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Van de voorzitter 
 
’t Is wennen al die belangstelling. “Het wordt tijd dat je naar de kapper gaat” werd 
mij toegevoegd door een prominent lid. Hoe bedoel je?  
Mag ik dat nog zelf uit maken? Ik ben toch maar gegaan! 
We komen denk ik goed op stoom.  
Er komt veel op ons af. Van de parkeerproblemen (via KPO bij de wethouder) tot 
de stremming van de Buitenwatersloot bij Delft in verband met de aanleg van 
een spoortunnel. Ik bezocht een vergadering van het KPO en een regiovergade-
ring van het KNWV het is frappant om te merken dat er nog steeds mensen zijn 
die met hun volle gewicht pal staan voor de belangen van de watersport.  
Wist u dat ons leidingwater volgens wettelijk voorschrift regelmatig wordt gecon-
troleerd op ongepaste bacteriën en dat heel veel zonder veel ophef gewoon ge-
beurt? 
 
Het bestuur heeft op initiatief van enkele leden in de laatste alv besloten om 
tweemaal per jaar een alv te houden. Wij verwachten meer rust en bezinning op 
belangrijke onderwerpen. Zo zullen we de voorgenomen wijzigingen van statuten 
en reglement in de komende vergadering, het streven is oktober, voorleggen om 
zonder dat er meteen beslist moet worden van gedachten te wisselen.  
 
De vergaderstukken worden voortaan niet meer gepubliceerd in de “VaarVoer” 
maar aan rechthebbenden afzonderlijk toegezonden.  
Informatie die (ook) voor breder publiek van belang is wordt, zo nam het bestuur 
zich voor, steeds in de “VaarVoer” geplaatst. 
 
Heel kort voor het uitkomen van de “VaarVoer” heeft overleg plaats gevonden 
tussen het bestuur en het bestuur van de Stichting Plons.  
Dat was helder, zakelijk en in goede sfeer. Uitkomsten die zich daarvoor lenen 
komen in de volgende “VaarVoer”. 
 
Zoals  geopperd in de alv willen wij transparant en benaderbaar zijn.  
Discussie vindt plaats in de bestuursvergadering en een reactie, indien nodig, op 
berichten aan het bestuur kunt u na de vergadering tegemoet zien.  
Vergaderingen vinden iedere eerste maandag van de maand plaats.  
Ze zijn besloten doch een verzoek om aanwezig te mogen zijn bij de behandeling 
van een bepaald onderwerp om een toelichting te geven zal niet snel worden 
geweigerd. 
 
Wij rekenen op betrokkenheid in één of andere vorm, zeker meer dan alleen het 
genieten  van een ligplaats, van ieder (aspirant)lid. Sterker nog wij beschouwen 
dat als een plicht. Als u niet weet hoe hieraan vorm te geven neem dan contact 
op met de commissaris organisatie er is in ieder geval altijd plaats in een voor u 
geschikte commissie. De commissie jeugd is wat dat betreft urgent. 
 
Nico van Bellen. 
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“NIEUWE OOGST” 
Jeugdlid is geworden ...  

Rosemarijn Lansbergen  (geboren: 19-08-2002) 
   
 Beroep  : scholier                               
            
 Waarom: wil leren zeilen 
  
 

Jeroen Lansbergen     (geboren: 01-12-1976) 
   
 Beroep  : QMSE coördinator                             
            
 Waarom: Kocht met Mark (v.d. Zande) een Stern,  
 volgend jaar (2011) zeilles voor mijn dochter 

Jan R. van Dort      (geboren: 23-01-1953 
   
 Beroep  : zelfstandig interieurbouwer 
            
 Waarom: ik wil zeilen, ken inmiddels enkele leden, lijkt  
 me een leuke vereniging. 
  

aspirant-lid is geworden ... 
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Beste booteigenaren, 
  
Het koude weer is voorbij, 
de eerste boot ligt zelfs al klaar 
om te hellingen! 
  
Hou er graag bij de planning van 
jullie werkzaamheden rekening 
mee dat vóór zaterdag 23 april 
(terreinruimdag) alle boten in het 
water moeten liggen. 
  
Havenmeester WSVR, 
Marc Wielders. 

