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Voor de Wind! 

 

Dames en heren, 

Op het moment dat ik dit zit te tikken hebben 

we het geluk van een prachtige nazomer. 

Je zou bijna vergeten dat over een maand het 

seizoen al weer haast voorbij is. Reden te meer 

om u middels deze nieuwsbrief te informeren 

over dit najaar.  

Op de eerste plaats niet vergeten het formulier 

voor de winterstalling in te vullen. Zoals altijd 

zullen de formulieren die voor 1 oktober binnen 

zijn op volgorde van lidnummer in aanmerking 

komen voor een stallingsbok. Hierna zullen op 

volgorde van binnenkomst de overige bokken 

verdeeld worden. Voor alles geldt natuurlijk 

zolang er passende bokken beschikbaar zijn.  

Tijdens het sluitingsweekend op 15 en 16 oktober 

zijn er traditioneel weer zeilwedstrijden met 

tussen de middag het misschien nog wel 

traditionelerder boerenkool eten en de hier op 

aansluitende puzzeltocht voor alles wat vaart. 

In de Ere Divisie Zeilen staat het team Giesbeek, 

met nog twee wedstrijden te gaan, op een hele 

mooie vierde plaats. Door heel veel trainen en 

trainen en trainen is dit bereikt. De komende 

wedstrijden op het Veerse meer van 9 tot 11 

september en de finale bij Almere van 30 

september tot 2 oktober zal moeten blijken of 

“we” ons in de prijzen kunnen zeilen. 

Verdiep u, nu u deze nieuwsbrief toch leest ook 

nog even in de wintercursussen, misschien zit er 

wat voor u bij. 
  

Met vriendelijke groet, 
  

André de Graaf 

Voorzitter WSV Giesbeek 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 



Havenzaken ; 
  

Ligplaatsen Solo's  
  

In de loop van het seizoen is de vraag binnen gekomen om de verdeling van de boten, liggend op 

het talud van de trailerhelling, aan te passen. Mede gezien het weinige gebruik van enkele boten, 

catamarans, is de volgorde van de boten aangepast. Een aantal weinig tot zeer weinig gebruikte 

catamarans zijn hoger op de helling geplaatst waardoor er ruimte is ontstaan om enkele Solo’s, 

welke wekelijks worden gebruikt, op het talud te plaatsen. 

Boven aan de helling, rechts is dan ruimte voor de catamarans, lager op de helling ruimte voor de 

solo’s en dicht bij het water die vaker worden gebruikt. Aan de linkerkant van de helling blijft de 

situatie ongewijzigd. Het geheel zal worden gemarkeerd met borden. 
  

Hans Leissner  

Havencommissaris 

  

Winterstalling 2016/2017 

  

Voor 2016/2017 (zullen)zijn er met betrekking tot het hellen enkele wijzigingen worden doorgevoerd 

waar we uw aandacht voor vragen. 

1. De periode van uit het water ten behoeve van de winterstalling zal zich vooral richten op de 

periode september/oktober/november. Buiten bovengenoemde periodes zal er slechts in spoed- en 

uitzonderingsgevallen worden geheld. Tevens vragen we ieder lid, die gebruik heeft gemaakt van 

de winterstalling, rekening te houden met de afgesproken contractduur. Verlenging is slechts na 

overleg met de havenmeester en in uitzonderingsgevallen mogelijk. 

  

2. De periode van te water laten in het voorjaar zal zich vooral richten op de periode half maart t/m 

mei. Aan de eigenaren van de kleinere boten wordt vriendelijk maar dringend verzocht om 

maximaal drie dagen voor de tewaterlating dit te melden bij de havenmeesters zodat er rekening 

mee kan worden gehouden in de, noodzakelijk, strakkere planning. 

  

Vorig jaar zijn de eigenaren van de lang gestalde boten op de wal, langer dan 2 jaar, 

aangeschreven met het verzoek om rekening te houden met het feit dat hun boot na de 

winterstallingsperiode 2016-2017 te water moet. Wij willen u hier nogmaals op wijzen zodat u hier tijdig 

en voldoende rekening mee houdt.    

  

LET OP !!!!! Inleveren VOOR 1 oktober!!!! 

  

Voor het aanmeldingsformulier van de winterstalling klikt u hier. 
 

 
In 2016 is de Rijnrace gewonnen door team Giesbeek. 

https://wsvgiesbeek-cms.e-captain.nl/mailing/nieuwsbrieven/file.php?id=7


Tijdens deze race wordt er door elke vereniging vooraf een team samengesteld, waarvan dan de 

gecorrigeerde wedstrijdtijden samen de winnende vereniging geven. 

