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Postadres : Jachthavenweg 3 tel. 0113 - 695762
   4486 CZ   Colijnsplaat    fax 0113 - 695230
E-mail : havenkantoor@wsvnb.nl    Website : www.wsvnb.nl

Bankrelaties : Rabobank Noord-Beveland  rek.nr. 31.22.03.314
 : IBAN NL90 RABO 0312 2033 14
 : Bic/Swift RABONL2u

BESTUUR
Voorzitter: Hamerstedestraat 23 4485 AV KAtS
Kees de Ridder tel. 0113 - 601505 k.de.ridder2@kpnplanet.nl  
  
Secretaris: Kastanjelaan 16 5581 HE WAALRE
Kees Meijer tel. 06-21284047 keesmeijer.wsvnb@gmail.com  
  
Penningmeester: Veerdam 36 4484 NV  KORtGENE
Hans Buytink tel. 0113 - 269463 j.buytink@wxs.nl
  
Havencommissaris: Peppeldreef 10  4493 EL Kamperland
Bas Dijkhuizen tel. 0113 - 370219 basmic@kpnmail.nl 

Verenigingscoördinator: Jan Schoutenlaan 40 3065 PD ROttERDAM
Alice Krekt tel. 010 - 4665430 alicekrekt@gmail.com 
 
Havenontwikkelingen: Boulevard Bankert 614 4382 AC VLISSINGEN
Hans Slemmer tel. 0118-415222 jrswts@zeelandnet.nl
                             
KASCOMMISSIE
Rob Maters Groesbeekseweg 338 6523 PL NIJMEGEN
 tel: 024-3239467  robmaters@cs.com  

Jan van Oord            Justfaseweg 222 3522 HS utRECHt
                                 tel. 077-3545106 oor@vanoord.com
  
HAVENMEESTERS      
Kantoor havenmeesters tel. 0113 - 695762 havenkantoor@wsvnb.nl  

Dick Nonnekes privé:     
Bedrijfsleider/havenmeester Emelissedijk 18 4491 PD WISSENKERKE
 tel. 0113 - 695373     

Jaap de Pree Rozenstraat 77 4486 CG COLIJNSPLAAt
havenmeester 06-22736652

Benny Fransen Maartenbroersweg 33 4417 BK HANSWEERt
havenmeester  fransen01@zeelandnet.nl  
  
Petra Gouweleeuw-Harinck Leeuwerikenstraat 15 4461 RD GOES
administratrice      
   
YACHTCLUB      
Kees Saaman Jachthavenweg 3 4486 CZ COLIJNSPLAAt
                                 tel.     0113 - 695806 yachtclub@zeelandnet.nl  
 b.g.g. 06 - 21674017     
 

OPENINGSTIJDEN HAVENKANTOOR:     
van april t/m september : dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur     
van juli t/m augustus : dagelijks tot 21.30 uur     
van oktober t/m maart : maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur    
 : zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur zondag van 12.00 tot 14.00 uur.
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Meld u aan voor de nieuwsbrief op www.wsvnb.nl



EVENEMENTENCOMMISSIE     
Bob Daems Oudstrijderslei 91 B-2180 EKEREN
 tel. 0032 - 36648458 daems.bob@skynet.be  
 
thomas Knabben Luchsweg 39A D-50259 PuLHEIM
  knabben-korbitza@t-online.de 
 
Kurt Breweé Nijverheidsstraat 83 9230 WEttEREN
 tel. 0032 - 496648672 bk9473@live.be

Frank Derzen, Mieke Lockefeer Kornet 2 5081 XL HILVARENBEEK
 tel. 013 5053406 phileasfogg@planet.nl

WEDSTRIJDCOMMISSIE      
Kees van der Vaart tobagolaan 21 4383 AL VLISSINGEN 
voorzitter tel. 0118 - 467242 kvdvaart@zeelandnet.nl 

