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Stukje van de voorzitter 

Allereerst wens ik hierbij alle leden die niet in de gelegenheid waren bij de oliebollenavond aanwezig te 
zijn het allerbeste in goede gezondheid voor 2018. 
Ook de niet aanwezige vrijwilligers wil ik hierbij alsnog bedanken voor de inzet van allerlei 
werkzaamheden of dienstverlening in 2017. 

Voor het seizoen 2018 hopen wij ook weer op uw steun te kunnen rekenen. 
Overigens heeft de oliebollenavond wel een drietal nieuwe vrijwilligers opgeleverd welke wij zullen 
benaderen indien wij een helpende hand nodig hebben voor de vereniging! 

Door de wisselende weersomstandigheden zullen er nog weinig mensen aan de boten, die gestald staan 
op De Kaai of in het water liggen in de haven, gewerkt hebben. 

De eerste tewaterlatingen staan gepland voor april en wachten we op een drogere periode zodat 
iedereen zijn boot tijdig gereed kan krijgen. Zie voor de planning van de tewaterlatingen verderop in 
deze nieuwsbrief 

We verheugen ons nu alweer op de soep en de uitsmijters welke geserveerd worden tijdens de 
“Kaaidagen”. 

Verder wens ik alle leden alvast een plezierig vaarseizoen toe!! 

Groeten, 

Bart 
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Van de redactie: Even voorstellen 

Mijn naam is Marjolijn Boer en ik hoop voor langere tijd samen met Dicky en Bart de redactie te mogen 
vormen. Sommigen zullen mij van gezicht kennen, want ik ben de partner van Bert de Gruijter jr, de 
penningmeester van het bestuur. Met veel plezier varen wij, bij mooi meer, met onze sloep Welvaart !. 
Ik maak dus ook gebruik van de faciliteiten van de vereniging en dit is mijn manier om daar iets voor 
terug te doen. Naast het varen vult mijn leven zich met vele hobby’s en werken. Ik werk voor een 
hoogbegaafden groep in het basisonderwijs in Vianen, waar ik met ontzettend veel plezier mijn werk 
doe. Als er niet gewerkt of gevaren wordt, houd ik van lezen, klarinet spelen, mijmeren in mijn hangmat 
en yoga beoefenen. Daarnaast houd ik van mooie woorden en uitspraken. Alles samen zorgt ervoor dat 
ik mijn taak binnen de redactie met plezier zal kunnen doen. Wilt u graag een bijdrage leveren aan de 
nieuwsbrief dan kunt u deze vanaf nu sturen naar: marjolijnboer@planet.nl 
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Uit de bestuursvergadering 

Nieuwe leden 

Onderstaande nieuwe leden mochten wij verwelkomen 

1584 Vlot T. 

1585 Putten van V. 

1586 Redelijkheid D. 

1587 Gort L. 

1588 Teeuw S. 

ALV: 

Hierbij informeren wij u alvast dat de algemene ledenvergadering is vastgesteld op: 

23 maart 2018 
Havenzaken 

Toegangspoort 
Voor wat betreft de nieuwe openingstijden ‘s zomers voor de poort, welke nu vastgesteld zijn van 20.00 
uur s’avonds tot 8.00 uur s’ ochtends, kregen wij veel positieve reacties binnen. 
Deze maatregel was eerder al ingesteld om overlast, met kans op schade van materieel door individuen, 
te voorkomen. 

Stroomstoring 
Onlangs waren de stoppen eruit gesprongen, doordat er teveel stroom gebruikt werd in de haven. 
Het vervelende  was dat dit precies met het Sinterklaasfeest gebeurde  waardoor er met de 
voorbereiding in De Ark het een en ander in de soep dreigde te lopen. 
Gelukkig is dit allemaal nog goed gekomen.  

We willen iedereen vragen bewust om te gaan met het stroomverbruik en onnodige electrische 
apparaten uit te zetten, zodat een storing voorkomen kan worden. 

Legionella 
Voor wat betreft het eerste tweetal monsters die genomen zijn om aan de legionellawetgeving te 
voldoen hebben wij bericht ontvangen dat deze beide goedgekeurd zijn. 
Afgelopen seizoen hebben wij in totaal 120 dagelijkse spoelingen gehad om legionella te voorkomen. 
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Overigens hebben wij in het zomerseizoen wel een piek geconstateerd in een periode van 3 weken 
warm weer met gemiddeld  10 extra spoelingen per dag. 