Deze race wordt “standaard” gewonnen door de rivier verenigingen, Jason, Peter Hensen en natuurlijk 

Vada, . 

Zij weten namelijk precies bij welke windrichting, windkracht, en stroomsterkte, je bij welke boom de rivier 

moet oversteken, om optimaal gebruik te maken van de stroom. 

Dit jaar was Giesbeek in staat om de “lokalen” te kunnen verslaan. 

Na afname van de wisselprijs van de muur, bleef de prijs gewoon zichtbaar. Zolang had hij er weer 

gehangen bij Vada. 

Het oude jollenroer hangt dit seizoen, en de hele winter en het voorjaar te wennen in ons clubhuis, kantine 

en verenigingsrestaurant  ‘t Olde Ruum. Hij hangt er goed!!! 

Deze klassieker wordt al sinds 1958 georganiseerd. Toen de mannen nog van staal waren en de schepen 

van hout, en de binnenvaartschippers nog wisten dat een zeilboot overstag gaat.  

De race geeft een unieke mogelijkheid om eens iets anders te varen dan de klassieke “driehoek lus”. 

De organisatie, uitgevoerd door de samenwerkende verenigingen, verzorgt natuurlijk een goed verzorgde 

barbecue, gezonde animositeit tussen de clubs en bovenal een leuke wedstrijddag waarbij ontspannen 

van de rivier genieten, eventueel in de sleep, gecombineerd wordt met racen. 

Echt op stroom en op de rivier zeilen, waarbij naast wind ook kribjes pikken, gierpontjes en stroombanen 

bepalend kunnen zijn! 

Dit is een unieke gelegenheid om in Nederland veilig en georganiseerd onder begeleiding van vele 

vrijwillige en kundige resque boten tussen de beroepsvaart een race op de stromende Rijn te kunnen 

zeilen. 

Een ieder die dit ook mee wil maken, is volgend jaar van harte uitgenodigd. 
  

  

  
 

 

  

Dag Schippers en bemanning,  
  

Het seizoen is zeker nog niet voorbij, en met de motorbootcommisie 

staat nog een leuke gezellige najaarstocht op het programma.  

  

Dit jaar is het de bedoeling dat we de doesburgse kadedagen gaan bezoeken. 

  

Dit zal zijn op zaterdag 24 en 25 september.    

www.doesburgsekadedagen.nl 

  

Programma;  24 en 25 september 2016  

  

Zaterdag 24 september 

  

10.00 uur  koffie in Ruumzicht / 11.00 uur  vertrek per schip naar Doesburg  

  

+/- 12.00 uur  aanleggen in de nieuwe passantenhaven ( plaatsen zijn geregeld)  

  

Middags bezoek aan de kadedagen      

  

+/- 18.00 uur  restaurant, s'avonds gezellige muziek aan de kade  

  

Zondag  25 september  

  

 Vanaf 11.00 bezoek aan de kadedagen / 15.00 uur vertrek naar Giesbeek  

  

+/- 16.00 uur  borreluurtje in Ruumzicht  

  

Eventueel meevaren en meedoen en niet mee naar het restaurant is ook mogelijk. (wel bij 

inschrijving vermelden)  

  

Inschrijven kan tot tot en met 18 september a.s. 

  

Naam schip: ………………………………………………..  lengte:……….  Breedte:………   

  

Naam Schipper: ………………………………………………..  voornaam:……….    

  

Namen Bemanningsleden ; 

………………………………………………………………………………………………… 

  

Mobiel Nummer  …………………………………….    Email  ……………………………. 

http://www.doesburgsekadedagen.nl/


  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Najaarstocht 24 en 25 september  

  

Aantal personen  (incl. restaurant)                … .. x   €  20,00   =  € …………… 

  

Aantal personen  (excl. restaurant)                   … .. x   €    5,00  =   € …………… 

  

Inschrijfgeld per schip                               1      x  €    7,50   =   €   7,50 

  

Totaal                                                                                             €  …………. 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

U kunt dit formulier volledig ingevuld sturen naar motorbootcommissie@wsvgiesbeek.nl 

  

Groeten   

  

De Motorbootcommisie 

  

Ron, Arnold, Henny en Harold. 

  

  
 

KLEIN  VAARBEWIJS 1. 

Dit jaar wordt er in winterperiode 2016-2017 de cursus Klein Vaarbewijs 1  georganiseerd door en bij onze 

vereniging. 

Het Klein Vaarbewijs is verplicht voor de volgende categorieën schepen: 

·  Een schip met een lengte van 15 meter of meer dat niet bedrijfsmatig gebruikt wordt tot een maximale 

lengte van 25 meter. 

