van de subsidie-
mogelijkheden  die be-
staan vanuit de Gemeente 
Rotterdam en bijdrage van 
derde partijen. 
 

Om te kunnen voldoen aan de eisen van de subsidiegever is een rapport      
opgesteld door de VGR  om  de toegankelijkheid van terrein en clubhuis te   
ondersteunen.   
Na de schouw van de VGR, begin november 2016, is het concept-rapport van 
de VGR in de 2

e
  helft van november ontvangen.  

 

Door architect Pieter Heijmans is een ontwerp gemaakt voor binnen en buiten 
volgens de daarvoor geldende richtlijnen.   
Adcim BV te Sliedrecht is gevraagd een budgetcalculatie te maken over het 
buitengebied rondom het clubhuis  tot aan het toegangshek. 
John Wolters is gevraagd om een budget calculatie 
te maken van alle bouw-kundige zaken in het club-
huis en voor de grote steiger. 
 

Overleg is er geweest met diverse afdelingen van 
de gemeente Rotterdam om de geplande werk-
zaamheden af te stemmen met de mogelijke werk-
zaamheden aan de bestaande beschoeiingen. 
 

Medio december 2016 zal, nadat alle budgetten en 
plan van aanpak gereed is, de subsidie worden 
aangevraagd. 
Indien alle partijen doen wat ze beloven te doen zal 
in 2017 een mooi werkstuk worden opgeleverd. 
 

Toon Mul 

hard aan vernieuwing toe 



-6-

2016 op een A4’tje…. 
 
Ook in 2016 startte het nieuwe verenigingsjaar natuurlijk op 1 januari zo rond 
15.00 uur met champagne en de speech van onze voorzitter, de nieuwjaars- 
receptie! 
 
Begin 2016 werd ‘lesgegeven’:  
Marian Kouwenhoven verzorgde met Imre en Martien Jonkers de IVA-cursus 
en aansluitend een ‘biertap-cursus’. 
 

In februari/maart volgden 11  leden/donateurs de reanimatiecursus, onze     
cursusleider, Jan Stotijn is een zeer bevlogen lesgever, fijn dat hij ons ook in 
2017 de zo hard nodige kennis wil bijbrengen! 
 
De gezellige vrijdagavonden gingen gewoon door tot aan het begin van het 
vaarseizoen. Op 23 februari was er een geweldig gezellige Karaoke, met      
wederom veel talent, voorafgegaan door een heerlijke maaltijd. 
 
En dan zaterdagavond 27 februari, de jaarlijkse sushi-avond, teppanyaki van 
de plaat, georganiseerd door Mark vd Heijden en Marc Wielders, veel weten de 
deelnemers er later niet over te vertellen, wel dat het weer heel gezellig was! 
 
De algemene ledenvergadering op woensdag 23 maart, waarin Wolter Nijen-
huis na 5 jaar secretaris te zijn geweest het stokje overdroeg aan Annelies 
Weggeman, interim weliswaar. 
 
De Gouwe Ouwe Brunch op 24 april, takenverdeling onder het genot van een 
heerlijke brunch. 
 
30 april, winter voorbij, Opruimdag voor het vaarseizoen echt kan beginnen!  
Tegelijk, of eigenlijk tussendoor, gaf het Valkennest traditioneel de wedstrijd-
training, wel zo handig vlak voor de GO nog even de fijne kneepjes van het vak 
te oefenen. 
 
7 en 8 mei, de 35

e
 Gouwe Ouwe, op zich al een feest en nu kregen we er,   

volkomen onverwacht ook nog het prachtigste weer bij! 
Dit jaar mochten we ook de  Spankerklasse verwelkomen, we de Vrijheidjes 
moesten we missen, maar die hopen we in 2017 terug te zien. 

 
13, 14 en 15 mei Special Olympics European Unified Sailing 
Regatta georganiseerd door St. Plons, waarvan de 
(voorbereidende) activiteiten vooral plaatsvonden bij de WSVR. 
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Jan Mani 
 
Ik zal mij eerst eens aan jullie voorstellen.  
Mijn naam is Jan Mani.  
Bij velen van jullie misschien al bekend. 
Ik ben geboren in 1947 en getogen in de flat 
aan de Kralingse Plaslaan. Het gebouw is  
duidelijk  vanaf de WSVR te zien. 
 
Mijn kamertje bevond zich  aan de NO kant 
van de flat , mijn bedje stond bij het raam. 
Op een gegeven moment kon ik in mijn bedje  
rechtop staan en het eerste van de buiten-
wereld wat mijn netvlies trof was de Kralingse 
Plas (en in het bijzonder dat grappige gebouw 
van WSVR natuurlijk) 
 
Alhoewel ik al ruim veertig jaar in Hillegersberg woon (weer aan het water   
natuurlijk) blijft  Kralingen mij trekken, ik doe er mijn boodschappen, ik laat er 
de hond uit, ik drink er mijn biertje. 
 
Ik beoefen  al 60 jaar de watersport, maar ik heb nooit een boot gehad. Ik ben 
van tijd tot tijd op wel zoek naar een boot maar kan niet tot een keuze komen, 
bovendien mag ik met iedereen meevaren dus de drang is niet zo groot. 
 
Waarom donateur van WSVR, gewoon omdat ik het een sympathieke en leuke 
club vind. 
 
Jan Mani 

Ulli Baisch 
 

Waarom de WSVR? 
 

Zeilen is mooi! 
in Duitsland heb ik veel met mijn vader  
gezeild, nu woon ik in Nederland en een 
vriend van mij (Pieter Heymans) is lid van  
de WSVR. 
 
Zo ben ik in contact gekomen met de club, 
de haven is heel gezellig en ik woon in de 
buurt! 
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Mijn naam is Evi van Dalen. 
 
Ik ben geboren in Indonesië en ben 
nu 32 jaar oud.  
 

In het binnenland van Java, waar ik 
vandaan kom, is watersport totaal 
onbekend.  
Het enige water wat daar van belang 
is, is dan ook de hoeveelheid water 
om de gewassen te verbouwen.  
 

Een maand nadat ik Johan heb leren kennen, dat was begin 2009, heb ik voor 
het eerst kennis gemaakt met de  watersport. Hier heb ik voor het eerst het   
plezier leren kennen van het rondvaren door het land, maar ben ik ook met het 
reilen en zeilen binnen het verenigingsleven van de WSVR in aanraking  
gekomen. 
 

Intussen is het al ruim zeven jaar later 
en  gaan we elk jaar varend het land 
door.  
 

Op de vereniging ben ik ook steeds 
vaker te vinden, niet alleen voor de 
boot, maar ook om bijvoorbeeld mee 
te helpen bij het terrein winterklaar te 
maken.  
 

Omdat ik hier met veel plezier kom en meer actief mee wil gaan doen, ben ik 
dan ook lid geworden van deze mooie club! 
 
Evi van Dalen 

Toen ik 14 was kwam de familie Zwager met een stel duiven waar ze vanaf 
wilden, of mijn vader ze dood wilde maken, dat vond ik  zielig en wilde ze wel 
houden, we mochten zowaar van oom Huug van Velzen, die toen Havenmees-
ter was, een hokje maken onder de boom in de hoek van het terrein.  

 

Toen het winter werd gingen de duiven mee naar huis 
(op zolder) en was ik opeens duivenmelker en geen 
watersporter meer.                                                                                          
Als ik  de kinderen van nu alleen maar met hun tele-
foon bezig zie ben ik dankbaar voor de leuke jeugd die 
ik heb gehad op de KRALINGSE PLAS. 
 
Peter Torenvlied. 
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18,19 en 20 mei Skûtsjes op de plas! 
 
Op 27 mei gaat de kop van Kajuit Eruit eraf, een verslag 
van de wedstrijdserie is verderop in dit boekje te lezen. 

 
11 en 12 juni het Kralingsch Kampioenschap, dit jaar in 
goede handen van de VZOD!  
 

Zondag 26 juni: haringparty!  
 
Op 7 juli werd Roel Veldhuizen 93, dat hebben we met  
elkaar gevierd op de club! 
 
Tussendoor, op ‘onze’ plas, zagen we de nieuwe maaiboot, planten worden tot 
1.50 weggemaaid; het maaisel tegelijk geborgen, daar hebben we bij het zeilen 
veel van profijt gehad!  
Ook op de plas, de waterstofperoxide behandelingen waarvan nog niet duide-
lijk is wat op langere termijn de gevolgen zijn.  
 
En jaarrond is de bar elke dag om 16.00 uur open, bemand door vrijwilligers 
die er steeds maar weer voor ons staan;  
 

is Herma op haar stek, altijd bereid tot een praatje, 
weet waar alles te vinden is, van vlaggen, briefpapier, 
telefoonnummers  tot en met het rolletje tape of die 
paperclip die je nou nèt nodig hebt…;  

 
 
 
is Elke steeds maar weer 
bereid bij te springen,  
geweldig! 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 ook hij is elke (maandag)   
                 morgen op de club te zien …. 
 
 

zie verder >>> 

Elke 

Herma  
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26 augustus, de eerste Kajuit Eruit wedstrijd van het  
naseizoen, na de laatste wedstrijden op zaterdagmiddag  
24 september de prijsuitreiking met voor de winnaars een 
duik in de Plas. 
 

Op 5 en 6 november werden de de Herfst-Sprint wedstrijden 
verzeild waaraan ook de Spankers deelnamen, na de kou op 
het water wachtte de zeilers in het clubhuis erwtensoep en 
open haard! 
 
