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Openingstijden 
havenkantoor:
van april t/m september
dagelijks 08.00 - 17.00 uur 
  
van juli t/m augustus
dagelijks tot 21.00 uur

van oktober t/m maart
maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur 
zaterdag 11.00 - 15.00 uur 
zondag 12.00 - 14.00 uur

Jaarboek van de
Watersportvereniging
Noord-Beveland

38e jaargang - 2020

Ingeschreven in het verenigingregister
van de Kamer van Koophandel
te Middelburg onder nr. 40309952
  

Postadres: Jachthavenweg 3
 4486 CZ Colijnsplaat
Telefoon 0113 - 695762
Fax: 0113 - 695230
E-mail: havenkantoor@wsvnb.nl
Website: www.wsvnb.nl
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 rek.nr. 31.22.03.314
IBAN: NL90 RABO 0312 2033 14
Bic/Swift: RABONL2U

Inhoudsopgave

Voorwoord ........................................................................  3

Het bestuur .......................................................................  4

Plattegrond haven  .....................................................  7

Het havenkantoor  .....................................................   8

Eindeloos Eiland Festival  ..................................  11

Zandsuppletie Roggenplaat  ............................ 12

Evenementencommissie  .................................... 15

Jeugdcommissie  ....................................................... 19

Jubileum Veronicarace .........................................  22

Wedstrijdcommissie  ..............................................  25

Caudicaria  .....................................................................  28

Even voorstellen, Current Marine ................. 29

Vis- en motorbootcommissie ........................... 31

Voor u gelezen ............................................................. 31

Evenementen in de omgeving ......................... 32

Cook Ahoy  ....................................................................  33

Praktische informatie  ............................................ 35

Fotopagina  ....................................................................  36

Jaarprogramma  ........................................................  37

Over Datacharter .......................................................  39

Getijdentabel  ...............................................................  39

Colofon  ............................................................................  43



32

Voorwoord
Voor u ligt de Kinkhoorn van 2020. Dit clubblad biedt een wegwijzer binnen onze 
vereniging. U vindt er praktische informatie en leuke verhalen over de haven, de 
mensen en alle activiteiten. De redactie heeft er weer een handig en praktisch 
naslagwerk van gemaakt, waar u veel plezier aan zult beleven.
Het jaar 2020 is een ijkpunt. Het werd vaak genoemd in strategische lange termijn 
plannen. Zo ook tijdens onze eigen vergaderingen. En nu is het dan zover! Het 
clubgebouw komt af en we gaan genieten van de mooie ruimtes en het prachtige 
terras. Daarmee hebben we een heerlijke plek om te genieten van het uitzicht op 
onze haven en elkaar te ontmoeten. Voor het personeel van de Yachtclub was 
2019 een hectisch jaar, maar toch staat de club weer voor ons open nu het seizoen 
begint. Daar zijn we heel blij mee, want een fijne ontmoetingsplaats is essentieel 
voor een vereniging als de onze.

De havenmeesters en het bestuur geven samen invulling aan de ontwikkeling van 
onze haven, zoals de investeringen in de steigers. Tijdens de Algemene Leden 
Vergaderingen bespreken we met u de belangrijke beslissingen die we moeten 
nemen en andere ontwikkelingen. 
De commissies zijn de basis van de vereniging. U kunt bij de voorzitters terecht 
als u mee wilt helpen bij een activiteit of een goed idee heeft. Door de financiële 
commissie wordt de financiële situatie gecontroleerd. De activiteitencommissie, de 
wedstrijdcommissie, de vis- en motorbotencommissie en de jeugdcommissie zitten 
weer boordevol leuke plannen. In de nieuwsbrief en op de website vindt u hierover 
actuele informatie. Welke mooie gebeurtenissen wilt u met ons meemaken? 
Ik wens iedereen een gezond en gelukkig watersport jaar!

Met vriendelijke groet,

Alice Krekt, secretaris

Bron: beeldbank.zeeland.nl (Ben Biondina)
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Het bestuur
Net als alle andere jaren wordt ook het jaar 2020 een jaar waarin weer veel te 
gebeuren staat voor onze prachtige vereniging.

De watersport staat al jaren onder druk: vergrijzing in de watersport is een 
ontwikkeling die in de meeste jachthavens al leidt tot teruglopende bezetting van 
de ligplaatsen. Veel oudere watersporters zeggen de actieve watersport vaarwel en 
verkopen hun boten. Een deel van de huidige watersporters beleeft de watersport 
veelvuldig op een andere manier: geen eigen boot meer met alle verplichtingen van 
dien maar focus op huren van boten op locaties en momenten die verschillend zijn.
Ergo: geen eigen boot meer in een vaste jachthaven.

Deze trend is al jaren waarneembaar en natuurlijk worden ook wij als watersport-
vereniging Noord-Beveland hiermee geconfronteerd. Maar toch zijn de effecten bij 
ons in Colijnsplaat minder heftig dan in heel veel andere havens.
Wij denken dat de hoofdredenen daarbij zijn: de aantrekkelijkheid van onze haven, 
de actieve vereniging met alle initiatieven, die vanuit de commissies genomen 
worden om de watersport op een intensieve manier te beleven en last but not least: 
de aantrekkelijke tarieven in vergelijking tot de commerciële jachthavens.
Dit betekent wat het bestuur betreft dat wij onze toekomstvisie dan ook hierop 

fi
vereniging met mooie evenementen zijn zodat de bezetting van de haven blijft zoals 
die nu is waarmee we de tarieven op een concurrerend niveau kunnen houden.
In de ledenvergaderingen hebben we de afgelopen jaren heel goede en intensieve 
discussies gevoerd, die eigenlijk altijd draaiden om de aantrekkelijkheid van haven 
en vereniging. Prima!

In het stuk over de haven staan een aantal dingen waar we mee bezig zijn en die dit 
jaar gerealiseerd gaan worden. Denk daarbij aan het nieuwe terras van het clubhuis, 
de nieuwe elektrische installatie die komend jaar gereed is in de hele haven, de 
veranderingen in de vissershaven waar we een paar ligplaatsen rijker zullen worden 
en de nieuwe havenboot. Ook de vernieuwingen in het dorp Colijnsplaat, waarmee 
ons achterland mooier en aantrekkelijker is geworden en nog verder zal worden 
ontwikkeld, is voor ons als vereniging van groot belang. Super goed voor onszelf en 
zeker ook voor onze passanten.
Maar stilstand is achteruitgang, dus als bestuur zullen we met voorstellen blijven 
komen om de toekomstvisie in te vullen. Het eerstvolgende waarover we gaan 
praten in de ledenvergadering, is de verbetering/modernisering van het sanitair en 
ook de vraag hoe we omgaan met de verduurzaming van de haven.
Maar we blijven wel investeren op een verantwoorde manier, want het laatste 
genoemde punt: een aantrekkelijk liggeld blijft van levensbelang voor onze haven 
en onze vereniging.

Namens het bestuur wens ik jullie allemaal weer een geweldig vaarseizoen met 
prachtig weer, mooie wind en fantastische tochten op onze mooie Oosterschelde, 
de Zeeuwse stromen, verre kusten of waar je schip je ook heen mag brengen.

Kees Meijer 
voorzitter

Bauke Koudenburg

Op 6 februari 2020 is ons erelid en oud-penningmeester Bauke Koudenburg 
op 88-jarige leeftijd overleden. Bauke, de man van de Anaconda, heeft zich 
vele jaren met hart en ziel ingezet voor onze vereniging en we zijn hem 
daarvoor veel dank verschuldigd.

Wij wensen Ank, kinderen, klein- en achterkleinkinderen sterkte in deze 
moeilijke tijden.

Namens het bestuur,
Kees Meijer

I N  M E M O R I A M
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j a c h t h a v e n

Sluisplateau 29
4424 BK  Wemeldinge
T: 0113 62 20 93

Veerhaven 3
4485 PL Kats
T: 0113 60 02 70

Onderscheiden met de Blauwe vlag, een internationaal keurmerk voor waterkwaliteit

www.vdrest.nl

Ligplaatsen Stalling Reparatie Service Onderhoud

Oosterschelde 

U kent de Oosterschelde als een populair watersport-
gebied, maar kent u onze havens al?

Twee centraal gelegen jachthavens met riante lig-
plaatsen. Elk met een geheel eigen karakter, rustiek in 
Kats of het meer bruisende Wemeldinge. Beide met 
een uitgebreide service op maat.

U komt voor de Oosterschelde, u komt terug voor 
onze havens.

U kent de

maar kent u ons al?
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Ondertussen vindt er ook 
een metamorfose plaats in 
de vissershaven met het ver-
wijderen van de grote houten 
steigers. Dit geeft wel een 
heel ander plaatje als men de 
haven nu binnen komt varen.

Half januari werd de staal-
constructie voor het nieuwe 
terras geplaatst. Er moet nog 
het een en ander gebeuren.

En tijdens al deze bezighe-
den mogen wij ook nog ge-
nieten van de mooie zonson-
dergangen in het Zeeuwse. 
Dus op naar uw boot, varen,
varen en nog eens varen en 
voor en na het varen genie-
ten in uw thuishaven.

Tot ziens op de haven,
Petra, Jaap, Benny en Dick

Nog een laatste nostalgische blik op de grote houten steiger in de 
visserijhaven

Het nieuwe terras is in aanbouw

Het havenkantoor
De 6e december 2019, dus 1 dag te laat, kwam ‘Sinterklaas’, Remko Germeraad 

boot startte in februari met een heel 
wensenlijstje van ons, waarna Alumax 
dit verder uitwerkte in een compleet 
aangepast ontwerp van hun standaard 
boot. Na veel overleg begon de echte 
bouw in juni met het lassen van de vlak-
delen. In de maanden daarna volgden 
we de bouw via fotomateriaal en enkele 
werfbezoeken. Met als resultaat: 
de boot die u op de foto hiernaast ziet. 
Na aankomst van de boot op trailer vanuit Meppel, werd deze meteen met de kraan 
te water gelaten voor de eerste dansles op het grote water.

De schippers waren al snel tevreden 
met de ruimte in de stuurhut en het 
lage werkdek achter. Na de proefvaart 
en de overdracht maakten wij nog snel 
een plaatje van de oude en de nieuwe 
werkboot.
Zo zien we wel goed de verschillen: 
waar we in de oude altijd in gebogen 
houding in de stuurhut stonden, kun-
nen wij nu rechtop staan met goed 
zicht naar alle zijden. De boot is sterk 
met een zware beting voor sleepwerk.

Verder is er de eerste maanden van dit jaar veel activiteit op de haven. De sloop- en 
bouwwerken van een nieuw terras met gedeeltelijke vaste overkapping zijn volop 
aan de gang. Wat best wel een en ander van ons vraagt , zodanig dat wij zelfs Petra 
(van de administratie) rijles op de tractor hebben gegeven.
En, ja ze is geslaagd!