Van de havenmeester. 
 
Over enkele weken barst het vaarseizoen weer los. 
Dat betekent voorafgaand voor iedereen en de havenmeester een hoop werk en 
organisatie.Het blijft ieder jaar weer een race tegen de klok om de boten op tijd 
het water in te krijgen,dus mensen doe je best. 
 
Zoals nog niet iedereen weet, is de helling/afspuitplaats afgekeurd door de  
Inspectiedienst en de DCMR. Met de oplossing daar voor zijn we nog bezig en 
houden u dan ook op de hoogte. 
 
Wat er zeker dit einde vaarseizoen gaat plaats vinden,is dat de spullen zonder 
(fietsen,surfplanken,schragen,enz.) van het terrein worden verwijderd. 
Dus bij deze de laatste waarschuwing anders gaat het richting gemeentewerf. 
 
Verder wens ik alle mensen een mooi vaarseizoen en zie ik jullie de 23ste en     
natuurlijk ook bij alle andere gave evenementen. 
  
De Havenmeester. 

Helling/afspuitplaats afgekeurd ! 
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Volgende blz. >>> 

Commissies 
 
Op de algemene ledenvergadering van 6 maart j.l. heeft het nieuwe bestuur een 
overzicht uitgedeeld van commissies voor een aantal taken binnen de vereni-
ging. Wat direct in het oog springt is de lege plek achter de commissie jeugd. 
Daarom is dit een belangrijk aandachtspunt want het jeugdzeilen gaat binnen-
kort weer van start en hulp daarbij is dringend gewenst.  
Op de ALV heeft zich helaas niemand spontaan aangemeld na de oproep om 
versterking van de commissie jeugd. Maar dat kan alsnog:  
 

Wie wil zich het komende seizoen inzetten voor het jeugdzeilen? 
 
Voor de 10 zondagen dat de lessen plaatsvinden is er hulp nodig voor het ont-
vangen van de kinderen, het draaien van een bardienst tijdens en na de lessen 
en het eventueel organiseren van activiteiten voor de kinderen.  
Maar ook extra toezicht in de volgboten is heel welkom! Havenmeester Marc 
Wielders zorgt dat alle benodigde materialen in orde en klaar voor gebruik zijn. 
 
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen jeugdzeilen zijn in volle gang.  
Vanaf het weekend van 14 -15 mei a.s. starten de lessen die doorlopen tot eind 
september, met uitzondering van Pasen en de zomervakantie.  
Het seizoen wordt weer afgesloten met een kamp-zeilweekend voor alle deel-
nemers.  
 
Binnenkort ontvangen de (nieuwe) jeugdleden en hun ouders informatie over 
het programma jeugdzeilen zoals het vanaf 14 mei a.s. van start gaat.  
Ook ouders van deelnemende kinderen worden verzocht minimaal één zondag 
beschikbaar te zijn als ‘walkapitein’. 
 
Aanmelden kan via com.organisatie@wsvr.nl of jeugdcom@wsvr.nl 
 
Voor de niet aanwezige leden van de ALV hierbij alsnog het overzicht van alle 
commissies: 
 
Haven en terrein 

Marc Wielders 
 

Tuin 
Marc Wielders 
Stien Wielders 
Willem van Dort 
 

Kleine kas 
Aad Saarloos 
 

Jeugd 
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En hoewel we er alles aan doen wat je kunt doen om het schip beter te trimmen, 
blijven we de in-de-windse rakken met klapperend grootzeil horizontaal afleggen. 

  
(Op 28 januari hoor ik op de avond bij 
Hagoort Sails van Martin Baas dat mijn 
probleem waarschijnlijk op te lossen is 
door en kleinere fok te nemen. Dat zou 
wel eens kunnen kloppen, want toen ik 
een paar jaar geleden een nieuwe fok 
kocht heeft de zeilmaker, als ik het me 
goed herinner, gezegd, dat hij de fok 
wat groter had gemaakt dan de oude, 
die 105% was). 
 