5 oktober, algemene ledenvergadering waarin onder meer de bouwcommissie 
gevormd werd. 
 
Dan de traditionele mosselavond in november met, voor wie geen liefhebber 

van mosselen is, als alternatief een bordje lasagne! 
 
 
Op 10 december de tweede Karaoke-avond (de avond in  
januari was een inhaalslag 2015), wederom verzorgd door  
Claudia Oonk, Martien Jonkers en David  
Bouman en wederom een geweldige avond. 
 
 

en tenslotte namen Toni Teeuwen en Janus van Oord aan het 
eind van het jaar na het kerstklaverjassen de hoofdprijzen mee 
naar huis! 
 
Jan de Kreek, dank voor de foto’s die Jaarboek  ‘2016’ zo      
interessant maken, de tekst zo mooi aanvullen, voor alle  
foto-reportages die je ‘jaarrond’ steeds weer voor ons maakt en al helemaal: 
dank voor je ‘reddingswerk’ tijdens Kajuit Eruit! 
 
 
Annelies Weggeman. 

“Reddingswerk” tijdens Kajuit Eruit gefotgrafeerd door Annelies 
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Hier een verhaaltje over vroeger ...                               
 
Tot mijn 14e (1961) heb ik al mijn vrije tijd bij de WSVR doorgebracht.                                                                   
Hierbij een verslag van wat mijn vrienden o.a. Bram Breyer, Henk Kriens’,  Koos 
Bussing, de jongens Porio,  de -jongens Zwager, Joets ?  en ik zoal  
uitspookten.   
                                                                                                       
Toen ik een jaar of 8 was ging ik al met "oom" Bart Haak mee paling vangen 
met een reep omdat ik goed langzaam kon roeien en hij dan de haken niet in 
zijn vingers kreeg. Later kreeg ik een eigen boot (sloep 3.5 m.) en gingen we 
met de hele ploeg zelf vissen en stond er altijd wel ergens een pan paling op de 
primus waar iedereen uit at.                                                                                                                         
 
Bram had een kristalontvanger gemaakt en we bleven net zolang zeuren tot de 
boten van onze ouders naast elkaar lagen (meestal in het stenengat) dan hezen 
we de antenne in onze mast en tussen het gekraak door maar zenders zoeken.   
 
Verder zwommen we natuurlijk veel al stelde dat zwemmen van mij in het begin 
niet zoveel voor totdat ik een keer op de steiger stond en Arie de Hoog bij het 
clubhuis, die zei, “als je overzwemt krijg je 2 kwartjes”,  ik kon meteen zwem-
men!    
                                                                                        
Later hebben we van de sloep 
een tweemaster gemaakt met 
gekregen masten en oude      
lakens, het nadeel was dat we  
alleen voor de wind konden    
zeilen dus moesten we  altijd  
terug roeien.   
 

Wat hebben we een lol met dat  
oude bootje gehad.                                                                             
 

We gingen ook dikwijls naar de  
eilanden bij de Kral. Plaslaan 
om daar te kamperen en op de 
Kraaienbonk in de bomen te 
klimmen.      
  
In de zomervakantie gingen we met de boot naar Schoorl maar ik was altijd blij 
als we weer terug waren op de plas  en ik mijn vrienden weer zag. Als we eens 
iets anders wilden doen maakten we zeepkistkarren waar we in het bos mee 
van de seringenberg af reden, alle paden in het bos waren toen nog van koolas, 
dus als je eraf viel had je enorme schaafwonden, daarom kregen we van mijn 
moeder altijd en fles jodium mee.     

zie verder >>> 
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De Hurley 700 
 

Annelies: 
He Andre, wat voor bootje heb jij eigenlijk? 
 

Andre: 
Ik heb een Hurley 700. Dit is een conventioneel 
gelijnd kajuitzeiljacht met een lang doorlopende 
kiel en een doorgestoken roer achter een fors 
bemeten scheg.  En een flink gewicht voor een 
klein bootje! 
 
Annelies: 
En waarom is dat? 
 

Andre: 
De Hurley 700 is destijds in Engeland speciaal ontwikkeld voor de Marine om te 
leren zeezeilen, althans dat is mij verteld. Er is zelfs een club in Engeland die 
met regelmaat de Oceaan oversteekt met Hurley’s 700. Sterker nog er wordt 
zelfs met zo’n bootje wereldreizen gemaakt! Google maar op internet en/of  ga 
naar You tube.   https://www.youtube.com/watch?v=aWc7nInOpmA 
 
Annelies; 
Heb je de Hurley al lang? 
 

Andre; 
Mijn vader (links op de foto) heeft de Hurley begin van deze eeuw gekocht en ik 
heb hem rond 2008 overgenomen en ik heb er geen dag spijt van gehad! 
 

De Kralingse Plas is een uniek locatie binnen een stad en het is een voorrecht 
om hier een ligplaats te hebben. 
Soms heb ik het idee dat wij als verenigingen een eigen compound hebben. Het 

enige wat ik mis is een (groen witte) slag-
boom. 
 
Annelies; 
Waarom heet de boot eigenlijk Emcee? 
 

Andre; 
Mijn vader zijn initialen zijn M.C. nml Mattheus 
Cornelis. Zo heette trouwens mijn Opa ook.  
Ik vind dat mijn vader op een originele manier 
de boot zo een naam gegeven heeft. 

 
 

(interview met André v.d. Ende  
door Annelies Weggeman) 
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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  

De haringparty op 20 juni o.a. verzorgd door  
Cees en Marc Wielders 

mmmmmm 

Effe controle door 
Peter & Rogier  
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 geklaverjast werd er! 
 

met Pasen,  
 

1 en 1 werden Truus van Leeuwen en  
Stieneke Wielders ( zelfde aantal Punten)  
derde is Wout van Rooyen. 

en met Kerst  
 

waar Toni Teeuwen en  
Janus van Oord  
de hoofdprijzen mee naar huis namen! 
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Wanneer u ons volgt, dan ziet u ook wanneer 
wij zeilen.  
Kom dan gerust even langs om te kijken.  
 
Tot ziens aan de waterkant. 
 
RGoetjes, 
Jan Kramer  

advertentie 

Muilwijk Zeilmakerij 
Boelewerf 64, Ridderkerk 
0180-419007 

Alle inzenders & adverteerders:  
 

hartelijk bedankt ! 
 

   de Redactie  
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RG65 Rotterdam 
 
is een club RC zeilers gehuisvest sinds begin 2016 bij de WSVR aan de   
Kralingseplas te Rotterdam. 
 
In 2015 wekte het RC (Radio Controlled) zeilen bij onze buren de KZC (en 
ook op ons terrein van de WSVR) mijn interesse, daar werd/wordt gezeild met 
o.a. Micro Magic en met de ‘K klasse’.  
 
Dit heeft uiteindelijk voor mij een weloverwogen keuze opgeleverd en heb ik  
een ‘instap’ boot in de RG65 klasse  aangeschaft ‘De RG65 Dragon Force’.  
In Den Bosch zit een club zeilers ‘RG65 Zuid’  en wordt er vaak gezeild in 
Rosmalen. Voor even een 1,5 à 2 uur zeilen (trainen) niet direct ideaal.  
Overigens is de RG65 een snelstijgende klasse met wedstrijden over de    
gehele wereld. Al gauw werd het idee geboren, niet vreemd natuurlijk, om 
vanuit Dordrecht dichterbij te gaan zeilen (trainen). Ik ben gestart met een 
verzoek te rammelen op de site van RG65.NL voor meer liefhebbers voor de 
regio Rotterdam en dit heeft een aantal zeilers opgeleverd. Hierna gaan zoe-
ken van een geschikte locatie en als lid van de WSVR was dit bijna 1+1.  
 
De WSVR is voor mij redelijk dichtbij en tevens een behoorlijk goede en com-
fortabele locatie. Met de WSVR zijn afspraken gemaakt en is er in april 2016 
een start gemaakt. Wij konden vanwege het opstarten vrij zeilen, mits bij het 
zeilende clubje een lid van de WSVR aanwezig was. Inmiddels komt 2017 
eraan en na, zoals bijna altijd bij het starten van een clubje, na wat moeizame 
manoeuvres, zijn er uiteindelijk 6 zeilers geïnteresseerd om 2017 in te gaan 
bij de WSVR.  
Een aantal hiervan hebben zich inmiddels al als donateur of lid aangemeld. 
 
Wij hebben de eerste bespreking achter de rug teneinde ons clubje meer han-
den en voeten te geven. Er zijn zeilers met veel ervaring in ons midden en er 
is inmiddels voor een startmachine gezorgd en de boeien voor het uitzetten 
van een baan zijn in aantocht.  Ons doel is het radiografisch zeilen promoten 
en plezier beleven aan het zeilen langs de waterkant.  
 
Het merendeel van onze club vaart met een RG65 Dragon Force en een aan-
tal hebben of/of ook een ander type van de RG65, o.a. de Poseidon, de     
Affinity en een DF95 (Dragon Flite 95). Alle RG65 typen zijn bij ons welkom. 
(65 staat overigens voor een boot van65cm lang en 95 voor ca.95cm lang) 
 
Om onze activiteiten te volgen hebben wij een Facebook pagina  ‘RG65 Rot-
terdam’. U kunt hier vrijblijvend lid van worden of er gewoon even op kijken. 
Om lid te worden klikt u eenvoudig op ‘lid worden’. 

zie verder >>> 
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AED en reanimatiecursus 
 
Ook dit jaar werd er in het clubhuis gelegenheid geboden om 
een reanimatiecursus te volgen bij Jan Stotijn.  
De cursus was op twee avonden met maximaal 10 avonden. 
 