Hans Buytink Veerdam 36 4484 NV  KORtGENE 
 tel. 0113 - 269463 j.buytink@wxs.nl 

Raban Meurer Hebborner Berg 55 51467 BERGISCH GLADBACH
 tel. 02202/22108 meurerdach@netcologne.de

Lida Buijtink Veerdam 36 4484 NV  Kortgene
 tel. 0113 269463 lida@buijtink.nl

Johan Bol Ravenstein 22 4416 HW  Kruiningen
 tel. 06 22928995 johanbol@zeelandnet.nl

Willem Johannesma Berckepad 10 3311 PA Dordrecht 
 tel. 06 26218337 wjohannesma@gmail.com

JEUGDCOMMISSIE      
Bruno Cromphout Jan Vanderstraetenstraat 138 B-1600 St-PIEtERS-LEEuW
voorzitter tel. 0032 - 477760156 waggel.sy@gmail.com

Jan Boen Rozenstraat 40 4486 CH COLIJNSPLAAt
 tel. 0113-695224 jboen@zeelandnet.nl

Marcel Filius p/a Havenweg 4 4493 Mt KAMPERLAND
 0113 - 371054 smalhuys@zeelandnet.nl

tom Cromphout Jan Vanderstraetenstraat 138 B-1600 St-PIEtERS-LEEuW
 tel. 0032-494314222 tom.cromphout@gmail.com

Veerel Coene Hundelgensesteenweg 1278 B-9820 MuNtE
 tel. 0032-497944840 LPVC@skynet.be

Kees van der Vaart tobagolaan 21 4383 AL VLISSINGEN
 tel. 0118 - 467242 kvdvaart@zeelandnet.nl

VIS & MOTORBOOTCOMMISSIE    
René Sebregts Foxemaatstraat 120 B-2920 KALMtHOut
 tel:  0032 - 36663711 rene@nuloneurope.com
  rene.sebregts@hotmail.be
REDACTIE     
tilly van der Linden-Geutjes Oostmolenweg 43 4481 PJ KLOEtINGE
                                   tel. 0113 - 220202 w.vdlinden@hccnet.nl

Rena Meijer                 Kastanjelaan 16 5581 HE WAALRE
 tel. 040 - 2230696 rena.m.meijer@gmail.com

Anita Victoor                Boskapellei 12                   2930 BRASSCHAAt
                                    tel. 0032 - 3605 19 15                    anitavictoor@msn.com
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VAN DE REDACTIE

terwijl veel boten nog in hun winterslaap waren, werd door de commissies van 
onze vereniging alweer hard gewerkt om het nieuwe seizoen voor te bereiden. 
Wedstrijden moeten worden gepland, evenementen bedacht en natuurlijk is er 
gewerkt aan de Kinkhoorn met als resultaat weer een goed gevuld clubblad, 
zoals u ziet nu ook in kleur. 
In het overleg daarover met onze drukker kwam ook het formaat van de Kinkhoorn 
aan de orde. Wij hebben besloten het huidige handzame en herkenbare formaat 
te handhaven en niet naar A4 te gaan.
In deze Kinkhoorn vindt u ook een overzicht van de op dit moment bekende 
geplande activiteiten. Door het seizoen heen kunnen daar nog dingen bij komen, 
welke dan op de website te vinden zijn. Daarover zult u via onze nieuwsbrief 
op de hoogte worden gehouden, dat wil zeggen, als u zich daarvoor heeft 
aangemeld. Heeft u dat nog niet gedaan, doe dat dan via onze website.
Rest mij nog om iedereen weer een heel mooi vaarseizoen te wensen vanuit en 
in onze fijne en gezellige haven.