Uiteindelijk eindigen we van de 19 
schepen op de 6e plaats op line-
honours en als 10e op handicap.  
Gezien de stevige wind en een deels 
onervaren bemanning niet zo’n slecht 
resultaat, maar ook geen resultaat om 
over naar huis te schrijven en eigenlijk 
ook niet in VaarVoer 

 

Januari 
 

Voor januari heeft het Grevelingencomité niets bijzonders op de zaterdagavond 
gepland. Het lijkt me dan ook niet verstandig voor de Dehler-leden een Social 
evening te organiseren. Wel ga ik zaterdag kijken hoe het met de lekkage staat. 
Maar hoewel er in december/januari veel sneeuw is gevallen, is er niets naar bin-
nen gelekt. Het was dus inderdaad het gaatje in het gangboord, dat voorlopig 
goed is afgeplakt. 
 
Als we zondag naar de boot te gaan is de hemel onbewolkt, zodat het zonnetje 
volop kan schijnen. Wel staat er nu voor de 3e keer veel wind (5 Bft) en dat is 
jammer, want we zijn wederom slechts met zijn drieën, maar gelukkig wel zeer 
ervaren zeilers. Dit  mag echter niet baten, want we worden op line-honours 8e  
van de 22 boten en op handicap 16e.  
 

Maar we hebben wel heerlijk gezeild. Je moet natuurlijk niet te vroeg juichen, het 
seizoen is nog niet afgelopen, maar als dit zo blijft hebben we de afgelopen 3 
jaar alle 18 dagen, dat we moesten zeilen mooi zeilweer gehad. 
 
Heer Bollie 
a/b Par Bleu 
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Gouwe Ouwe 
Wim Jacobs, voorzitter 
Stien Wielders 
Piet Diepstraten 
Ruud Ruiterman 
Marian Kouwenhoven 
Hanyo van Oosterom 
Herma Schriel 
Wolter Nijenhuis 
 

Wedstrijden 
Sjerp Noorda Jr 
Tim de Held  
 

Ledenadministratie 
Annelies Weggeman 
 

VaarVoer en Website 
Jan de Kreek  
Stien Wielders, verzending 
 

Bar 
Stien Wielders 
Aad Saarloos, barlijsten 
 

Evenementen 
Herma Schriel 
 

Externe betrekkingen 
Nico van Bellen 
Wolter Nijenhuis 
ad hoc 
 

Ballotagecommissie 
Bestuur ad hoc 
 

Bac 
Aad Saarloos 
Rob Kooijmans 

 
 

Wytske van der Vaart 
Commissaris Organisatie 

Wytske van der Vaart 
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Volgende blz. >>> 

Van de Redactie 
  
In het Voorwoord van de voorzitter heeft u kunnen lezen dat : 
 “De vergaderstukken worden voortaan niet meer gepubliceerd in de “VaarVoer”  
maar aan rechthebbenden afzonderlijk toegezonden”.  
 
Bij het lezen van dit besluit was ik eerlijk gezegd nogal verbaasd !   En niet
(alleen) omdat dit niet onbelangrijke bericht zonder overleg met de redacteur 
was genomen  Dat bleek een misverstand !  
Echter het niet publiceren van een verslag of notulen van een jaarvergadering in 
een clubblad is een uitzondering ! Gangbaar is dat een verslag van een leden-
vergadering wel in een clubblad komt.  
Ook en vooral een in een mailbericht opgegeven argument waarin gezegd wordt 
"om het imago van de Vaarvoer te veranderen van bestuursorgaan naar leden-
orgaan" wekte mijn verbazing zo niet boosheid !  
En noopte mij mijn reactie niet alleen te beperken tot het bestuur. 
 
Ik wil beginnen met het genoemde imago dat "VaarVoer" zou hebben als zijnde 
een bestuursorgaan ! 
Dat de inbreng van het bestuur de laatste 2 jaar groot is geweest, valt niet te 
ontkennen. Daar waren de omstandigheden wel naar.  
Valt ook niet te ontkennen. Door niemand ! Helaas …  
 
Ik kan me ook voorstellen dat mijn voormalige gecombineerde functie bestuurs-
lid/redacteur bij een aantal mensen wat verwarring heeft veroorzaakt.  
Persoonlijk was dat ook best moeilijk, werd evenwel goed door de toenmalige 
bestuursleden begrepen en had ik alle vrijheid als bestuurslid of als redacteur te 
handelen, te functioneren.  
Natuurlijk was er wel overleg met het bestuur, maar uiteindelijk kon ik beslissen 
wat geplaatst of niet geplaatst kon worden. Zonder aanziens des persoons, wel 
met in acht nemen van het belang van de vereniging incl. het vermijden van het 
uitvechten van persoonlijke conflicten via “VaarVoer” ! 
 
