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van den Akker, Leo Breugel, Eef Hoek 

Peter Jagt.

Onze commissie leden zijn:

Walschipper:

Gerrit van den Akker mobiel 06 16 53 41 72.

Bootviscommissie :

Martin Zeeman en Marco van Rossum

Zeilcommissie:                                                            

Erik van der Arend

Kite en overig:

Leon van Zanten,

Tractorcommissie:

Piet Mastenbroek en Wim Wilkes,. 

Onderhoudscommissie:

Gerrit van den Akker.

Barcommissie:

Jaap Timmers, Henk van Driel en Arno v.d. Sluijs.

Veiligheidscommissie en Tuchtcommissie:
Aad Kleijn en Erik Ham

Ontspanningscommissie:
Jannie Bezuijen en Dees van Rossum.

Keuringscommissie  motorboten:

Koos van Noort, Jan Zuurmond en Dennis Kessenich.

Keuringscommissie zeilboten:                                                              

Rob Kramer en Gerard van Kralingen

Strandviscommissie:

Gerrit v.d. Akker, Leo van Breugel, Jo Brobbel 

en Evert Hoefnagel

Lief en Leed commissie: 

Gré van den Akker .

Kascontrolecommissie:

Erik van der Arend, Peter Jagt en John Spork

PR & Communicatie:                                                     

Dees van Rossum en Jo Brobbel

Kajakcommissie:

Wendy van Rijn-Hagenaars

Website Beheer:   
webmaster@hoeksewatersportvereniging.nl
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Het bestuur van de HWSV wil alle leden, ereleden, donateurs, adverteerders en eigenlijk 
iedereen het allerbeste in goede gezondheid voor 2022 toewensen.

Een nieuw verenigingsjaar staat weer voor de deur. Voor het eerst in de geschiedenis van de 
HWSV zonder nieuwjaarsreceptie. Wat een domper weer evenals het afgelopen jubileum jaar 
waar enkel het Nederlands kampioenschap kleinboot vissen door kon gaan en 2 
strandviswedstrijden voordat er weer aangescherpt werd en grote samenkomsten verboden 
werden.

Helaas dus een uitgekleed jubileum jaar en op dit 
moment zijn we nog dicht.

Door allerlei subsidies en besparingen heeft de 
bankrekening van de HWSV het wel goed gedaan dus 
we zijn er eigenlijk klaar voor om investeringen te gaan 
doen in diverse ideeën. Maar hier moet nog steeds, en 
terecht overleg over plaats vinden in een ALV. We 
hopen dus dat de maatregelen zo snel mogelijk 
versoepeld worden en dit plaats kan vinden.

Ook hopen we dat er in het nieuwe jaar wat andere 
leden hun verantwoordelijkheid willen nemen naar de 
HWSV toe en bereid zijn om een bestuursfunctie te 
gaan vervullen. Dus heeft U interesse om bij een super 
gezonde en leuke vereniging een functie in te willen 
vullen laat het aan het bestuur weten.

Doordat er ook weinig gebeurd op verenigingsvlak is het ook behoorlijk moeilijk om dit blad te 
vullen met kopij. Hierbij dus een oproep, heeft U iets meegemaakt of iets mee te delen stuur 
het naar redactie@hoeksewatersportvereniging.nl.

In dit clubblad heeft onze adverteerder Vinyl Design een pagina gezet met HWSV kleding en 
andere items. Mocht U interesse hebben om een club tenue aan te schaffen kijk even op my-
design.shop en stel Uw kleding zelf samen alles is mogelijk tegen een betaalbare prijs.

Het blijft ook erg belangrijk dat we naar elkaars spullen blijven omkijken de slagboom op ons 
terrein word vaak niet dicht gedaan. Als U dit niet doet brengt U ook andermans eigendommen 
in gevaar en dit is kwalijk. De discussie of het een afdoende middel is zouden we niet moeten 
voeren het is verzekeringstechnisch een eerste obstakel van bewijs dat we er alles aan doen 
om onze eigendommen te beschermen. Als het slot dan hulpeloos in een bevroren paal ligt 
heeft het geen nut.

