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Voorwoord  
 
Onze vereniging kent: 
Leden, donateurs, aspirant leden, leden van verdienste en zelfs een erelid,  
leden die je nooit ziet, leden die je altijd ziet, leden die je zo nu en dan ziet,  
leden die dagelijks de bar bezoeken, leden die nooit de bar bezoeken, leden 
met een boot, leden zonder boot, leden die de vereniging als stalling voor hun 
boot gebruiken, leden voor wie de vereniging een uitvalsbasis voor wedstrijd-
activiteiten is, leden die nooit varen, leden die iedere dag varen, leden die hun 
boot  onderhouden, leden die hun boot verwaarlozen, actieve leden, leden die 
nooit wat doen, leden die zich met de tuin bezig houden, leden die zich met het 
onderhoud van gebouwen en terrein bezig houden, vaklieden, knutselaars, prut-
sers, academici, timmerlieden, zeurpieten, genieters, klaverjassers, leden die 
betrokken zijn bij het wel en wee van de gehandicapte medemens, leden die 
altijd op tijd hun contributie betalen, leden die dat nooit 
doen…………………………….. 
 
Kenmerk van onze vereniging is dat respect en ruimte voor de ander bij die 
enorme diversiteit voorop staan. 
 
En verder, kom naar de vergadering dan weet je wat er speelt en kun je het 
woord voeren en lid worden van een commissie.  
Het valt op dat “leden die lid zijn van de jeugdcommissie”  niet voorkomen. 
 

Nico van Bellen, uw voorzitter. 

De Uitnodiging met de Agenda,  
Notulen Voorjaars Algemene Ledenvergadering 2011, 

Standpunt bestuur Statuten en  
een voorstel tarieven  

zijn reeds per post of email naar u gestuurd! 
 

(deze stukken worden dus niet gepubliceerd in deze “VaarVoer”!) 
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“NIEUWE OOGST” 

En op welk eilandje ben je ook al weer gemaakt ? 
Nee, je bent niet geboren. 
Maar genoeg hierover, we stoppen ermee, 
ouwe Kralingse reiger van me! 
Sans rancune! 
 
Joop van den Bos 

Ada (A.C.) v.d. Weijden   (geboren: 07-04-1938) 

 
 Beroep  :                               

  
 Waarom: gezellige vereniging 
 

Donateur is geworden ...  

Evenementenkalender 2011 WSVR 
      

  Randmeer/Valken Evenement 5 en 6 november                                                      
 
  Kaas - en wijnavond                      15 oktober (!!!) 
 

  Mosselavond                                   12  november                                                           
 

  Sint Nicolaas                                    eind november (zondagmiddag) 
 

  Kerstklaverjassen                         18 december (zondagmiddag)                   
  
  Nieuwjaarsreceptie                           1 januari 2012 
 
  Opgegeven door Herma Schriel   Wijzingen voorbehouden  ! 
    

   Andere wedstrijdevenementen op de Kralingse Plas 
 

  Boterletterwedstrijden   3 en 4 december 
 

  Midwinter Wedstrijden 16m2  10 en 11 december 
 
  Opgegeven door Tim de Held en Sjerp Noorda 
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Sans Rancune 
 

- het gedicht van een korte dialoog tussen twee boezemvrienden - 
 
Ben je daar eindelijk, zei de Kralingse Plas 
je bent al dagen niet langs geweest, 
laat staan dat je me hebt bevaren. 
 
Was je ziek of zo? 
Laat het mij dan voortaan weten! 
Denk erom dat je het niet meer in je hoofd haalt, 
je weet hoe ik aan je gehecht ben, na al die jaren, 
je bent mijn beste vriend. 
 
Dus doe het niet meer, hoor je me! 
Anders laat ik je er niet meer in, 
als je straks dood bent. 
Dan kom je as niet in de plas, 
als je dat maar weet. 
De liefde kan niet van één kant komen; 
basta ! 
Ik knikte beschaamd. 
 