Mijn streven en ambitie is altijd geweest dat “VaarVoer” een verenigings-

orgaan is !  Voor leden en voor bestuur !  
 
En wie daar aan twijfelt kent mij niet en/of heeft wellicht andere motieven. 
Die dubbelfunctie heb ik (gelukkig) niet meer !  Voorbij ! Opgelost dus ! 
 
En we hopen met ons allen, naar ik aanneem dat onze vereniging inmiddels in 
een rustiger vaarwater is gekomen.  
Ook op bestuurlijk niveau is te verwachten dat het rustiger zal worden ! 
 
En ... met het bovenstaande heb ik geprobeerd duidelijk te maken waarvoor ik 
als redacteur sta, aan het werk wil zijn en zo een bijdrage wil leveren voor onze 
WSVR. 
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Als ik de volgende ochtend wakker wordt, voel ik mijn spieren behoorlijk. Ik ga 
alvast naar het restaurant dan kan ik nog voor het palaver een uitsmijter veror-
beren. Terwijl ik daarvan zit te genieten, stromen de deelnemers naar binnen. 
Als mijn bemanning binnendruppelt en ik hen vertel, dat ik niet ga varen kunnen 
ze daar begrip voor opbrengen. Gelukkig kunnen Chris en Michiel op een ande-
re boot meevaren en zijn ze dus niet voor niets gekomen. Maarten kan op de J-
109 van Yves en Leo meevaren, maar gaat liever met mij mee naar huis. Als we 
naar huis rijden zien we dat er maar weinig wind staat en vinden we het niet zo 
erg, dat we niet zeilen. Dat verandert ’s avonds als ik weet dat de zeilers een 
mooie dag met een lekker windje hebben gehad.  
En zo heb ik nu geen aftrekbare wedstrijd meer. 
 
December 
 

Op zaterdagavond is er weer een interessante lezing, want Gerd-Jan Poortman 
komt over zijn ervaringen in de laatste Volvo Ocean Race vertellen. Er gaat dus 
weer een emailtje uit naar de DCN-leden, dat Zuid weer een “Social evening” 
organiseert. Na de sneeuwbuien in de weken ervoor hebben kennelijk maar wei-
nig mensen zin aan boord te slapen en schrijven maar weinig DCN-leden voor 
deze avond in, ondanks dat het diner uit een echte oer-Hollandse erwtensoep 
bestaat. Gelukkig komt Jaap Ridder met een groot deel van zijn bemanning, die 
eerst in zijn nieuwe appartement aan de haven heeft geborreld. Tot onze grote 
hilariteit hebben ze een levensgrote kunstkerstman meegenomen, die op zijn 
zelf gezongen kerstliedjes staat te deinen. De lezing is zeer interessant. Er was 
dan wel niet zoveel ellende als in 2005/2006 - er zijn nu geen schepen gezon-
ken,,  er is geen Nederlander verdronken, en er was ook niet zoveel ellende met 
de beweegbare kielen, maar het is nog steeds verschrikkelijk afzien. Dat was in 
de tijd van Conny van Rietschoten en Dirk Nauta wel anders. Maar goed, ieder 
zijn meug.  
 

Als we zondag van het palaver naar de boot gaan, blijkt er water op de vlonders 
en in het toilet te staan. Als we op onderzoek uitgaan, zien we in het gangboord 
een donker gaatje zitten, dat kennelijk door en door loopt zodat het regenwater 
en de sneeuw, die in de afgelopen maand gevallen zijn en normaal gesproken 
naar achteren wegloopt nu voor een deel via dit gaatje in de boot is gevallen.  
Dit is echter giswerk, want aan de binnenkant kunnen we er niet bij om te zien of 
het door en door loopt. Voorlopig plakken we het maar met watervaste tape 
dicht en zal ik een paar dagen daarna gaan kijken, hoe het met de lekkage 
staat.  
 