Uiteraard zijn wij weer druk be-
zig met de havenzuiger om het 
nodige slib weer naar buiten de 
haven te brengen zodat er over-
al genoeg diepte is.
Ook pakken wij de elektra voor-
ziening op de B- en het ooste-
lijke gedeelte van de D-steiger 
aan, met nieuwe bekabeling en 
stopcontacten in de vingerpier 
naast de boot.

99
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FOTO’S: RUBEN OREEL EN EDDY WESTVEER VOOR DNA-BEELDBANK OP LAATZEELANDZIEN.NL

BIO
dekleinedeugniet@hotmail.com

zaterdags vers biologisch brood

op vrijdag zijn de verse 
groenten, boter, kaas, melk 

en eieren al aanwwezig

voorstraat 26, Colijnsplaat

openingstijden
 vrijdag 10.00 - 17.00 uur
 zaterdag  09.00 - 16.00 uur

Data:
vrijdag 19 juni 18:00 - 24:00
zaterdag 20 juni 11:00 - 24:00
zondag 21 juni 11:00 - 18:00

Locatie:
‘Wilgenoord’, Vlietenburgweg 6, 
4491 PH Wissenkerke

Alle actuele informatie over het 
programma, de artiesten, tarieven 
e.d. is te vinden op de website:
www.eeffestival.nl

Het Eindeloos Eiland Festival (EEF) 2020
IIn het derde weekend van juni 2020 vindt de zesde editie van het Eindeloos Eiland 
Festival (EEF) plaats. Een uniek festival met veel verschillende optredens op verschil-
lende podia in de natuurlijke omgeving van ‘Wilgenoord’ midden op Noord-Beveland.

EEF heeft in vijf jaar tijd een eigen plek in het Zeeuwse cultuurlandschap ingenomen. 
Het speelt zich af in een natuurgebied op Noord-Beveland waar doorgaans de stilte 
zegeviert. Te midden van die natuur liggen de podia als kleine eilandjes met een eigen 
sfeer. Daar kunnen bezoekers van heel dichtbij de impact van een optreden ervaren. 

EEF is theater voor jong en oud, duiken met dichters en schrijvers in boeken, in actie 
komen met hoofd of handen, relaxen aan de bosrand, ontmoeten en kennismaken, 
een droom en een sprookje, een verzameling intieme festivalletjes op een archipel 
aan eilanden, eindeloos anders. EEF is vooral muziek, eindeloos veel muziek … van 
klassiek, pop, jazz, blues en folk tot het exotisch vreemde. 

EEF zal iedereen die op 19, 20 en 21 juni 2020 langskomt, verrassen en meenemen 
in een nieuw avontuur. Smullen, genieten van natuur en natuurlijk weer dans, theater, 

fi
van ver en dichtbij. Tijdloos genieten, en ontsnappen aan de hokjes en kijkcijfers. 
Ontdekken en herkennen, daar draait het om in de EEF archipel.

Bron: eeffestival.nl
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Zandsuppletie voedselrijke Roggenplaat afgerond
Het ophogen van de Roggenplaat in de Oosterschelde is eind december 2019 af-
gerond. Om te voorkomen dat deze voor vogels en zeehonden zo belangrijke zand-
plaat verdween, is er door Boskalis in totaal 1,3 miljoen kuub zand aangebracht. 
Een uitdagende klus vanwege de dynamiek door getij, stroming en wind. Ook zijn 
er proeven voor behoud en herstel van bodemleven succesvol uitgevoerd. Daarmee 
zijn kustvogels verzekerd van een ‘gedekte tafel’ komend voorjaar. Rijkswaterstaat 
en Natuurmonumenten zetten zich in voor de suppletie van de zandplaten die cruci-
aal zijn voor de natuur. Met het ophogen van de Roggenplaat, blijft deze voedselrijke 
zandplaat voor de komende 25 jaar behouden. 

Behoud Roggenplaat als ‘wegrestaurant’
Boswachter Paul Begijn: ‘De Roggenplaat is een belangrijke plek voor vogels om 
voedsel te zoeken en een rustplek voor zeehonden. Als er niets gedaan zou worden, 
verdwijnt de zandplaat onder water. Daarmee dreigde een ecologische ramp voor 
kustvogels, die de Roggenplaat gebruiken om op te vetten tijdens hun lange reis 
tussen West-Afrika en het hoge noorden. De Oosterschelde ligt halverwege op deze 
trekroute.’ De oorzaak van het verdwijnen van de zandplaten is zandhonger. Door 
de Oosterscheldekering is de stroming minder sterk waardoor er geen natuurlijke 
opbouw meer is van zandplaten. Met name tijdens stormen verdwijnt er zand in de 
naastgelegen geulen. Daardoor wordt de voor natuur zo belangrijke Roggenplaat 
steeds lager en kleiner. Door de ophoging blijft de Roggenplaat en het typische Oos-
terscheldelandschap met droogvallende platen de komende 25 jaar behouden. Ook 

de veiligheid is gediend: de dijken aan de zuidkant van Schouwen-Duiveland krijgen 
te maken met verminderde golfaanval. Hierdoor is onderhoud pas later noodzakelijk.

Uniek: werken op getij
Het storten van zand gebeurde door Boskalis zeer zorgvuldig om schade aan om-
liggende mosselpercelen te voorkomen. Een sleephopper zoog zand van de bodem 
elders in de Oosterschelde en sloeg dat aan boord op. Bij de Roggenplaat werd 
het zand uit het schip in een leiding gepompt en op de juiste locaties gestort. Om 
te voorkomen dat zand werd meegevoerd werkte men op getij. Meetboeien maten 
voortdurend de troebelheid van het water rond de zandplaat zodat direct kon wor-
den ingegrepen als zand dreigde uit te spoelen. 
Per getij kon er maar een aantal uur op de plaat gewerkt worden. Zodra het water 
opkwam, vluchtten de machines snel een aangelegde vluchtterp of een drijvend 
ponton op. Er werd van oktober tot en met december 24/7 gewerkt aan het ophogen 
van de zandplaat.

Herstel bodemleven
De Roggenplaat heeft een zeer rijk bodemleven met kreeftjes, nonnetjes, wormen, 
schelp- en schaaldieren. Er is een uitgebreid programma voor monitoring op dit 
bodemleven, mossels, vogels en zeehonden tijdens en ook na de uitvoering van de 
zandsuppletie. Vooral minder rijke delen van de zandplaat zijn opgehoogd. 
Bij het storten van een laag nieuw zand sterft een groot deel van het bodemleven af. 
Om versneld herstel hier te stimuleren, zijn er proefvakken opgehoogd met een laag-
je bestaand voedselrijk zand van de Roggenplaat. Op een aantal locaties is in totaal 
16,4 ton kokkels uitgestort. De methode bleek succesvol. Zo’n 95 tot 98% van de 
kokkels groef zich vrijwel gelijk in in het nieuwe zand en zo blijft bodemleven continu 
aanwezig. Belangrijk voor vogels die nu kun buikjes rond moeten eten en een goede 
les voor mogelijke toekomstige zandsuppleties. In het uitgebreide monitoringspro-
gramma dat ook komende jaren doorloopt, verkrijgen we informatie over de snelheid 
van herstel van de opgehoogde delen.

Rijkswaterstaat en Na-
tuurmonumenten zetten 
zich al langere tijd in voor 
de suppletie van de zand-
platen die cruciaal zijn 
voor de natuur. De supple-
tie van de Roggenplaat is 
onderdeel van het project 
Smartsediment in het ka-
der van het Europese sub-
sidieprogramma Interreg 
V Vlaanderen-Nederland. 
Rijkswaterstaat is op-
drachtgever, de uitvoering 
is in handen van Boskalis.

Een uitdagende klus vanwege de dynamiek door getij, stroming en wind

Vogels en zeehonden rusten op de droogvallende platen
BRON: BEELDBANK.ZEELAND.NL (BEN BIONDINA)
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Ervaar de zilte & nautische sfeer

- Gezellig ingerichte 2de verdieping 
met leestafel en kinderhoek

- Snelle WIFI verbinding

- Terras met Oosterschelde uitzicht 
op de 1ste verdieping

- Specialiteit ‘sliptongetjes’

- Aantrekkelijke geprijsde gerechten 
‘op één bord’ 

- Gehele jaar geopend

Jachthavenweg 3 
4486 CZ – Colijnsplaat 
0113-695806
Kees & Tessa Saaman en 
bemanning van de Yachtclub

Kijk voor openingstijden en informatie 
op www.yachtclubcolijnsplaat.nl

Informeer naar de vele mogelijkheden, 
ook voor uw privé aangelegenheid

Wilt u op een andere dag gebruik 
maken van onze accommodatie en 
voorzieningen, neem contact met ons 
op via Yachtclub@zeelandnet.nl
of bel 0113-695806

De evenementencommissie

Feestelijke opening vernieuwd clubgebouw en openingstocht 11 april
Op zaterdag 11 april gaat het watersportseizoen van start met de feestelijke ope-
ning van het vernieuwde clubgebouw. Omstreeks 16.00 uur worden de leden ver-
wacht voor een hapje, drankje en muzikaal entertainment. Samen met Kees Meijer, 
onze voorzitter, toasten we op het nieuwe watersportseizoen en het prachtige ver-
nieuwde clubgebouw. Eerst varen/zeilen we de traditionele openingstocht naar 
Burghsluis waar we de lunch, aangeboden door de vereniging, nuttigen. 
Ook zij die hun bootje nog op de wal hebben, verwachten we om 16.00 uur in de 
Yachtclub. Om deel te nemen aan de toast in de Yachtclub hoeft men zich niet in 
te schrijven. 
Wil je een lunch in Burghsluis, schrijf je dan in via de website: www.wsvnb.nl en doe 
dit voor zondag 5 april 24.00 uur. Hierna is het niet meer mogelijk nog een lunch te 
verkrijgen; meevaren kan uiteraard wel.
Meevaren als opstapper kan natuurlijk altijd!!

Bokkenrijdersrace 21 t/m 24 mei
Steeds met Hemelvaart en steeds met als doel de “overkant”. Voor wie? Zowel 
voor de toerzeiler als de meer competitief ingestelde zeiler. Op woensdagavond 
bepalen we samen aan de hand van de weersverwachting wat er haalbaar is, om 
dan op donderdag in de vroege ochtend de trossen los te gooien, mits het weer 
het toelaat, richting Engeland. Er zijn twee groepen: zij die willen “racen” voor de 
Bokkenrijderswisselbeker en zij die willen toeren. Op vrijdagavond hebben we in de 
haven van aankomst het Bokkenrijdersdiner en op zaterdag zeilen we terug richting 
Colijnsplaat.