We hopen dat er half januari weer ruimte komt om het verenigingsleven weer op te pakken. 
Voor het nieuwe jaar staan er 12 bootviswedstrijden gepland en om het makkelijk te onthouden 
is dit steeds de laatste zaterdag van de maand. Hadden we in 2021 redelijk wat geluk met het 
weer was het toch jammer dat de laatste wedstrijden niet door konden gaan door het slechte 
weer. 
Lichtpuntje was ook de overwinning van ons lid Ed van Wilgenburg die met de buren weer de 
hele Cordesstraat verlicht hadden en hiermee de eerste prijs in best versierde straat van Hoek 
van Holland binnen sleepte.
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Dit jaar staat ook de oplevering van de metro op stapel. De werkzaamheden vlotten aardig en de 
rails liggen er op dit moment word er nog gewerkt aan de “ovonde” een soort rotonde maar dan 
ovaal en de bestrating aan het eind van de lijn op het strand. Hierdoor moet het dus makkelijker zijn 
om de weg te vinden van Rotterdam en omstreken naar het strand. In hoeverre wij als HWSV 
hiervan gaan profiteren gaan we in de loop van dit jaar zien. Nieuwe leden zouden dus makkelijker 
met het openbaar vervoer kunnen en als je plank of boot dan bij de HWSV gestald staat is dat een 
win win situatie.
Ook zijn er diverse plannen voor de rechtestraat maar er is nog niks concreets naar de vereniging 
en ondernemers gecommuniceerd. Wel is de verkoop van “het huisjeskamp” afgeblazen, in een 
andere constructie gaan de eigenaren en belanghebbenden zelf de organisatie regelen. Heel goed 
dat dit unieke kamp blijft bestaan en we feliciteren dan ook iedereen die hier hard aan heeft 
gewerkt. Zo zie je maar dat er nog wel wat om te keren valt in Nederland.
Nou toch nog bijna 2 bladzijden vol geschreven we hopen dat er volgende keer weer meer uit het 
verenigingsleven komt. Planningen voor evenementen en vergaderingen durven we even niet meer 
te maken dus houd alle informatie kanalen in de gaten en de mailbox. Iedereen nog een fijne winter 
met hopelijk voor de schaatsers wat natuurijs en anders op naar het voorjaar. 

Wij hebben kennis genomen van het trieste nieuws dat Erik de zoon van Bertus en Ria van der 
Horst afgelopen week is overleden. Diep triest nieuws ook, omdat dit al de tweede zoon is waarvan 
zij afscheid moeten nemen. Er zijn geen woorden genoeg om ons medeleven te betuigen. Bertus en 
Ria heel veel sterkte namens iedereen betrokken bij de HWSV.

Het bestuur

Op 5 december om 8:40uur is onze Thorben Gunnar Larsen geboren. Mama en 

Thorben maken het beiden uitstekend en zijn herstellend. 

Dank voor jullie prachtige cadeautje wat 

Greet van Akker via via bij ons heeft weten krijgen.
 
Heel veel liefs,
 
Thorben, Livia, Anna, Lisa, Gunnar

Geboren Thorben Gunnar



M A K L E L A A R S

Strandweg 80   -   3151 HV  Hoek van Holland   -   T  +31 (0) 174 388 301

WOONVREUGDE ZORGT VOOR WOONPLEZIER

SURFSCHOOL
Hoek van Holland

Verhuur:
Surfboards, Wetsuits, Stand up paddel,
Bodyboards, Mega sup, Skimboards.

*Surf lessen
*Sup lessen
*Bodyboard lessen

*Bedrijfsuitjes
*Kinderfeestjes
*Summer surfcamps

0 6 4 87 1 5 0 5 6 / 0 6 5 43 6 5 45

i n f o@ s u r f s c h o o l h o e k v a n h o l l a n d . c o m

SEE YOU IN THE WATER
Rechtestraat 40,  3151HN  Hoek van Holland

BeachLine Beach & Events 
’s-Gravenzande en Hoek van Holland  

T. 0174 - 35 20 56  info@beachlinebeach.nl

ceal  tp o  e bh eT



Bestuur mededeling 08-10-2021

Mededelingen voor de leden en donateurs

In ons leden administratie systeem staat bij alle leden en 
donateurs het emailadres zoals ooit opgegeven bij het 
aanmelden als lid of donateur.