Als we starten staat er weer een stevige wind van 5 Bft met af en toe flinke uit-
schieters. We leggen dus maar weer een rif. Het waait echter weer te hard voor 
ons en met name de in-de-windse rakken leggen we met een klapperend groot-
zeil horizontaal af. Het is dan wel een rank schip, dat daarom al gauw wat schui-
ner gaat dan andere schepen, maar dit is toch niet normaal en kost ons natuur-
lijk een hoop plaatsen.  

Volgende blz. >>> 
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Mijn stem moet nu wel ver kunnen dragen. En zo begin ik keihard “Help, help” te 
roepen. Tevergeefs ! Het blijft akelig stil, misschien ook wel, omdat de mensen 
denken, dat ze in de vakantiehuisjes van Centreparcs herrie aan het schoppen 
zijn. Als ik na een poosje tot de conclusie kom, dat dit niks oplevert, besluit ik 
naar het eind van de drijvende vlindersteiger te zwemmen. Want die zakt altijd 
een eind naar beneden als ik erop sta. Als ik er naartoe zwem, merk ik dat er niet 
veel lucht meer in mijn jack zit en dat dit samen met mijn ribfluwelen broek aardig 
wat is gaan wegen. Bij de punt van het vlindersteiger aangekomen zakt die inder-
daad naar beneden, maar niet ver genoeg. Zo lukt het ook niet. Ik begin me nu 
toch wel wat zorgen te maken, want de kou van het water begint ook tot me door 
te dringen. Maar als de nood het hoogst is, is de redding nabij, want er schiet 
een flits door mijn hersens: IK HEB TOCH EEN ZWEMTRAPJE ACHTER OP 
MIJN BOOT ZITTEN !  
 

Zo snel als ik kan zwem ik zeven meter verder. Bij het trapje aangekomen kost 
het me weinig moeite het naar beneden te krijgen. Dat schijnt wel eens anders te 
zijn, maar gelukkig niet bij mij. Ik blijf even hangen om wat kracht te verzamelen 
en zet dan mijn voeten op de onderste tree. Als ik daar eindelijk rechtop sta, voel 
ik pas hoe zwaar mijn kleding weegt. Door deze bewegingen is mijn zwaar ge-
worden ribfluwelen broek op mijn enkels gezakt. Als ik de stap naar de volgende 
trede wil maken, lukt dat niet, omdat ik mijn been niet ver genoeg omhoog kan 
doen. Op een of andere manier weet ik me toch een trede omhoog te werken, 
waarna ik me onder de zeereling door aan de grootschoot naar binnen kan trek-
ken en me in de kuip laten vallen, waar ik Neptunes op mijn blote knieën dank, 
dat hij mij nog niet tot zich heeft willen roepen. Weer wat bijgekomen ga ik staan 
om naar mijn warme kacheltje en de whisky te gaan. Als ik naar de sleutels van 
de boot tast, voel ik echter niets. Mijn broekzak is leeg! Mijn jack dan? Ook niet ! 
“Pot, Jan, doosje, blijft dan niets me bespaard?” De havenmeester heeft wel re-
servesleutels van me, maar die is er nu niet. Na een minuut of tien aan van alles 
gemorreld te hebben, ontdek ik, dat het vrij eenvoudig is naar binnen te komen, 
iets wat Leo Westermeijer me al verteld had. 
 
Na droge kleren aangetrokken te hebben en een 
dikke deken om me heen geslagen te hebben, 
kan ik eindelijk gaan proberen op verhaal te ko-
men en te gaan genieten van mijn dieselkachel en 
mijn Glenfiddich zonder ijs. Dat heb ik wel ver-
diend.  
 

Daar voor de volgende dag veel regen en een 
windkracht van 5 Bft is voorspeld, zie ik het zeilen 
niet meer zo zitten. Ik heb geen zin een longont-
steking op te lopen. Als ik mijn telefoon pak om 
mijn bemanning af te bellen, zie ik, dat ik die weg 
kan gooien, want het zoute water stroomt eruit.  
Dan maar de volgende dag afwachten. Volgende blz. >>> 
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Mijn reactie(s) en bedenkingen zijn niet zo zeer tegen het bestuursbesluit, maar 
tegen de aangevoerde reden betreffende het imago.  
 