Het was bijzonder prettig, Jan Stotijn legde alles duidelijk uit, hij had veel oefen-
materiaal meegenomen waarmee meteen getraind kon worden.  
Casper zorgde zo nu en dan voor een vrolijke noot, maar bleek ook zelf zeer 
vaardig en goed op de hoogte. 
 

Al met al een gezellige en uitstekende cursus die ik iedereen zou willen aan-
raden. 
 
Nico de Vos en Tiny Prins 

Opfriscursus IVA 

Zaterdag 16 januari 2016 heb ik op verzoek van het bestuur 
een opfriscursus IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schen-
ken) georganiseerd, uitgebreid met een door Imre Jonkers 
verzorgde workshop Bier Tappen.                                       
Hard nodig gezien hoe belangrijk het tegenwoordig is om aan 
de wettelijke eisen te voldoen, teneinde de exploitatievergun-
ning te mogen behouden.  
Ik heb bewust aandacht besteed aan BOB afspraken, we wil-
len beslist niet dat leden met een slok te veel op, met   eigen 
vervoer - auto! - naar huis gaan!                                            
Het onderhoudende deel van Imre is bij alle aanwezigen erg 
goed bevallen, de kunst van een lekker getapt biertje! Wat ook hier heel belang-
rijk bleek, is de hygiëne achter de bar, met kleine simpele handelingen houden 
we het met   elkaar schoon.  

De aanbevelingen zijn verzameld en Imre heeft wat handige tools achtergela-
ten, al met al een hele leerzame en plezierige middag, ik heb alleen maar posi-
tieve reacties gehad en ook Imre heeft het leuk gevonden dit te doen.  

We hopen bij een volgende cursus alle barvrijwilligers te zien! 

Marian Kouwenhoven  

zie verder >>> 

OPROEP                             Barmannen & vrouwen:  
 

              bel Herma (06-137 55 627) voor meer informatie en aanmelden 
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Haven en terrein 
 

Ook in 2016 blijken havenmeester en ‘trawanten’  liever de 
handen uit de mouwen te steken dan een stukje te schrijven, 
 
 

daarom, weer in stripvorm dus! 
 
 

gemak dient  
de mens ….hè Jan ? 

Veel herstelwerk aan de steigers … Foeke Brouwer en John de Wolf in actie 

Floor : “Wat ‘n gepeuter ‘... 
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Voorjaar activiteiten ... 

          Vrijheid ….   blijheid ! 
 Floor                                 Rogier 

Ze zien er weer 
mooi uit ,,,, 
Bedankt Jan !! 

Oonkers overleg  
Tsja, daar sta je nou ... 

Bijna niet opgemerkt 
Menno aan ‘t boenen 

effe bijpraten ... 
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Najaar activiteiten ... 
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Lang niet alles en lang niet iedereen is op de plaat vastge-
legd, maar we hopen toch weer een beeld te geven van alle 
klussen in 2016!                                                  Annelies Weggeman 

Vele handen … maken licht werk ! Nou ja, licht ??? 
Gijs & Oebele  

hardnekkige paal wil er niet uit ... hoge druk bij Dick  

Had je gedacht ... 
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Belangrijk deze vertegenwoordiging omdat in het OKB ook inrichtingsplannen 
van b.v. het Langepad, van de Plas-oevers, de veiligheid w.o. Politietoezicht 
etc. besproken worden. Het is zaak op zijn minst vroegtijdig mee te praten en 
op de hoogte te zijn van plannen met mogelijk inbreng van eigen ideeën. 

 
 
 
 

 
Het Regio Team Zuid Holland Midden is vorig jaar uiteengevallen door    
vertrek van bijna alle teamleden. Tijdens een door het Verbond belegde          
vergadering in het clubhuis van de WSVR heb ik me aangemeld om met een 
nog enig overgebleven lid mee te helpen dit team weer op poten te zetten. 
 
Na een aantal gesprekken sta ik inmiddels als “kandidaat lid” geboekt;  
de voordracht resp. benoeming is gepland begin 2017 tijdens een Regio -   
vergadering. Inmiddels hebben nog 2 andere mensen zich aangemeld. 
 
Een voorlopige functie indeling wijst uit dat ik dan voorzitter wordt en mijn 
“verzorgingsgebied” Rotterdam eventueel incl. Schiedam, wordt. 
 
Het Watersportverbond is bezig in samenwerking met andere organisaties 
op het gebied van waterrecreatie een Nationale Projectgroep Waterplanten 
op te richten. Ik heb het KPO daarvoor aangemeld ! 
 
Vooruitlopend heeft het Verbond al een Werkgroep “Maaien Waterplanten” 
gevormd en ook hier heb ik me aangemeld om “mee te doen” in het landelijk 
overleg betreffende de bestrijding van de waterplanten in het land. 
Het Watersportbond zal het secretariaat bemensen; de Regio Teams moeten 
dan de schakel tussen het Verbond en de verenigingen vormen. 
Een eerste vergadering heb ik inmiddels mogen bijwonen. 
 
De aanpak incl. die van de blauwalgen zoals die in Kralingen gebeurd, heeft 
landelijk veel aandacht getrokken en ook veel waardering gekregen. 
En als fotograaf mag ik best vermelden dat mijn foto’s via Facebook heel veel 
reacties heeft opgeleverd en ook vaak gedeeld zijn en … wellicht bijgedragen 
heeft aan die landelijke aandacht en waardering ! 
 
Met dit “verhaal” hoop ik onze leden een klein beetje inzicht resp. informatie te 
hebben gegeven over de activiteiten in 2016 van het Kralingse Plas Overleg.  
 
Jan de Kreek 
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Al met al moet dan de conclusie helaas zijn dat de blauwalgen in de zomer van 
2017 niet voorbij zal zijn en slechts te hopen valt dat dit probleem in mindere 
mate zich zal doen gelden o.a. door een goed uit te voeren maai-protocol 
waarmee overigens de watersport  het meest gebaat is.   
 

Een geplande evaluatie over de gang van zaken en zeker ook welke uitwerkin-
gen de behandelingen hebben gehad en wellicht nog zal hebben, waarover 
toch veel zorgen zijn, is helaas voor onbepaalde tijd uitgesteld. 

 

Contacten  

Naast de contacten met Gemeentewerken en het Hoogheemraadschap zijn 
ook contacten gelegd met o.a. de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. 
Het bijwonen van een bewonersvergadering op 10 mei met de kennismaking 
en een daaruit voortvloeiende speciale vergadering over de Kralingse Plas op 
9 juni met behandeling van de waterproblemen van de Plas, bezocht met  Nico 
Wensveen en Annelies Weggeman. 
 
Een duidelijke inbreng van Nico over de aanpak van de water problematiek en 
bekendheid van het KPO in deze bijeenkomst tot resultaat. 
 
Hieronder enkele citaten uit het verslag gemaakt door Nico Wensveen: 
- duidelijk werd nog eens dat alleen wanneer er water in de plas wordt           
  ingelaten, dit via een defosfateer behandeling loopt; er wordt verder niet  
  actief gedefosfateerd, waarbij water uit de plas wordt behandeld. 
- we hebben ook van onze kant twijfels aangegeven bij het nut van een       
   nieuwe zandlaag.  
- Verder heb ik nog genoemd dat blauwalg niet zozeer afhankelijk is van veel   
  of weinig fosfaat maar van de balans fosfaat- / nitraat-meststoffen, waardoor  
  er bij een lagere fosfaat concentratie toch meer blauwalgen kan ontstaan.  
 
Ook bleek dat de Gemeente een nieuwe visie voor het Kralingse Bos en Plas 
wil ontwikkelen; een speciale groep gaat zich daar mee bezig houden. 
Ik heb het KPO als gebruikersgroep aangemeld om mee te praten en deel te 
nemen voor de bijeenkomsten t.b.v. “de visie Kralingse Bos/Plas”.  
 

Gezien de hierboven beschreven activiteiten heb ik me gemeld om zo het KPO 
te vertegenwoordigen in het Overleg Kralingse Bos.   

 

Bij het hellingen in het 
najaar waren opvallend 

veel mosseltjes, 
schelpjes  te zien die 

zich vastgehecht    
hadden !  
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Voor Roel 
 
Zie daar onze Roel, 
met het ware WSVR – gevoel, 
en al 93 jaar, 
echt waar! 
 

Waar nog zoveel leven inzit, 
maar met een gehoorapparaat, 
dat meestal in zijn jaszak zit. 
En nog steeds gedreven, 
maar nu wel met het grootzeil gereven, 
en met die ene stormfok, 
nog op de barkruk, 
maar nog vol geluk! 
Ja, op z’n eigen levenszee, 
met een glas rosé! 
 
Ja, onze lege flessen man, 
kan er wat van. 
En nog zo actief in en om het clubhuis, 
als zijn tweede thuis. 
 

Daarom onze felicitatie Roel, 
als de man met het warme gevoel. 
 

Daarom Roeltje nog vele jaren, 
maar laat ons dan die lege flessen baren! 
 
Oh ja Roel, nou nog iets, 
waar is nou toch jouw fiets? 
 
Maar we kunnen je niet missen gouwe ouwe, 
dus blijft bij ons, we zijn van je gaan houwe! 

 
 
 
 
 
 
 
 

juli 2016  Joop vd Bos,  
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Daar bij dat kleine café aan de haven……. 
 