·  Een schip met een lengte tussen de 15 en 20 meter dat bedrijfsmatig wordt gebruikt of daarvoor bestemd 

is. 

·  Een motorboot met een lengte van minder dan 15 meter die een snelheid van meer dan 20 kilometer per 

uur kan bereiken, (dus ook voor een rubberboot met ca. 6 pk, of voor een jetski). 

Vamex is de organisatie die het examen afneemt, er 

worden vragen gesteld over techniek, betonning, manoeuvreren, navigatieverlichting en reglementen, 

ook worden meerdere vraagstukken gecombineerd in 1 vraag. 

Uitleg door docenten is onmisbaar, online cursussen bieden niet genoeg ondersteuning als voorbereiding 

op het examen. Er bestaan geen echte “proefexamens”, docenten behandelen ook vragen die door 

cursisten worden gemeld na een examen. 

Naast het doornemen van de lesstof is het vooral een uitwisseling van de ervaringen, die iedereen heeft 

meegemaakt op het water. 

Klein Vaarbewijs 1 geldt voor rivieren, kanalen, de randmeren en de kleine (Friese) meren. 

Op maandagavond wordt deze cursus gegeven van 20.00 - 22.15 uur. 

De cursus start op maandag 3 oktober a.s. en de laatste les zal op 5 of 12 december zijn. 

Docent: Onno Walda, hij is lid van onze vereniging en regiovertegenwoordiger van het Watersportverbond. 

Tevens ambassadeur voor “Varen Doe Je Samen! Een project van Waterrecreatie Nederland. 

  

mailto:motorbootcommissie@wsvgiesbeek.nl


Eenzelfde cursus zal bij voldoende deelnemers in 2017 worden gegeven. De cursus start  op een nader te bepalen dag. 

De kosten bedragen   € 125,00, incl. cursusboek en overig studiemateriaal, excl. Examen. 

  

NIEUW: Deelopleidingen Klein Vaarbewijs. 

In het verleden hebben veel leden deelgenomen aan onze cursus Klein Vaarbewijs ( KVB), echter zonder examen 

gedaan te hebben. Om hen te “ verleiden” alsnog examen te doen hebben we besloten de volgende deel- 

opleidingen aan te bieden, elke deelopleiding is 1 avond: 

De volgende onderwerpen worden per avond behandeld: 

·         Reglementen, ( voorrangsregels en definities ), en betonning. 

·         Navigatieverlichting en verkeerstekens. 

·         Techniek en brughoogten. 

·         Aanleggen/wegvaren/wieleffect. 

·         Eventueel nog een extra avond. 

De deelopleidingen worden per avond gegeven, van 19.30-22.00uur. 

Deze avonden zijn ook uitermate geschikt als opfriscursus. 

 

De kosten  bedragen ca. € 20,00 per avond en éénmalig  € 20,00 voor het cursusboek. 

Dit is noodzakelijk i.v.m. gewijzigde examen eisen. Zodra er voldoende deelnemers zijn wordt een avond 

vastgelegd. 

 

Voor deze  wintercursussen kunt u zich aanmelden via  wintercursussen@wsvgiesbeek.nl. 

Onno Walda 
 

Wie is de nieuwe penningmeester? 

  

Na bijna 25 jaar ga ik het bestuur verlaten. Daarvan ben ik de meeste tijd penningmeester geweest. 

Tijd voor een nieuwe tijd en een frisse blik. De nieuwe collega moet uiteraard verstand hebben van 

financiën en administratie. Uitvoerend hoef je niet veel te doen, we hebben Barbara. Wel toezicht, 

controle en advies. Je maakt de jaarrekening en begroting, doet aangifte btw, elke week de 

betalingen en onderhoudt de contacten met de bank en verzekeraar. De financiële commissie 

staat je hierin bij.  

Een leuke baan, kost je gemiddeld paar uur per week. 

Wie lijkt dat leuk? Bel met Jan 06-53589812. Uiteraard vrijblijvend.  

 

mailto:wintercursussen@wsvgiesbeek.nl


 

 

 

 

  

Watersportkamp 2016 

  

De tenten waren opgezet, de ouders uitgezwaaid en het 

Watersportkamp 2016 kon beginnen! De kinderen en leiding 

werden in groepjes verdeeld en gingen het water op om 

introductiespellen te spelen. Een Crazy88 in valken met 

opdrachten zoals: maak een menselijke achtknoop, vaar zo lang 

mogelijk achteruit, hang met zo veel mogelijk mensen uit de 

boot en zing het Wilhelmus bij het hijsen van de vlag. De sfeer zat 

er al goed in en na een intensief avondspel kon iedereen rustig 

slapen. 