En voor de duidelijkheid: ik respect het besluit van het bestuur !  
Het valt echter niet te ontkennen dat ik het jammer en toch ook wat buitensporig 
vind dat de verslagen/notulen van een ledenvergadering niet meer in "VaarVoer" 
gepubliceerd worden.  
 
Niettemin kan ik me na een nader (overigens goed) overleg met het bestuur wel 
vinden in het uiteindelijke besluit dat mijns inziens thans gebaseerd is op het 
besluit dat voortaan 2 ledenvergaderingen per jaar worden gehouden zoals 
voorgesteld is tijdens de laatste ALV.  
 
Een volledige verslaggeving van beide vergaderingen zou dan een bijzondere 
en wellicht te zware belasting betekenen voor ons clubblad ! 
 
De (overigens later toegevoegde) zin  "Informatie die (ook) voor breder publiek 
van belang is wordt, zo nam het bestuur zich voor, steeds in de "VaarVoer" ge-
plaatst"  lijkt mij een goed voornemen omdat daarbij ook bedoeld is een soort 
resumé en/of besluitenlijst van de ledenvergaderingen in te bouwen.  
 
Volledigheidshalve wil ik nog opmerken dat de uitnodiging en de agenda voor 
de ALV in ons clubblad worden geplaatst. 
 
Al met al lijkt deze constructie met een 
goede samenwerking afdoende om alle 
nodige informatie bij de leden en dona-
teurs krijgen zonder een (wellicht te?) 
zware belasting voor "VaarVoer" !  
 
En u weet het :  
 

Heeft u wat te schrijven, te melden of 
wat dan ook klim in de pen (al dan niet 
geautomatiseerd) en lever die kopij in ! 
 

Het is tenslotte ook uw clubblad van uw 
vereniging ! 
  
 
 
Jan de Kreek 
Redacteur 
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en op de voor-de-windse rakken geen tweede fok bijzet. We worden op line-
honours 10e  en op handicap 14e van de 20 schepen. Dat moet beter kunnen. 

November 
 

Op 14 november zal de 2e wedstrijd zijn. Daaraan voorafgaand is er op de zater-
dagavond weer een happy hour met een een lezing door Joep Strauss over het 
ronden van merktekens. Zoals in oktober gebleken is, is dat geen overbodige 
luxe. Zuid gooit er weer een emailtje tegenaan om de Dehlerzeilers er op te wij-
zen, dat we weer een “Social evening” hebben. Voordat ik naar het restaurant 
ga, zet ik de kachel aan, want het is behoorlijk koud en als ik terugkom wil ik nog 
wel voor het slapen gaan een lekkere Glenfiddich nemen. Op de borrel en het 
diner (peen met uien) heerst weer een geanimeerde stemming. Later voegen 
zich daar nog een paar DCN-leden, die wel op tijd konden zijn voor de lezing.  

 

Na de lezing ga ik om een uur of 11 naar de 
boot. Onder het lopen bedenk ik dat, nu mijn 
bodem gedaan is en we een lezing over het 
ronden van de boeien hebben gehad, ik mor-
gen tot een goed resultaat moet kunnen ko-
men. Bovendien ben ik nu weer met 4 man, 
want Chris Visser neemt zijn a.s. schoonzoon 
Michiel mee. Als ik op het steiger loop valt me 
weer op hoe donker het eigenlijk is. Gelukkig 
heb ik mijn trapje al vast klaar gezet.  
Het is echter zo donker, dat ik het nauwelijks 
zie staan. Voorzichtig tast ik ernaar en probeer 
te zien of het goed staat. Voorzichtigheidshalve 
pak ik nu niet de verstaging beet maar de zee-
reling, die, doordat het wit is, goed zichtbaar is. 
Dat had ik niet moeten doen, want als ik bij het 
overstappen op de zeereling leun drijft mijn 

boot naar de andere kant van de box, omdat het servicecentrum mijn boot bij het 
terugleggen niet opzij heeft gefixeerd. Dit opzij drijven gaat zo snel, dat ik niet 
tijdig overeind kan komen en in het water val.  
 
