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Van de voorzitter, 
 

Regels bestaan bij de gratie dat ze worden overtreden.  
Deze persoonlijke opvatting kwam bij mij boven drijven toen mij bleek dat het 
handhaven van regels ook tot de bestuurstaak behoort.  Velen zijn bij de WSVR 
behoorlijk braaf maar soms valt een waarschuwend vingertje niet te vermijden. 
Het zou, denk ik, goed zijn wanneer men ook elkaar vermanend toespreekt als 
dat zo te pas komt. Overtreding is, zo nemen wij maar aan, nooit boos opzet 
maar eerder achteloosheid of onwetendheid. 
 
Dat was dat, tijd en gelegenheid voor dergelijke bespiegelingen is er nauwelijks. 
Hopelijk draagt de tweede algemene ledenvergadering in het jaar daartoe bij. 
 
Uit mijn WSVR bakje licht ik het volgende. 
Er komt zeker betaald parkeren in onze omgeving. Hoe dat er precies uit gaat 
zien is nog niet helemaal duidelijk. 
Ook een huurverhoging komt er aan.  
Omdat te staven hanteert het OBR allerlei redeneringen. Zo worden zaken geka-
pitaliseerd en vervolgens worden afschrijvingen en renten als kosten opgevoerd. 
Uit het KPO zijn drie mensen opgestaan die zich met deze weerbarstige materie 
bezig houden. 
 
Het project Boatsje komt nog niet van de grond.  De boot is gearriveerd maar 
staat nog op de kant en een voorgenomen evenement ging niet door.  
Wij wachten af. 
 
Er wordt hard gewerkt en gedacht aan de beplating van de hellingbaan. Er is nog 
geen keus gemaakt uit offertes.  
Ook het motorhok is in het vizier. Het skelet zou nog goed zijn doch de beplating 
is aan vervanging toe.  
De betrokkenheid van diverse deskundige leden voelt weldadig aan. 
 
Verder heb ik mij voor het eerste bemoeid met de “Kajuit er uit” wedstrijden. Hoe 
ik ook duidelijk maakte dat het de bedoeling was dat ik iemand ging assisteren 
liep het er op uit dat iemand mij ging assisteren.  
Rogier bedankt voor de snelcursus. 
Ik sluit deze hap snap overwegingen af op de vrijdag voor de midzomerbbq.  
Veel plezier en Herma en Marian dank voor het initiatief. 
 

 

Nico van Bellen 
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“NIEUWE OOGST” 
Jeugdlid is geworden ...  

Stein R. Bongers    (geboren: 14-04-2003) 

 
 Beroep  : scholier                               

  
 Waarom: graag leren zeilen 
 
 PS : vader (Bas Bongers) is reeds lid 

Martin S.C.M. Jonkers     (geboren: 12-10-1955) 
   
 Beroep  : horecaondernemer / verpleegkundige                          
            
 Waarom: houd van zeilen en het water; 
        ben in Kralingen geboren. 

Peerke P.J. Kortekaas     (geboren: 26-09-1969) 
   
 Beroep  : meubelmaker 
            
 Waarom: ik woon weer in Rotterdam en ga weer  
        wedstrijdzeilen 

aspirant-lid is geworden ... 

 

Feestelijke doop van de nieuwe aanwinst van familie Brouwer-Moret  
        op zondag 29 mei 2011 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

        Hartelijk gefeliciteerd en 
        BehoudenVaart ! 
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Evenementenkalender 2011 WSVR 
            
  Midzomer barbeque                         25 juni 
 
  Kajuit Eruit                                       26, 27 en 28 augustus                                         
                                                             2, 9,10, 11, 16, 23 en 24 september    

   
  
  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 

Inschrijven voor de wedstrijden van: 
 Kajuit Eruit 
 Kampioenschappen van Kralingen 
 Kralingsche Zeilweek  
 

Is ook mogelijk via onze website 
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Uit de winterslaap … 
 

Op maandagmiddag 4 april was het 
dan zo ver … de vlet uit de winter-
slaap gehaald om verplaatst te wor-
den naar de helling waar op zondag 
17 april de doop en de tewaterlating 
gaat plaatsvinden ! 
 

Het zeildoek was snel weggehaald !
Maar toen begon het  toch wel om-
vangrijke karwei om een veilige ver-
plaatsing mogelijk te maken. 

Zeildoek snel weggehaald 

Technisch denkwer kover het passen en meten o..a. door Eric Smeele ! 

“Hoe en wat , waarmee ?” 
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Zeilsloep gezocht ! 
 