Openingstocht naar Burghsluis
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Zondag in de late namiddag hebben we bij Kees de Bokkenrijders BBQ en tevens 
de uitreiking van de wisselbeker en het verloten van de prijzentafel, met een waarde 
rond de € 1000,--. Iedere deelnemer die terug in Colijnsplaat aankomt, ongeacht of 
hij toer of wedstrijd gevaren heeft, maakt kans op de hoofdprijs.

Pinkstertocht 30 mei t/m 1 juni
Tijdens het pinksterweekend, een driedaagse tocht, telkens naar een nieuwe be-
stemming, voor zeil- en motorboten. Er wordt volop gepuzzeld met getijden en 
brugopeningen om de nieuwe bestemming te bepalen. Op zaterdag vertrek naar 
de desbetreffende haven met als afsluiting een steigerborrel aangeboden door de 
vereniging. Op zondag trachten we een educatieve uitstap te regelen en ’s avonds, 
wie er graag bij wil zijn, een gezamenlijk diner. Op maandag de terugtocht naar onze 
haven, waar we na aankomst bij Kees onze ervaringen kunnen delen.

Clubweekend 4 t/m 6 september
Het jaarlijks terugkerende clubweekend, telkens het eerste weekend van septem-
ber. Alle commissies slaan de handen in elkaar om er voor iedereen: vissers, zeilers, 
wedstrijdzeilers, motorbootliefhebbers en niet te vergeten onze toekomst, de jeugd  
een onvergetelijk weekend van te maken. Dit betekent alle hens aan dek. Voor het 
havengebouw installeren we een grote tent waar alle commissies gebruik van ma-
ken. Wij, de evenementencommissie (een internationale groep van Nederlanders, 
Duitsers en Belgen met hun dames), zorgen voor het culinaire, een diner, het dans-
feest tot in de late uurtjes en op zondag het door de vereniging gratis aangeboden 
ontbijt. 
Het weekend start op vrijdagavond waar we voor de derde keer op rij jullie entertai-
nen met de muzikale quiz “Het Swingkasteel”. 

Helpende handen
De evenementencommissie is steeds op zoek naar helpende handen. Heb je or-
ganisatietalent, heb je een vlotte pen, heb je een idee dat je uitgewerkt wilt zien of 
zelf wilt organiseren, laat het ons weten. Een helpende hand tijdens het clubweek-
end, en dat hoeft zeker niet het hele weekend te zijn, is meer dan welkom. Wil je 
je aansluiten bij de commissie? Met een mailtje naar daems.bob@skynet is dat zo 
geregeld. 

Sluitingstocht 26, 27 september
Een sluitingstocht met een autocar was verleden jaar plan B, dit jaar gaan we terug 
voor plan A en hopelijk hebben we dit jaar de weergoden met ons mee. 
Wanneer? Steeds het laatste weekend van september. Waarheen? Naar een haven 
op de Grevelingen, Brouwershaven. Voor wie? Voor zeil- en motorboten. Als allen 
zijn aangekomen in de gasthaven nodigt de vereniging jullie uit voor een steiger-
borrel met hapjes. ’s Avonds is er voor wie wil een gezamenlijk diner. Op zondag 
vertrekt ieder in zijn eigen tempo terug naar de haven en wie wil kan bij Kees terecht 
voor een gezamenlijke afsluiting.

Leden koken voor leden 14 november
Op dezelfde dag als de Algemene Ledenvergadering. Die dag geeft Kees de sleu-
tels van de Yachtclub uit handen aan de leden, die zich het jaar daarvoor hebben 
opgegeven om te koken voor de leden. Wie zijn de leden die koken? Dat kunnen 
leden van een bepaalde steiger zijn of een willekeurige groep leden. Snel reserveren 
is noodzakelijk want de plaatsen zijn beperkt.

Lezingen, cursussen, workshops
Graag willen we aan de noden van onze leden om een lezing, cursus of workshop 
te organiseren voldoen. Graag hadden we dan ook van jullie enige feedback wat er 
bij jullie leeft. Wil je zelf wat organiseren onder de vleugels van de EVC, dan kan dat 
ook. Samen werken we dan uit wat wel en niet mogelijk is.

Bob DaemsLeden van de evenementencommissie in de weer voor het clubdiner
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Fietsreparatie Colijnsplaat
WIJ VERZORGEN:

• Reparatie
• Onderhoud
• Verkoop
• Verhuur

Oosthavenstraat 5A
0113 - 695743

fi etsreparatiecolijnsplaat.nl
fi etsverhuurcolijnsplaat.nl
fi etsreparatie@zeelandnet.nl

Vouwfi ets of vouwstep aan boord? De jeugdcommissie
Nooit kreeg de jeugdcommissie zoveel nieuwe gezichten als in 2019. Er kwamen 
zes nieuwe leden bij en dat maakt dat wij nu met een dozijn vrijwilligers zijn, die zich 
achter het jeugdzeilen scharen.
Nieuwe mensen wil ook zeggen nieuwe ideeën. Daarom gingen wij op 17 februari 
met z’n allen rond de tafel zitten om te kijken hoe wij het jaar 2019 konden aanpak-
ken. Doelstellingen werden uitgewerkt, lesonderwerpen geboren.
Eind maart gingen wij van start met een twintigtal kinderen verdeeld over drie groe-
pen. Eerst naar het zwembad in Goes, dan de bootjes poetsen en ten slotte het 
water op. De hele lente zeilden de kinderen naar hartenlust. Dan eens in de vis-
sershaven, dan weer buiten ten oosten van de haveningang.
Spijtig dat wij onze Deltacombi moesten afblazen. Maar de weersvoorspellingen 
waren te ongunstig.

Het familieweekend vond plaats bij onze zustervereniging in Wolphaartsdijk. Steeds 
meer grotere diepstekende jachten maakten dat de laatste jaren de Omloop niet 
meer voor iedereen toegankelijk was. Daarom werd een alternatieve locatie geko-
zen en het bleek een schot in de roos.

Op je beurt wachten bij de schminktafel 

NIJSSE ASSURANTIËN BV
Vosmaerstraat 2, 4461 HT Goes
Postbus 118, 4461 AC Goes
Telefoon 0113-275800
Telefax 0113-275810

Verzekeringen

   Hypotheken

  Pensioenen

scheepstimmerbedrijf
A l b e r t  J a n  E n n i k
Corr.adres: Havelaarstraat 97a
4486 BB Colijnsplaat
www.wood-design.nl 
E-mail: info@wood-design.nl

Werkplaats:
Telefoon 0113-695088
Mobiel: 06-54220630

* Ontwerp in- en exterieur
* Projectbegeleiding / advies
* Jachtbetimmeringen in- en exterieur
* Teakdekken nieuw en renovatie
* Renovaties
* Restauraties
* Hout-epoxy bouw
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Het najaar startte met het klassieke clubweekend. Pannenkoeken, broodjes bakken 
en nog andere klassiekers vulden het zaterdagprogramma. Zondag was er dan het 
clubkampioenschap. De themalessen sloten het najaar af. 

Hieronder vinden jullie het programma voor 2020 waarbij wij weer veel enthousiaste 
zeilers en begeleiders hopen te ontmoeten.

22 maart  zwembadles 24 mei  zeilles
5 april  zeilles 7 juni  zeilles
19 april  zeilles  12 t/m 14 juni Familieweekend
26 april  zeilles  13 september Deltacombi
10 mei  zeilles 20 september  themales
17 mei  zeilles 4 oktober  themales

Bruno Cromphout
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Veronicarace eenmalig terug op het programma

Hoofdrol voor Colijnsplaat bij jubileum Veronicarace 
Colijnsplaat, januari 2020 – De Veronicarace komt eenmalig terug op het program-
ma van het Deltaweekend. In het weekend van 13 en 14 juni is Colijnsplaat, net 
zoals in het verleden, de uitvalshaven voor deze bekende wedstrijd op zee. De 
Veronicarace werd voor het laatst gevaren in 2015, toen er nog sprake was van een 
volle week wedstrijdzeilen. Het jaar daarop werd de Deltaweek ingekort tot een lang 
weekend en is ook de Veronicarace komen te vervallen. Het jubileum van de 50ste 
editie van het Deltaweekend dit jaar was voor het bestuur een goede aanleiding om 
de Veronicarace opnieuw te organiseren. Weliswaar eenmalig, maar je weet maar 
nooit! Dit besluit is bij veel zeilers in goede aarde gevallen en de verwachtingen voor 
het aantal deelnemers zijn hooggespannen.

Colijnsplaat is van oudsher de uitvalshaven voor de Veronicarace. Nadat in 1970 de 
Deltaweek een feit was, duurde het maar kort voordat de eerste Veronicarace werd 
gevaren. Het idee van een lange afstandswedstrijd op zee kwam naar verluid uit 
Yerseke, waar een groep ruige zeelzeilers vandaan kwam. Totdat in de jaren tachtig 

fi
fi

van de Roompotsluizen. Het Veronica radiozendschip fungeerde oorspronkelijk als 
rondingspunt op volle zee. Radio Veronica was destijds een zogeheten (illegale) 
zendpiraat met een woelige geschiedenis in het Nederlandse politieke omroepbe-

stel; het zendschip lag daarom net buiten de territoriale wateren voor de Noord-Hol-
landse kust. Deelnemende schippers vroegen vooraf bij Veronica een plaatje aan. 
Dat werd dan gedraaid op het moment dat hun boot bij het rondingspunt arriveerde. 
Zodoende wist ook het thuisfront waar de deelnemers zich bevonden. Van trackers 
en satellietcommunicatie was in die tijd immers nog geen sprake. Later, bij het op-
heffen van het Veronicaschip als zendstation, werden de wedstrijden verlegd naar 
de markeringsboei van de Outer Gabbard, het wrak van een Engels lichtschip in de 
monding van de Thames. De naam Veronicarace bleef echter behouden. De race 
mondde door de grote afstand en onvoorspelbare weersomstandigheden soms uit 
tot een barre meerdaagse strijd. Weer later werd de afstand ingekort tot ongeveer 
60 mijl voor de kust. Dit jaar is de start op zaterdagmiddag buiten de Roompotsluis 
en worden de deelnemers daar pas de volgende dag terug verwacht. Een nachtelij-
ke wedstrijd dus en voor de liefhebbers een reden om deze eenmalige editie van de 
Veronicarace niet voorbij te laten gaan!

Het wedstrijdsecretariaat strijkt tijdens de Veronicarace neer in de Yachtclub en 
fi

biefstuk en bier gereed staat. Wel vooraf opgeven natuurlijk. Zodoende vervult Co-
lijnsplaat een hoofdrol in de jubileumviering van het jarige Deltaweekend. Laat je 
kans niet voorbijgaan om samen met je bemanning aan deze bijzondere race mee 
te doen en schrijf in via www.deltaweekend.nl.