Rena Meijer

VAN DE BESTUURSTAFEL

Normaal gesproken zouden we rond deze tijd kunnen zeggen: de winter is weer 
voorbij. Maar dit jaar is behoorlijk anders dan andere: de winter van 2013/2014 
is eigenlijk nooit echt begonnen. Gelukkig is bijna iedereen seizoengevoelig en 
dus krijgen we nu gewoon weer de kriebels net als elk jaar. De dagen worden 
langer, de zon wint aan kracht dus worden de boten uit de winterslaap gehaald, 
gaan we poetsen, brengen nieuwe anti-fouling aan, halen de drogers van boord, 
kortom: de zomer zit er weer aan te komen. Als deze Kinkhoorn bij jullie in de 
bus ligt zijn de openingsvaartocht en de openingsborrel al weer achter de rug en 
is het seizoen weer in volle gang.

Iedereen die na 1 januari in de Yachtclub geweest is (en dat zijn er nogal wat) 
heeft gemerkt dat er een en ander veranderd is. Het vertrouwde gezicht van 

INLEVEREN KOPIJ: VOOR 22 SEPTEMBER 2014
Volgende uitgave Kinkhoorn eind OKTOBER 2014
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tijssen elektro
Zeeland

Deltastraat 11, 4301RC Zierikzee
Tel.: 0111-698510
Fax: 0111-698519
E-mail: infotez@tijssen-elektro.nl
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Jacolien van de Plasse vinden we niet meer achter de bar; het even vertrouwde 
gezicht van Kees Saaman is daar nog wel. Jacolien heeft eind vorig jaar 
besloten dat het na 30 jaar horeca welletjes was en Kees had er geweldig veel 
zin in de uitdaging aan te gaan om de Yachtclub voort te zetten. 
In goed overleg tussen Jacolien, Kees en jullie bestuur is het gelukt deze 
overgang naar ieders tevredenheid voor elkaar te krijgen en nu is het dan zo 
ver. Dank je wel Jacolien! Succes Kees!

En zoals altijd hebben onze havenmeesters onder leiding van Dick weer een 
enorme lijst van werkzaamheden afgewerkt. In de ledenvergaderingen worden 
alle acties altijd vermeld in het kader van de begroting, maar het is goed hier 
de belangrijkste zaken te vermelden. 

Elk jaar wordt een deel van de steigers vernieuwd, zodat onze boten ook bij de 
zwaarste stormen netjes op hun plek blijven liggen en wij zelf veilig af kunnen 
meren en aan land kunnen gaan. Deze winter was de J-steiger aan de beurt en 
is een aantal palen vernieuwd.
Ook is er natuurlijk enorm gebaggerd. Vele duizenden kubieke meters slib 
zijn weer uit de haven gehaald en teruggestort in de Oosterschelde. Verder 
is er allerlei noodzakelijk kleiner onderhoud gedaan en werden diverse zaken 
vervangen zoals onder andere de slanghaspels op de steigers.
En ondanks dat iedereen het al wel zal weten: we hebben geen tankfaciliteit 
meer in de haven. tanken moet men dus bij de buren of de overburen. Het is 
niet anders.

In de ALV van afgelopen november is weer uitgebreid verslag gedaan van 
de ontwikkelingen bij het eventueel uitbreiden van de haven in het kader van 
het totaal plan “rondom Colijnsplaat” van de Gemeente Noord-Beveland. 
De adviseur van de Gemeente en de vereniging hebben zich gezamenlijk 
ingespannen om een betrouwbaar kostenplaatje van de havenuitbreiding op 
te stellen. Nu de getallen op tafel gekomen zijn is iedereen ervan doordrongen 
geraakt dat voor de realisatie een forse subsidie van heel wat miljoenen Euro’s 
nodig zal zijn. Het zal veel moeite en inventiviteit vergen om deze financiële 
uitdaging op te lossen. Wij hebben in elk geval duidelijk gemaakt aan de 
Gemeente dat dit soort investeringen door ons als vereniging niet gedragen 
moeten en kunnen worden en dat ook de Gemeente op zoek zal moeten naar 
alternatieve financiering. Maar wel willen wij het beheer van een grotere haven 
graag op dezelfde manier voor onze rekening nemen als op dit moment gebeurt. 
Dit is dan ook de basis van het overleg tussen de Gemeente en de vereniging.
Intussen wordt alweer verder gekeken naar een veel beperktere uitbreiding. 
In elk geval varen wij voorlopig gewoon ons vertrouwde havenhoofd in en uit.
Wordt vervolgd….   