 . 
Technische Commissie 
Via eerdere mededelingen in de nieuwsbrieven informeerden wij u reeds dat voor 2018 het sleutelplan 
op de agenda stond om vervangen te worden. Het systeem werkt  nog goed en er zijn  voldoende 
sleutels om nog enige tijd door te gaan. Daarom hebben wij besloten dit project door te schuiven naar 
een latere periode. 

Reden hiervoor is dat de huidige staat van het “Kombuisje” hard achteruit gaat en aan vervanging toe is. 
Wij zullen nu de mogelijkheden gaan verkennen naar een passende oplossing voor het realiseren van 
een nieuw “ Kombuisje”. 

In de vorige nieuwsbrief berichtten wij u dat de vlonders vervangen zullen gaan worden in 2018. 
De planning is dat de werkgroep hiermee gaat aanvangen eind februari . 
Leden die nog kettingen en touwtjes hebben laten liggen op de steigers verzoeken wij nogmaals deze 
tijdig te verwijderen aangezien deze anders door de werkgroep verwijderd zal worden. 

Van de (web)redactie 

Afgelopen jaren zijn er verschillende leden geweest die een stukje schreven in het toenmalige clubblad 
over bijv. reisverslagen met een leuke voetnoot, belevingen, recepten of andere zaken 
die leesvoer zijn voor de leden. 

Mochten er leden zijn die het leuk vinden iets te melden wat interessant of gewoon leuk 
zou kunnen zijn voor de overige leden moedigen wij u aan een stukje in te dienen bij de 
redactie. 

Het is geen vereiste om uit de hengstebron gedronken te hebben om iets te schrijven, want papier en 
computer zijn immers geduldig en uw bijdrage waarderen wij zeer. 
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Van de Activiteitencommissie 

Een terugblik…. 

Sinterklaasfeest 

Op 24 november 2017 kwam gelukkig Sinterklaas en zijn pieten weer langs in ons clubschip! 

En wat was het gezellig. Er was volop te snoepen, eten en te drinken en als klap op de vuurpijl had de 
sint ook nog voor alle 35 kinderen een cadeau meegenomen. 

Er werd deze middag aan diverse kinderen gevraagd zijn/haar talent te tonen of er werd wel gezongen 
als een verhaaltje verteld. Kortom een succesvolle middag!! 

Tijdens deze middag zijn er veel foto’s gemaakt van de kinderen en overige aanwezigen. Deze kunt u 
kopiëren en plakken vanaf de internetsite van de wvs. 

Mocht u uw kind ook mee willen laten deelnemen aan dit leuke evenement houdt dan goed de 
nieuwsbrief in de gaten in de nazomer van 2018. 

Kerstklaverjassen 

Het kerstklaverjassen is helaas op het laatste moment niet doorgegaan. 

Uiteraard excuses hiervoor, maar Martijn werd in die week geconfronteerd met erge pijn in zijn 
schouder en nek met uitval van rechterarm. Rust op doktersadvies was devies. Tijdens het schijven van 
dit verslag (2e week januari) is Martijn helaas nog steeds niet hersteld! Met het paasklaverjassen zal hij 
het goed maken! 

Terugblik oliebollenavond 

Op zaterdag 30 december hebben we weer een traditionele oliebollenavond gehad! 

De versgebakken oliebollen en appelbeignets waren wederom van goede kwaliteit en in grote 
hoeveelheden aanwezig deze avond! Zo’n circa 65 mensen hebben zich op deze avond kunnen 
vermaken onder het genot van een drankje en de gebakken lekkernijen. 

Leuk dat er op deze avond toch weer enkele nieuwe gezichten te zien waren. TOP! 
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Namens de activiteitencommissie willen wij graag alle vrijwilligers bedanken die zich jaarrond inzetten 
om de activiteiten weer mogelijk te kunnen maken.  

Met vriendelijke groet, 

Martijn en Natascha Honders 

Een vooruitblik…. 

Uit eten bij de Chinees 

Zaterdag 24 februari zullen we gaan eten bij chinees restaurant ‘Golden City’ op het Burgemeester 
Winklerplein. Vanaf 17.00 uur kunnen we aanschuiven aan de voor de WVS gereserveerde tafels. 
Volwassen mogen op deze leuke avond eten voor € 25,- p.p.  
In dit bedrag zit:  Soep naar keuze 

Voorgerecht naar keuze 
Hoofdgerecht naar keuze en 
onbeperkt/ 5 consumpties (binnenlands gedistilleerd) 
ijs + koffie na 

Wilt u sterke drank, dan zult u dit zelf moeten betalen.  
Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar mogen ook mee en betalen € 10,- p.p. voor onbeperkt eten en 5 
consumpties.  
Kinderen van 0-3 jaar zijn gratis. 
Wilt u deelnemen aan deze leuke activiteit kunt u zich opgeven voor 28 januari a.s. 
via Wvsactiviteiten@outlook.com 

Betaling graag voor 28 januari op rekeningnr. NL04RABO0307665941 t.n.v. M.C. Honders omschrijving: 
naam van de deelnemers + leeftijd. 