Al vele jaren klinkt op woensdagavond gezang uit het clubhuis.  
Dan oefent het koor Sop & Sap.  
Sop heeft betrekking op het ruime sop van de Kralingse Plas.  
Het Sap is wat er na afloop wordt genuttigd, samen met wat versnaperingen.  
Het repertoire bestaat vooral uit liedjes die te maken hebben met Rotterdam of 
met water, zoals het Kralingen-Crooswijklied,  
Als het water uit de plas nou toch eens bier was, . Maar ook wat Ierse en Schot-
se traditionals. De meeste liedjes zijn echte Gouwe Ouwe.   
Traditioneel zingen we dan ook bij de Gouwe Ouwe zeilwedstrijden.  
 
Ook treden we een enkele keer op in een verzorgingstehuis.  
Tussen de nummers door brengt dan onze mede-zanger en dichter Joop  enke-
le van zijn gedichten, die ook vrijwel allemaal over Rotterdam en de Kralingse 
Plas gaan. Maar als we dan als toegift “Hand in hand, Kameraden” laten horen, 
wanen we ons soms bijna in Lourdes, zoveel wonderbaarlijk hervonden tempe-
rament komt er dan opeens uit het hoogbejaarde gehoor los.  
 
Echte Zangkunstenaars zijn we niet, maar dat hoeft ook niet bij dit genre mu-
ziek. Toch worden sommige nummers tweestemmig gezongen, en als dat lukt, 
dan zijn we heel trots op onszelf. Piet Steehouwer drumt soms als hij niet in 
Thailand verblijft en ondergetekende begeleidt op de accordeon.  

 

 

 

 

                            

Nico Wensveen. 
“ook treden we een enkele keer op in een  

verzorgingstehuis” 
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zie verder >>> 

O.a. bij de WSVR werd water getankt door de “behandelboot” en was even   
gelegenheid deze speciale boten te bekijken dan wel te bewonderen gezien de 
vele technische snufjes aan boord.  

 
 
 
Tijdens en na een 
behandeling werden 
uitgebreid metingen 
gedaan. 
 
 
 
 meten is weten … ; zeker weten ! 

Whow… wat ‘n techniek ! 



-44-

Als dank voor de grote inzet mocht ik namens alle KPO-leden in november 
een ingelijste foto van de maaiboot aan de medewerkers van Gemeentewer-
ken aanbieden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Voor de bestrijding van de blauwalgen werd uiteindelijk door de Gemeente 
Rotterdam gekozen voor de veel goedkopere “symtoonbestrijding” dus een 
behandeling met waterstofperoxide i.p.v. het zogenoemde ” afdekplan” van het 
Hoogheemraadschap (zie ook verslag Martin Brouwer).  
 

In juni / juli stak de blauwalgen weer de kop op hetwelk resulteerde in eerst 
een “advies niet te zwemmen”, maar al spoedig gewijzigd moest  worden in 
een verbod om te zwemmen ! 
 

Actie derhalve dringend gewenst met de (1
e
) waterstofperoxide behandeling 

werd in week 27 (4 t/m 8 juli) gestart . 
Paar weken later bleek dat deze behandeling nog niet genoeg was geweest 
(er was weer blauwalg geconstateerd) en de 2e behandeling ging op 8 augus-
tus van start (week 32).  
 
Het moet gezegd worden dat 
de watersport weinig of geen 
last heeft gehad van deze  
behandelingen, welke door de 
week werden gedaan; er kon 
gewoon gevaren worden.  
 
Het karwei nam ook slechts 3 
dagen in beslag.  

toch lekker door kunnen zeilen ... 
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Vrijdagavond ... 
 
Vraag een paar mensen om een stukje te schrijven over de vrijdagavonden 
 buiten het vaarseizoen bij de WSVR en je krijgt meteen hele enthousiaste  
verhalen hoe gezellig de vrijdagavond is en dat de barhappen die variëren van 

 Risotto tot Stamppot en van Kippenvleugels tot     
 Pompoensoep een aanrader zijn. 
 
 Daarmee hebben we natuurlijk nog geen stukje  
 voor dit mooie jaarboekje.  
 
     Maar het is een feit, dat het heerlijk is om je  
  weekend in te luiden op onze club met je  
  clubvrienden op zo’n vrijdagavond als er niet  
  gevaren wordt. Het contact met de club ook in 

het winterseizoen blijft doorgaan en het blijft elke keer een verrassing  wie er 
elke week de keukenprins of –prinses is. 
Voor diegenen die nog niet op een vrijdag aanwezig geweest zijn:  
Vanaf een uurtje of vijf druppelen er leden binnen, de een wat later dan de    
ander en sommigen veel later door de alsmaar langer wordende files.  
Geeft niks, als we het weten houden we daar rekening mee. 
 

Meestal staat Martien  
achter de bar en draait hij 
een heerlijk muziekje.  
 

Wat is er dan lekkerder om  
heerlijk aan de bar of voor 
de open haard een drankje 
te nuttigen en daarna een  
hapje te eten.  
 
Het “kokkie van de week “  
 wordt voor zijn gemaakte  
 kosten gecompenseerd 
door met de pet rond te gaan,  zodat alles eerlijk verloopt. 

 

 Ik zou zeggen: kom ook eens  
 kijken en proeven!  
  
Tot vrijdag. 
 

Claudia Oonk 
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Karaoke in foto’s deze keer! 
 
23 februari hadden we een geweldig gezellige Karaoke 
(inhaalslag 2015), met veel talent te horen en te zien, het   
talent te laten horen is natuurlijk lastig op papier, maar laten 
zien lukt prima! 
 
Gijs en Henk deden hun uiterste best hun titel te verdedigen 
maar Fini Wolters versloeg ze dubbel en dwars en mocht   
met de prijs en een kus van Martien Jonkers naar huis!     

Op 10 december de tweede Karaoke: en wat een verrassingen weer, dat Arno 
Sap goed kan zeilen wisten we wel, maar dat hij ook zo’n geweldige stem 
heeft….! en Nico en Tini met de ‘twee motten’ ….wat een duo!  

 

Robert en Diana met ‘als de bom valt’  super! 
uiteindelijk moest de jury (lastig hoor)  besluiten en 
namen Nico en Tini de Vos de geweldige prijs mee 
naar huis! 

Gijs         Henk            Fini  

Arno       Diana    &     Robert 
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Dat “maaiprotocol houdt o.a. in dat extra gemaaid wordt net voor een zeil -
evenement; de planning wordt gemaakt aan de hand van onze Evenementen 
Kalender.  
Alleen in de havens wordt in principe niet gemaaid (maaiboot te groot en kans 
op schade etc), maar er bleken toch wat uitzonderingen mogelijk te zijn. 
 

Omdat de maaiboot ook direct na het maaien het maaisel opschept en ook  
verwijdert waren de grote “velden” op de Plas nog nauwelijks aanwezig.   
Bij een oostelijke wind werden nog wel restanten de havens ingeblazen en 
hoopten zich wat op, maar met wat opruimactiviteiten van enkele leden kon 
e.e.a. redelijk opgeruimd worden.  
 

Een klein “schep-bootje” werd ingescha-
keld om restanten bij enkele havens en 
enkele plaatsen elders op de Plas (o.a.   
bij het strandbad, Heemtuin en Minang 
Kabauhuis) alsnog op te ruimen.  
 

Al met al een enorme verbetering t.o.v. voorgaande jaren toen die “maaisel-
eilanden” het varen erg bemoeilijkten, maar ook zorgden voor enorme stank 
mede veroorzaakt doordat blauwalgen zich daar genesteld hadden.  

 

Het leverde wel mooie, kleurrijke foto’s op ….  
 
Een wat moeilijke start evenwel want de waterplan-
ten gingen in mei plotseling hard groeien, terwijl een 
aantal grote zeilevenementen gepland stond.  
De nieuw maaiboot was er nog niet en ijlings moest 
een andere maaiboot gehaald worden en aan het 
werk gaan.  
 
Maar al gauw bleek de samenwerking met Gemeen-
tewerken bijzonder goed; de wedstrijden konden 
vrijwel ongehinderd doorgang vinden; een enkele 
boot had wat wier aan het roer … 

zie verder >>> 

Tim maakt zijn roer plant vrij 

kleurrijke troep …. 

nog ‘n schepje  
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Dat blijft echter speculeren want niets zo hardnekkig als blauwalgen. Ook de 
relatief ondiepe plas, het gebrek aan voldoende doorstroming en de vele ‘dode’ 
hoeken zorgen ervoor dat algen zich in de plas kunnen ontwikkelen. 
 

Het waterschap is tot de conclusie gekomen dat het opnieuw opbrengen van 
een zandlaag vooralsnog de enige methode is om op korte termijn de planten- 
en algengroei te beïnvloeden.  
De voeding die uit de sliblaag komt wordt daarmee (voorlopig) weggenomen. 
Wij hebben daar wel de kanttekening bij gezet dat de vaardiepte voor de     
zeilers niet in het gedrang mag komen. Het op deze wijze aanpakken van de 
problematiek blijft echter discutabel omdat nooit te voorspellen valt hoe de   
waterkwaliteit zich zal ontwikkelen. Het waterschap heeft echter goede        
ervaringen opgedaan op de Bergse Plas met het aanbrengen van een zand-
laag en wil dat weer toepassen op de Kralingse Plas mits een en ander 
(financieel) uitvoerbaar is. 
 