Maar hallo maatje, vervolgde de plas, zijn we weer vrienden? 
klonk het vergevingsgezond. 
Zal ik wat zwanen voor je toveren, bij de molens, 
daar hou je toch zo van? 
 
Een zeemeermin mokte ik nog wat na, geef mij maar een zeemeermin. 
 
Dat kan ik niet, dat weet je toch, ga nou niet zeiken, begin nou weer niet opnieuw. 
Altijd weer die zeemeerminnen, dat gaat me vervelen. 
Ik knikte schuldbewust, maar dankbaar ook. 
Het zal niet meer gebeuren, zei ik. 
Oké ! We zetten de vlaag erop, antwoordde de plas, 
windkracht zes, heel even. 
en nou niet zeuren verder, de zaak heeft afgedaan. 
Hoor je me, ouwe gabber van me ? 
Zijn we weer vrienden ? 
 
Weet je nog hoe het begon ? Dat je verliefd was 
op de dochter van de sluiswachter. 
Je gaf nog klapzoentjes. 
 
 zie verder >>> 
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Mededeling van het Betuur 
 

Beste (aspirant)leden,  jeugd (aspirant)leden en donateurs 
 
Zoals elders in deze vaarvoer is te lezen worden jullie van harte uitgenodigd 
voor de Algemene Ledenvergadering op zondag  9 oktober 2011 14.00 uur in 
ons gezellige clubhuis aan het Langepad 27.  
Dat is dus een tweede ALV in één jaar.  
Dat is nieuw, maar wel een wens van een groot aantal leden die op de laatste 
ALV op 6 maart bijeen waren. Het bestuur heeft daar even  over  na moeten 
denken, maar is tot de conclusie gekomen dat  een 2e ALV (in het najaar) nuttig 
kan zijn om de communicatie over verenigingszaken te intensiveren en buiten 
de ongewenste informele circuits te houden. Ook is het belangrijk om (aspirant) 
leden en donateurs tussentijds op de hoogte te stellen van beleidsvoorstellen 
en uitwerkingen van ideeën gedaan in de  Voorjaars – ALV.  
 
Kortom meer en actuelere informatie over waar we naar toe willen gaan met 
onze vereniging.  
Nu waren jullie gewend om het verslag van de ALV, de uitnodiging met agenda 
en vergaderstukken voor de volgende ALV te lezen in Vaarvoer.  
 
We hebben er als bestuur voor gekozen omdat voortaan anders te doen.  
Twee redenen:  
1. Vaarvoer gaat ook naar onze relaties en adverteerders en hoe open we 

ook willen zijn, wij vinden dat we ze niet moeten lastig vallen met details 
over het interne reilen en zeilen van onze vereniging,  

2. Het kost enorm veel papier en ruimte om een uitgebreid verslag in  
3. Vaarvoer te publiceren.  
 
Vanuit die 2 overwegingen heeft het bestuur besloten om alleen de uitnodiging 
en de agenda voor de ALV’s  in Vaarvoer te publiceren. *) 
De onderliggende vergaderstukken ontvangen jullie dus digitaal of per post, 
afhankelijk of we een e-mailadres van jullie hebben.  
 
Kortom, we zijn benieuwd naar de opkomst op  zondag 9 oktober en jullie posi-
tieve inbreng. 
 
Namens het bestuur, 
 
Wolter Nijenhuis 
Secretaris 

*) Door het vroege tijdstip van de ALV had een publicatie in VaarVoer geen nut 
    meer. Immers de Uitnodiging / Agenda moeten uiterlijk 14 dagen voor een te 
    houden ALV in het bezit van de leden zijn                                / Jan de Kreek 
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            Opruimdag Terrein 
              op zaterdag 22 oktober   

             (inloop tussen 9.30 en 10.00 uur)  
 

om met elkaar voor te zorgen dat het terrein weer klaar ligt  
voor het hellingen. 

 
mocht je die dag verhinderd zijn, laat het ons dan wel even weten!  

  
vriendelijke groet, 
de havenmeester, 

Van de Havenmeester   
 
Natuurlijk  .. ook aan een nat en minder goed seizoen komt een eind. 
Dus gaan we ons weer opmaken voor een gedegen winterslaap (van de boten 
dan, hè). Daarom is het nuttig om tijdig op te geven of men op de kant wil staan 
zodat we een goede planning kunnen maken. 
 