Omslag van de Veronicagids uit 1972

Verantwoording 
1. Met dank aan Jet Idskes die in het Blad Zeilen in 2015 een jubileumartikel publiceerde over 45 jaar 

Deltaweek.
2. Meer informatie over de roemruchte geschiedenis van Radio Veronica op de website van de stichting 

Nordeney www.norderney192.nl

VERONICARACE
Vast een preview van het programma:

- de datum van de start 13 juni 2020
– de tijd van de start is vanaf +/- 16.00 uur
– de afstand is > 100 mijl ( er wordt dus 

een nacht doorgevaren).
– de verzamelhaven is Colijnsplaat en de 

fi
Neeltje Jans.

– de klasse die mee mogen varen zijn 
ORC/IRC 1 en 2 en ORC 3, Two handed 
en ongemeten met een SW < 100

– er moet voldaan worden aan OSR cat 3 
with liferaft

DELTAWEEKEND
met de Veronicarace op 13 & 14 juni vanuit Colijnsplaat

Zierikzee

19 t/m 21 juni 2020

DELTAWEEKEND 50
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De Specialist op het gebied van 
mariti eme elektronica in de 
pleziervaart- en commerciële sector  

• Navigati e en Communicati e 
specialist

• Servicedealer van diverse 
mariti eme A-merken

• Mobiele service voor aan boord 
(garanti e)werkzaamheden

Current Marine Electronics  | Quistenburg 9A | 4454 PZ | Borssele
+31 113 406021 | info@currentmarine.nl

Navigati e en Communicati e:
B&G, FURUNO, GARMIN, ICOM, 

RAYMARINE, SIMRAD

Cartografi e: 
C-MAP, NAVIONICS

De wedstrijdcommissie
Bij de terugblik over 2019 zijn er een aantal momenten die in het oog springen, te 
weten:

Deltacombi 
Op zondag 28 april 2019 stond de Deltacombi gepland. Een beetje vroeg in het 
seizoen en ook nog schoolvakanties, maar dit was de enige datum, waarbij we het 
hoog en laagwater aan onze kant zouden hebben. Voor het te water laten van alle 
bootjes moet het geen laag water zijn: iedereen staat dan tot aan zijn knieën in de 
modder. 
Alles was klaar en een groot aantal vrijwilligers (hartelijk dank voor de reacties op 
onze oproep in de vorige Kinkhoorn) had zich aangemeld om te helpen. Maar he-
laas, de weergoden waren ons niet positief gezind. We hebben de Combi moeten 
afgelasten.

Deltaweekend 
Zoals in de vorige Kinkhoorn te lezen was, werd het Deltaweekend eind juni vanuit 
Colijnsplaat gehouden. Door een groot aantal vrijwilligers vanuit de WSVNB is het 
mogelijk geweest om vanuit onze haven 
dit evenement met succes te organiseren. 
In tegenstelling tot de Deltacombi was het 
prachtig zeilweer en was het vanaf de ha-
venhoofden prima te volgen hoe de strijd 
werd gestreden.

Goofies
Van deze winterwedstrijdserie zijn op dit 
moment (januari 2020) alle 4 de wedstrij-
den doorgegaan. Onder de ca. 60 boten 
in verschillende klassen is de strijd in volle 
hevigheid losgebarsten. We gaan zien hoe 
dit in april uiteindelijk uitpakt en wie de 
Overall prijs 2019-2020 in ontvangst kan 
nemen.

Wedstrijden 2020
Deltacombi
De jeugdwedstrijd in Colijnsplaat in de reeks van de Deltacombi Zeeland 2020 staat 
dit jaar gepland op 13 september. De wedstrijd maakt deel uit van een serie van 
8 jeugdwedstrijden op de Zeeuwse wateren. We kunnen bij deze wedstrijd vrijwel 
altijd hulp gebruiken: aan de wal of op een rib en soms ook op het startschip.
Nadere bijzonderheden en informatie over alle Deltacombi wedstrijden, dus ook die 
van andere verenigingen, zijn te vinden op www.deltacombi.nl.

Naval Architecture
Prototypes
Testmodels
Maritime Sculptures

Voorstraat 45
4486 AJ Colĳnsplaat
tel. 0651245147
info@vanwelldesign.nl
www.vanwelldesign.nl
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Deltastraat 17
4301 RC  Zierikzee
Tel. 0111-416 488

W W W . M U L D E R Y A C H T S E R V I C E . N L

• Botenlift tot 30 ton 
• Mastenkraan
•  Winterstalling in 

moderne loodsen 
of buitenstalling 

•  Onderhoud, 
reparatie en
renovatie

• Dealer Vetus 

Bokkenrijders
De toer-/ wedstrijdtocht naar Engeland staat gepland voor het Hemelvaartweekend 
van 21 t/m 24 mei. Voor nadere bijzonderheden raadpleeg de site www.wsvnb.nl 

Veronicarace
Omdat het Deltaweek(end) dit jaar voor de 50e keer georganiseerd wordt, zal de 
stichting Deltaweek eenmalig weer de legendarische Veronicarace organiseren. 
Voor deze race is de haven van WSV Noord-Beveland de thuishaven. De Veroni-
carace wordt op 13 en 14 juni gevaren. De bedoeling is dat dit een lange zeerace 
gaat worden van >100 mijl. Er wordt dus ’s-nachts doorgevaren. Bij thuiskomst zal 
de Yachtclub voor de bemanning van de boten (ongeacht de tijd) biefstuk met friet 
bakken. Alleen daarvoor zal je al mee willen varen.

Deltaweekend
Het Deltaweekend zal vanuit de haven van Zierikzee worden gevaren van 19 t/m 
21 juni.

Voor meer informatie: kijk op www.deltaweekend.nl 
De inschrijving via de website gaat in februari open.

Clubkampioenschap
Tijdens het clubweekend op 5 en 6 september wordt de clubrace en het clubkam-

fi
van de WSVNB wordt in twee klassen gevaren: familieklasse en wedstrijdklasse. 
Om het voor de hele familie gezellig te houden mag in de familieklasse niet met een 
spi of ander speciaal voorzeil worden gevaren.
Om toch wat meer belangstelling te krijgen voor deze wedstrijden, gaan we probe-
ren een ander concept op te zetten. In de publicaties voor het clubweekend zal een 
en ander nader worden beschreven.

Goofies 
fi

fi
met april 2021.

Kerstrace
De Kerstrace, de kermiskoers onder de zeilwedstrijden, wordt gevaren op 19 de-
cember. Kenners weten dat dit een race is waarbij de boten starten op handicap, 
ieder met een eigen starttijd. De volgorde van aankomst is direct de uitslag. Meer 
informatie en inschrijven op de site www.kerst-race.nl 

Lida Buijtink

H.P. Assurantiën & Financieringen B.V.

fi
Ook voor uw wedstrijdjacht.

Bel of mail voor een offerte op maat.

Voorstad 18 ~ 4461 KN Goes ~ 0113 216777 ~ info@hpassurantien.nl
www.hpassurantien.nl
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Caudicaria

Dit is het type schip waarmee de Romeinen in de tweede en derde eeuw na Christus 
vanuit Ganuenta in Zeeland naar Engeland voeren.
Nu de Oude Haven in Colijnsplaat weer gevuld is met water en het omliggende 
gebied een face lift heeft ondergaan, is het idee ontstaan om een reconstructie van 
de Caudicaria in de Oude Haven te leggen.
Reden voor jullie redactie om naar Colijnsplaat te rijden voor een gesprek met Ludo 
van Well en Dimp Nelemans in hun GalleryMaritime.

Na een rondleiding door de galerie (zeer de moeite waard) schoven we aan om hen 
te ‘bevragen’.
Ludo vertelde ons enthousiast over het ontstaan van het idee. Hij is een van de 
‘sleutelbewaarders’ van de Nehalennia Tempel. In de tempel zag hij op een votief, 
een gedenksteen die de handelaren offerden bij behouden thuiskomst, een heel 
klein stukje van een afbeelding van een schip en vroeg zich, als scheepsontwerper, 
af met welke schepen er in die tijd gevaren werd. Via onderzoek in o.a. Engeland (er 
zijn daar twee wrakstukken gevonden in de Theems) en het Scheepvaartmuseum in 
Mainz vond hij informatie en een afbeelding van de Caudicaria. Deze heeft hij uitge-
werkt tot een tekening op schaal waarvan ook een model gemaakt is.
Bij het zien daarvan ontstond bij een aantal inwoners van Colijnsplaat het idee om 
een reconstructie van ca. 6 m lengte te maken en deze in de Oude Haven te leggen. 
Ludo heeft inmiddels een aantal vrijwilligers gevonden die bij de bouw daarvan wil-
len helpen en zal daarvoor een ruimte achter zijn atelier inrichten.

Elders zullen de onderdelen van composiet gemaakt worden. Het afbouwen en 
bewerken zal dus in Colijn plaatsvinden. Het schip zal met een bronzen coating 
afgewerkt worden.

fi
ciën te regelen. Ze hoopt begin februari de vergunning van de gemeente te krijgen, 
waarna de bouw half april zou kunnen starten. Als alles goed gaat, zou het scheepje 
dan in april 2021 te water kunnen.

Het is ook de bedoeling om tijdens de bouw een aantal open dagen te organiseren 
om belangstellenden en wellicht scholen te informeren over de bouw en de ge-
schiedenis van de Caudicaria.

We waren zeer onder de indruk en zeker ook van de bevlogenheid waarmee Ludo 
over dit project vertelde. Mocht je er meer van willen weten, loop dat gerust eens 
binnen bij GalleryMaritime. Sowieso een aanrader.

We hopen dat het gaat lukken om de Caudicaria in de Oude Haven te laten komen. 
Dit zal zeker een ‘eye catcher’ zijn in de nieuwe Oude Haven!

Tilly en RenaSchaalmodel van het historische schip Caudicaria

Mogen wij ons even aan u voorstellen 
Current Marine Electronics is een jong bedrijf in de maritieme branche met inmiddels 
meer dan 19 jaar aan kennis en ervaring, dat zich via deze weg wil presenteren aan 
de watersporter als onafhankelijk service bedrijf voor maritieme elektronica.

Current Marine Electronics biedt kwalitatief hoogwaardige producten, mobiele 
service en professionele ondersteuning, van accu tot en met de zendantenne, 
(service) dealer van diverse gerenommeerde merken: B&G, FURUNO, GARMIN, 
ICOM, SIMRAD, PEPLINK, RAYMARINE, etc.