Inmiddels zijn er ook gesprekken geweest met de Gemeente Rotterdam over 
het maaibeleid op de plas. Er wordt onderzocht of er een andere mogelijkheid 
is om de overvloed aan fonteinkruid te lijf te gaan. Het maaien van planten 
moet echter gepaard gaan met het direct afvoeren van het maaisel, want plan-
ten die afsterven op de bodem brengen ook weer voeding en aanwas van slib 
met zich mee. Overigens moeten de planten zich wel kunnen blijven ontwikke-
len ten behoeve van de ecologische balans, dus radicaal tot op de bodem weg-
maaien is ook niet de juiste methode. 
 

Martin Brouwer  
 

Inhakend op dit laatste gedeelte het volgende: 
Na een kennismakingsgesprek in januari met de (nieuwe) medewerkers van 
Gemeentewerken kon ik in april na een verder overleg melden dat: 

 de aanschaf van een nieuwe grotere maaimachine/boot welke tegelijk 
het maaisel opschept en verwijdert definitief was 

 deze maaiboot nog wel in bouw; geschatte levering in juli 

 een overeenkomst voor het “maai-protocol” gesloten was ! 

De nieuwe maai - machine - boot voor de Kralingse Plas 
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Aan en, evenals voorgaande jaren, 
ging aan beide avonden een heer-
lijke maaltijd vooraf,  
 
 

zorgde Martien Jonkers voor de muziek bijgestaan door 
David Bouman (die beiden ook een paar keer de micro-
foon pakten om hun muzikale talenten te laten horen),  
 
dank allemaal! 

 

de “vossenjacht”  gelukt … Nico en Tini blij met de    eerste prijs Karaoke 2016 
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zie verder >>> 

Huidige oorzaken: 
De plas bevat in de huidige situatie teveel voedingsstoffen in de vorm van stik-
stof en fosfaat.  
De overmaat aan voeding is naast de bestaande bronnen mogelijk ontstaan na 
het afdekken van de bodem met slibrijk zand. De slibdeeltjes zijn op zich weer 
een voedingsbodem geweest voor de extra aanwas van het fonteinkruid (wat 
overigens een positieve ontwikkeling is voor de kwaliteit).  
Door de overmaat aan voeding hebben de waterplanten dus vrij spel en zijn ze 
(nog) niet in staat om een balans in het water te krijgen. Als gevolg daarvan 
krijgen de blauwalgen op hun beurt ook weer de kans om zich te ontwikkelen. 
Merkwaardig genoeg kent de plas het fenomeen van ‘inzijging’ dat wil zeggen 
dat voedingrijk kwelwater uit de ondergrond niet in de plas terechtkomt maar 
zich juist verplaatst via het (diepere) grondwater in de richting van het ‘Lage 
Land’.  
 
Op zich is dit gunstig want daarmee komt er geen extra voeding uit het grond-
water. Een nadeel van de Kralingse Plas is dat er geen mogelijkheid om het 
water goed door te spoelen. Het langzaam in ‘beweging’ houden van het op-
pervlaktewater mengt de diverse waterlagen en zou optimaal zijn als er ‘vers’ 
water aangevoerd zou kunnen worden. De vorm en het oppervlak van de plas 
maken het echter onmogelijk om doorspoeling te realiseren. Bovendien is het 
oppervlaktewater uit de omgeving nog slechter van kwaliteit dan het water van 
de plas zelf. Van doorspoelen en aanvoer van vers water is dan ook geen spra-
ke. De enige wateraanvoer naar de plas vindt plaats vanuit de Boezem via een 
defosfateringsinstallatie naar de vistrap in het bos en vandaar naar de Heem-
tuin waar het vervolgens in de plas terechtkomt.  
 

Oplossingen: 
Het verbeteren van de waterkwaliteit blijft een lastige en onzekere opgave.  
Iedere ingreep heeft gevolgen die niet op voorhand zijn te voorspellen.  
Ingrijpen in het ecosysteem blijft dus een risicovolle onderneming omdat er 
altijd meerdere factoren een rol spelen.  
 

Om de situatie onder controle te krijgen moet de overmaat aan voedingsbron-
nen worden weggenomen en dat kan niet geforceerd plaatsvinden. Om tot een 
evenwicht te komen zou de natuur over een langere periode de gelegenheid 
moeten krijgen om zichzelf te herstellen. Dat zijn doorgaans trajecten van 
jaren en gedurende die tijd blijven de planten en de algen waarschijnlijk het 
leven van ons zeilers en zwemmers dwarszitten. Op zich is de plas goed op 
weg om zichzelf te herstellen gelet op de rijkelijke aanwezigheid van het fon-
teinkruid. Dat is echter een plant die sterk naar de oppervlakte reikt om het 
zonlicht te zoeken. Een lage bodembedekkende plantensoort zou beter zijn.  
Met een toename aan planten en het ontstaan van een evenwicht, zou ook de 
voedingsbodem voor de algen waarschijnlijk worden weggenomen.  



-40-

Een zeer belangrijk gesprek 
vond op 4 februari plaats met 
het Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpener-
waard (HHSK) vertegenwoor-
digd door Johan van Tent met 
de 2  leden van de Werkgroep  
Martin Brouwer en Nico Wensveen, Jan de Kreek en voormalig KPO - voorzitter 
Kees Kooren (KZC). 
 

Door Martin Brouwer is een verslag van deze bijeenkomst gemaakt dat veel 
korte, maar goede informatie geeft over de problemen van de waterkwaliteit, de 
oorzaken, mogelijke oplossingen en standpunten. 
Daarom hieronder het verslag van deze bijeenkomst :  

 
Inleiding: 
Na een kort voorstelrondje wordt de problematiek rond de waterkwaliteit  
besproken. 
 

Problematiek: 
HHSK is zich bewust van de problemen met betrekking tot de waterplanten en 
de blauwalgen op de Kralingse Plas. Het geheel heeft de aandacht van HHSK 
en de gemeente Rotterdam. Er heeft monitoring plaatsgevonden om mogelijke 
oorzaken van de problemen te traceren. Gebleken is dat zich op de hele bodem 
van de plas een dun sliblaagje heeft gevormd. Men vermoedt dat zich sediment 
(slibdeeltjes) vanuit de Oost- en Zuidoever (de lage wal) heeft verplaatst door 
onderstroming. Dit sliblaagje bevat veel voedingsstoffen (stikstof en fosfaat, de 
eutrofiërende stoffen) die de groei van waterplanten en algen stimuleren.  
Ook de jaarlijkse bladval van de bomen rond de plas draagt bij aan de slibaan-
was en is een voedingsbron.  
 

Dilemma: 
Het waterschap staat voor de opgave om de waterkwaliteit van de Kralingse 
Plas te optimaliseren. 
De plas heeft de status van KRW lichaam wat inhoudt dat er op basis van    
Europese richtlijnen gestreefd moet worden naar een ecologisch gezond water-
lichaam (KRW staat voor Kaderrichtlijn Water). Een ecologische balans ontstaat 
wanneer water- en oeverplanten in staat zijn om aanwezige voedingstoffen uit 
het water op te nemen. Met andere woorden de ‘voedingsbron’ moet in even-
wicht zijn met de ‘afnemers’. Helder water met voldoende waterplanten en    
voldoende doorzicht is daarvan het resultaat.  

in de lift  bij het HHSK met Johan van Tent ... 

zie verder >>> 
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Gouwe Ouwe 
 

Spanker 
 

Alweer enkele weken terug hebben we een prachtig evene-
ment gehad op de Kralingseplas. Zeilen met uitzicht op de 
skyline van Rotterdam was toch wel bijzonder te noemen. 
Even bijzonder was het evenement zelf.  
Goed georganiseerd en een gezellig clubhuis met terras 
aan het water (voor de start én finish).  

De relatief kleine plas omringd door bomen, resulteerde in wedstrijden met een 
draaiende wind en zoeken naar vlaagjes.  
Spanker 957 (Sjoerd de Haas met wisselende bemanning, Saskia Nederveen 
en Bas Jan de Bruijn) trokken hierbij aan het kortste eind met 3x één en 1x een 
tweede plek. Zeker de moeite waard om op 5 november dit jaar nog een keer 
terug te komen naar de Kralingseplas.  

zie verder >>> 

Zeilen met de achtergrond van de Rotterdamse skyline … Geweldig !! 

Na het zeilen     gezelligheid troef op terras aan de waterkant 
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16m2 
 

Wat een weertje! Deze drie woorden hebben we wel heel vaak gehoord dit 
weekend. En wat voor een weertje was het! Zon, heel veel zon, en dus ook 
heel veel smeren!  
En niet onbelangrijk, er was ook nog wind!  
Op zaterdag wat minder dan zondag, toen kwam de wind nog even stevig 
door, kortom alle ingrediënten voor een gezellig weekend. 
 
En gezellig was het, daar ben je zeker van als je naar de Gouwe Ouwe gaat. 
Het sfeertje, de gemoedelijkheid en de voortreffelijke organisatie maakt dat je 
er graag terug komt. Jammer dat dit jaar de kleine Sneekweek en de Gouwe 
Ouwe samen vielen. Maar ook zo weer voor ieder wat wils. 
 
Op zaterdag zijn er twee mooie wedstrijden gevaren, het is niet voor niets een 
Gouwe Ouwe, dus het tempo ligt natuurlijk niet te hoog.  
Wel mooie lange wedstrijden met moeilijke windstiltes en dito winddraaiingen. 
De eerste wedstrijd schoten Lodewijk en Ruud uit de startblokken en voeren 
naar een 1 e plaats, maar dit bleek helaas een OCS waardoor Wouter en   
Sander er met de winst vandoor gingen. Ook wij hebben 1 e , maar ook laatste 
gelegen deze wedstrijd, Kralingen liet zich weer van al zijn beste kanten zien.  
 