Bij de beplating van de helling zijn na veel overleg knopen doorgehakt. Omdat 
de ruimte er om heen gedeeltelijk vrij moet blijven,zal het waarschijnlijk passen 
en meten worden op het terrein. 
De werkzaamheden gaan aan het einde van het jaar plaats vinden. 
 
Verder zijn we als bestuur een nieuw offensief begonnen tegen verwaarloosde 
boten en de mensen die de WSVR als stalling zien. 
 
Samen met John Wolters gaan we werkzaamheden in 2012 plannen . 
Daarbij willen we leden een x aantal uren gaan oproepen die dat nodig hebben 
en voor mensen die niet op de opruimdagen kunnen.  
Ja,en uit eigen initiatief kan je natuurlijk ook wat voor de club doen. 
Maar om even vooruit te lopen op de werkzaamheden moeten de mensen met 
een boot en een zijsteiger dat natuurlijk uit zich zelf schoon houden. Daarvoor 
heeft de club een kleine hoge drukspuit aangeschaft,die men op verzoek altijd 
kan gebruiken. 
 
Dus mensen aan de slag want we hebben nog een hoop te doen en samen   
komen we een heel eind. 
  
Marc Wielders 
Havenmeesterr 
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Uienpuree (voor vier personen) 
Wat heb je nodig: 
- 4 grote uien 
- 20 cl. halfvolle melk 
- 3 eetlepels boter 
- een snufje nootmuskaat 
- 1 eetlepel bloem (of maismeel voor de kleur) 
- peper en zout 
 
Hoe maak je het? 
Maak de uien schoon, breng in een pan een liter water aan de kook en laat de 
uien hierin glijden. Laat de uien 5 minuten koken, haal ze uit het water (water 
even bewaren, dat heb je zo weer nodig) en snijd ze fijn (eerst halveren en dan 
op de platte kant leggen). Smelt 2 eetlepels boter in een koekenpan en fruit de 
uien op een laag vuur.  
Voeg peper en zout toe en laat circa een kwartier sudderen. Voeg eventueel één 
à twee lepels van het bewaarde uienkookwater toe. Doe de uien in een schaal 
en voeg de melk, de rest van de boter, het snufje nootmuskaat en de eetlepel 
bloem toe. Roer flink door en voeg eventueel nog zout en peper toe.  
Wil je een echte fijne versie van dit gerecht hebben laat dan een keukenmachine 
het roerwerk doen.  
Maar kijk uit: te lang laten draaien in een keukenmachine levert een soort uien-
sap op, dat is wel lekker maar het oogt op tafel niet zo aantrekkelijk. 
Na het roeren de mix over 4 kleine schaaltjes verdelen en af laten koelen.  
10 minuten voor de rollade of de stoofpot geserveerd wordt even in een voorver-
warmde oven op 180 graden zetten en smullen maar. Dit gerecht valt overigens 
ook goed te wecken, maar vervang dan de melk en de boter respectievelijk door 
20 cl. uienkookwater en 3 eetlepels goede olijfolie.  
Wil je het een leuk kleurtje geven voeg dan een halve theelepel Geelwortel 
(Kurkuma) toe aan het gerecht of gebruik rode uien. 
Eventueel kun je er ook een paar flinters verse rode 
peper doorroeren. 
 
Veel kookplezier! 
 
Wolter Nijenhuis 
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Koken op en om het water. 
 
Eindelijk een kookrubriek in de Vaarvoer. Dat werd tijd want de 
WSVRérs staan bekend om hun grote eetlust en stellen veel prijs 
op leuke tips en recepten om die eetlust aan te wakkeren.  
Nou daar kan in voorzien worden.  