En dan, last but not least. We zijn begonnen met de voorbereidingen van het 
50-jarig bestaan van onze vereniging in 2016. Het duurt nog even voor het 
zover is, maar regeren is vooruit zien. We hebben vanuit het bestuur Alice Krekt 
en Bas Dijkhuizen bereid gevonden een lustrum commissie te gaan leiden die 
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dit gaat organiseren. Ze zoeken nog enthousiaste leden om dit 50-jarig bestaan 
groots te vieren dus meld je aan. 

Wij hebben er in elk geval weer zin in en hopelijk wordt het weer een geweldig 
vaarseizoen met een prachtige zomer met veel zon en voldoende wind.
En ….  vergeet de ALV van 10 mei niet!

Erelid Sim Meijer overleden

Eind maart is Sim Meijer op negentig jarige leeftijd plotseling overleden.
Sim is sinds de beginjaren tachtig actief geweest voor onze vereniging.
Eerst als havencommissaris waarbij Sim direct betrokken was bij de 
baggerproblematiek van de toen nog nieuwe haven.

Onder zijn bezielende leiding is in Oudewater een baggermolen gebouwd en deze 
werd in Colijnsplaat ingezet om onze haven op diepte te houden.
Het in de jaren daarna met de havenmeesters verder optimaliseren van de 
baggermolen was een van zijn stokpaardjes.

Ook de botenhelling in het westelijk deel van de haven was een door Sim 
geïnitieerd idee om ook voor de kleinere boten faciliteiten te creëren en daarmee 
als vereniging meer toegankelijk te zijn voor een breder watersportpubliek.
Vele jaren heeft Sim op het havenhoofd de kou getrotseerd om als startcommissie 
voor de Goofy’s te fungeren en met de door hem bedachte op zijn autodak 
gemonteerde zwaailichten, dirigeerde hij hele vloten over de startlijn en na vele 
uren kwam ook de finishtoeter vanuit zijn auto op het havenhoofd.

Sim en zijn vrouw Cokkie waren enthousiaste zeilers en  met hun Maxi Major 2  
hebben ze vele zeiltochten gemaakt.

Ook later toen de botten wat stram werden maakten ze met de motorboot Major 
3 nog leuke tochten en tot enkele jaren geleden hebben ze dat volgehouden en 
ze genoten nog veel van het op de boot zijn.

Wij wensen Cokkie, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.
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Zet eens koers naar 
Van der Rest Nautic! 

Voor een waterdichte service

M e e r  i n fo ?  S u r f  n a a r  w w w . v d r e s t . n l

• dealer van Yanmar en  
Yamaha motoren

•  reparatie van alle 
 zeil- en motorjachten
•  scheepsbetimmering
•  polyesterreparatie
•  osmosebehandeling
•  totaalonderhoud
•  schilderwerken
•  teakdekken

Kats, Veerhaven 3, Tel.: 0113-600270, 
Fax: 0113-600356, E-mail: nautic@vdrest.nl
Wemeldinge, Sluisplateau 31, Tel.: 0113-622093, 
Fax: 0113-622872, E-mail: wemeldinge@vdrest.nl

• centrale ligging aan 
de Oosterschelde

• ligplaatsen in Kats 
en Wemeldinge

• binnenstalling (5.500 m2 
verwarmd) en 
buitenstalling

• botenlift tot 40 ton

Kats

Wemeldinge
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VAN hET hAVENkANTooR