De tweede wedstrijd waren het Reinout en Henk die de hele wedstrijd  soeve-
rein aan de leiding hebben gevaren. Stoïcijns voeren ze naar de overwinning, 
helaas op zondag twee keer een OCS. 
 
Ondertussen was bij Nils en Ernst de overtuiging van hun nieuwe zeilen tot 
grote hoogte gestegen. Op zondag zetten zij dan ook een strakke 1e en 2e 
plek neer, en Wouter en Sander een 2e en 1e plek. Die twee waren dus echt 
de besten, én met een bootje meer want Ewoud en Anne deden zondag ook 
nog gezellig voor 1 dag mee!  
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KRALINGSE PLAS OVERLEG 
 

kort jaaroverzicht 2016 
door Jan de Kreek 

 

Bestuurssamenstelling : 
Voorzitter : Jan de Kreek 

Secretaris : Marius Zwijnenburg 
 

 

Begin 2016 kon de Werkgroep Waterkwaliteit gevormd en bestaat uit: 
Martin Brouwer, Nico Wensveen (beiden WSVR) en Joost den Haan (ND); 
Jan de Kreek min of meer als secretaris. 
 

NB: Martin Brouwer heeft zich helaas vanwege een verhuizing buiten onze 
regio, moeten terugtrekken als afgevaardigde van de St. Plons / WSVR  in het 
KPO en uit de Werkgroep Waterkwaliteit.  
Heel jammer want zijn bijdrage o.a. in de Werkgroep was bijzonder waardevol. 
Uiteraard heel veel dank hiervoor!  
 

 Aangesloten bij het KPO zijn alle 8 watersportverenigingen, de 2 kanoclubs,        
3 Scoutinggroepen, St. Plons, Zeilschool “De Lelie”  en Restaurant “De Tuin”’. 

 

Het KPO vergaderde 4 x in 2016 t.w. op: 

 dinsdag   1 maart bij de Kralingsche Zeilclub 

 dinsdag 31 mei bij de RWS “Aeolus” 

 dinsdag 13 september bij de WSV “Rotterdam” 

 dinsdag 13 december bij de WSVR “Boudewina 
 Op alle vergaderingen werd de WSVR vertegenwoordigd door Nico van 
 Bellen en Annelies Weggeman. 
 

Om de leden zo veel mogelijk te informeren, om informatie uit te wisselen etc. 
worden “Nieuwsbrieven” door Jan de Kreek samengesteld en via email naar 
de KPO - leden gestuurd. In 2016 zijn 4 nieuwsbrieven verzonden. 
 

Door Annelies Weggeman zijn deze nieuwsbrieven ook naar alle leden en   
donateurs van de WSVR (die over internet beschikken) gemaild en ook op    

het mededelingenbord in het clubhuis geprikt! 
 

Deze nieuwsbrieven zijn ook te lezen op de site van het Watersportverbond 
(www.watersportverbond.nl >>> belangenbehartiging (medewerkers) >>> de 
Regioteams) 
  
Belangrijk(st)e (gespreks-) onderwerpen waren:o.a. waterkwaliteit (water-
planten en blauwalg, de contacten met de Gemeente (werken), de Ge-
biedscommissie, het Hoogheemraadschap (HHSK), Watersportverbond, de 
evenementen resp. activiteiten door de diverse verenigingen, snelheden etc. 

zie verder >>> 
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Schoon water in de Plas. 
 
Simpele titel vind ik, maar het leek ook een simpel recept: regelmatig maaien 
en 2x H2O2 en klaar is kees. 
Nou ik vind dat het resultaat mag er zijn, blijkbaar is dit het resultaat van  de 
inspanning van o.a. onze Jan de Kreek. 
In de wandelgangen heb ik gehoord dat zeker de foto’s van Jan van doorslag-
gevend belang zijn geweest bij de beslissing  daadwerkelijke uitvoering te ne-
men. 
 
Buiten het feit dat we voor nu van de giftige blauwalg verlost zijn, zijn we dus 
voorlopig ook van de lange plantengroei af. Te hopen is dat dit experiment na 
evaluatie voortgezet zal worden en dus ook weer betaald gaat worden. 
De gebruiker van het water kan zich vast wel afvragen, wat het hem/haar 
waard is als de financiering voor het vervolg niet rond komt. 
Mocht het mogelijk niet lukken daarmee,dan geef ik mij hierbij vast op om in 
Kralingen te lopen met een collectebus (geen grap!). 
 
Omdat ik  niet volledig geïnformeerd ben in deze zaak, 
ben ik hier natuurlijk alle nuances die nog te maken zijn 
vergeten, dit stukje is ook niet zo bedoeld, ik wil alleen 
graag laten weten dat ik en zeker velen met mij tevreden 
zijn met de resultaten! 
 
Dick Waterreus. 

Ondanks dat de maaiboot direct het maaisel opneemt en 
verwijdert blijft er nog genoeg maaisel over vooral op de 
stille plekken zoals in de jachthavens. 
Dus nog werk aan de winkel waarmee enkele leden zich 
bezig hielden … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar ook nog best hinder veroorzaakt bij b.v. buitenboord-
motoren, roerbladen etc. Evenwel niets vergeleken bij die 
grote “maaisel-eilanden” in voorgaande jaren !              JdK 
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Wij moesten het met twee keer een 4e plek doen.  
Ook niet verkeerd natuurlijk, het weer was echt moeilijk. De wind kwam af en 
toe stevig doorzetten maar daarmee werd de onvoorspelbaarheid van de wind-
draaiingen alleen maar groter.  
Kortom, het veld werd de nodige keren door elkaar geschud. 
 
Al met al weer een top weekend geweest waarbij we een hoop grijnzen van 
plezier op de gezichten heb gezien.  
 

Volgend jaar zijn we weer van de partij! 
 
 
Jeroen en Wendy 
4446 

4446 : Jeroen & Wendy 

Drukte in de haven en terrein rondom het clubhuis  tijdens pauzes 
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 Gouwe Ouwe: 
 
12 voetsjol: 
1 Fred Udo 
2 Aad Bergwerf 
3 Daan Daniels, Thessa Veenis  
 

16 m2:  
1 Wouter van Catz, Sander van Benschop 
2 Nils Spliethoff, Ernst ter Meulen 
3 Jeroen van Catz, Wendy Boeve 
 

O jol:  
1 Henk de Groot 
2 Jan Willem v/d Hondel 
3 Joost Kooren 
 

Sharpie: 
1 Daan Versteeg, Erik Molenaar 
2 Tom Weller, Jeroen van Veen 
3 Peter Jonker, Peter Verkerk 
 

Valk: 
1 Frans Bakker, Arjan Stoffels 
2 Karel Wagner, Jur Munnik 
3 Hugo Maarleveld, Mark ten Broecke 
 

Spanker: 
1 Sjoerd de Haas 
2 Kees de Vries, Frans van Schellen 
3 Herman van Maurik, Peter van Maurik 
 

Regenboog: 
1 Hans van Drunen, Gerard van Drunen, Casper van Drunen 
2 Kees Barnhard, Wouter Pinckaers, Jan Huib van de Stad 
3 Peter Kempeneers, Bert de Lange, Norbert Dieleman 

    Frans & Arjan  
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 Organisatie 3e Open Nederlandse Kampioenschap Unified sailing op de 

WSVR 

 Uitnodiging demo sport Special Olympics Nationale Spelen 2016 

 Voorbeeld stichting inclusief podium huldiging bij de nieuwe landelijke 

Erkenningsregeling ter vervanging van het CBF-, Goede Doelen NL-,  

en Instituut fondsenwerving keurmerken. 

 Winnen rechtszaak en hoger beroep tegen de belastingdienst vanwege 

ANBI status. 

 Organisatie ‘Sport Op Maat dag’ in samenwerking met Rotterdam Sport-

support, Rijndam Revalidatie, Sport Op Maat, Dirk Kuyt Foundation en 

het ambassadeursteam van het Revalidatiefonds. 

 Bijzonder trots zijn wij verder door de toekenning op de Algemene    

Ledenvergadering van het Koninklijk Nederlands Watersportverbond 

van de Ir. J. Loeff Penning. Deze erepenning is ons uitgereikt ter       

verdienste van onze ‘enorme’ inzet voor het aangepaste zeilen in       

Nederland.  

        
In 2016 is Stichting Plons verder gegroeid naar een toonaangevende water-
sportorganisatie voor mensen met een beperking.  
Dit geldt ook voor de middelen om die expertise nog breder in te zetten en 
meer (nieuwe) organisaties te helpen en ondersteunen om onze gezamenlijke 
doelstelling en visie mogelijk te maken.   
 
Ons beleidsplan 2017-2020 borduurt voort op het succesvolle (sport) beleid 
van de afgelopen jaren en schept mogelijkheden om onze ambitie naar een 
volgende fase te brengen. Een fase waarbij behalve het recreatieve zeilen 
verder wordt ingezet op de ontwikkeling van het wedstrijdzeilen voor iedereen, 
ongeacht zijn of haar beperking.       
         
Wij danken iedereen van de WSVR, maar ook alle sponsors en vrijwilligers die 
ons in het afgelopen jaar hebben geholpen en gesteund.  
 
Zonder u was het ons niet gelukt.  
We hopen ook nu en in de toekomst  
weer op u te mogen rekenen.    
 