In deze rubriek dus aandacht voor leuke producten met een eenvoudige berei-
ding en natuurlijk ook keukengereedschap.  
 
Laat ik met dat laatste maar eens beginnen. Het belangrijkste gereedschap in de 
keuken is een goed kokmes met een lemmetlengte van 20 of 23 centimeter. 
Door de vorm kun je het snijvlak voor drie doeleinden gebruiken. Het voorste 
spitse deel voor o.a. het snijden van uien, paddenstoelen en knoflook, het     
middelste deel voor het hakken en snijden van kruiden,  groenten en vlees, het 
achterste deel voor de wat zwaardere snijdklussen zoals bijvoorbeeld knol-
selderij, grote aardappelen en dikke stukken vlees.  
Met wat handigheid kun je met een kokmes ook goed fileren, maar dat gaat    
natuurlijk het beste met een fileermes. Ik ben zelf heel enthousiast over mijn 
Wüsthof kokmes van 23 centimeter uit de serie Culinar.  
Ik heb  nog meer messen uit die serie aan de magneetstrip hangen, maar met 
het kokmes doe ik 90% van mijn snijdklussen in de keuken. Het was even een 
uitgave, maar ik heb er al jarenlang plezier van en het blijft erg lang scherp, zo-
lang je er maar geen botten mee klieft of touw mee doorsnijdt.  
Dat laatste zie ik overigens vaak gebeuren met de messen in onze WSVR -
keuken. Geen wonder dat ik mijn eigen messen meeneem als ik daar kook.  
 
Het scherp houden gaat het beste met een aanzetstaal of een wetsteen.  
Op de site van Wüsthof vind je een hele pagina met duidelijke uitleg en illustra-
ties over het gebruik hiervan.  
Overigens het kiezen van een mes is een bijzonder persoonlijke aangelegen-
heid. Het moet goed in je hand liggen, de balans in het mes wordt door iedereen 
anders ervaren en last but not least het oog wil ook wat. Geef dus nooit een mes 
als cadeau: de kans is groot dat het niet lekker ligt in de hand van de ontvanger.  
 
Als je nu al door de bomen het mes niet meer ziet leg dan zaterdagochtend 
eens een bezoekje af bij de messenafdeling van Kookpunt op het Noordplein. 
Ton van der Kolk sr. is de messenspecialist aldaar en hij kan je alles over snij-
den, hakken en fileren vertellen. Bovendien hangt er groot assortiment messen 
en ander snijdgereedschap van diverse merken in evenzoveel prijsklassen in de 
vitrines. 
 
En nu maar eens een recept. Een heel eenvoudig, maar bijzonder smakelijk bij-
gerechtje dat ik een keer in Frankrijk (Haute-Savoie) at bij een varkensvlees-
stoofpot. Het past natuurlijk ook bij een lekkere rollade. Nu de uienoogst in volle 
gang is zijn de verse uien lekker stevig en hebben ze een uitgesproken smaak. 

zie verder >>> 
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In memoriam 
 

 Cees Veldhuizen 
11 maart 1923 - 14 augustus 2011 

  
Op 15 augustus bereikte ons het trieste bericht van het overlijden van een lid 

van onze vereniging, Cees Veldhuizen. 
 
Cees was een niet alleen zeiler in hart en nieren, maar bovendien een goed 
zeiler. Aanvankelijk in zijn valk Tikoes (veldmuis) en later in de 12-voetsjol. 
Vaak was hij op de plas te vinden, zijn laatste zeilende jaren bijna altijd samen        
opvarend met 'Popeye' Frans Jozef Daniels.  
Tot op hoge leeftijd heeft hij meegedaan aan alle wedstrijden op de plas, waar 
hij nog menig prijs binnenhaalde.    

 

Cees was vooral erg actief voor 
de Rotterdamse Zeilvereniging 
waar hij sinds zijn jeugd lid was 
en waar hij enkele jaren in het 
bestuur zeil- en wedstrijdcom-
missaris is geweest. De RZV 
heeft hem jaren geleden voor 
zijn grote inzet benoemd tot Lid 
van Verdienste.  
 