De focus is gericht op de particuliere jachteigenaar, bedrijven zijn uiteraard eveneens 
welkom. Current Marine Electronics is gevestigd in Borssele, met als werkgebied 

onze producten naar keuze*:

www.currentmarine.nl

* vraag naar de voorwaarden
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uw specialist in 
navcom-apparatuur

Zierikzee  •  T  0111 698510
www.tijssen-elektro.nl

Lion Sails

Met onze zeilen
vaart u vooraan

in kwaliteit !

kwaliteitszeilengemaakt inNederland

Zeilmakerij Lion Sails Holland BV
Veerhaven 1b Tel. 0113 - 600 291
4485 PL Kats E-mail: info@lionsails.nl

w w w. l i o n s a i l s . n l

Kats - Zeeland

De vis- en motorbootcommissie
Dit jaar is de datum voor de viswedstrijd zaterdag 
18 april. Bij slecht weer is de uitsteldatum zaterdag 
25 april. Nadere informatie volgt via de website en/
of de nieuwsbrief.
De viswedstrijd tijdens het clubweekend is op 
zaterdag 5 september. Noteer deze data alvast in 
jullie agenda.
Ieder lid mag deelnemen aan de wedstrijden.

Patrick Lembrechts

Voor u gelezen
Sloop steiger is van start gegaan

COLIJNSPLAAT- Aannemer Van der Straaten is deze week begonnen met het ver-
wijderen van de steiger in de vissershaven van Colijnsplaat. De werkzaamheden 
duren waarschijnlijk tot april. De steiger is begin vorig jaar afgekeurd. De gemeente 
Noord-Beveland is op zoek gegaan naar een tijdelijke oplossing, omdat de herin-
richting van de werk- en recreatiehaven nog altijd hoog op het verlanglijstje staat. Er 
komt een drijvende constructie van zware betonnen pontons waaraan vissersboten 
en zeiljachten kunnen aanmeren.

Bron: Bevelandse Bode 15-01-2020

De  trotse winnaars met hun prijs
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Evenementen (in de omgeving)
19, 20 en 21 juni
Eindeloos Eiland Festival Noord-Beveland EEF
Beleef 3 dagen cultuur en natuur en geniet van vele acts en 
leuke bezigheden voor jong en oud bij Wissenkerke - 
zie artikel ‘Het Eindeloos Eiland Festival’.
www.eeffestival.nl

19 t/m 21 juni Deltaweekend
De 50ste editie van het Deltaweekend, het oudste en grootse 
meerdaagse zeilevenement voor kajuitjachten in de Zeeuwse 
Delta, wordt dit jaar gevaren vanuit de haven waar het allemaal 
begon, Zierikzee.
www.deltaweekend.nl

11 juli Solexrace in Colijnsplaat
De jaarlijkse Solex race door Colijnsplaat met races in de klas-
sen Ludiek en Special.
Start:18.30 uur.
www.solexclub-zeeland.org

25 juli Peerockfestival in Colijnsplaat

vinden op de Oude Haven in Colijnsplaat. Steevast staat PeeR-
ock op de laatste zaterdag van juli garant voor gezelligheid en 
feest. Goede muziek, een relaxte sfeer en lekker eten staan bij 
PeeRock centraal.
www.peerock.nl/festival

7 en 8 augustus Colijnsplaatse Dagen
Activiteiten in de haven, braderie, spektakel, feest en muziek.

22-23 en 29-30 augustus Kunstspoor Noord-Beveland
 Het kunstspoor wordt uitgezet om het publiek de weg te wijzen 
naar de kunst bij op Noord-Beveland wonende en/of werkende 
kunstenaars en op het eiland gevestigde Galeries.
www.kunstspoor.nl

Parelroute
Interactieve wandelroute in en rond Colijnsplaat, die gedown-
load kan worden in de Zeeland app. Onderweg start er informa-

fi
www.vvvzeeland.nl/nl/parelroute-uniek-colijnsplaat-oid536130

Kinderuitjes
Kijk voor gezellige activiteiten met uw kinderen of kleinkinderen 
in de buurt op
www.uitmetkinderen.nl/kinderuitjes/?Noord-Beveland

Zien en doen op Noord-Beveland
Een up-to-date overzicht van allerlei activiteiten op Noord-Be-
veland op de site van VVV Zeeland.
www.vvvzeeland.nl/nl/eilanden/noord-beveland/zien-en-doen

Zalig Zeeland
In Zeeland is altijd wat te doen, dat geldt voor alle seizoenen. 
Soms gaat het om grote evenementen die internationale be-
kendheid genieten. Een andere keer om een kleine organisatie, 
maar waar wel een heel dorp, gemeente of eiland aan mee-
werkt. Vaak is het een kwestie van niet weten wanneer, wat en 
waar plaats vindt. Op deze pagina’s kunt u tal van uitjes vinden.
www.zalig-zeeland.com

Bereiding
fi

tomaat in en leg deze enkele tellen in kokend water. Ontvel de tomaat en snijd het 
fi

olijven, Italiaanse keukenkruiden, Parmezaanse kaas en peper.
fi fi

ze op. Zet de rolletjes vast met een cocktailprikker. Leg de visrolletjes naast elkaar 
in een ondiepe ovenschaal. Giet de wijn, gemengd met citroensap erover en zet de 
ovenschaal, afgedekt, 20 minuten in het midden van de oven, totdat de vis gaar is.

eventueel geroosterde pijnboompitten toe. 
Presenteer de visrolletjes op de roergebakken 
zeekraal en garneer met partjes citroen.

Lekker met pasta!

Kees Saaman
Yachtclub Colijnsplaat

C A
O H
O O
K Y

Cook Ahoy
Toscaanse scholrolletjes met roergebakken zeekraal

Ingrediënten
fi

1 vleestomaat
1 el kappertjes
50 g groene olijven zonder pit
1 el vers gehakte Italiaanse keukenkruiden 
(oregano, tijm, basilicum)
50 g geraspte Parmezaanse kaas

2½ dl droge witte wijn
2 el citroensap
3 el olijfolie
½ kg zeekraal 

1 citroen
zout en peper
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10% korting
Leden van deze watersportvereniging krijgen bij 

inlevering van deze advertentie 10% afhaalkorting, 
op de Daveco accu’s van 120, 150 en 200 A/h.

Prijzen: zie website!
OUDE ACCU’S ZIJN GELD WAARD 

- BEZORGEN MOGELIJK -

ACCU’S

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag : 8.00 - 17.00 uur
Zaterdag : 8.00 - 13.00 uur

Praktische informatie
Europees alarmnummer 112

Openbaar vervoer 0900-9292 en 9292.nl
of kijk op zeeland.nl/verkeer-en-openbaar-vervoer

Huisarts dr. G. van Delft 0113-695304
West Kerkstraat 1a, Colijnsplaat

Huisartsenpost Bevelanden 0900-1785
’s Gravenpolderseweg 114b, Goes

Tandheelkundig Centrum Noord-Beveland 0113-301992
Hoofdstraat 77, Kortgene

Dierenartsenpraktijk Noord-Beveland 0113-302145
Hoofdstraat 22, Kortgene

NAUTISCHE INFORMATIE

Post Wemeldinge VHF 68
Zeelandbrug VHF 18 (openingstijden elk uur
 HH:25 en HH:55;
 voor bloktijden, zie App Zeelandbrug)
Roompotsluis VHF 18
Zandkreeksluis VHF 18

Weerberichten:
Post Wemeldinge VHF 68 elk uur HH:15
Post Ouddorp VHF 25 elk uur HH:30

Duikwacht Colijnsplaat 06 10445313

OVERIGE INFORMATIE

Markten:
Zierikzee donderdag
Goes dinsdag en zaterdag
Middelburg donderdag en zaterdag

Watersnoodmuseum te Ouwerkerk watersnoodmuseum.nl
Museum Zierikzee stadhuismuseum.nl
Historisch Museum Goes hmdb.nl  
Deltapark Neeltje Jans neeltjejans.nl
Zwemparadijs Omnium Goes omnium.nl

Actuele informatie via vvvzeeland.nl en badkoerier.nl

Wayponts GPS
Navigatiesoftware, kaarten en vaarwijzers

info@datacharter,com
www.wpgps.com
+31(0)654947205
Steiger B4 (eerst even bellen)

Bestellen: www.datacharter.info

Voor € 105 heeft u een kompleet pakket inclusief gedetailleerde
kaarten van de ruimere wateren, realtime stroomgegevens
AIS, grib weerbestanden en nog veel meer.

Wij leveren verder kaarten van diverse hydrografische diensten:
Nederland (o.a.1800 serie), Engeland (British Admiralty kaarten)
Duitsland (BSH), Imray en NV Verlag.
Ook voor OpenCPN leveren wij raster-en vectorkaarten
Voordelige GPS- en AIS ontvangers
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Jaarprogramma 2020
4 januari Goofy’s

 1 februari Goofy’s
 7 maart  Goofy’s
 22 maart Zwembadles
 4 april  Goofy’s
 5 april Zeilles
 11 april Openingstocht vaarseizoen
 12 april Eieren rapen
 18 april Viswedstrĳ d
 19 april Zeilles 
 25 april Viswedstrĳ d (uitwĳ kmogelĳ kheid)
 26 april Zeilles
 9 mei Algemene Ledenvergadering
 10 mei Zeilles 
 17 mei Zeilles
 21 t/m 24 mei Bokkenrĳ ders-race
 24 mei Zeilles
 30 mei t/m 1 juni Pinkstertocht
 7 juni Zeilles
 12 t/m 14 juni Familieweekend
 13 en 14 juni Veronicarace
 19 t/m 21 juni Deltaweekend te Zierikzee
 4 t/m 6 september Clubweekend
  Clubrace en Clubkampioenschap
 13 september Deltacombi
 20 september Themales 
 26- 27 september Sluitingstocht
 3 oktober Goofy’s
 4 oktober Themales
 7 november Goofy’s
 14 november Algemene Ledenvergadering
  Leden koken voor leden 
 5 december Goofy’s
 19 december Kerstrace

Actuele informatie vindt u op onze website

wsvnb.nl
Meld u aan voor onze nieuwsbrief 

Met dank aan onze ‘clubfotograaf’
Bruno Cromphout
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Een uniek plekje met moderne 
authentieke maritieme kunst. Waar 
designer/beeldhouwer Ludo van Well 
voor u, in opdracht, een artistieke 
impressie maakt van bijv. uw schip.  

We zijn (inter-)nationaal actief in 
promotie/stimulering van moderne 
maritieme kunst(enaars).  

De galerie is als enige bemiddelend 
voor originele tekeningen van de Yacht 
designer/tekenaar Robbert Das. Zijn 
tekeningen behoren tot Nautisch 
Erfgoed en zijn te zien en te koop in de 
galerie.  

Meer weten en zien? Loop eens 
binnen, er is altijd iets bijzonders. Een 
zeer gewaardeerde kadoo-tip is het 
boek van Robbert Das Ꞓ 5,00. En wat 
te denken van een Geluksvisje in luxe 
kadoo-kistje met authenticiteitsbewijs.          