 
Namens bestuur; 
 
Mark van der Heijden 
voorzitter Stichting Plons 
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Jaarverslag 2016        

 

Stichting Plons heeft ook in 2016 weer meer dan 1000 watersporters kunnen 

bedienen vanaf haar thuishaven de WSVR, die zowel recreatief alsmede op 

wedstrijdniveau hebben kunnen watersporten. Ieder op zijn eigen manier, naar 

eigen kunnen. 

 

Met name op de doordeweekse dagen, als we zeilen met kinderen en jong-

volwassenen uit het Special Onderwijs is het enthousiasme en plezier goed 

hoorbaar. Maar ook op alle andere dagen merken we dat de voornaamste 

doelstelling van Stichting Plons: Plezier maken op het water, altijd gehaald 

wordt. 

 

Stichting Plons heeft momenteel 2 locaties waar activiteiten mogelijk zijn; WSV 

Rotterdam en WV Aegir op de Bergse Plassen. De reden hiervoor is de aan-

vraag en mogelijkheid vanuit Aegir om ook aangepaste watersporten te bieden 

aan Rotterdammers met een beperking maar gelijktijdig ook de forse groei van 

de Plons vloot naar totaal drie  Randmeren en een RIB en vijf 2.4mR boten en 

drie Sonars, allemaal Paralympisch materiaal vanuit het opgeheven Delta 

LLoyd Paralympische zeilen van het KNWV. Totaal 12 boten dus en daar was 

in Hillegersberg genoeg ruimte voor.       

   

Telkens wanneer je tracht de activiteiten van een heel jaar in een verslag te 

gieten doe je onrecht aan alle inspanningen van dat jaar. We willen dan ook 

vooral een beeld schetsen van de effectiviteit van Stichting Plons in 2016 Het 

jaar 2016 kende, naast onze reguliere activiteiten, namelijk een aantal belang-

rijke momenten:  

  

 Diverse TV en media opnames, waaronder Overwinnaars, Net5, Dirk 

Kuyt Foundation, ING foundation en opnames ten behoeve van de  

nieuwe erkenningsregeling 

 Organisatie allereerste Special Olympics European Unified Sailing    

Regatta op de WSVR 

Postadres 
Stichting Plons                             

Postbus 4131, 

3006 AC - Rotterdam-

Tel. 084 003 1343 

Zeiladres 
W.S.V.R. (Watersportvereniging 

Rotterdam) 
Langepad 27 
3062 CJ Rotterdam 
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De Evenementen Kalender 2017 is los ingevoegd en  
ook later op verzoek los verkrijgbaar ! 

 
 
 
Veiligheid tijdens de Gouwe Ouwe staat bovenaan het 

wensenlijstje.  
Vandaar dat Guus nog even snel aan Robert de fijne 

kneepjes van het resque varen heeft laten zien 

Oproep 

Dick Waterreus zoekt sportieve bemanning 
(trapeze en spinaker) voor zijn nieuwe 505   
International (aangeschaft in dec. 2016).  

Veel trainen en indien mogelijk meedoen aan 
Kajuit Eruit. Dick: waterlans@hotmail.com,                                                                              
06 - 8999 04 03. 

 

De “Gouwe Ouwe Lunch” op 24 april voor de vrijwilligers 

http://www.plons.nl/
mailto:waterlans@hotmail.com
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Kajuit Eruit 2016,  
 
kunnen we bijna een event gaan noemen, van de kas bewaardster Herma tot 
de wedstrijdleiding geleid door het team van Frans, Marjon en Annelies, niet 
alleen de zeilers maar ook zij maken dit een leuk event op de vrijdagavond.  
In 2016 hebben we zeer 
veel zeilers gehad die 
de hele reeks of enkele 
wedstrijden hebben    
gevaren.  
 

Onze wedstrijdsecretaris 
Casper heeft ervoor ge-
zorgd dat iedere zeiler 
zeilen kan en wij altijd 
zijn voorzien van een 
wedstrijdcomité, dank je. 
 

Het leukste van Kajuit Eruit is dat meedoen belangrijker is dan winnen, dit bete-
kent niet dat wij allen niet gepro-
beerd hebben te winnen, of dit nu 
John is in zijn O-Jol of de broer-
tjes Kooren in hun Laser, of    
Adriaan Lieftinck in zijn Draak.  
 

De oude rot Rogier, die toch elke 
keer weer het voordeel had, daar 
hij de te    zeilen baan bepaalde, 
of ondergetekende.  
 

Zoals gezegd was de opkomst bij 
met name de kajuitzeilboten elke 

keer uitstekend, de open boten lieten het soms  afweten.  
 

Maar alle boten op het water hebben genoten van faire zeilwedstrijden, waar 
alleen 1 keer door onvoorziene omstandigheden een ongelukje is gebeurd, wat 
alleen wat kleine schade en een nat pak opleverde.   
 

Gedurende de wedstrijdreeks hebben wij 
verschillende weersomstandigheden  
mogen meemaken, zodat iedereen zijn 
skills bij verschillende omstandigheden 
ten toon kon spreiden. 
 

Ook de in het voetbal geroemde derde 
helft werd door de verschillende gastkoks 
en Ed uitermate goed verzorgd.  

Annelies houdt de start en finisch goed in de gaten 
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eed werd het Olympische vuur onder 
luid gejuich voor dit Regatta weekend 
ontstoken. 
 

De wedstrijden 

Er werd gevaren op Level III niveau 
volgens de definitie van Special  
Olympics; de bemanning van elke zeil-
boot bestond uit twee watersporters 
met een verstandelijke beperking (Unified sporters) en één zeiler zonder ver-
standelijke beperking (Unified partner) welke uitsluitend mondeling aanwijzin-
gen mocht geven. Met soms windvlagen van windkracht 5 Beaufort, draai- win-
den en een koude temperatuur was dit zeker een uitdaging. Het bewijs is gele-
verd; deze belangrijke elementen bevorderden op een gelijkwaardige manier de 
participatie tussen de doelgroepen, wat duidelijk zichtbaar was tijdens de wed-
strijden op het water en aan de wal.  

De ontlading kwam dan ook tijdens het geweldige feest tijdens de rondvaart 
door de Rotterdamse haven welke wij met behulp van de sponsors aan konden 
bieden. Het Europese element was ook hier zichtbaar door de ingezette Sirtaki 
demonstratie van het Griekse team. 
 

De prijsuitreiking 

Na de eerste wedstrijden zijn er drie divisies gemaakt. Met het Belgische team 
aan de top hebben alle deelnemers onder luid gejuich een Olympische medaille 

ontvangen. ‘Changing Lives, Changing Attitudes’; alle 
winnaars van deze Regatta gingen naar huis als 
‘succesvol zeiler’!  
 

Special Olympics en Initiatiefnemer Stichting Plons   
bedanken alle enthousiaste vrijwilligers en sponsors 
welke door hun bijdragen de doelgroep in staat hebben 
gesteld zich winnaar te voelen. 
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Special Olympics European Unified  
Sailing Regatta Rotterdam 

 

‘Changing lives, changing attitudes’ 
 
De eerste zeer succesvolle editie Special Olympics 
European Unified Sailing Regatta Rotterdam 
“Changing lives, changing attitudes”! 
 
De opening van de European Unified Sailing Regat-
ta Rotterdam op 13 mei 2016 heeft een onuitwisbare 
indruk bij de doelgroep achtergelaten. 
Met dank aan de inzet van de vrijwilligers van de 
Torch Run werden de 15 internationale teams vanaf 

de Watersport Vereniging “Rotterdam” naar de opening locatie begeleid.  
 

Met de luide sirenes en zwaailichten 
van de Brandweer -, de Politie – en 
een heuse arrestantenwagen was dit 
een indrukwekkende optocht voor de 
doelgroep.  
Ook tijdens de ‘Parade of Atletes 
stond de geestdrift op de gezichten 
van de Atletes te lezen, het was dui-
delijk; zij waren de belangrijkste 
deelnemers op deze allereerste  
European Unified Sailing Regatta.  
 

Na diverse toespraken kwam de ‘Flame of Hope’ over het water uit Grieken-
land met de RIB/Zeevaartpolitie en werd plechtig in optocht, onder begeleiding 
van de “Triomfmars uit Aida” uit de speakers naar het podium gebracht.  
Na het hijsen van de Olympische vlag en het uitspreken van de Olympische 

de “Fame of Hope” onderweg ... 
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Door de nieuwe aanwas bij WSVR van met name 
Piero ging het eten over in een gezellige boel,  
welke soms tot in de late uurtjes doorging. 
 

Ook afgelopen jaar ging de meeste belangstelling 
weer uit naar de kookkunsten van Diana, die naast 
het zeilen eigenlijk ook de overall prijs van Kajuit  
Eruit 2016 zou moeten ontvangen. 
 

De reeks wedstrijden werd afgesloten met de  
traditionele zaterdagwedstrijden. 

 

Al met al een erg leuk zeilseizoen met in de open  
boten een terechte winnaar zijnde John Wolters in  
zijn O-jol en in de kajuitklasse Rene Verkerk.  
Met een speciale vermelding in de open boten voor Rogier, die als enige de 
hele wedstrijdreeks heeft gevaren.  
 

We staan al bijna weer aan het begin van het nieuwe zeilseizoen en ik hoop 
dat iedereen weer met goede moed zich op de vrijdagavond kan vrijmaken 
voor het zeilen, of de gezelligheid na afloop. 