Wat zijn we al verwend. De laatste weken mooie zonsopkomsten en -ondergangen. 
Blauwe luchten en hoge temperaturen, op 20 maart zelfs 21 graden bij een 
warme zuidenwind. Dit weer geeft het watersportseizoen een vliegende start, op 
de boten zie je al schippers aan de gang met waterslang en borstel om het vuil 
en groen van dek te schrobben. Ja, het water staat dit jaar al heel vroeg op de 
steigers. Nu maar hopen dat we niet afgestraft worden met 

een paar pittige nachtvorsten!! Over waterslangen gesproken: op het oostelijk 
deel van de haven zitten inmiddels rol slanghaspels gemonteerd. Dus geen in 
elkaar gekrulde waterslangen meer; u kunt ze eenvoudig af- en oprollen op de 
kunststof haspels. Het westelijk deel van de haven volgt binnenkort. In februari 
is in record tijd de J-steiger afgebroken en met nieuwe hoofdsteiger secties weer 
opgebouwd. De oude steigers werden de week erna opgeladen op een dieplader 
voor een nachtelijk transport naar Schiermonnikoog.

Voor het Paasweekend nog baggerwerk met sleepboot en onderwaterploeg en 
de haven is weer gereed voor een slibvrij vaarseizoen, dus varen maar!!
Straks in het seizoen graag weer even de box vrij melden als u 1 of meer nachten 
elders verblijft. Zo kunnen wij gastvrij medewatersporters een mooie ligplaats 
bieden en onze clubkas wat vullen.

Graag tot ziens op de haven….
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Indien u te verrichte werkzaamheden hebt aan uw zeil- of motorjacht.
Een greep uit de werkzaamheden die wij voor u kunnen verzorgen.

- complete motorbeurten
- onderwaterschip- en osmosebehandelingen

-compleet cleanen en waxen van het schip
- levering en inbouwen van nieuwe motoren-boegschroeven-ankerlieren

- constructie- en laswerk ook in RvS (dieseltank - watertank en radarmasten op maat)
- lak en schilderwerk

- schadereparatie en polyesterwerk
- levering en inbouw van alle elektronica
-dealer van Lombardini Marine motoren

Dus voor een vaarseizoen zonder zorgen kunt u bij ons altijd terecht.
Wij komen graag aan boord om de problemen voor u op te lossen.

C. M. Dijke
Havelaarstraat 61, 4486 BA 
Colijnsplaat
Tel./Fax: 0113 - 695959
Mobiel  : 06 - 53220535

NIJSSE ASSURANTIËN BV

Vosmaerstraat 2, 4461 Ht Goes
Postbus 118, 4461 AC Goes
telefoon 0113-275800
telefax 0113-275810

WINTERBERGING
in moderne loodsen

Z I E R I K Z E E 

• Botenlift
   tot 30 ton

Deltastraat 17 4301 RC Zierikzee
Tel. 0111 - 416 488 Fax 0111 - 417 342

Jachtwerf
Renovatie
en onderhoud

www.mulderyachtservice.nl

Verzekeringen

     Hypotheken

   Pensioenen

Dealer
Installateur



VAN DE EVENEMENTENCoMMISSIE

Binnenkort gaat het nieuwe vaarseizoen weer beginnen of misschien is het voor 
veel mensen al begonnen. 12 April is de openingstocht en daarmee begint zo’n 
beetje het seizoen 2014. De tocht is al geweest als de Kinkhoorn verschijnt, 
hopelijk was het weer een groot succes. 

Ook dit seizoen staan er weer veel activiteiten op het programma. Een 
aantal bekende activiteiten en gelukkig ook weer nieuwe. Zo organiseerden 
wij op zaterdag 26 april in samenwerking met tuigerij tecwire in Goes een 
bedrijfsbezoek en aansluitend een workshop tuigwerk, onderhoud tuigage en 
splitsen. Ook proberen wij in het voorjaar nog een lezing te organiseren over 
allerlei verzekeringszaken die ons als booteigenaren bezig kunnen houden. We 
proberen zowel een expertisebureau, ESMA expertise uit Amsterdam, als een 
watersportverzekeraar hiervoor naar de haven te krijgen om ons op de hoogte 
te brengen van de ins en outs van de watersportverzekeringen, veel gebruikte 
polisbegrippen, de dekking onder de polis en de schadeafwikkeling. Daarbij zullen 
zij ook een aantal schadegevallen bespreken. 