 
Elke woensdag is het maritieme 
leestafel. Om een boek te lezen voor 
een praatje en gratis kopje koffie. 
 

 

 

GalleryMaritime Voorstraat 45, 4486 AJ Colijnsplaat T.0622591452  www.gallerymaritime.nl  
Open: dagelijks van 12.00 tot 17.00 uur.  

Gratis entree. 
 Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u aan info@gallerymaritime.nl voor de gratis nieuwsbrief 
 

 

 

 

        

                                                                                                               

                                                                                                                       

Een uniek plekje met moderne 
authentieke maritieme kunst. Waar 
designer/beeldhouwer Ludo van Well 
voor u, in opdracht, een artistieke 
impressie maakt van bijv. uw schip.  

We zijn (inter-)nationaal actief in 
promotie/stimulering van moderne 
maritieme kunst(enaars).  

De galerie is als enige bemiddelend 
voor originele tekeningen van de Yacht 
designer/tekenaar Robbert Das. Zijn 
tekeningen behoren tot Nautisch 
Erfgoed en zijn te zien en te koop in de 
galerie.  

Meer weten en zien? Loop eens 
binnen, er is altijd iets bijzonders. Een 
zeer gewaardeerde kadoo-tip is het 
boek van Robbert Das Ꞓ 5,00. En wat 
te denken van een Geluksvisje in luxe 
kadoo-kistje met authenticiteitsbewijs.          

 
Elke woensdag is het maritieme 
leestafel. Om een boek te lezen voor 
een praatje en gratis kopje koffie. 
 

 

 

GalleryMaritime Voorstraat 45, 4486 AJ Colijnsplaat T.0622591452  www.gallerymaritime.nl  
Open: dagelijks van 12.00 tot 17.00 uur.  

Gratis entree. 
 Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u aan info@gallerymaritime.nl voor de gratis nieuwsbrief 
 

 

DUIKPLAATS ZIERIKZEE | APRIL 2020

De getoonde tijdstippen werden automatisch herberekend op basis van de herleidingstabel voor sportduikers met als referentieplaats Stavenisse en zijn van louter informatieve aard.
Duikschool Orca Bree vzw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de juistheid van de vermelde tijdstippen van hoog- of laagwater.
Check deze gegevens steeds voordat je effectief in het water gaat. Deze getijdentabellen zijn herberekend voor sportduikers en zijn bijgevolg weinig bruikbaar voor de scheepvaart.
Gebruik deze tabellen alleen wanneer je voldoende kennis van zaken hebt. Meer info vind je ondermeer in de cursussen van je eigen duikfederatie.

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
1 april

HW LW
uu:mm +NAP uu:mm -NAP
09:20 142 02:49 -144
21:50 123 15:20 -139

EK EK

2 april
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
10:29 127 03:50 -135
23:01 106 16:35 -124

3 april
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
11:51 120 05:09 -125

- - 18:10 -117

4 april
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
00:35 104 06:51 -129
13:20 133 19:30 -125

5 april
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
02:01 120 07:59 -143
14:40 155 20:41 -135

6 april
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
03:00 139 09:05 -157
15:40 173 21:31 -140

7 april
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
04:01 152 09:49 -164
16:31 182 22:10 -141

8 april
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
04:50 161 10:39 -168
17:17 186 23:01 -141

VM VM

9 april
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
05:36 168 11:24 -169
18:06 185 23:39 -142

10 april
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
06:21 173 - -
18:50 180 12:11 -168

11 april
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
07:01 176 00:20 -145
19:26 172 12:50 -165

12 april
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
07:41 175 01:10 -149
20:05 160 13:30 -159

13 april
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
08:21 169 01:55 -151
20:41 144 14:20 -150

14 april
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
09:06 158 02:41 -150
21:30 126 15:11 -137

LK LK

15 april
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
10:01 140 03:30 -145
22:26 106 16:11 -122

16 april
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
11:11 124 04:39 -137
23:45 95 17:19 -110

17 april
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
- - 06:00 -133

12:41 123 18:57 -110

18 april
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
01:10 102 07:20 -141
13:55 139 20:05 -121

19 april
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
02:21 121 08:25 -153
15:00 156 20:54 -130

20 april
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
03:11 137 09:10 -159
15:41 165 21:48 -132

21 april
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
04:00 146 09:55 -159
16:20 167 22:09 -132

22 april
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
04:30 152 10:24 -157
16:50 168 22:40 -134

23 april
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
05:01 158 11:01 -156
17:21 170 23:10 -139

NM NM

24 april
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
05:35 165 11:31 -156
17:51 171 23:45 -143

25 april
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
06:05 167 - -
18:30 166 12:04 -154

26 april
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
06:36 163 00:20 -143
18:51 157 12:34 -149

27 april
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
07:00 157 00:51 -142
19:15 149 13:00 -144

28 april
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
07:29 154 01:15 -144
19:45 143 13:35 -142

29 april
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
08:05 151 01:40 -147
20:31 134 14:15 -139

30 april
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
09:01 143 02:39 -148
21:31 121 15:11 -130

EK EK

GETIJDENTABEL April
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Getijdentabel Zierikzee, april tot en met oktober 2020

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijheid 
voor eventuele schades, welke zouden kunnen 
voortvloeien uit afwijkende tijden of getallen in 
de getijdentabel.

Over Datacharter
WaypointsGPS, het navigatieprogramma voor waterspoters, wordt al een 
jaar of twintig uitgegeven door het bedrijfDatacharter.
Het beginpunt lag eigenlijk bij de ergernis van het intikken van coördinaten 
op een handheld GPS.
Dat was heel tijdrovend en we dachten: dat moet makkelijker kunnen.
Samen met onze softwareontwikkelaar en kaartenmaker hebben we toen in 1998 een programma
ontwikkeld.

fi
En om ze up to date te houden “legden’” we daar de database van boeien (bron Rijkswaterstaat) 
overheen. Een database die we regelmatig actualiseren. Dat bespaart het bijhouden van de BAZ.
In de loop van de tijd hebben we het programma uitgebreid met real time stroomgegevens, AIS 
en Grib weerbestanden.
Daarnaast leveren we ook kaarten die geschikt zijn voor OpenCPN.
En wil je ook met een papieren kaart varen, dan drukken we die op aanvraag af.

Heel iets anders: we geven ook een vaarwijzer Amsterdam e.o. uit.
Alles staat op onze site www.datacharter.com te lezen.
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DUIKPLAATS ZIERIKZEE | JUNI 2020

De getoonde tijdstippen werden automatisch herberekend op basis van de herleidingstabel voor sportduikers met als referentieplaats Stavenisse en zijn van louter informatieve aard.
Duikschool Orca Bree vzw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de juistheid van de vermelde tijdstippen van hoog- of laagwater.
Check deze gegevens steeds voordat je effectief in het water gaat. Deze getijdentabellen zijn herberekend voor sportduikers en zijn bijgevolg weinig bruikbaar voor de scheepvaart.
Gebruik deze tabellen alleen wanneer je voldoende kennis van zaken hebt. Meer info vind je ondermeer in de cursussen van je eigen duikfederatie.

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
1 juni

HW LW
uu:mm +NAP uu:mm -NAP

- - 05:55 -155
12:30 150 18:30 -123

2 juni
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
00:51 126 07:00 -159
13:37 160 19:35 -131

3 juni
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
01:49 138 08:05 -164
14:35 169 20:31 -138

4 juni
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
02:55 150 09:00 -164
15:35 173 21:25 -143

5 juni
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
03:55 160 09:49 -160
16:28 174 22:15 -147

VM VM

6 juni
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
04:51 168 10:39 -153
17:21 172 23:00 -150

7 juni
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
05:42 175 11:30 -144
18:01 168 23:55 -154

8 juni
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
06:26 179 - -
18:46 163 12:15 -136

9 juni
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
07:10 177 00:39 -157
19:26 155 12:53 -127

10 juni
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
07:50 171 01:25 -160
20:00 146 13:40 -120

11 juni
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
08:30 161 02:11 -160
20:40 136 14:20 -114

12 juni
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
09:11 148 02:50 -158
21:21 125 15:01 -108

13 juni
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
10:10 135 03:40 -153
22:10 115 16:00 -104

LK LK

14 juni
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
11:00 126 04:35 -148
23:21 108 17:00 -102

15 juni
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
- - 05:35 -143

12:09 125 18:10 -105

16 juni
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
00:30 110 06:32 -141
13:05 132 19:10 -112

17 juni
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
01:30 119 07:39 -143
14:01 142 19:59 -121

18 juni
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
02:19 131 08:25 -145
14:50 153 20:55 -130

19 juni
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
03:05 143 09:11 -145
15:35 162 21:30 -135

20 juni
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
03:55 153 09:55 -144
16:20 167 22:20 -139

21 juni
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
04:35 161 10:29 -140
17:00 169 23:00 -142

NM NM

22 juni
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
05:21 165 11:09 -136
17:41 166 23:40 -145

23 juni
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
06:10 167 11:50 -132
18:26 161 - -

24 juni
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
06:50 167 00:31 -148
19:06 154 12:30 -128

25 juni
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
07:31 165 00:59 -152
19:41 147 13:20 -125

26 juni
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
08:11 163 01:50 -157
20:30 142 13:59 -122

27 juni
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
09:00 161 02:35 -161
21:17 138 14:55 -121

28 juni
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
09:55 158 03:25 -163
22:10 135 15:58 -119

EK EK

29 juni
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
10:51 154 04:21 -162
23:07 133 16:49 -118

30 juni
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
11:55 153 05:21 -159

- - 18:01 -120

GETIJDENTABEL Juni
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

DUIKPLAATS ZIERIKZEE | JULI 2020

De getoonde tijdstippen werden automatisch herberekend op basis van de herleidingstabel voor sportduikers met als referentieplaats Stavenisse en zijn van louter informatieve aard.
Duikschool Orca Bree vzw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de juistheid van de vermelde tijdstippen van hoog- of laagwater.
Check deze gegevens steeds voordat je effectief in het water gaat. Deze getijdentabellen zijn herberekend voor sportduikers en zijn bijgevolg weinig bruikbaar voor de scheepvaart.
Gebruik deze tabellen alleen wanneer je voldoende kennis van zaken hebt. Meer info vind je ondermeer in de cursussen van je eigen duikfederatie.