Vergeet bij het aanmelden niet uw allergieën door te geven!!! Deelname is pas definitief als bedrag voor 
28 januari a.s. betaald is. 

‘Paas’ klaverjassen/jokeren 

Vrijdag 23 maart zal er weer een avond gekaart worden in ons clubschip. Voor 
liefhebbers van klaverjassen en jokeren zal er ook dit keer weer gestreden 
worden om diverse prijzen. Onder het genot van een hapje en een drankje 
kunt u een gezellige avond verwachten voor slechts € 4,- per deelnemer. Koffie en thee zijn gratis. 
Opgeven van tevoren is niet nodig. Iedereen  is van harte welkom. Aanvang is uiterlijk 19:30 uur! 
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Jaarlijkse BBQ in Clubschip 

Om alvast in de stemming te komen voor het vaarseizoen is er ook dit jaar weer een BBQ gepland! En 
wel op zaterdag 7 april. Vanaf 17:00 uur zal het clubschip zijn deuren openen en zal de BBQ aangestoken 
worden de BBQ’s.  Deze BBQ zal wederom geheel verzorgd zijn met diverse verse salades en 
vleessoorten van slagerij Havermans uit Wagenberg. Deelnemen aan deze BBQ kost € 17,50 per 
persoon. Kinderen zijn uiteraard ook welkom!! Voor kinderen vanaf 6 jaar bestellen wij een kindermenu 
en deze kost € 5,- per kind. 

Aanmelden  BBQ kan bij Martijn Honders via 06-20595024 of via wvsactiviteiten@outlook.com Let op 
dat u bij aanmelden per mail altijd binnen enkele dagen een bevestiging terug krijgt, zodat u zeker bent 
van uw aanmelding!! Aanmelden kan vanaf heden t/m 26 maart. Wij kijken uit naar een geslaagde 
BBQavond, waaraan maximaal 50 personen kunnen deelnemen. VOL=VOL. 

P.s. heeft u zich opgegeven en zegt u af na 26 maart zijn wij helaas genoodzaakt alsnog de kosten aan u 
door te berekenen.

Om alle activiteiten goed te kunnen voorbereiden en uitvoeren zijn wij nog steeds dringend op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers. Denk hierbij aan hulp in de kombuis bij het hellingen op de kaai of 
bardienst bij één van de leuke activiteiten. Of misschien wilt u een keer zelf een activiteit organiseren?? 
Laat het ons weten via Wvsactiviteiten@outlook.com of bel Martijn Honders 06-20595024. 
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Contacten met het watersportverbond, VNM KNMC de 
federaties en de gemeente 

Biesboschvaantje 
 
In de voorgaande nieuwsbrief en extra mailing informeerden wij u reeds over het plan van de 
Biesboschfederatie om een besluit te nemen over het welbekende vaantje. 
Rond oktober/november 2017 was er veel commotie over de invoering van het vaantje, omdat 
SBB geen financiële middelen had om de faciliteiten in de Biesbosch te onderhouden.  
De BBF had het voorgenomen plan hierover een besluit te nemen op de extra 
ledenvergadering, welke gepland stond voor 30 november 2017. 
Echter doordat er nog veel onduidelijkheden zijn en de overheid hier wellicht ook een visie over 
heeft, is dit plan en voorgenomen besluit voorlopig uitgesteld. 
 
Ontwikkeling aanpak meedenken oplossing trailerhelling 

Vooralsnog hebben wij geen concrete meldingen omtrent de trailerhelling. 
 
Het in de zomerperiode 2017 besproken plan met de gemeente en van Vliet houdt in dat wij permanent 
mogen uitbreiden op steiger G/H om de boten op de andere steigers te compenseren. 
Dit houdt in dat de firma van Vliet overeenstemming moet bereiken met de gemeente over het afstaan 
van een aantal m2 wateroppervlak. 
Ook staat de garantie voor permanente doorvaart nog ter discussie. 
 