Ik heb een heel dik winterjack aan, waardoor ik door alle lucht, die hier in zit, lek-
ker blijf drijven. Mijn hoofd is zelfs niet onder water geweest. Al watertrappend 
bekijk ik de zaak en kom tot de conclusie, dat ik het beste naar voren kan zwem-
men en daar op het steiger klimmen. Daar zitten bolders en lijnen, waar ik me 
aan op kan trekken, terwijl ik daar op een balk van het steiger kan staan, die daar 
onder water zit. Er loopt echter geen balk, zodat het omhoogtrekken niet gaat 
lukken, in de eerste plaats, omdat ik schoon aan het haakje ruim 142 kg weeg en 
bovendien ook nog eens dik gekleed ben. Goede raad is duur. Ik zie nergens 
licht branden, ook niet op de andere steigers. Het is hartstikke stil.  

Volgende blz. >>> 
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De volgende ochtend is het een drukte van belang. Het is dan ook prachtig zeil-
weer met een zonnetje en een stevige bries van 5 Bft. Er zullen 145 schepen 
(waaronder 18 Dehlers gaan starten, zodat het weer aardig druk zal worden in de 
diverse geulen en dan vooral bij de boeien. Voor mijn Par Bleu zijn de omstan-
digheden niet optimaal; de bodem heeft nog geen beurt gehad en ik ben een 
deel van mijn vaste bemanning kwijtgeraakt, omdat die in een J-109 gaan varen. 
Daar ik nog maar één vervanger heb gevonden en mijn Dehler 33 zich niet echt 
happy voelt met 5 Bft ben ik ook niet helemaal tevreden. Maar we hebben er wel 
zin in. 
 
Verloop van de wedstrijd. 
We starten aanvankelijk met een rif in het grootzeil, maar door een afnemende 
wind hebben we die er toch maar weer uitgehaald. De start is vrij goed, want we 
gaan met volle snelheid 
langs de startlijn, zodat we 
bij het startschot alleen nog 
maar een stukje op hoeven 
te loeven. Bij de eerste boei 
komen we echter slecht uit, 
doordat enkele grote sche-
pen gelijk met ons bij de 
eerste boei aankomen.  
En hoewel ze ons ruimte 
behoren te geven, doen ze 
dat niet, waardoor wij uit 
lijfsbehoud zover moeten 
afvallen, dat we onder de 
boei uitkomen.  
Deze manoeuvre kost ons zoveel plaatsen, dat we geen zin hebben een nieuwe 
poging te doen de boei te ronden, dat slaan we over. Al gauw begint het weer 
harder te waaien. We laten het zeil echter zo staan, zodat we ons bij de in-de-
windse rakken vrijwel horizontaal over het water voortbewegen. Dat kost natuur-
lijk wel plaatsen. Als we bij een andere boei, waar we over bakboord aankomen, 
geen voorrang krijgen van een Dehler 29, die overigens niet weg kon, omdat de 
boot onder hem niet wegging, is het voor deze dag wel bekeken, ook al omdat 
we voor-de-wind steeds weer ingehaald worden door schepen, die we daarvoor 
gepasseerd zijn. Dat heb je met grote velden in smalle geulen.  
 
Als je niet goed weg bent, wordt je helemaal afgedekt en komen ze weer bij je. 
Voor een deel is dat mijn eigen schuld, omdat ik mijn bodem niet heb laten doen 

Volgende blz. >>> 
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In verband met onderbezetting van ons gemengd koor, zoeken wij, nieuwe zan-
gers en zangeressen, om onze gezellige zangavonden nog completer te maken. 
 

Mocht iemand zich geroepen voelen, dan is hij of zij van harte welkom. 
 

Wij repeteren op Dinsdagavond, een maal in de twee weken. 
Alle koorleden zien jullie komst met genoegen tegemoet. 
 
Telefoon: WSVR 010 – 4520078 
                Astrid   06 - 40408408        
 
Ingezonden door Astrid Wickel 

Beste leden, 
 
Helaas is het zo dat een niet onaanzienlijk deel van de WSVR-leden een gebrek 
aan betalingsdiscipline kent. Op 31-03 stond er nog een bedrag van in totaal ruim 
14.300 euro aan achterstallige lidmaatschapsgelden, liggelden en donaties open.  
 