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
1 juli

HW LW
uu:mm +NAP uu:mm -NAP
00:10 134 06:35 -157
13:01 155 19:09 -125

2 juli
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
01:25 141 07:30 -155
14:11 159 20:09 -133

3 juli
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
02:30 150 08:40 -153
15:16 164 21:04 -141

4 juli
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
03:40 162 09:30 -148
16:11 167 22:00 -147

5 juli
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
04:41 172 10:20 -140
17:01 168 22:59 -152

VM VM

6 juli
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
05:30 179 11:13 -131
17:45 167 23:51 -155

7 juli
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
06:11 181 - -
18:26 164 12:11 -122

8 juli
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
06:51 179 00:31 -158
19:05 160 12:46 -115

9 juli
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
07:30 174 01:11 -160
19:40 155 13:09 -111

10 juli
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
08:10 165 01:49 -160
20:10 150 13:49 -109

11 juli
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
08:41 155 02:26 -158
20:50 143 14:29 -108

12 juli
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
09:21 144 03:04 -155
21:30 135 15:14 -107

LK LK

13 juli
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
10:00 134 03:45 -149
22:11 126 15:59 -105

14 juli
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
11:01 126 04:29 -141
23:10 118 17:00 -104

15 juli
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
- - 05:30 -134

12:01 124 18:05 -105

16 juli
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
00:20 116 06:41 -131
13:03 130 19:10 -111

17 juli
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
01:31 124 07:41 -132
14:05 142 20:15 -120

18 juli
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
02:31 137 08:35 -134
15:00 154 21:00 -128

19 juli
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
03:25 151 09:24 -134
15:55 163 22:01 -135

20 juli
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
04:15 163 10:11 -133
16:41 167 22:40 -141

NM NM

21 juli
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
05:08 171 10:50 -130
17:26 169 23:24 -146

22 juli
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
05:51 177 11:40 -127
18:11 167 - -

23 juli
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
06:41 180 00:11 -152
18:59 164 12:20 -125

24 juli
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
07:21 180 00:55 -158
19:36 161 13:10 -123

25 juli
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
08:06 178 01:41 -163
20:15 158 13:55 -122

26 juli
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
08:50 173 02:25 -166
21:01 154 14:40 -121

27 juli
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
09:36 166 03:13 -166
21:45 151 15:31 -120

EK EK

28 juli
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
10:25 158 04:01 -161
22:41 145 16:20 -118

29 juli
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
11:20 148 04:50 -153
23:45 140 17:24 -116

30 juli
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
- - 05:59 -144

12:35 143 18:41 -118

31 juli
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
01:01 140 07:13 -139
13:40 145 19:55 -127

GETIJDENTABEL Juli
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

DUIKPLAATS ZIERIKZEE | AUGUSTUS 2020

De getoonde tijdstippen werden automatisch herberekend op basis van de herleidingstabel voor sportduikers met als referentieplaats Stavenisse en zijn van louter informatieve aard.
Duikschool Orca Bree vzw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de juistheid van de vermelde tijdstippen van hoog- of laagwater.
Check deze gegevens steeds voordat je effectief in het water gaat. Deze getijdentabellen zijn herberekend voor sportduikers en zijn bijgevolg weinig bruikbaar voor de scheepvaart.
Gebruik deze tabellen alleen wanneer je voldoende kennis van zaken hebt. Meer info vind je ondermeer in de cursussen van je eigen duikfederatie.

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
1 augustus

HW LW
uu:mm +NAP uu:mm -NAP
02:15 151 08:25 -138
15:01 154 21:01 -138

2 augustus
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
03:31 166 09:29 -136
16:00 164 22:00 -148

3 augustus
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
04:30 179 10:20 -130
16:50 168 22:51 -153

VM VM

4 augustus
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
05:13 185 11:11 -122
17:33 169 23:35 -155

5 augustus
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
06:00 184 11:39 -113
18:06 168 - -

6 augustus
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
06:31 181 00:11 -155
18:41 167 12:20 -109

7 augustus
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
07:06 177 00:45 -156
19:11 166 12:50 -109

8 augustus
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
07:35 170 01:21 -156
19:41 163 13:20 -110

9 augustus
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
08:10 161 01:51 -154
20:11 158 14:01 -111

10 augustus
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
08:40 152 02:25 -150
20:45 152 14:35 -112

11 augustus
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
09:15 144 03:01 -144
21:26 144 15:11 -111

LK LK

12 augustus
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
09:55 136 03:30 -138
22:11 133 15:50 -108

13 augustus
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
10:49 127 04:25 -129
23:10 122 16:49 -103

14 augustus
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
- - 05:30 -119

12:00 121 18:15 -102

15 augustus
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
00:35 120 07:01 -116
13:20 128 19:30 -109

16 augustus
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
01:55 133 08:00 -121
14:31 143 20:39 -122

17 augustus
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
02:59 152 09:00 -126
15:30 158 21:29 -133

18 augustus
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
03:55 169 09:50 -128
16:21 167 22:21 -142

19 augustus
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
04:50 181 10:34 -127
17:10 172 23:04 -149

NM NM

20 augustus
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
05:36 189 11:21 -125
17:56 175 23:49 -155

21 augustus
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
06:22 192 - -
18:40 175 12:05 -124

22 augustus
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
07:06 192 00:30 -160
19:21 174 12:45 -123

23 augustus
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
07:51 187 01:21 -163
20:01 171 13:29 -122

24 augustus
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
08:33 179 02:01 -163
20:40 168 14:19 -122

25 augustus
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
09:13 168 02:40 -159
21:24 163 14:59 -121

EK EK

26 augustus
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
10:00 154 03:29 -151
22:15 153 15:50 -119

27 augustus
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
10:55 139 04:31 -139
23:20 142 17:01 -114

28 augustus
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
- - 05:39 -126

12:09 128 18:09 -113

29 augustus
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
00:40 139 07:00 -120
13:31 132 19:39 -123

30 augustus
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
02:11 153 08:20 -123
14:45 148 20:45 -139

31 augustus
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
03:21 173 09:20 -127
15:45 163 21:40 -150

GETIJDENTABEL Augustus
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

DUIKPLAATS ZIERIKZEE | MEI 2020

De getoonde tijdstippen werden automatisch herberekend op basis van de herleidingstabel voor sportduikers met als referentieplaats Stavenisse en zijn van louter informatieve aard.
Duikschool Orca Bree vzw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de juistheid van de vermelde tijdstippen van hoog- of laagwater.
Check deze gegevens steeds voordat je effectief in het water gaat. Deze getijdentabellen zijn herberekend voor sportduikers en zijn bijgevolg weinig bruikbaar voor de scheepvaart.
Gebruik deze tabellen alleen wanneer je voldoende kennis van zaken hebt. Meer info vind je ondermeer in de cursussen van je eigen duikfederatie.

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
1 mei

HW LW
uu:mm +NAP uu:mm -NAP
10:11 133 03:40 -143
22:41 108 16:20 -120

2 mei
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
11:31 130 05:01 -139

- - 17:50 -117

3 mei
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
00:05 107 06:15 -143
12:55 142 18:59 -124

4 mei
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
01:26 120 07:29 -153
14:05 160 20:11 -134

5 mei
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
02:31 137 08:31 -163
15:10 173 21:00 -140

6 mei
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
03:25 150 09:25 -168
16:01 179 21:49 -143

7 mei
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
04:21 159 10:11 -167
16:51 180 22:35 -145

VM VM

8 mei
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
05:11 167 10:59 -163
17:41 178 23:20 -147

9 mei
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
05:56 174 11:40 -158
18:21 173 - -

10 mei
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
06:41 177 00:00 -150
19:01 165 12:30 -151

11 mei
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
07:21 176 00:49 -154
19:43 155 13:20 -143

12 mei
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
08:06 170 01:30 -156
20:20 142 14:00 -134

13 mei
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
08:50 158 02:19 -156
21:01 127 14:44 -124

14 mei
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
09:40 143 03:10 -153
21:55 112 15:40 -113

LK LK

15 mei
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
10:41 128 04:10 -147
23:00 99 16:45 -105

16 mei
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
11:53 123 05:15 -142

- - 17:59 -104

17 mei
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
00:20 100 06:35 -143
13:05 131 19:15 -112

18 mei
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
01:31 112 07:30 -148
14:11 143 20:10 -122

19 mei
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
02:25 126 08:31 -153
14:55 154 20:59 -129

20 mei
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
03:11 138 09:15 -154
15:30 160 21:35 -134

21 mei
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
03:51 147 09:45 -153
16:13 166 22:11 -138

22 mei
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
04:25 156 10:20 -151
16:47 170 22:45 -142

NM NM

23 mei
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
05:01 162 11:01 -149
17:26 170 23:20 -144

24 mei
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
05:46 165 11:30 -145
18:01 166 - -

25 mei
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
06:20 163 00:01 -145
18:35 158 12:10 -140

26 mei
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
07:00 158 00:29 -145
19:11 148 12:39 -135

27 mei
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
07:19 155 01:11 -147
19:40 141 13:20 -131

28 mei
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
08:11 152 01:51 -150
20:20 134 14:04 -128

29 mei
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
09:01 148 02:41 -152
21:21 126 15:05 -123

30 mei
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
10:05 145 03:39 -153
22:25 119 16:11 -119

EK EK

31 mei
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
11:15 144 04:40 -153
23:40 118 17:20 -118

GETIJDENTABEL Mei
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
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DUIKPLAATS ZIERIKZEE | OKTOBER 2020

De getoonde tijdstippen werden automatisch herberekend op basis van de herleidingstabel voor sportduikers met als referentieplaats Stavenisse en zijn van louter informatieve aard.
Duikschool Orca Bree vzw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de juistheid van de vermelde tijdstippen van hoog- of laagwater.
Check deze gegevens steeds voordat je effectief in het water gaat. Deze getijdentabellen zijn herberekend voor sportduikers en zijn bijgevolg weinig bruikbaar voor de scheepvaart.
Gebruik deze tabellen alleen wanneer je voldoende kennis van zaken hebt. Meer info vind je ondermeer in de cursussen van je eigen duikfederatie.