Beste meneer/ mevrouw, 
 
Ik ben op zoek naar de zeilsloep van mijn opa en oma. Ze is in 1959 (op)
gebouwd in Baarn en voer vanaf die tijd tot aan 1986 vanuit Amersfoort en  
Blokzijl onder de naam Flyer. Daarna verkocht. Ze meet 7,62 m. over de  
stevens, de romp is van dubbelwandig teak, diagonaal karveel.  
Als ze nog in de vaart is zou ik het erg leuk vinden haar nog eens te bekijken. 
Alle tips over waar ze nu is, zijn welkom.  
Voor de huidige eigenaar heb ik een aantal zwart-wit foto's van de bouw. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Barteld Wieringa 
 
www.barteldwieringa.nl 

Ontvangen van Wolter Nijenhuis 
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Vooral het voorbereidend 
werk zoals over de vraag 
“hoe en wat, waarmee ? tot 
dan na (veel) woorden dan 
toch de daden ! 
 

En enkele toeschouwers 
(zoals de fotograaf) hielden 
soms het hart vast, maar de  
techneuten, oh, sorry … de 
technische mensen van de 
WSVR hielden stand tegen 
de vele (goedbedoelde  !) 
adviezen.  
 

Het technisch vernuft en de 
nodige spierkracht maakten 
dat de vlet toch onderuit het 
afdak kwam en ja … toen 
was het een fluitje van een 
eurocent ….  

Nog wat duwen, maar dat 
liep op rolletjes en na enig 
passen en meten stond 
onze vlet daar toch maar 
weer ! 
 

Op zijn plek om gedoopt 
en dan te water worden 
gelaten … 
 

Nou ja, eerst nog wel even 
afstoffen, de vlaggenstok 
erin …. 
 
 
 
Jan de Kreek  

geduw op rolletjes  en … nog wat passen en meten 
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Wout  vertelt onder aandachtig gehoor  van 
wethouder Mevr. J. Kriens ... 

het Bestuur luistert aandachtig naar de speech 
 van wethouder Mevr. J. Kriens 
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Oproep hulp bij evenementen 
 
De Watersport Vereniging Rotterdam en de Kralingsche Zeilclub organiseren 
dit jaar weer verschillende evenementen voor (toer) wedstrijdzeilers, jeugd en 
topsport. 
Vast op vrijdagavond van mei tot september de vrijdagavondwedstrijden en een 
aantal vaste evenementenals de Gouwe Ouwe, Kralingsche Zeilweek en het 
Kampioenschap van Kralingen. 
 

Graag wil ik jullie vragen om het onderstaande schema naast de drukke 
agenda's te leggen en te kijken of er misschien een paar evenementen zijn om 
te helpen. 
Dit maakt het vooraf inplannen van het comité voor mij veel makkelijker en voor-
komt dat ik kort voor een evenement iedereen nog moet bellen en mailen. 
 

Ook is er het afgelopen jaar een grote druk staan op een kleine groep 
vrijwilligers. Dit moeten we dit jaar zeker zien te voorkomen. 
Als iedereen een toezegging kan doen voor een aantal data/evenementen, dan 
werkt dit een stuk plezieriger. 
Graag onderstaand schema en vragen invullen en verzenden, per persoon 1 
formulier 
 
Link: https://spreadsheets.google.com/viewform?
formkey=dEVfeFA1Y21Gb3NWZzJySDE4WDdrd2c6MQ 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Tim de Held, Sjerp Noorda 

Oproep van de redacteur ! 
 

Het zal u opgevallen zijn dat deze “VaarVoer” slechts 20 pagina’s bevat !
Ook de vorige “VaarVoer”bleef onder de maat t..w. 24 pagina’s t.o. 28 
“normaal”.  
Oorzaak: gebrek aan kopie zowel van het bestuur als van de leden.  
 

Dat is jammer ! Gebeurt er dan zo weinig ?  
Ik wil blijven geloven dat het tegendeel waar is !  
“VaarVoer” praktisch alleen te vullen met foto’s …? Nee, hè ? Juist … !   
 

Daarom wil ik blijven geloven dat de komende “VaarVoer” zeker weer 28   
pagina’s bevat met veel mededelingen, nieuwtjes en verhalen zowel van 
het bestuur als van de leden ! 
 

Jan de Kreek 
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Ik doop u …. 