Naast zeilen was schaatsen 
een grote passie van Cees, als 
jongen bij de ijsclub Kralingen 
en met zijn neven Roel en Jan 
Veldhuizen maakte hij menige 
tochten.  
 

Maar het hoogtepunt was zeker het Elfstedentochtkruisje dat hij na het uitrijden 
van de tocht in de oorlogsjaren behaalde.  
 
Het zeilen ging de afgelopen jaren helaas niet meer, zijn gezondheid liet dat 
niet meer toe. Zelfs zijn eigen motto "vrienden in de Heere, laten we het weer 
probere" kon dat niet veranderen. Op en rond de plas zullen we Cees missen. 
 
Wij wensen zijn dochters Annemieke en Bianca sterkte met het verwerken van 
dit verlies.  
 
Namens het bestuur, 
Wytske van der Vaart 
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Foto’s van 
het Picasa-
webalbum 
van de 
KZC  

Op 17 & 18 september werd het Jeugdzeilen afgesloten met een sportief en 
actief afsluitingsweekend waarin veel te beleven was ! 
Bravo voor de organisatie met de vele vrijwilligers om de kids weer een geweldig 
weekend te laten beleven. Voor jong en oud … moe maar voldaan ! 

J.d.K 
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“Pluk” van de Plas geplukt ... 
 
Op koninginnendag  2011 waaide het flink en dacht ik 's ochtends leuk even te 
gaan zeilen met mijn buurman als onervaren fokkenist.  
De stormfok lag nog thuis maar wat kan er nou gebeuren op de Kralingse Plas?  
Zie de foto voor het resultaat!  
Bij gebrek aan luchtzakken zinkt een Spanker razendsnel. Ik was dan ook bij-
zonder blij dat Tim toevallig met een rescue op de plas aanwezig was. 

Ik wil iedereen hartelijk danken die op die ochtend aanwezig was en er mede 
voor gezorgd heeft dat “Pluk” na een paar uurtjes weer veilig in de box lag  
afgemeerd! 
 
Sportieve groet, 
Mattijs Swets 
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Watersportdag 2011 
 
Evenals verleden jaar was er weer een Watersportdag op de WSVR, een   
samenwerking van afdeling Sport en Recreatie met de WSVR.  
Dit jaar troffen we het wat de wind aanging erg goed windkracht 4, maar helaas 
konden we we niet zwemmen. Blauwalg !! Dat onderdeel verviel dus … 
 
Door de stevige wind zijn we ook niet gaan kanoën.  
Meestal  wordt dit een zwempartij. Jammer.  
 
Het zeilen ging uitstekend, maar door de sterke wind was het hard werken.  
De stuurlieden konden merken dat ze niet meer tot de jongste behoorden en 
een goede fokkenmaat ontbrak.  
 
De ochtend werd besloten meet stevige maaltijd.   
In de middag werd er weer gezeild, helaas moesten we om 3 uur ophouden de 
wind was te sterk geworden.  
 
Het leuke van deze dag was dat er na afloop 2 leuke jongens vroegen of ze 
konden leren zeilen op WSVR.  
Uiteraard hebben Jan Wagner en ik hierin toegestemd dus kijk niet raar op van 
2 nieuwe leden zij volgen een privé zeilopleiding. 
  
m.vr.gr 
 
Gerard de Graaff 
  

“Stuurlieden niet 
meer de jongste…” 
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Uitslagen Kralingsch Kampioenschap 2011 
(verkort overzicht) 

 
Uitslag 12voetsjol   (3 deelnemers / 4 wedstrijden) 
No     Zeilno Naam   Punten  1  2  3  4 
1 847  Aad Bergwerff  4,0   1  1  1  1 
2 687  Anne Roskam  9,0   3  2  2  2 
3 846  Wout van Rooyen  11,0   2  3  3  3 
 