Dit geldt ook voor andere gegevens zoals het adres/tel./email enz. Indien dit wijzigt 

wordt dit niet altijd doorgegeven aan het secretariaat waardoor van veel leden de mail 

of huisadressen niet meer actueel zijn.

Wij willen iedereen vragen om deze gegevens direct bij wijziging te melden per email 

bij onze secretaris.

Kijkt u ook regelmatig op onze website voor het laatste nieuws bij de HWSV. U kunt 

genieten van onze webcam met het overzicht naar zee.

                          Wijziging emailadressen.

De emailadressen van onderstaande personen zijn gewijzigd. Wilt u de oude 

emailadressen verwijderen en de nieuwe onderstaande adressen in uw bestand 

invoeren.

Marco van Rossum:               voorzitter@hoeksewatersportvereniging.nl

Cor 't Mannetje: secretaris@hoeksewatersportvereniging.nl

Ko Bezuijen:  penningmeester@hoeksewatersportvereniging.nl

Martin Zeeman: bestuurslid1@hoeksewatersportvereniging.nl
   
Jo Brobbel:  webmaster@hoeksewatersportvereniging.nl

Cor 't Mannetje: info@hoeksewatersportvereniging.nl

Voor het clubblad:      redactiespreekbuis@hoeksewatersportvereniging.nl                                     
(Zie ook bestuur/commissie op de webpagina)

Zoals u ziet heeft Jo Brobbel de taak overgenomen van John Spork.          Jo hartelijk 

welkom als webmaster en John bedankt voor al die jaren dat je deze taak met heel 

veel plezier voor de HWSV hebt gedaan.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
C. 't Mannetje – secretaris.
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* Uiterst korte lijnen

* BORG-gecertificeerd

-installateur

* Scherpe tarieven

* Persoonlijk en flexibel

* Landelijke dekking

* Gerenommeerde referenties

* Gecertificeerde premiumproducten

* Werkgebied: Nederland en Europa
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8 Inbraakbeveiliging

Camerasystemen

Toegangscontrole

Hang & sluitwerk

* Erkend UNETO

Tel. +31653838821 

info@holstertechniek.nl - www.holsterbeveiliging.nl

* Voegwerken

* Reinigen

* Uithakken

* Gevelrenovatiewerken

* Inpregneren



Zonnepanelen,

Sinds afgelopen mei heeft de HWSV 36 

zonneslurpers op het dak liggen. En 

vanaf juli was dit ook te volgen via de 

solar app. Dat deze panelen goed hun 

best doen blijkt wel uit het schema en dit 

scheelt de HWSV aardig wat euries op 

de energie rekening. Gen weg gegooid 

geld dus en met de daarbij behorende 

subsidies een minimale investering. Ook 

hebben we geholpen om minder CO2 in 

het milieu te dumpen dus een mooi 

resultaat. We hopen weer op een mooi 

en zonnig jaar en gaan we verder 

nadenken over uitbreiding om de HWSV 

gasloos de toekomst in te laten gaan.
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HUH......

Op donderdag 20 januari maakte de Hoekse strandschuiver Jerry weer een rit over het strand. Dat 

je die hoop zand op het strand nooit van ze levensdagen weg kan duwen dat weet iedereen maar 

Jerry probeert het elke week weer en maakt er in ieder geval een mooi strak zandbedje van. 

Waterpas, laser, Jerry heeft het allemaal niet nodig hij kijkt naar de horizon en rechter kan het niet. 

En elke keer weet de wind zijn strakke zandvlakte weer te vernielen en daardoor is er weer werk 

want de Nederlandse strandganger verwacht toch wel dat hun eigendom er lekker bij ligt. Op al 

deze tochten en als het zand uitgevlakt richting zee geschoven word kom je natuurlijk op een 

gegeven moment de vloedlijn tegen. Soms is het weer verder rijden dan een andere keer maar dit 