Wout in Wout in zijn element ! 
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Doop Valk 844 
 

Op vrijdag 6 mei 2011 is de nieuwe Valk 844 van Fred Schaaf gedoopt.  
Onder veel belangstelling is de door Jeroen de Groot gebouwde boot bij de 
WSV Rotterdam aan de bezoekers getoond.  
Eigenaar Fred Schaaf is super trots op zijn nieuwe boot, die bij de WSV  
Rotterdam op Kralingen te water ging.  
Het Valkennest Rotterdam had speciaal voor de gelegenheid een draaiorgel 
laten overkomen. Het was een leuk en bijzonder moment.  
Frank Havik heeft het op video vastgelegd.  
Op de website van de valkenklasse, 
www.valkenklasse.nl  de link volgend onder ‘Laatste nieuws’ zie je in de  
laatste regel van de tekst de link naar het filmpje.  
 
Henry van Haagen 

Aan alle mensen  
die meegewerkt hebben aan de Gouwe Ouwe van 2011. 

  
Graag wil ik als deelnemer mijn grote waardering uitspreken over het totale 
evenement "Gouwe Ouwe" in het afgelopen weekend. Als niet-geroutineerde 
bezoeker van dit soort zeil evenementen levert het totale plaatje, afgezien van 
nog een restje spierpijn, een prachtig weekend op.  
Natuurlijk, het was prachtig weer, maar de plezierige en behulpzame aan-
wijzigingen bij de eerste aankomst, het kranen, het wegzetten en weer terug 
brengen van de trailer, de bars, de dj, de mensen bij de barbeque, de jongens 
in de rubberboot die ons vlot terugbrachten toen in de eerste wedstrijd na 10 
minuten de piekeval brak, het was allemaal hartstikke goed geregeld.  
Bedankt daarvoor. 
  
Jaap Bakker 
Valk 526 
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Foto’s Jan de Kreek 

Heugelijke verrassing dit jaar :  
de High Tea Party voor alle leeftijden ... 

Tsja , het had beter gekund ... 
Blij met de borrel … 

eh, de prijs ! 

het parkeren goed 
geregeld ! 

Sfeervolle muzikale omlijsting …. 

Alle foto’s zijn te zien  
via onze website :  

www.wsvr.nl 
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De “Wout”  
 

In de bestuursvergadering van 11 mei is het beheer 
en gebruik van onze mooie nieuwe vlet aan de orde 
geweest. Uiteraard is de vlet voor alle volwassen  
leden beschikbaar, maar het bestuur heeft besloten 
dat voorlopig alleen de bouwers: 

Marc Wielders, Arno Leentvaar en Rogier Boivin (in noodgevallen op de plas) 
met de vlet mogen varen.  
 
Het bestuur heeft een aantal leden gevraagd een beheerscommissie te vormen 
die het gebruik van de vlet in een aantal afspraken gaat vastleggen.  
 
Zo komt er een intekenlijst voor het gebruik door leden, moet er een logboek na 
het gebruik worden ingevuld en komt er een vergoeding per dagdeel voor de 
brandstofkosten. Daarnaast zal de beheerscommissie een korte cursus “varen 
met de Wout” gaan organiseren, die door iedereen die met de vlet vaart of wil 
varen gevolgd moet worden.  
 
In principe blijft de vlet op de Kralingse Plas, alleen met toestemming van het 
bestuur kan hiervan worden afgeweken. Binnenkort meer nieuws op het prik-
bord in het clubhuis. 
 
Wolter Nijenhuis 

 

Voor u gelezen in : "ZEEMANSTAAL" 
 

verzameld door J.F. Victor. 
(Oud stuurman koopvaardij en oud commandeur opleidingsschip "Pollux"). 

 

Bladzijde 262 
 
        w.w. vlaggen                   :  vlag hijsen of als ze gehesen zijn 
         vlaggen en geen schip  :  veel geschreeuw en weinig wol 
         vlaggen voor de hoeren: de vlaggen na zonsondergang, de hele  
      nacht bij laten staan. 
 

Dit laatste gebeurt regelmatig ! 
Dus teveel bij de WSVR. 

Jammer toch ? 
 
 
          Jan Smeele 
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De 30ste Gouwe Ouwe gehouden in 
het weekeinde van 7 en 8 mei 2011 ! 
Met prachtig zeilweer.  
 

Volop zon, lekkere temperaturen en 
… een lekkere, soms stevige bries 
 

Het was volop genieten zowel voor 
de zeilers als de toeschouwers. 
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Jammer was het wel dat dit jaar de Regenbogen 
niet van de partij waren … 
 

De andere klassen waren evenwel goed vertegen-
woordigd en zorgden voor veel onderlinge strijd ! 
Maar wel sportief en n een goede sfeer !  
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