Uitslag J22    (3 deelnemers / 4 wedstrijden) 
No Zeilno Naam   Punten  1  2  3  4 
1 1275  Joost Kooren  4,0   1  1  1  1 
2 1005  Toni Noorda  10,0   3  3  2  2 
3 2001  Sjerp Noorda  10,0   2  2  3  3 
 
Uitslag Kajuit-SW            (6 deelnemers / 4 wedstrijden) 
No Zeilno Naam   Punten  1  2  3  4 
1 2000  Esther Vuijk   5,0   2  1  1  1 
2 179  Nel de Held   9,0   1  2  3  3 
3 20  Mark Wielders  10,0   3  3  2  2 
 
Uitslag Open-SW        (12 deelnemers / 4 wedstrijden)     
No  Zeilno Naam   Punten  1  2  3  4 
1 1  Tijn Udo   5,0   1  1  2  1 
2 1154  Rogier Bouvin  14,0   4  5  3  2 
3 511  Peerke Kortekaas  18,0   2  2  1 dnf 
4 185112     Bas Breider  24,0   3  3  5 dnf 
5 3000  Willem Peters  26,0   5  4  4 dns 
 
Uitslag OptimistB   (8 deelnemers / 8 wedstrijden) 
No Zeilno  Naam  Punten    
1 2481   Ties   10,0      
2  3056   Ardy   14,0      
3 15   Nienke  23,0    
4  244   Annabel  29,0     
 
Uitslag OptimistC   (14 deelnemers /  12 wedstrijden) 
No  Zeilno  Naam  Punten        
1 2950   Olivier  32,0       
2 2680   Evy   40,0      
3  2019   Tieke   54,0       
4  2744   Isabel  80,0      
5  1777   Robin  89,0  
6  13   Sander  91,0  

Samengesteld aan de 
hand van een volledig 
verzicht ontvangen  
van Sjerp Noorda 
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 Klein gedeelte van het grote veld van de Optimisten.  

Stemt ons ook weer optimistsch ... 
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Lekker scheuren met de RIB ! “Cool man …” 

Foto’s Jan de Kreek 
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70’ste Kralingsche Zeilweek. 
 

De Kralingsche Zeilweek is een evenement waar in het verleden naar ik heb 
horen zeggen veel boten aan deelnamen, nu is het verworden tot een evene-
ment om de zeilboten (open zeilboten en kajuitjachten) van de diverse vereni-
gingen op deze 2 zeildagen uit de box te krijgen.  
Uiteindelijk was het merendeel van de zeilboten afkomstig van KZC en WSVR, 
voor zover ik mee gekregen heb, heb ik 1 boot van de RZC gezien. 
 
Bij een vlagerige wind 4 en droog weer gestart in de twaalfvoetsjollen (het leuke 
van meerdere boten starten in 1 groep en daardoor onderlinge competitie). 
Halverwege de 2e wedstrijd trok de wind tijdens de buien stevig aan en gaf voor 
de wind richting boei nummer 7 onderin de plas toch wel weer menig spannend 
moment. (de jol heeft bij een golf toch de neiging om te duiken en dan met wat 
gerol geeft dat een bepaald gevoel van houden we het wel droog).  
 
's Middags was het water overal, menig buitje over ons heengehad, maar mocht 
de pret niet drukken. Nadeel was wel dat de wind op een gegeven moment   
inzakte en het dan toch wel lang duurt eer je bij de volgende boei bent. 
 
Aad Bergwerf heeft zoals verwacht wederom goed gevaren, maar op de plas 
hebben we tegengas gekregen van Rini  Slee (356) die af en toe uit onver     
wachte hoek opduikt in de baan. Wout heeft met zijn zwaar weer tuig, wat bij     
verrassing ook bij licht weer zeer goed bleek te voldoen,  
Aad op zijn hielen gezeten wat resulteerde in een 2e plaats. 
Rini had pech met zijn gaffel en kwam in de laatste wedstrijd niet aan bod.  
En zelf wisselvallig in het veld, maar waar het telt bij de finish 4e overall op 
zaterdag, zonder te kijken naar wel of niet door de finishlijn.  
 