veranderd met het uur. Als je dus slim schuift 

dan hoef je niet zo ver. Maar door al deze 

waterhoogte verschillen blijft er van alles 

achter. Zijn wij mensen niet alleen de 

grootste vervuilers van de zee, vaak gooit de 

zee het vuil lekker terug en moeten we onze 

eigen kolerezooi opruimen. En als het water 

dan weer richting het westen is getrokken 

blijft er van alles achter en soms zitten hier 

hele bijzondere dingen tussen die Jerry de 

Schuiver dan weer als eerste tegenkomt. Zo 

ook op 20 januari, 3 graden en een 

behoorlijke noordwester, lag er iets op het 

strand wat Jerry nog nooit gezien had. Een 

platte ronde vis maar dan andersom en met 

een rare staart. Het bleek een zogenaamde 

“maanvis”of te wel een Mola Mola. Een 

kleine uitvoering want toevallig was er een 

aantal maanden geleden een groot 

exemplaar aangespoeld op de wadden 

eilanden die behoorlijk aan z,n gewicht was. Maar dus ook 1 op het Hoekse strand zou dit een 

teken zijn dat we onze kabeljauw uitrusting in kunnen ruilen voor big game hengels ? We gaan het 

zien gelukkig worden we door Jerry de Schuiver op de hoogte gehouden van zijn vondsten. 

    Wat een mooi beroep is schuiver eigenlijk. ………….
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21-
aug 

5-sep 18-
sep 

10-
okt 

     

paul van dijk 15 13 15 14 
    

57 

Hennie de krom 15 13 
 

14 
    

42 

peter paulus 14 13 11 
     

38 

eric ham 
 

15 9 13 
    

37 

marco van rossum 13 
  

15 
    

28 

melvin �man 13 
  

15 
    

28 

peter zuijdendorp 14 13 
      

27 

willem thijsse 11 14 
      

25 

arno van der sluis 
  

15 
     

15 

peter jagt 
  

14 
     

14 

richard gluvers 
  

14 
     

14 

krister berg 
  

13 
     

13 

andre van bergen 
  

12 
     

13 

willem vd bos 
   

13 
    

13 

jan van de beukel 
  

12 
     

12 

gerrit van de akker 12 
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Hoekse Watersport Vereniging's website

Als U de website van de Hoekse Watersport Vereniging ( ) www.hoeksewatersportvereniging.nl
regelmatig bezoekt dan zal het U opgevallen zijn dat er de laatste weken het e.e.a. is 
veranderd.

Het beheer van de site is overgenomen door een nieuwe webmaster, Jo Brobbel. Nadat John 
Spork dit vele jaren met veel plezier en enthousiasme heeft gedaan.Daarnaast zijn er foutieve 
verwijzingen gecorrigeerd en is er een opruiming geweest van oude berichten, foto's, 
weerbericht linken en nieuwsbrieven. Ook zijn de bardiensten, werkbeurten en nieuwsbrieven 
direct toegankelijk gemaakt via het hoofdmenu. Als laatste zijn de email adressen van de 
vereniging en bestuursleden veranderd en verhuist naar de beheerder waar ook de website is 
ondergebracht. Dit heeft tot gevolg dat de oude email adressen de komende maanden 
verdwijnen en ook de oude link ( ) stopt met werken. Een kleine besparing is het www.hwsv.nl
uiteindelijke resultaat.

Met de beschikbare informatie wordt regelmatig een nieuwsbericht geplaatst en is de agenda 
bijgewerkt.

Hieronder een aantal voorbeelden met de nieuwe informatie:
Onder het kopje Leden vind U de Bardiensten en de Werkbeurten.

Actueel nieuws, Nieuwsbrieven, Foto's en recente uitslagen vind U onder het kopje NIEUWS.

Mocht U ideeën hebben voor de website, nieuwsberichten, agenda items, foto's, aanpassingen 
over de activiteiten (onder het kopje ACTIVITEITEN) stuur dit dan naar: 
webmaster@hoeksewatersportvereniging.nl

http://www.hoeksewatersportvereniging.nl
http://www.hwsv.nl
mailto:webmaster@hoeksewatersportvereniging.nl
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ZEIL, SURF, GOLF en KAJAK NIEUWS

Welkom nieuwe watersporter bij de HWSV.

Wij heten van harte welkom ons nieuwe lid de heer

Wim Pols en wensen hem veel plezier bij het uitoefenen van zijn sport het 
strandvissen.