Wordt vervolgd… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuwsbrief januari 2018 

 

 
 
Van het Watersportverbond 
 
Onderstaand een bericht van het regioteam Brabant 
 
1. Voorwoord  
 
Via de nieuwsbrief informeren we u aanvullend op de landelijke berichten specifiek over een aantal 
zaken die spelen in de regio Brabant. Op de landelijke site en in de nieuwsberichten van het 
Watersportverbond is dit jaar aanmerkelijk meer aandacht besteed aan belangenbehartiging en 
diegenen die bij de Algemene Ledenvergadering zijn geweest hebben kunnen zien dat er een platform 
toervaren wordt ingesteld. Dit mede naar aanleiding van de discussieavonden zoals die ook in Den Bosch 
dit jaar heeft plaatsgevonden. De opmerkingen van verenigingen in onze regio dat er landelijk meer 
aandacht moet zijn voor belangenbehartiging heeft gehoor gekregen.  
De watersport verandert, jongeren hebben minder interesse in het aanschaffen van een boot en de 
groep die een boot bezit vergrijst. Gelukkig heeft de jeugd wel interesse in watersport en initiatieven 
van verenigingen om de jeugd kennis te laten maken met de watersport zijn succesvol. Nieuwe sporten 
als kitesurfen en suppen spreken de jeugd aan, maar ook het leren zeilen in de Optimist. Initiatieven 
voor jong en oud, zoals het sloeproeien, worden enthousiast ontvangen. Verenigingen in onze regio 
spelen in op de ontwikkelingen en wij als regioteam willen daar graag ondersteuning aan geven.  
Aan de vaarwegen in de regio wordt overal gewerkt en er staat nog het nodige te gebeuren in de 
komende jaren. Zo wordt in tegenstelling tot eerdere plannen Sluis II in Tilburg herbouwd. De eerste 
plannen in het kader van de hoogwatervooruitzichten komen al in uitvoering, bijvoorbeeld het traject 
Ravenstein-Lith bij de Maas. 13/12/2017. 
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Gemeenten ontwikkelen plannen om bootjes naar dorp en stad te trekken.  
Ga je komend jaar varen op de Brabantse kanalen kijk eerst op www.vaarweginformatie.nl  
Wij zijn bij vele plannen betrokken en zoeken daarvoor uitbreiding van ons team.  
Heeft u interesse neem contact op via: Brabant@watersportverbond.com  
Herman Janssen  
 
2. Waterschap maakt krooshek in Aa of Weerijs passeerbaar voor kanovaarders  
Waterschap Brabantse Delta heeft de krooshekreiniger in de rivier Aa of Weerijs ter hoogte van de 
Zuidelijke Rondweg (Graaf Engelbertlaan) in Breda passeerbaar gemaakt voor kano's. Die aanpassing is 
op vrijdag 27 oktober in het bijzijn van vertegenwoordigers van het Watersportverbond officieel in 
gebruik genomen. Gerard van der Heijden heeft zich er afgelopen tijd actief voor ingezet om dit te 
realiseren. Het krooshek voorkomt dat plantenresten, die vrijkomen bij het maaien van waterbodem en 
oevers, de singels van Breda binnendrijven. Te veel plantenresten in het water kunnen de waterkwaliteit 
beïnvloeden en belemmeren een goede doorstroming van het water. Een automatische grijper haalt de 
resten bij het krooshek uit het water waarna het maaisel wordt afgevoerd en gecomposteerd. Vandaar 
de benaming krooshekreiniger. In het werkgebied van het waterschap staan bij meerdere 
poldergemalen krooshekreinigers. Op verzoek van vertegenwoordigers van watersportorganisaties en 
individuele kanoërs heeft het waterschap de mogelijkheden onderzocht om de krooshekreiniger 
passeerbaar te maken voor kano’s. De veiligheid van de kanovaarders en een goed werkend krooshek 
stonden bij het zoeken naar die mogelijkheden voorop. Uiteindelijk is gekozen voor een systeem met 
boeien en borden waarbij kanovaarders links van het krooshek onder de installatie en de Zuidelijke 
Rondweg door kunnen varen. Het geleidingsysteem zorgt er tegelijkertijd voor dat het overgrote deel 
van het maaisel door het krooshek tegen wordt gehouden en afgevoerd kan worden. Deze mogelijkheid 
voor kanovaarders is uniek in Noord-Brabant. De kosten van deze aanpassing bedragen € 70.000. Bij de 
krooshekreiniger komt een informatiebord over de functie van de krooshekreiniger en het passeerbaar 
maken van het krooshek. De Aa of Weerijs ontstaat uit de samenvloeiing van meerdere kleine beken, 
ruim 35 kilometer stroomopwaarts in België. Breda dankt zijn naam aan deze rivier (Breda Aa).  
3. Verenigingen werken samen bij de jeugdopleiding  
 