Een van de vaste hoogtepunten van het seizoen is natuurlijk het clubweekend in 
het eerste weekend van september. Dus noteer maar dat jullie 6 en 7 september 
vrijhouden. De evenementencommissie is vlak na het clubweekend van afgelopen 
jaar alweer bij elkaar geweest om te evalueren en het menu te bespreken van dit 
clubweekend. Het belooft weer een geweldig feest te worden voor de club en een 
grote uitdaging voor de evenementencommissie om ook dit jaar weer een heerlijk 
diner te kunnen uitserveren. Want zeker dat uitserveren aan tafel, zoals afgelopen 
jaar met de mosselen, willen we er ook dit jaar inhouden. 

Afgelopen jaar hebben we voor de eerste keer tijdens het clubweekend een 
tweedehandsbeurs gehouden en dat is goed bevallen. Heel de zaterdagmiddag 
was er aanloop in de tent. Ook dit jaar willen we dit weer gaan organiseren; dus 
weer een goede mogelijkheid om de zolder eens op te ruimen en daar andere 
clubleden blij mee te maken. En wie weet levert het nog wat op. Natuurlijk zullen 
ook de viscommissie, de wedstrijdcommissie en de jeugdcommissie hun bijdrage 
leveren aan het clubweekend.

Het weekend voor dames die graag met hun boot willen leren manoeuvreren op 
de motor is afgelopen jaar voorlopig voor de laatste keer georganiseerd. Onze 
instructrices, Anneke en Anoes, hebben vorig jaar aangegeven dat het voor hen 
de laatste keer was. Erg jammer, maar niets aan te doen. Misschien zijn er wel 
dames die het leuk vinden om met andere dames een weekendje te gaan varen en 
zo het geleerde in praktijk te brengen en van elkaars vaardigheden te leren. Laat 
het ons weten dan zullen wij dit oppakken.

Hoewel het seizoen nog maar net is begonnen zijn we ook al weer bezig met de 
organisatie van de sluitingstocht in het weekend van 27 en 28 september. Na het 
succes van vorig jaar willen we ook dit jaar naar St. Annaland, hopelijk nu met 
beter weer. 

11
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* Ontwerp in- en exterieur
* Projectbegeleiding / advies
* Jachtbetimmeringen in- en exterieur
* Teakdekken nieuw en renovatie
* Renovaties
* Restauraties
* Hout-epoxy bouw

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:
Visserijweg 24, 4486 CX Colijnsplaat
Telefoon 0113-695088
Mobiel: 06-54220630

JACHTZEILMAKERIJ

Dealer van
FURLEX

rolfoksystemen

Cruising en Race zeilen
One Design zeilen
Spinnakers

Nieuwe Kleverskerkseweg 15,  4338 PP Middelburg
T: 0118 65 17 75     F: 0118 65 17 76
E: info@scaldissails.nl     I: www.scaldissails.nl

SCALDIS
SAILS



Samen met Oceanpeople gaan we in het najaar trachten een 1-daagse cursus 
reisvoorbereiding en tochtplanning te organiseren. De datum is nog niet bekend 
maar mocht je belangstelling gewekt zijn dan kan je via daems.bob@skynet.be of 
het havenkantoor je al opgeven.

We zullen jullie via de clubnieuwsbrief, de website en natuurlijk de Kinkhoorn op 
de hoogte houden van de activiteiten die wij organiseren. We hopen van harte 
dat we zoveel mogelijk leden, zowel vissers, motorbootvaarders als zeilers, tegen 
komen bij onze evenementen en hebben jullie ideeën voor evenementen die wij 
zouden kunnen organiseren voor de vereniging laat het ons weten!