Onze kajakkers zijn het nieuwe jaar goed begonnen op 1 januari waren zij  goed bezig 
voor de Hwsv op onze prachtige Noordzee.
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ZEIL, SURF, GOLF en KAJAK NIEUWS

Winaars Zeiltrophy & Watersportverbond.

STICHTING ZEILTROPHY & WATERSPORTVERBOND 
Uitreiking Trofeeën aan winnaars 2021

Kiran Badloe winnaar Conny van Rietschoten Trofee 2021

Kiran Badloe is gekozen tot Zeiler van het Jaar 2021 en daarmee is hij opnieuw 

winnaar van de Conny van Rietschoten Trofee, nadat hij deze bijzondere zeilprijs 

eerder al in 2019 mocht ontvangen. Bij 

de jeugd ging de Flyer Trofee naar Paul 

Hameeteman. Aaron McIntosh, coach 

van Badloe, werd gekozen tot Coach 

van het Jaar 2021 en de Maas Trofee, 

een oeuvreprijs, ging dit jaar naar Vera 

Voorbach voor haar bijzondere 

prestaties op het gebied van zeilen voor 

mensen met een beperking. In 2020 zijn 

de prijzen niet uitgereikt omdat er 

wegens Covid te weinig prestaties 

waren neergezet. 

De Conny van Rietschoten Trofee voor 

de Zeiler van het Jaar wordt toegekend aan één of meerdere personen die 

(gezamenlijk) een opmerkelijke prestatie heeft/hebben geleverd in de zeilsport in het 

afgelopen kalenderjaar. De jury vond Badloe’s gouden medaille op de Olympische 

Spelen van Tokio, samen met zijn Wereld- (derde keer op rij) en Europese titel in de 

RS:X klasse in 2021, zwaarder wegen dan de prestaties van de twee andere 

genomineerden, Marit Bouwmeester in de Laser Radial (brons in Tokio) en het 49erFX 

duo Annemiek Bekkering & Annette Duetz, dat in Tokio ook een bronzen medaille wist 

te bemachtigen.

De Flyer Trofee is voor het talent of het team dat in het kalenderjaar waarin hij of zij 

is/zijn genomineerd, dat hele kalenderjaar 21 jaar of jonger is/zijn en die (gezamenlijk) 

een opmerkelijke prestatie heeft/hebben geleverd in de zeilsport. Deze persoon of dit 

team is altijd een andere dan de Zeiler (m/v) van het Jaar. De 18-jarige Paul 

Hameeteman versloeg in deze categorie drie andere genomineerden dankzij zijn 
15



Dieren
speciaalshop.nl
Alles voor uw huisdier

Dieren
speciaalshop.nl
Alles voor uw huisdier

Maribu Beach is iedere dag 
van 8.00 tot 21.00  geopend 

Ook voor Beach party’s 
feesten en partijen

Zeekant 89  3151 HW  
Hoek van Holland
Voor reserveringen 
0174 31 03 55
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prestaties tijdens zijn allereerste WK voor junioren in de Laser Standaard / ILCA 7 

klasse in het Poolse Gdynia, waar hij Wereldkampioen U19 werd en als zesde 

eindigde in de categorie U21. De drie andere kandidaten voor deze Trofee waren 

Annemijn Algra (16), goud bij het EK Jeugd in de ILCA 4 / Laser 4.7 klasse, Hidde 

Schraffordt (15), zilver Jeugd WK ILCA 4 / Laser 4.7 U16 en 6e overall en Hidde van 

der Meer (17), brons tijdens Jeugd EK in de toekomstige Olympische iQfoil klasse.