Op 24 juni is WSV Heusden met een delegatie kids bij WV De Pettelaer in Den Bosch op bezoek geweest. 
Veel wind en veel regen maar dat mocht voor een groep kinderen en instructeurs de pret niet drukken. 
Afspraak was dat de grote kinderen en instructeurs een splash konden uitproberen en de kleinere 
kinderen ondertussen in een optimist konden zeilen.  
Het werd een super dag zoals uit de quote van Maarten de Kroon bleek:  
Nogmaals super bedankt voor een prachtige zeilzaterdag! Iedereen heeft enorm genoten. Toen ik terug 
op de haven kwam zag ik dat een Splash al werd aangepast met wat ze bij jullie geleerd hebben en 
gisteren was de nieuwe Splash ook weer op het water. Verder zou het zomaar kunnen zijn dat bij het 
halen van goede punten de komende proefwerkweek (en daarmee over gaan) er nog een paar Splashes 
bij komen. Kortom, het heeft erg aanstekelijk gewerkt! Echt leuk om te zien. Ook heb ik bij een paar kids 
potentie gezien die wellicht bij jullie verder kan uitgroeien. 13/12/2017. 
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4. Zuid Willemsvaart in Den Bosch wordt park  
 
Zoals wij in onze vorige Nieuwsbrief al schreven wordt de Zuid Willemsvaart in Den Bosch herontwikkeld 
tot een 12 kilometer lang park. Er worden nieuwe fiets en wandelroutes gekoppeld aan het 180 jaar 
oude kanaal en mogelijkheden worden gecreëerd voor recreatie en recreatievaart. Het college wil de 
verouderde sluis 0 ombouwen tot een smallere variant zodat het waterverlies bij het schutten sterk 
verminderd wordt en de extra ruimte die ontstaat door de ombouw van de sluis gebruiken voor een 
parkachtige inrichting, belangrijk is natuurlijk voor de watersport dat de sluis door de aanpassing 
beschikbaar blijft voor de watersport. Het is een omvangrijk plan en het duurt nog wel even voordat “de 
spa de grond in gaat”. Als regioteam denken we graag mee over deze ontwikkelingen.  
Zie ook https://www.bouwenaandenbosch.nl/zuidwillemspark  
5. Op- en afvaart achter langsdammen op de Waal  
 
Afgelopen seizoen kon er achter beide langsdammen op de Waal in de buurt van Tiel gevaren worden. 
Rijkswaterstaat heeft daarvoor de invaart bij de noordelijke dam aangepast. Onlangs heeft weer het 
tweejaarlijkse overleg met alle betrokkenen plaatsgevonden. Het is een dynamisch gebeuren op de 
Waal, zand verplaatst zich vrij snel en er moet regelmatig gepeild en gebaggerd worden. De natuur 
ontwikkelt zich goed en de Radboud Universiteit volgt dit nauwgezet. Aandachtspunten zijn de 
complexe betonning en de bijbehorende borden. Kijk www.varendoejesamen.nl als je er gaat varen. De 
oevergeulen zijn gesloten bij lage en hoge rivierwaterstanden zodra de dam onder water staat en tijdens 
onderhouds-werkzaamheden. Met RWS hebben we regelmatig overleg over dit project, we horen dan 
ook graag de ervaringen van de gebruikers van deze trajecten.  
Voor informatie: regioteamlid Herman Janssen mailto: brabant@watersportverbond.com  
 
6. De Biesbosch  
 
In de afgelopen nieuwsbrieven was de bijdrage vanuit de watersporten voor beheer en onderhoud van 
de voorzieningen aan de orde. Inmiddels is een voorstel geformuleerd waarbij alle watersporters in het 
gebied een bijdrage leveren. Dit voorstel is voorgelegd aan alle verenigingen in het gebied van de 
Biesbosch Federatie. Nog niet alle partijen hebben ingestemd met dit voorstel. Het idee is wel dat 
volgend seizoen gestart wordt met een pilot.  
NLDelta wint juryprijs "Mooiste natuurgebied van Nederland"  
Samen met regio Haringvliet hebben de beheerders van deze gebieden onder de naam NLDelta zich 
genomineerd voor de verkiezing “Mooiste natuurgebied van Nederland” en hierbij de juryprijs 
gewonnen. Het Watersportverbond heeft de aanvraag van harte ondersteund. Alle partners waren in 
september uitgenodigd voor een rondreis door het gebied. We hebben daarbij een beeld gekregen van 
de natuurontwikkelingen, de voorzieningen en de plannen voor de toekomst. Voor de watersport een 
ontzettend aantrekkelijk gebied waar het nodige gebeurt. Voor de belangenbehartigers van het 
Watersportverbond goed om de ontwikkelingen op de voet te volgen zodat bij nieuwe initiatieven de 
mogelijkheden voor de watersport kunnen worden meegenomen. 13/12/2017.   
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7. Roeisloep “Zwaan” bij WSV “de Merwede” in de vaart  
 