Zondag: weerbeeld niet veel beter dan de zaterdag, wind 4 en in buien dikke 5 
(menige Splash lag rondom de start en tijdens de wedstrijd onderste boven).  
In de ochtend eerste wedstrijd redelijk te doen, aan einde van de wedstrijd ver-
loren door dikke windvlagen. 2e wedstrijd pakte het goed uit bij boei 2, overstag 
en indezelfde richting verder, kortom het blijft de Kralingsche Plas met 
schiftende winden en ook soms midden op de plas bij een stevige wind haast 
geen wind.  
 
Na de middag nog een wedstrijd gevaren, gelukkig was het droog, dat was   
helaas alleen bij de start.  
Wat een water kan er vallen en een jol loost niet makkelijk water, dus wordt het 
bootje steeds zwaarder wat je niet kan gebruiken bij minder wind.  
 
Zit te denken aan afvoergootconstructie zodat water vanaf het zeil buitenboord 
komt ( zal wel niet door de technische commissie komen het bootje moet       

zie verder >>> 
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Ja ja, een verbeten strijd ... 

Wal in zicht !! 

Foto’s Jan de Kreek 
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Zeilen tot je erbij neer valt … eh … tot je er lekker bij ligt ! 

Jan kijkt wat finnig, eh vinnig naar de fotograaf …. 

Zaterdag best mooi zeilweer, niet al te veel wind, wel veel zon, maar zondag 
toch minder met wolkenvelden, minder zon.  
Al met al weer een geslaagd weekend vooral ook door de goede organisatie ! 
Een evenement ook dat toch wel wat meer deelnemers moet hebben ... 
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authentiek blijven en is maar goed ook, anders krijg je een soort O jol - zie 
sommige Italiaanse jollen - en voel ik me als op de kermis bij de kraam waar je 
touwtje kan trekken).  
 
Al met al is de zondag voor mij goed verlopen een  4e en 2 x 1, overal een 
gedeelde 1e plaats met Rini, Wout 2e en Aad (ook doordat hij zondag middag 
helaas afhaakte - maar geef het te doen bij dergelijke omstandigheden gezien 
gewicht e.d. om zo te zeilen. Kortom petje af ; werd 4e. 
 
Ondanks dat op de plas de twaalfvoetsjol uitgemaakt wordt voor bejaarden 
optimist, wil ik sommige er nog wel eens 
in zien zeilen bij dergelijk weer.  
Het is en blijft een lastig bootje, maar 
wel mooi en authentiek en daar gaat het 
om. 
 
Geachte plaszeilers, hopelijk volgend 
jaar meer animo en een voldoende   
aantal boten om tegen elkaar te varen 
(O jollen - 16m2),  
 
Het gaat om het plezier !  
Winnen is mooi maar zie het als een 
uitdaging om  ervaring op te doen in het 
wedstrijdzeilen of gezellig in 
verenigingsverband te zeilen.  
 
Daarnaast geeft het de organisatie ook 
een opsteker om wedstrijden te organ-
iseren.  
 
Heren en niet te vergeten dames van de 
organisatie bedankt.  
Daarnaast de gezelligheid rondom het 
evenement.  
Napraten over de belevenissen,  
 
Ed (en assistentie) nog bedankt voor de goede zorgen. 
 
Anne Roskam  
687 

De Kralingsche Zeilweek is gehouden op 27 en 28 augustus 2011 
en georgaiseerd door de KZC i.s.w. met o.a. de WSVR 

Anne in actie tijdens het Kralingsche 
Kampioenschap 2011 
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         Een nieuwe boot in de vloot voor Plons! 
 
Stichting Plons heeft op zondag 21 augustus haar derde Randmeer "Bas"    
gedoopt. Deze geschonken zeilboot lag al een tijdje op de wal in de heg en dit 
jaar is een begin gemaakt met de herstelwerkzaamheden.  
Dit was ook hard nodig want de gelcoat viel er tijdens het schuren vanaf, het 
zwaard liet door de roest vanzelf los en ook bijna alle andere onderdelen waren 
nodig aan vervanging toe. 
 