Willem Peeters 
“Winners party” voor de kajuiters ... 
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No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 670 John Wolters, Olympiajol 16,0 4 3 2 dns 1 1 1 1 3 dns dns 

2 1007 Willem Peters, Finn Jol 21,0 1 (7) 4 dns 3 Dns 6 2 1 3 1 

3 995 Rogier Boivin, Vrijheid 24,0 (8) (10) 3 3 4 2 3 4 (6) 2 3 

4 277 Adriaan Lieftinck, Draak 55,0 11 9 dns 4 5 dns 8 dns 7 7 4 

5 3277 Arno Sap, 16m� 66,0 7 6 dns 2 Dns dns dns 5 4 5 dns 

6 585 Jeroen Kooi, Olympiajol 102,0 5 dns dns 1 dns dns 2 dns dns (ns (dns 

7 1009 Olivier Vuijk, Optimist 107,0 9 11 dns dns 6 3 dns dns Dns dns dns 

8 206982 Joost Kooren, Laser Radiaal 111,0 dnc 1 1 dns dns dns 4 dns dns dns dns 

9 687 Anne Roskam, 12 voets jol 111,0 dnc dnc dnc 5 dns dns 7 dns 5 4 dns 

10 1 Plons 1, Randmeer 119,0 dnc dnc 7 7 dns 4 10 dns dns dns dns 

11 674 Henry van Haage, Valk 120,0 dnc dnc dnc 6 dns dns dns dns dns 6 2 

12 3 Toon Mul, Randmeer 123,0 13 12 8 dns dns dns 9 dns dns dns dns 

13 1006 Kai Spruijt, Laser Radiaal 125,0 2 5 dns dns dns dns dns dns dns dns (dns 

14 644 Henk de Groot, Olympiajol 125,0 3 4 dns dns dns dns dns dns dns dns dns 

15 1008 Pieter Vuijk, Laser 125,0 10 8 6 dns dns dns dns dns dns dns dns 

16 4292 Gerard van Drunen, 16m� 126,0 6 2 dns dns dns dns dns dns dns dns (dns 

17 1011 Tieke Noorda, Optimist 145,0 12 dns dns dns dns dns dns dns dns dns (dns 

18 206980 Koen Kooren, Laser Radiaal 154,0 dnc dnc dnc dnc 2 dns 5 dns dns dns dns 

19 206 Mark Baas, Valk 155,0 dnc dnc 5 dns dns dns dns dns dns dns dns 

20 121 Ernst Jan Boer, Regenboog 192,0 dnc dnc (dnc dnc dnc dnc dnc 3 dns dns dns 

21 111111 Rene Verkerk, Laser 195,0 dnc dnc (dnc dnc dnc dnc dnc dnc 2 dns dns 

22 298 Tieke Noorda, Splash 195,0 dnc dnc (dnc dnc dnc dnc dnc 6 dns dns dns 

23 884 Aad Bergwerf, 12 voets jol 197,0 dnc dns (dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 1 dnf 

24 2222 Piro Bianculli, Open 201,0 dnc dnc (dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 5 

25 101 Pieter Heymans, 16m� 201,0 dnc dnc (dnc dnc dnc dnc dnc dnc 8 dns dns 

26 3333 Rien Dogteren, Open 202,0 dnc dnc (dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 6 

27 4444 Ulli baisch, Open 203,0 dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 7 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 152 Rene Verkerk, H-Boot 8,0 1 1 (5) 1 1 1 1 1 dns dns 1 

2 100 Tim de Held, Comando 28 14,0 (3) 2 2 2 2 2 dns (3) 1 1 2 

3 1002 Robert de Winter, Jeanneau Sunfast 20 26,0 2 dns 4 4 4 4 dns 4 2 2 dns 

4 293 Rien van der Linden, Pen Duick 600 27,0 4 4 1 3 3 5 3 dns dns dns 4 

5 1012 Jeroen Verbeek, Jeanneau Poker 66,0 dnc 3 dns dns dns dns dns 2 4 dns 5 

6 10006 Eelco Kruijt, Oceanis 281 78,0 dnc dnc dnc dnc dnc dnc 2 dnc 3 dnf 3 

7 1000 Stijn Kruit, Friendship 22 78,0 6 dns dns 5 dns 3 dns dns dns dns dns 

8 1007 Erwin en Loes, Dufour 1800 80,0 5 dnf dns dns 5 6 dns dns dns dns dns 

9 1004 Frans van de Biggelaar, Gibsea 28 90,0 dnc dnc 3 6 dns dns dns dns dns dns dns 

10 25 Joris Bruggeman, Maxfun 25 91,0 7 dns dns dns dns 7 dns dns dns dns dns 

11 245 Sandra Boers, Friendship 28 92,0 dnc 5 7 dns dns dns dns dns dns dns dns 

12 1003 Kai Spruijt, Defender 15 100,0 dnc dnc 6 dns dns dns dns dns dns dns dns 

13 1223 Joris Bruggeman, J22 104,0 dnc dns dns dns dsq dns dns dns dns dns dns 

Kajuit Eruit wedstrijden 
Uitslag Open Boten 

Uitslag Kajuit Boten 
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Halverwege de dag werd er even gepauzeerd voor werkelijk uitstekende snert 
met roggebrood en spek. Ook konden de zeilers voor de haard even wat op-
warmen. Aan het einde van de dag was er een gezellige borrel met aansluitend 
een heerlijk bord lasagne! 
Op zondag volgden 5 wedstrijden. Wederom streden Frans en Fred om de 1e 
plek maar nu mengde ook Rogier zich in de strijd. De einduitslag was dan ook 
verwacht. De 439, de 844 en de 839 gingen er met de prachtig samengestelde 
herfstpakketten vandoor! Gefeliciteerd Frans en Jur en natuurlijk de overige 
mannen! WSVR, vrijwilligers, en wedstrijdcomite enorm bedankt - het was voor 
jullie ook een koud en nat en heel gezellig weekend! 
 
Speciale vermelding tot slot verdient Willem die met de randmeren van 
www.plons.nl louter 1e plekken zeilde!  
Gefeliciteerd Willem met dit mooie resultaat en geniet van je "heerlijke" prijs. 
 

Uitslagen Herfst-Sprint-Wedstrijden 
Valkenklasse 
1) Valkuil          : Frans Bakker, 
2) Geschaafd    ;  Fred Schaaf 
3) Zoete Wraak : Agnes, Frank & Rogier 
 

Spankerklasse 
1) Shift                : Ronald Brant 
2) John Doe        : Kees de Vries 
3) Honderd          : Einte Kamstra 
 

Randmeer Plons 
1) Willem Plons 
2) Manta Plons 

Geweldig gedaan .. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proficiat Willem ! 
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   Herfst Sprint Wedstrijden Kralingen 
 

    van de spankerklasse: 
 

Er waren 3 spankerteams die zo gek waren de buien en 
kou te trotseren om 
lekker buiten te 
kunnen spelen.  
 

Moeders maakte 
tussen de middag 
lekkere snert voor 

ons om op te warmen, wat wil je nog 
meer.  
 

Om het een beetje spannend te houden 
mochten we gelijk met een 10tal valken starten. Voorwaar niet makkelijk om je 
daar tussenuit te zeilen met een windje 2 a 3. Einte Kampstra mocht het een 
keer proberen in de 100. De schakelzeiler gaat overstappen op een andere 
klasse. Herhaaldelijk vissen naar zijn definitieve keuze leverde alleen een     
geheimzinnige glimlach op met de mededeling dat hij er wel uit was.  
We zijn benieuwd of hij volgend jaar met ons mee gaat doen. We hebben hem 
in ieder geval een keer 1e laten worden misschien helpt dat.  
Frans van Schellen met een lokale druktemaker kwam 1 punt tekort om Ronald 
en Liesbeth te verslaan. 
 

en de valkenklasse:Het was koud en nat maar vooral weer heel erg gezellig 

bij de WSVR tijdens de Kralingse Herfstsprint wedstrijden 2016. Aan de start 
verschenen 11 Valken, 3 Spankers en 2 Randmeren. De Valken en de Span-
kers startten tegelijkertijd.  
 
Op zaterdag waren er 6 starts en werden 4 wedstrijden uitgezeild. Tijdens de 
wedstrijden vielen er ontzagwekkende wolkenluchten te bewonderen.  

 

Frans en Fred wisselden zo'n 
beetje stuivertje om de 1e 
plek.  

donkere luchten ... 
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Kralingsch Kampioenschap 
 

Het Kampioenschap van Kralingen werd verzeild bij de 
VZOD dit jaar!   
Het weer werkte voor wat het zeilen betreft niet echt mee, 
maar de organisatie wist er toch een feest van te maken,  
met op zondag, na de wedstrijden  
 

- het optreden van groot orkest "Blue Moonday",  
- een feestelijke prijsuitreiking,  
- terechte complimenten met bloemen voor de organisatie "Helden" . 

Groot orkest “Blue Monday” 
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Tim de Held kreeg van de wedstrijdlleiding als dank voor  zijn zwempartij voor 
de startlijn een (water-) plantje mee naar huis! 
 
en die speciale pizzeriawagen 
voor de hongerige magen ...! 
 
 
 
 
 
 
 
Annelies Weggeman 
  

  
   jeugd:  Tieke 1: op de voet gevolgd door  
                Joris en Kyra 
  
   open boten:  1 Joost Kooren 
                          2 Willem Peeters:  
 
    kajuitboten:  1 Tim de Held, 
                           2 Rien v.d. Linde, 
                           3 Stijn Kruit 

de “Helden” terecht gecomplimenteerd met bloemen  

Tim aan het trainen voor 
de volgende wedstrijd... 