Het concept van een de zelf te bouwen roeisloep voor vierroeiers/-sters en een stuurman/-vrouw kwam 
overwaaien van de Schotse kusten. Daar nam men het initiatief en gaf men er vanaf het begin al een 
flinke professionele slinger aan. Men lanceerde het idee als een oppepper voor de soms wat zieltogende 
kustgemeenschappen door het gezamenlijk bouwen en in wedstrijdverband roeien . Het moest dus een 
impuls zijn voor sociale en sportieve samenwerking en gezonde competitie, zoals men die nog kende 
van de vissers-gemeenschappen van weleer. De boten moesten logischerwijs zeewaardig zijn en de 
bootvorm zou moeten herinneren aan de originele en eeuwenlang in de praktijk beproefde vissersboten 
zoals we die nog wel op de Shetlands en andere eilanden tegenkomen. De wereldbekende ontwerper 
met een grote naam in deze soort boten , Iain Oughtred , tekende een mooi en snedig sloepje. En 
ziedaar, het bleek al snel een daverend succes. Het type staat bekend als de St. Ayles Skiff, een door vier 
riemen voort te bewegen overnaadse spitsgatter van royaal zes meter lang.  
In de UK , enkele andere Europese landen en zelfs wereldwijd werd er gebouwd en gevaren. Er is een 
drukke wedstrijd- en toertochtagenda. De overkoepelende organisatie, de Scottish Coastal Rowing 
Association zorgt voor uitstekende informatie, bouwtips en de noodzakelijke regels om de eenheid in 
vorm en constructie te garanderen .In Nederland waren de Woerkumers (officieel Woudrichemers) 
voorloper met twee en inmiddels drie boten. Dankzij hun ervaring en hulp waagde de WSV Merwede 
ook die stap. In de winter 2016/’17 werd er gezaagd , geschaafd, gelijmd, geschuurd en geschilderd en 
begin mei dit jaar, bij aanvang van een internationale regatta die door de Woerkumers werd 
georganiseerd, zag “Zwaan” het eerste water. Voorafgaand schroefde de commodore van de Schotse 
moederorganisatie het bouwnummer NL 008 op het voorste spant.  
De dag was zonovergoten en de boot werd onder begeleiding van een doedelzakspeler, bij ons niet met 
de elders traditionele whisky , maar met vaderlandse jenever en Beerenburg gedoopt. In dat vocht – te 
zien als stevig alternatief van de slappe champagnes bij doopplechtigheden en als oppepper voor 
afgematte roeiers - werd zand en zout gestrooid , want die elementen zal de boot ook gaan ervaren. Zo 
werd de sloep gezegend voor een carrière in het tot dan nog ontbrekende element, het zoete water van 
de Merwede .  
Inmiddels hebben roeiers en roeisters zich het vak eigen gemaakt en wordt er getraind om aan de vele 
evenementen mee te kunnen doen. Of gewoon even lekker recreatief te roeien. Er is een organisatie 
opgezet om ook zorg te dragen voor het veilig gebruiken van de boot op het drukke vaarwater van de 
grote rivieren. Het blijkt zeker niet alleen een mannensport. Vrouwen, mannen , ouderen en jeugdigen 
kunnen met enige instructie al snel een team formeren. Fitness , - niet in een bedompte sportschool, 
maar op beweeglijk water dat tegen de overnaadse huid klotst -, de altijd veranderlijke rivier en de 
Hollandse luchten boven je . Gedachtig de dichtregels “Waar Maas en Waal tezamen komen, en Gorcum 
rijst van ver ……” En na afloop de weldadige borrel en douche.  
Jan Klijn, WV De Merwede 13/12/2017.  
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8. Duurzame energie  
 