Op het moment dat deze “VaarVoer” verschijnt zijn de aanmaningen al verstuurd, 
hopelijk heeft dat de situatie wezenlijk veranderd.  
 
Ik doe een beroep op u allen om er toe bij te dragen dat de WSVR financieel  ge-
zond blijft, het minste dat u kunt doen is het betalen van uw lidmaatschapsgeld. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mattijs Swets 
uw penningmeester 
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Van “winterslaap” in de werkplaats 
naar “wachtplaats” naast de helling 
voor de tewaterlating en de doop  
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Winterwedstrijden Grevelingencup 2010/2011 
 

Deel 1: Hoe heer Bollie na 2½ jaar wederom bijna het loodje legt en 
de indruk krijgt dat zeilboten niets van hem moeten hebben  

(zie ook VaarVoer december 2007) 
 
 
 
 
 
 
 

Oktober 
 
De Grevelingencommissie zet dit jaar de lijn voort de Winterwedstrijden meer 
inhoud te geven door naast de wedstrijd op zondag ook op de zaterdag activitei-
ten te ontplooien, zoals een happy hour, een oer-Hollands diner, een lezing en op 
de laatste zaterdag een zeilwedstrijd met een funkarakter getiteld Rondje Rond 
de Platen. Dit strookt prima met de plannen van commissie Zuid van de Dehler-
club, die meer wil gaan doen voor de deelnemende DCN-leden. En zo besluiten 
wij op deze zaterdag in oktober een “Social evening” te organiseren, bestaande 
uit een borrel, een maaltijd en nog wat napraten, dit alles begeleid door de mu-
ziek van een enthousiast trio genaamd The Sides.  
Op deze 1e avond zijn 16 mensen van 6 Dehlers aanwezig. Na het eten komen 
daar nog een paar man bij, die pas later op de avond konden komen.  
Als ik mijn kooi ga opzoeken valt me op dat het steiger ter hoogte van mijn boot 
zeer slecht verlicht is en dat het vlinder-steiger naast mijn boot al helemaal niet te 
zien is. Niettemin weet ik veilig in mijn verwarmde kajuit te komen en neem ik nog 
een slaapmuts. 

Volgende blz. >>> 
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Evenementenkalender 2011 WSVR 
            
  Bourgondische avond                    2 april                                                                    
 

  Paasklaverjassen  *)                       10 april (zondagmiddag)  
   *) afgelast i.v.m. Marathon en Langepad moeilijk bereikbaar 
 
  Tewaterlating en Doop WSVR-Vlet 17 april (rondom 14.00 uur) 
 
 

  Gouwe Ouwe    7 en 8 mei    
 
  Kajuit Eruit                                       13, 20 en 27 mei 
                                                             17 juni 
                                                             26, 27 en 28 augustus 
                                                             2, 9,10, 11, 16, 23 en 24 september    

  Midzomer barbeque                         25 juni 
  
  Kralingsche Kampioenschap         10 en 11 september  
 

  Randmeer/Valken Evenement 5 en 6 november                                                   
 
  Kaas - en wijnavond                      8 oktober 
 

  Mosselavond                                   12  november                                                        
 

  Sint Nicolaas                                    eind november (zondagmiddag) 
 

  Kerstklaverjassen                         18 december (zondagmiddag)                   
  
  Nieuwjaarsreceptie                            1 januari 2012 
 
  Opgegeven door Herma Schriel  Wijzingen voorbehouden  
   Rotterdam, 21 maart 2011 
    

   Andere wedstrijdevenementen op de Kralingse Plas 
 

   Kralingsche Zeilweek   27 en 28 augustus      

   Erasmussprints    18 september 
 

   Boterletterwedstrijden  3 en 4 december 
 

   Midwinter Wedstrijden 16m2 10 en 11 december 
 
   Opgegeven door Tim de Held en Sjerp Noorda 
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Inschrijvingen staan open voor: 
* Valk, * Sharpie, * Regenboog, * Olympiajol, * 16m2, 

* Vrijheid, * 12 voetsjol, * Pampus 

Starttijden eerste wedstrijd: 
 

Zaterdag 7 mei 11.00 uur. Zondag 8 mei 10.00 uur. 
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