Door enkele particuliere donaties is deze renovatie mogelijk gemaakt. Zo zijn de 
zeilen vervangen door een reefbaar grootzeil en een rolfok, (geschikter voor het 
zeilen met watersporters met een beperking) zijn het zwaard, roer en stootrand 
vervangen en is het houten binnenwerk met epoxy behandeld en gelakt.  
De gehele boot is verder 3 keer geschilderd met DD lak en het resultaat mag er 
zijn. Wat een prachtige Randmeer is het geworden! 
 
Vele vrijwilligers van Plons hebben meegewerkt om dit project mogelijk te ma-
ken maar met name Chris Visser en Gerrit Broertjes hebben vele weken noeste 
arbeid geleverd aan het opknappen van de "Bas". 
 
Diverse foto's van het opknappen en de doop van de boot staan op de website 
www.plons.nl en hier staat tevens een hele mooie documentaire van het Water-
sportverbond.  
Het KNWV heeft een dag meegezeild met leerlingen uit het Speciaal Onderwijs 
en een film gemaakt van deze Plons activiteit.  
Deze prachtige video is ook te vinden op www.watersportverbond.tv. 
 
Sportieve groet, 
 
Bestuur Plons 

Foto’s Jan de Kreek 
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Plons-deelnemer Bas Kevenaar doopt “zijn” Randmeer 

Gerrit Broertjes en Chris Visser  verrichten onthullend werk ... 
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Jeugdzeilen begin jaren 70 
 
In het begin van de jaren 70 kon het nog weleens gebeuren dat de Plas in het 
weekend "bezet" was door een grote groep Piraatjes. 
Dan werd er weer een zeilwedstrijd voor deze jeugdbootjes georganiseerd door 
of de WSVR, de KZC of de RZV. 
Het gebeurde ook wel dat er een kampioenswedstrijd werd gevaren tussen de 
Piraatjes van onze Plas en de Loosdrechtse Plassen. 
Dan was de Plas helemaal voor de jeugd gereserveerd en werd zelfs de lokale 
krant erbij gehaald. 
Ook als er geen wedstrijden werden gehouden, zag je in het weekend altijd wel 
een aantal Piraatjes op de Plas. 
 Zeilend rond de eilandjes, de boeien of gewoon de Plas verkennend. Vaak 
werd er dan toch onderling gekeken wie de snelste was waardoor je steeds be-
ter leerde zeilen. 
En liet de wind het weer eens met mooi weer afweten, dan kon je ook roeiend 
op de Plas rondvaren. 
Jeugdleden van toen, die met hun Piraatje regelmatig de Plas "onveilig" maak-
ten waren o.a. 
Kees Schriel, Herma Schriel, Astrid Jacobs, Gerard en Hans van Drunen, Aatje 
Faasen, Saskia Klop, Arno Leentvaar, Johan de Ruijter, Rob Schmidt, Siebe 
Schuur en natuurlijk mijn broer Jan en ik zelf. 
 
Het Piraatje, waarmee de jeugd van toen het zeilen spelenderwijs werd aange-
leerd was de voorloper van het Optimistje. 
Het Piraatje is in de jaren 50 door Jaap Kraaier ontworpen, was van hout, had 
een lengte van 2.40 m. een breedte van 1,15 m. en een zeiloppervlak van 3,3 
vierkante meter. 
Het kon toen als werfbootje gekocht worden of na aanschaf van de bouw-    
tekening als zelfbouw in elkaar gezet worden. 
Heel soms zie je er nog weleens eentje als bijbootje. 
 
Eric Smeele 
voormalig stuurman "Welp 2". 
 
 
 
 
 
 

 
   
              Ohja, "Welp 1" en " Welp 2"   waren jonkies van de  "De Witte Leeuw" 
 

              Jan Smeele 
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Originele 
foto’s  

van Jan 
Smeele 
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De 2 welpen 
van de “De 
Witte Leeuw” 
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