De Ecotaks-regeling voor sportverenigingen is al enkele jaren geleden vervallen. Daarvoor is in de plaats 
gekomen de subsidieregeling “Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties”  
Een aantal kenmerken van de nieuwe regeling: - Alleen voor verenigingen die bij NOC*NSF (sportbond) 
zijn aangesloten; - Beschikbaar bedrag: € 6 miljoen per jaar  
- Subsidiepercentage: sportverenigingen kunnen 30% van hun investering terugvragen, sportstichtingen 
15%.  
Subsidie kan aangevraagd worden voor binnen- en buitenverlichting, isolatie en duurzame 
energieopwekking.  
Voor details zie:  
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-energiebesparing-en-duurzame-energie-
sportaccommodaties-eds  
De subsidieregeling loopt van 2016 t/m 2020. Mocht je plannen hebben voor je vereniging om te 
investeren in nieuwe systemen is deze subsidie mooi meegenomen, verschillende verenigingen hebben 
er al gebruik van gemaakt. Als je de subsidie beging van het jaar aanvraagt is de kans dat er nog geld in 
de pot zit het grootst.  
Tot slot  
Het Watersportverbond organiseert voor verenigingen themabijeenkomsten, zie: 
http://www.watersportverbond.nl/opleidingen/verenigingsbestuur/themabijeenkomsten/  
Het verslag van de themabijeenkomst over de toekomst van de watersport, zie: 
http://www.watersportverbond.nl/nieuws/2017/november/verenigingsbestuurders-laten-zich-
inspireren-bij-sport-toekomstverkenning/  
Organiseer een ‘Varen doe je Samen’ voorlichtingsavond  
De koude wintermaanden zijn het perfecte moment voor een voorlichtingsavond van Varen doe je 
Samen!, bijvoorbeeld op je watersportvereniging of jachthaven. Varen doe je Samen! heeft een poule 
vrijwilligers en ambassadeurs die zeer interessante presentaties over veiligheid op het water kunnen 
verzorgen.  
https://www.varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/organiseer-een-varen-doe-je-samen-
voorlichtingsavond  
 
.                     
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Planning te waterlatingen 2018-01-18 
 