De Coach van het Jaar Trofee is bedoeld voor de coach die zijn of haar sporter tot 

zeer bijzondere prestaties wist te begeleiden in het afgelopen jaar. De Nieuw-

Zeelander Aaron McIntosh (49) werd door de jury verkozen boven Roelof 

Bouwmeester op basis van zijn geweldige prestaties met meerdere zeilers en in het 

afgelopen jaar in het bijzonder met Kiran Badloe, de tweede surfer die hij een gouden 

medaille op de Olympische Spelen bezorgde. Drie gouden medailles op drie 

opeenvolgende Spelen met twee verschillende zeilers. Bouwmeester (36) wist in de 

vier jaar van zijn rol als coach voor zus Marit haar een bronzen medaille te bezorgen in 

Tokio. De Maas Trofee is een oeuvre prijs, voor een persoon/personen die zich op 

bijzondere wijze verdienstelijk heeft/hebben gemaakt voor de zeilsport in het afgelopen 

kalenderjaar. De jury kent de Maas Trofee rechtstreeks toe zonder nominaties en 

oordeelde als volgt:

“Het Nederlandse Hansa Zeilteam is een ploeg met bijzondere zeilers. Bijzonder, 

omdat ze laten zien hoe mensen met een beperking zeer intensief samenwerken en 

tot uitmuntende prestaties weten te komen op alle gebied. En dat terwijl alle 

financiering, het vervoer van de boten, van de RIB’s en van de zeilers door het team 

zelf geregeld moeten worden. En dat zowel in Nederland als internationaal. In het 

internationale zeilveld zijn velen van hen een voorbeeld om ook met zeilen te starten. 

Tijdens het afgelopen WK in Palermo, Sicilië, heeft dit team een geweldige prestatie 

neergezet in een veld waarin valide en mindervalide zeilers het tegen elkaar opnamen. 

Dankzijn haar uitzonderlijke prestaties is Vera Voorbach het boegbeeld van dit team in 

deze tak van de zeilsport geworden. In de Liberty heeft zij als eerste zeiler met een 

beperking de overall prijs gewonnen. In het Servo klassement stond zij ook op de 

hoogste trede, samen met twee andere Nederlandse zeilsters. De prestaties van dit 

team en met name die van Vera Voorbach hebben voor een ongekende promotie voor 

de zeilsport voor zeilers met een beperking gezorgd”.

Gezien haar grote verdiensten voor deze sport kende de jury de Maas Trofee toe aan 

Vera Voorbach. 

 
ZEIL, SURF, GOLF en KAJAK NIEUWS



Al meer dan 45 jaar
een begrip in het Westland

Sand Ambachtstraat 136B  -  ’s-Gravenzande
Tel.: (0174) - 41 47 46 

Email info@multimediawestland.nl

Ko Bezuijen
06 - 53 28 44 15

Stationsweg 27
3151 HR  Hoek van Holland

T: +31 (0) 174 385527
E: info@kobezuijen.nl
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Heb jij ook een lekker visrecept stuur het naar de
redactieredactiespreekbuis@hoeksewatersprortvereniging.nl

We zijn nu alweer eind januari 2022 beland, en we hebben 2021 achter ons! Geen 
jaarom te roemen, veel wedstrijden en andere evenementen zijn niet doorgegaan. 
De corona met al z,n beperkingen heeft ons leven wel 
beperkt. We hopen dat dit allemaal maar snel voorbij 
zal gaan! Toch kregen we een blij bericht! De Fam 
Gunnar Larsen kreeg er een zoon en broerje bij! Opa 
Cor is daar ook heel trots op! Wij Feliciteren alle met 
deze gebeurtenis ! en nu alle verwennen. Maar er zijn 
andere omstandig heden, we willen een ieder heel 
veel sterkte toe wensen, die het in deze tijd moeilijk 
hebben, en corona hebben of herstellend zij
We wensen alle een heel goed en gezond 2022 toe! 
En dat we elkaar maar snel kunnen ontmoeten en bij babbelen

        Lief en Leed Comm. 

Marinade tropisch lekker.

Een hele bijzondere marinade! Deze maak je door donkere rum, olijfolie, 

kerriepoeder, wat cayennepeper, zeezout, koriander en limoensap te 

mengen. Lekker is om de gemarineerde garnalen later aan een prikker te 

steken met rode paprika en mais.

Uit bovenstaande marinades heb ik m'n inspiratie gehaald en met wat 

improviseren bestond mijn marinade voor de gamba's uit:

Olijfolie, grof gesneden knoflook, gehakte peterselie, peper, zout, citroen 

(in stukken), sambal manis en een scheutje honing. Dit ging samen met de 

gamba's in een goed afsluitbare bak in de koelkast.