  

Met het verzamellied "Can't stop the feeling" begonnen de dagen 

goed. ’s Ochtends en ’s middags gingen we het water op. De 

kinderen leerden zo in optimist, pico, laser, valk en op de surfplank 

zeilen, omdat ze elke dag in een ander boottype werden 

ingedeeld. We hadden ook nog eens geluk met ultiem zeilweer; 

het was warm, zonnig en er was genoeg wind. Na zo'n dag op het 

water stond er gelukkig elke avond een heerlijke maaltijd klaar die door Barry en Petra was gemaakt. 

Woensdagavond hebben we thema-avond gehad, iedereen was verkleed in het thema 

"Weerwolven van Giesedam". Donderdagavond konden we de week mooi afsluiten met een Bonte 

Avond. Het Watersportkamp was een fantastische week, tot volgend jaar! 
  

                 
 

Hallo lieve Bridge vrienden en vriendinnen.  

  

Op 14 oktober starten we alweer voor de 11 keer met een nieuw seizoen Bridgen in Ruumzicht. 

Vorig seizoen waren Alfred en Cock Harrewijen de beste bridgers van onze club en zij mochten de 

wissel trophee mee naar huis nemen. Het blijft steeds gezellig op de tweede vrijdag van de maand 

in Ruumzicht. 

Barry en Petra maken  elke keer een verrassing voor bij de borrel. Er kunnen nog wat gezellige 

mensen bij.  We kaarten niet met het mes op tafel en een arbiter is er ook niet. Zelfs de klok laten we 

thuis. 

En iedereen is genegen om beginnende bridgers te helpen. 

Schroom niet en bel mij Thea Tabor 0313-651169. Of kom gewoon een keertje met ons mee kaarten 



wel even bellen van te voren. 

  

We starten op 14 oktober 

11 november 

9 december 

13 januari 

10 februari 

10 maart 

7 april  pas op 1e vrijdag 

Groet Thea Tabor 

 

  

WSV GIESBEEK DOMINEERT DE SOLO KLASSE 

  

Als je op een willekeurige woensdag avond op de plas komt vind je daar steevast een groep met 

Solo zeilers die fanatiek aan het trainen zijn. Een groep van tussen de 10 en 20 Solisten strijden dan op 

de inmiddels felbegeerde “Ruumzicht wisselbokaal”. Deze wedstrijden zijn in het leven geroepen om 

het niveau van de Solo zeilers op een hoger plan te brengen. De belangstelling voor de wedstrijden 

is bijzonder groot en er hebben dit seizoen al meer dan 35 verschillende schippers meegedaan. 

  

Deze woensdag avond wedstrijden worden door de echte cracks gezien als trainingen voor het 

grote werk in den lande. Elke wedstrijd wordt afgesloten met een nabespreking onder het genot van 

de altijd verkrijgbare bitterballen en een glaasje water of andere versnapering. Zelfs een digitale 

analyse van de wedstrijden behoort tot de mogelijkheden. Helaas gaat binnenkort de zon te vroeg 

onder en zal de groep Solisten de WAC (Woensdag Avond Competitie) afgesloten worden met een 

gezellige BBQ. 

  

Dat de Sololisten deze trainingen niet ongemoeid lieten werd al meteen duidelijk bij de 7 Vlagen 

wedstrijd in Lithhoijen. Na een heftige strijd uitgevochten met de lokale held Maarten van de Broek 

wist Jan Arends met de mooi trofee naar huis te gaan. De wedstrijden werden gevaren op een dode 

arm van de Maas nabij het Brabantse dorp Oss. Dat we in Brabant waren was goed te merken aan 

de uiterst gezellige ambiance die tijdens en na de wedstrijden gecreëerd was. Kortom een echte 

aanrader voor de mensen die eens een keer willen proeven hoe het is om een keertje buiten WSV 

Giesbeek een wedstrijd willen varen. 

  

Ook de Sneekweek werd gedomineerd door WSV Giesbeek. Er werd een felle strijd uitgevochten 

tussen Roel den Herder en Jan Arends voor het fel begeerde bord. Roel was uiteindelijk de winnaar 

met een gelijke puntenstand met Jan. Maar omdat Roel één race meer had gewonnen mocht hij 

op donderdag het bord gaan ophalen. Tijdens de Sneekweek werd meteen ook duidelijk dat de 

Solo zeilers van WSV Giesbeek ook onder moeilijke omstandigheden hun mannetje wel staan. 