lidnr.: naam: datum: afmetingen: bootsnaam: 
884 A de Groot 14-apr 4,20x1,70 Boot 
805 T.de Bruin 14-apr 7.70 x 2.30 Whisper 2 
895 M.Morks 14-apr 10.00x3.00 Seaeagle 
1510 P.Hoogendoorn 14-apr 4.75 x 1.80 Quicksiver 
793 R.Kraaijeveld 14-apr 10.00 x 3.10 Kraai 
662 A.d.Uil 14-apr 6.30 x 1.90 25-18-YK 
412 A.G.Baas 14-apr 5.60x1.80 "t Bollebaasje 
1406 R.d Groot 14-apr 5.35 x 2.20 Boot 
428 A.Bronkhorst 14-apr 5.00 x 2.00 boot 
844 P.den Breejen 14-apr 7.00 x 1.65 Poseidon 
883 G.Kraaijveld 14-apr 4.30 x 1.65 22-36-YN 
625 B Schild 14-apr 7.10 x 2.45 Black Paer 
1370 R.Berkhout 14-apr 5.00 x 2.00 Beekman 
524 Dam-Berkhout 14-apr 9.00 x 3.00 Desperado 
835 G.Kraaijeveld 14-apr 9.00x3.00 GH-02-YM 
845 R.Kraaijeveld 14-apr 6.50 x 2.50 24-28-YT 
557 H.Vlot 14-apr 7.73 x 2.73 Marr 
868 J.Vlot 14-apr 10.50 x 3.00 Jop 
956 J.B.Valke 14-apr 7.55 x 2.75 Q 
801 M.Nusteling 14-apr 5.90 x 2.00 Sloep 
130 P.D.Hansum 14-apr 8.90 x 3.15 Bonito 
475 R.Roskam 14-apr 9.98 x 3.30 Mybest frend 
833 C.Sturm 14-apr 4.20 x 1.70 Hoppa 
933 J.v.d.Waal 14-apr 9.10x3.10 Uitvlucht 
893 G.Brand 14-apr 9.50 x 3.00 Brandaris 
802 J v.d.Waal 14-apr 5.50 x 2.30 Quicksiver 
664 C.t.Schoeman 14-apr 8.00x2.00 Arcadia 
691 K.A.Luttje 14-apr 5.30 x 2.00 Q-Fish 
1351 R.Batenburg 14-apr 8.40 x 3.20 Enjoy 
159 A Houweling 14-apr 12.00 x 3.81 Argi 
649 M.de Keizer 14-apr 9.50 x 3.10 The Emperor 
471 C.Kleijn 14-apr 8.60 x 3.20 Agder 840 
601 J.v.d.Waal 14-apr 10.20 x 3.40 Bayliner 3055 
547 M. Verhoef 14-apr 8.07 x 2.65 Chaparel 
330 L.J.R.Visser 14-apr 7,20x2,50 Eleftheria 
918 V.Leeuwen 14-apr 7.50 x 2.50 zijlboot Free 
340 J.v.d.Vlies 14-apr 10.00 x 3.30 Polaris 
1479 C.A.Klop 14-apr 5.50 x 1.80 Dolphin 
1167 Schouw 14-apr 5,50x1,80 Orka 
767 A.v.Wingerdan 14-apr 6.00 x 1.80 Janmon 
810 J.v.Bekkum 14-apr 8.00 x 2.60 Chaparral 
459 C.v middelkoop 14-apr 8.50 x 3.05 Eliza 
174 A. de Keizer 14-apr 10.70 x 3.40 Romaria 
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1334 T.Kraaijeveld 14-apr 8.00 x 3.00 Sloep 
1519 A.H.de Ruiter 14-apr 5.50 x 2.00 Boot 
809 D,Bouw 14-apr 9.00 x 3.00 Boot 
882 R.Kraaijeveld 14-apr 4.30 x 1.80 37-78-YR 
911 P.v.d.Herik 21-apr 8.00 x 3.00 Hertog Jan 
831 Seesing 21-apr 10.50 x 3.40 Seabirt 
321 A.D. Visser 21-apr 10.50 x 3.70  Kornuit 
544 B.W.Boer 21-apr 7.53 x 2.50 Zwaardvis 
509 H.Redeker 21-apr 10.50 x 3.65 Selene 
2 J.Aaldijk 21-apr 9.85 x 3.15 Aaltje 
1125 S.Redeker 21-apr 5.50 x 2.30 High 5 
1124 N.Redeker 21-apr 6.50 x 2.10 Lieve Draak 
1149 S.Bakker 21-apr 5.50 x 2.10 Prins 
242 W.Molenaar 21-apr 9.80x3.10 Traveller 
510 G de Gruyter 21-apr 7.95 x 2.65 Welvaart 1 
1232 S Walst 21-apr 7.00 x 2.13 Daphne 
193 B.Korporaal 21-apr 6.00 x 2.00 Boot 
443 A.Verhoef 21-apr 6.00 x 2.35 Quicksiler 
661 W.t.v Drunen 21-apr 10.00x3.30 Gerdia  
766 D.A.de Baat 21-apr 4.20x1.70 Boot 
960 M.Polack 21-apr 9.00 x 3.00 Lunas Daydream 
1109 G.W.v.Schaik 21-apr 4.35 x 1.80 Yamarin 435 
709 J.A.v.d.Steen 21-apr 4.50 x 1.60 YG-03-25 
270 J.Slieker 21-apr 9.00 x 3.00 Adriana 
506 A.Loomeijer 21-apr 5.75 x 2.15 Vlet 
31 J.v.d.Berg 21-apr 8.00 x 3.40 de Heeren Job 
672 C Bakker 21-apr 4.50x1.50 Boot 
195 P.Korporaal 21-apr 6.30 x 1.90 Zalmschouw 
942 A.Klop 21-apr 4.00x1.40 Volgboot 
1494 W.W.Muilenburg 21-apr 8.50 x 2.70 Boot 
942 A.Klop 21-apr 12.40x2.85 Mystiek 
1064 D.M.de Bruin 21-apr 4.00 x1.60 Roeiboot 
230 J.d.Leng 21-apr 7.00 x 2.15 H D 29 
633 L.v.d.Leeden 21-apr 4.90 x 1.90 t bootje 
1538 L.Hartog 21-apr 9.00 x 3.00 Banjer 
572 J.Vink 21-apr 7.00 x 2.50 Stijl 215i 
572 J.Vink 21-apr 4.00 x 1.20 Volgboot 
74 N.den Breejen 21-apr 10.00x3.30 Clochard 
598 M.Groeneveld 21-apr 8.80 x 3.00 Bayliner 285 
467 J.Lankhorst 21-apr 7.00x3.00 Kompaan 
857 H,J Peters 21-apr 5.60 x 2.00 Onrust 
1187 A.Boer 21-apr 6,20x1,60 Alver 
626 R.v.d.Zwaan 21-apr 7.20 x 2.35 WKD 50 
536 J.de Vries 21-apr 10.00x3.30 De Specht 

 