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
1 oktober

HW LW
uu:mm +NAP uu:mm -NAP
04:35 190 10:31 -116
16:45 172 22:45 -148

VM VM

2 oktober
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
05:11 186 10:50 -113
17:15 174 23:10 -145

3 oktober
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
05:40 183 11:21 -115
17:50 178 23:41 -145

4 oktober
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
06:05 182 11:51 -120
18:11 181 - -

5 oktober
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
06:35 178 00:09 -143
18:45 179 12:20 -122

6 oktober
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
07:01 170 00:44 -139
19:10 172 12:50 -121

7 oktober
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
07:30 162 01:11 -133
19:29 166 13:15 -122

8 oktober
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
07:51 156 01:35 -130
20:02 162 13:45 -125

9 oktober
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
08:31 150 02:10 -128
20:51 154 14:20 -126

10 oktober
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
09:21 138 02:50 -121
21:51 140 15:20 -119

LK LK

11 oktober
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
10:30 122 04:00 -107
23:15 130 16:34 -109

12 oktober
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
11:55 115 05:35 -97

- - 18:16 -110

13 oktober
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
00:51 138 07:00 -104
13:25 129 19:29 -124

14 oktober
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
02:05 162 08:05 -117
14:31 150 20:30 -140

15 oktober
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
02:59 182 09:01 -125
15:25 166 21:21 -150

16 oktober
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
04:00 194 09:40 -128
16:09 175 22:09 -154

NM NM

17 oktober
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
04:51 198 10:23 -128
17:01 181 22:51 -155

18 oktober
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
05:31 197 11:11 -128
17:51 185 23:35 -153

19 oktober
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
06:20 192 11:50 -129
18:40 187 - -

20 oktober
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
07:02 184 00:20 -148
19:16 187 12:40 -131

21 oktober
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
07:41 173 01:05 -142
19:56 183 13:25 -133

22 oktober
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
08:20 160 01:50 -133
20:41 173 14:10 -133

23 oktober
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
09:01 144 02:40 -121
21:31 159 15:09 -130

EK EK

24 oktober
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
09:55 127 03:40 -107
22:35 144 16:11 -124

25 oktober
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
10:10 113 03:50 -95
22:59 138 16:25 -120

26 oktober
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
11:35 116 05:09 -92

- - 17:51 -126

27 oktober
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
00:25 151 06:35 -102
12:51 133 19:01 -138

28 oktober
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
01:31 169 07:35 -113
13:51 150 19:49 -146

29 oktober
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
02:21 180 08:20 -117
14:30 161 20:40 -147

30 oktober
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
03:01 182 08:55 -118
15:11 167 21:11 -143

31 oktober
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
03:37 181 09:19 -118
15:41 172 21:41 -141

VM VM

GETIJDENTABEL Oktober
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Colofon

BESTUUR

Voorzitter:  
Kees Meijer tel. 0621 - 284 047 voorzitter@wsvnb.nl

Secretaris:  
Alice Krekt tel. 010 - 466 5430 secretaris@wsvnb.nl
    
Penningmeester:  
Hans Buijtink tel. 0113 - 269 463 penningmeester@wsvnb.nl
  
Havencommissaris:  
Bas Dijkhuizen tel. 0113 - 370 219 havencommissaris@wsvnb.nl

Verenigingscoördinator:  
Peter van den Neste tel. 0651 684 954 verenigingscoordinator@wsvnb.nl

Havenontwikkelingen:  
Hans Slemmer tel. 0118 - 415 222 havenontwikkeling@wsvnb.nl

FINANCIËLE COMMISSIE

Michiel Sopers  tel. 0113 - 270 572 sopers@zeelandnet.nl
  
Kenneth Vanaudenhove tel. 0032 - 475 721 900 kenneth.vanaudenhove@skynet.be                                                                                    

HAVENKANTOOR

Bedrijfsleider/havenmeester:
Dick Nonnekes tel. 0113 - 695 762 havenkantoor@wsvnb.nl

HAVENMEESTERS

Jaap de Pree

Benny Fransen

Administratrice:
Petra Gouweleeuw-Harinck

EVENEMENTENCOMMISSIE

Bob Daems tel. 0032 - 366 484 58 daems.bob@skynet.be 

Thomas Knabben  knabben-korbitza@t-online.de

Kurt Breweé tel. 0032 - 496 648 672 bk9473@live.be

Koos Jorna tel. 0620 - 261 506 jorna57@hetnet.nl

Patrick Dierckx  tel. 0032 473 548 882 patrick.dierckx@hotmail.com

DUIKPLAATS ZIERIKZEE | SEPTEMBER 2020

De getoonde tijdstippen werden automatisch herberekend op basis van de herleidingstabel voor sportduikers met als referentieplaats Stavenisse en zijn van louter informatieve aard.
Duikschool Orca Bree vzw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de juistheid van de vermelde tijdstippen van hoog- of laagwater.
Check deze gegevens steeds voordat je effectief in het water gaat. Deze getijdentabellen zijn herberekend voor sportduikers en zijn bijgevolg weinig bruikbaar voor de scheepvaart.
Gebruik deze tabellen alleen wanneer je voldoende kennis van zaken hebt. Meer info vind je ondermeer in de cursussen van je eigen duikfederatie.

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
1 september

HW LW
uu:mm +NAP uu:mm -NAP
04:15 187 10:10 -125
16:31 170 22:35 -154

2 september
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
04:58 190 10:50 -117
17:11 171 23:11 -152

VM VM

3 september
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
05:40 186 11:19 -110
17:46 172 23:40 -150

4 september
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
06:07 183 11:42 -109
18:11 174 - -

5 september
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
06:40 179 00:10 -150
18:41 176 12:15 -113

6 september
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
07:10 174 00:45 -150
19:13 174 12:51 -115

7 september
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
07:33 166 01:15 -147
19:40 168 13:20 -116

8 september
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
08:01 158 01:40 -141
20:05 162 13:50 -116

9 september
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
08:31 151 02:10 -137
20:43 156 14:10 -118

10 september
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
09:05 145 02:40 -134
21:26 146 14:55 -118

LK LK

11 september
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
10:01 133 03:24 -126
22:25 132 15:55 -110

12 september
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
11:05 120 04:29 -111
23:45 122 17:20 -101

13 september
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
- - 06:10 -104

12:40 117 18:50 -105

14 september
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
01:21 133 07:30 -110
14:01 134 20:11 -120

15 september
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
02:40 156 08:35 -121
15:05 154 21:02 -135

16 september
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
03:31 177 09:20 -126
15:55 168 21:55 -146

17 september
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
04:26 191 10:10 -127
16:51 175 22:34 -152

NM NM

18 september
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
05:16 197 10:50 -126
17:31 179 23:21 -155

19 september
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
06:01 198 11:35 -125
18:16 182 - -

20 september
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
06:50 195 00:04 -158
18:57 183 12:20 -124

21 september
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
07:30 188 00:51 -157
19:40 181 13:10 -125

22 september
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
08:10 177 01:35 -154
20:20 177 13:51 -126

23 september
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
08:46 164 02:19 -147
21:00 170 14:35 -126

24 september
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
09:30 148 03:00 -136
21:51 157 15:31 -122

EK EK

25 september
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
10:25 130 04:05 -122
23:01 142 16:30 -116

26 september
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
11:45 117 05:09 -107

- - 17:55 -114

27 september
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
00:20 138 06:45 -104
13:10 122 19:12 -123

28 september
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
01:55 155 07:59 -112
14:30 142 20:31 -140

29 september
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
03:00 177 09:00 -121
15:25 161 21:25 -151

30 september
HW LW

uu:mm +NAP uu:mm -NAP
03:51 189 09:55 -122
16:11 169 22:11 -152

GETIJDENTABEL September
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
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WEDSTRIJDCOMMISSIE

Voorzitter
Lida Buijtink: tel. 0113 - 269 463 lida@buijtink.nl

Hans Buijtink tel. 0113 - 269 463 j.buytink@wxs.nl

Erik-Jan de Ridder tel. 0647 - 100 027  ej_de_ridder@hotmail.com

Norbert Burkert  tel. 0049 - 227 246 84  burkert-bedburg@t-online.de

Hans Ardon tel. 0646 - 033 984 hans.ardon@kpnmail.nl
 tel. 0162 - 452 975

JEUGDCOMMISSIE

Voorzitter
Bruno Cromphout tel. 0032 - 477 760 156 jeugdcommissie@wsvnb.nl

Bas Dijkhuizen Jacques Fellin Leendert Parlevliet

Bert Baas Joris Claes Veerle Coene

Heiske Nonnekes Joris Krämer Myriam Vaeyens

Menno Wirtjes Kaat Cromphout Raymond Maes

Tom Cromphout 

VIS & MOTORBOOTCOMMISSIE

Patrick Lembrechts tel: 0032 - 475 476 041  patrick.lembrechts@skynet.be

René Sebregts tel. 0032 - 366 637 11 rene@nuloneurope.com
  rene.sebregts@hotmail.be

Roland van Oevelen tel. 0032 - 486 530 605 vanoevelenroland@hotmail.com

Ingrid Pauwels tel. 0032 - 476 570 409 patrick.lembrechts@skynet.be

REDACTIE

Tilly van der Linden tel. 0113 - 220 202 w.vdlinden@hccnet.nl

Rena Meijer tel. 0627 - 330 103 rena.m.meijer@gmail.com

YACHTCLUB

Kees Saaman Jachthavenweg 3 4486 CZ COLIJNSPLAAT
 tel. 0113 - 695 806 yachtclub@zeelandnet.nl
 b.g.g. 0621 674 017



Waterfront Jachtcharter
Verhuur van zeil- en motorjachten. 
+31-(0)111-672890  | www.jachtcharter.com

Sloep & Meer
Verhuur van sloepen en zeilboten.
+31-(0)111-216120  | www.sloepenmeer.nl

Schepenkring Delta Marina Kortgene
De jachtmakelaar voor uw boot.
+31-(0)113-307178 | www.schepenkring.nl

‘t Veeruus
Restaurant & Brasserie.
+31-(0)113-306341 | info@tveeruus.nl

Watersport Winkel
Vrijetijds-en watersportkleding 
en accessoires voor uw schip.
+31-(0)113-307175 | winkel@deltamarina.nl

www.deltamarina.nl

Full Service Jachthaven
Beschutte ligplaatsen aan het Veerse meer.
•	 GratisWifi!
•	 Moderne sanitairgebouwen.
•	 Uitgebreide speeltuin.
•	 Levendig dorp met horecazaken en

winkelstraat op loopafstand.
•	 Leenfietsen.
•	 Tankstation
+31-(0)113-307171 | homeport@deltamarina.nl

Technisch allround Service Center
Volvo Penta dealer. Ook onderhoud en
reparatie van andere motormerken.
•	 Osmosebehandelingen
•	 Spuitcabine
•	 Total Refits
•	 Schadereparaties
•	 Diverse inbouwwerkzaamheden
•	 Winterberging
+31-(0)113-307173 | servicecenter@deltamarina.nl

Verkoopbemiddeling 
voor jachten/taxaties

Schepenkring biedt u:
· Advertenties op vrijwel alle websites
· Advertenties in alle grote botenbladen
· Netwerk van 7 samenwerkende jachtmakelaars
· Gunstige tarieven, inclusief 6 maanden gratis ligplaats
· Verkoop vanuit eigen verkoophaven

Schepenkring Kortgene is EMCI - gecertificeerd Hiswa-makelaar

Schepenkring jachtmakelaardij Kortgene Delta Marina 
Veerdam 3 | 4484 NV  Kortgene T: +31-(0)113-307178 | kortgene@schepenkring.nl

www.schepenkring.nl



jachthavenweg 5
4486 cz  colijnsplaat
t 0113 695776
info@deltayacht.com
www.deltayacht.com
facebook.com/
deltayacht

het hart van 
watersport 
in zeeland

reparatie renovatieonderhoud

stalling makelaardij

schadeherstel etap specialist