Al met al een makkelijke voorbereiding en zo klaar. Ik heb ze gebakken in 

grote paella pan op de BBQ gezien de snelheid dat die leeg was vielen ze 

goed in de smaak! Lekker met wat stokbrood erbij en een glas wijn.

mailto:redactieredactiespreekbuis@hoeksewatersprortvereniging.nl
mailto:redactieredactiespreekbuis@hoeksewatersprortvereniging.nl
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STRANDVISCOMPETITIESTRANDVISCOMPETITIE

20222022
Organiserende verenigingen

HSV Brittenburgh. Katwijk aan Zee
ZHV Nacht en Ontij. Egmond aan Zee

ZHV Noord-West 9. Petten
WSV ’s-Gravenzande ’s-Gravenzande

Organiserende verenigingen
HSV Brittenburgh. Katwijk aan Zee

ZHV Nacht en Ontij. Egmond aan Zee
ZHV Noord-West 9. Petten

WSV ’s-Gravenzande ’s-Gravenzande

INSCHRIJVINGSTERMIJN (via uw verenigingssecr.) sluit op 15-3-2022
De voor 2021 ingeschreven en betaalde teams kunnen in 2022 gratis deelnemen

Nieuwe deelnemers dienen uiterlijk op 31 maart 2022 betaald te hebben 

N B

NEDERLANDSE  FEDERATIE  VAN  BRANDINGWATERSPORTVERENIGINGEN

De wedstrijden worden gehouden van 09:00 tot 13:00 uur op:De wedstrijden worden gehouden van 09:00 tot 13:00 uur op:

Brittenburgh. Katwijk aan Zee, 2 april ’22

    Nacht en Ontij, Egmond aan Zee, 23 april ’22

                    NoordWest 9, Petten, 10 september ’22

WSV ’s-Gravenzande, ’s-Gravenzande 12 nov ’22

   

INSCHRIJFGELD:
Individueel € 40,- voor wedstrijden
Korpsen € 50,- extra
per wedstrijd € 12,50
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Werkbeurten

Bardiensten

Al deze werk beurten en bardiensten onder voorbehoud !

  15.30 tot 19.00 uur februari 2022 (wintertijd)

  zaterdag   zondag

 5 Jan van de Beukel  6 Ronald van Veen

12 Kris van der Berg 13 Rob Beekenkamp  

19 Jan de Weerd 20 Paul van Dijk

26 Henry Bax  27 Ko  Bezuijen

    maart 2022   van 15.30 tot 19.00

  5 Richard Gluvers  6 Marco van Rossum

12 Arno van der Sluis 13 Aad Klein

19 Melvin Timan  20 Ronald van Veen

26 Henny de Krom 27 Peet Zuijderdorp

    april 2022   van 15.30 tot 19.00

2 Henk van Driel  3 Peet Paulus

9 Willem Berkien 10 Jasper Hofland

16 Ed van Wilgenburg 17 Helma van der Sluis

30 Jaap Timmers                                                                                  
(bij verhindering afbellen of ruilen)

21

12 febr. E. v d Arend N.  Broekarts M. v.d. Ende

19 feb. J. Fontijn M. v. Goor R. Hagenaars

26 febr. P. v.d. Heerik A. Hoekstra Fr. v.d. Hout

 

5 maart R. Bosman M. Broos  A. v. Klaveren

12 maart P. Jagt R. Kramer  S. Kroonen

19 maart S. Larsen R. on Lieuw  R. Linckes

26 maart E. Ham R. Loos  M. Meenen 

2 april E. Hoefnagel R. Rutten  H. Zuydendorp

april Ned  Team Comp. Bij de HWSV 

9 april Fr. Buitenhuis L. Dijkshoorn  G. v. Oosten  M. Ottevanger

  W.  Buitenhuis M. v. d. Kaay  H. v. Oosten  H. Zuydendorp

16 april E v Klaveren W  Prins  P d Raadt

23 april F  Riet M v Schaick  E  Teunissen

         Bij verhindering afbellen of ruilen





 

Zekkenstraat 13 - 3151 XP - Hoek van Holland
Telefoon: +31 174 384823
Email: info@orkaboten.nl 

www.orkaboten.nl