Windkracht 5-6 op het Sneekermeer is wel wat anders dan windkracht je 3-4 (de gemiddelde 

woensdag wind) op de Rhederlaag plas. 

  

Na de Sneekweek trok de groep Solo zeilers naar Alkmaar voor het Alkmaarder Open. Ook hier 

“kwam, zag en overwon” WSV Giesbeek. Niemand minder dan Anton Kok ging met de grote trofee 

naar huis na een felle strijd uitgevochten te hebben met Norbet Zonneveld (WSV Giesbeek) en 

Reggie Veltkamp (=de “Anton Kok” van Alkmaar). 

  

Naast dit alles zijn er ook wel teleurstellingen te verwerken, aanstormend talent Marc Dieben heeft 

zijn goede vorm van het voorseizoen helaas nog niet kunnen waarmaken. In zijn nieuwe boot, de 

houten Blaze of Hope, voer hij bij trainingen iedereen op flinke achterstand. Zelfs Anton Kok, moest 

hem het nakijken geven zo ook de later bovenstaande winnaars Roel den Herder en Jan Arends. Op 

de vraag aan Marc waarom het tijdens de echte wedstrijden het niet lukt antwoorde hij. “Ach mijn 

focus ligt op Tokio 2020, de rest is bijzaak. Mijn focus in 2016 ligt op het uit trimmen van de bovenste 

zeillat. Deze is cruciaal bij de pre start procedure”. 

  

Een fan van de Solo klasse 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Jeugdfoto Anton Kok                                           Jeugdfoto Jan Arends                                          

 

 

 

 

 

 

  

                          Jeugdfoto Roel den Heder                                  Marc Dieben tijdens de voorjaarstraining 

  

Volg de verrichtingen van de zeilers van WSV Giesbeek via Facebook. 

Like de pagina en wordt op de hoogte gehouden van de verrichtingen van ons Eredivisie 
Zeilteam, de jeugd in de Cadetten, de jongere ouderen in de Solo, de families in de Spankers en 
Randmeren. 

  
https://www.facebook.com/zeilteamgiesbeek/ 

  
 

  

 

LET OP !!! 

WIJZIGING EMAILADRESSEN WSVGIESBEEK  

  

Om het emailverkeer in de toekomst beter te laten verlopen, gaan wij op 

7 september over naar een nieuw emailsysteem. 

De migratie gaat op woensdag 7 september plaatsvinden. Alle gebruikers krijgen na de migratie nieuwe inloggegevens 

om de e-mail in te zien en of af te handelen. De mail zal na deze datum niet meer doorgestuurd worden naar prive 

email adressen. De ontvangers van de mail zullen na deze datum ook in staat zijn de mail te beantwoorden met het 

email adres dat eindigt op @wsvgiesbeek.nl. De volgende mail adressen worden na 7 september vervangen door: 

  

                john@wsvgiesbeek.nl wordt havenmeester@wsvgiesbeek.nl     

                neil@wsvgiesbeek.nl wordt havenmeester@wsvgiesbeek.nl 

                barbara@wsvgiesbeek.nl wordt administratie@wsvgiesbeek.nl   

Daarnaast heeft het bestuur van WSV Giesbeek besloten dat er na de migratie niet meer namens de vereniging 

gecommuniceerd mag worden met e-mail adressen die niet eindigen op @wsvgiesbeek.nl. 

  

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze stellen door een mail te sturen naar ict@wsvgiesbeek.nl 
 

https://www.facebook.com/zeilteamgiesbeek/
mailto:john@wsvgiesbeek.nl
mailto:havenmeester@wsvgiesbeek.nl
mailto:neil@wsvgiesbeek.nl
mailto:havenmeester@wsvgiesbeek.nl
mailto:havenmeester@wsvgiesbeek.nl
mailto:barbara@wsvgiesbeek.nl
mailto:administratie@wsvgiesbeek.nl
mailto:ict@wsvgiesbeek.nl


Sluitingsweekend 15 en 16 oktober  

  

Zeilwedstrijden, Boerenkool eten en puzzeltocht. 

Op zaterdag en zondag zijn er wedstrijden voor open boten. Inschrijven kan via de website. 

Op zondag, rond 12 uur, afhankelijk van de finish van de ochtendwedstrijden, wordt, verzorgt door 

de boerenkoolcommissie, de traditionele boerenkool gegeten. Compleet met worst, klapstuk, jus, 

mosterd en zuur. Kosten € 3,- per portie. 

Aansluitend is er weer de puzzeltocht “voor alles wat vaart”. Uitslag en prijsuitreiking om ca. 16.30 uur 

(Voor de prijsuitreiking van de zeilwedstrijden)  
  

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 