AFSChEID VAN TwEE LEDEN VAN DE 
EVENEMENTENCoMMISSIE

Op zaterdag 15 maart was de jaarlijkse medewerkers avond. Alle vrijwilligers van 
de vereniging worden op deze manier bedankt voor hun inzet. Het was ook dit 
jaar weer een erg gezellige avond met een hapje en een drankje en een heerlijk 
diner in het restaurant van de haven. Kees  en zijn bemanning hadden de avond 
prima verzorgd en niemand kwam iets te kort.

Na het diner werden twee leden van de evenementencommissie extra in het 
zonnetje gezet. Brigitte van Raemdonck en Nico Klarenbeek. De laatste was 
helaas verhinderd.
Zij hebben vele jaren (volgens de ingewijden meer dan 30 jaar!!!!) deel uitgemaakt 
van de evenementencommissie en vooral tijdens het clubweekend met veel inzet 

13
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Ervaar de zilte & nautische sfeer
- Gezellig ingerichte 2de verdieping met leestafel en kinderhoek

- Terras met Oosterschelde uitzicht op de 1ste verdieping
- Specialiteit “sliptongetjes”

- Aantrekkelijke geprijsde gerechten “op één bord” 
- Gehele jaar geopend

- Kijk voor openingstijden en informatie op www.yachtclubcolijnsplaat.nl
- Informeer naar de vele mogelijkheden, ook voor uw privé aangelegenheid

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

Jachthavenweg 3 - 4486 CZ – Colijnsplaat - 0113-695806
Kees & Tessa Saaman en bemanning van de Yachtclub
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en enthousiasme veel werk verzet. Maar ook bij de voorbereidingen van het 
clubweekend en andere activiteiten waren zij altijd van de partij en droegen hun 
steentje bij.

De jaren gaan wel een beetje tellen en daarom hebben zij besloten om 
het wat rustiger aan te gaan doen en niet langer lid te blijven van de 
evenementencommissie. Het was geen gemakkelijk besluit, maar wel verstandig 
en begrijpelijk.

De voorzitter van de vereniging bedankte hen hartelijk voor de vele jaren hard 
werken in de vereniging en overhandigde Brigitte (Nico zou zijn cadeau later 
krijgen) een leuk cadeau. Een mooie tas met het logo van de vereniging en een 
fles wijn.  

De vaste leden van de evenementencommissie  zullen ook nog op gepaste wijze 
afscheid nemen van deze twee “oude rotten” en hen bedanken voor al het werk 
dat ze in die 30 jaar verzet hebben. Ze worden getrakteerd op een heerlijk etentje 
aangeboden door de commissieleden. 

Door het vertrek van deze twee leden, zijn er natuurlijk “vacatures” ontstaan 
binnen de evenementencommissie. Dus heb je zin om actief te zijn binnen 
de vereniging en vind je het leuk om bijvoorbeeld het Clubweekend mee te 
organiseren? Het is hard werken, maar hartstikke leuk!

Meld je aan bij Bob Daems: daems.bob@skynet.be

VAN DE JEUGDCoMMISSIE

Voor de kinderen zijn er ook dit jaar weer de zeillessen in de optimist. Deze vinden 
op zondagochtend plaats in Colijnsplaat. Wij starten om tien uur en 
eindigen omstreeks het middaguur.

Zondag  30  maart zwembadles (Goes)
Zondag  6  april
Zondag  13  april
Zondag  11  mei
Zondag  18  mei
Zondag  25  mei
Zondag  1 juni

Zaterdag 24 mei
Voor de oudere jeugd is er het kielbootzeilen 
op het Veerse meer. Een dagje zeilen met 
leeftijdsgenoten in een sportieve boot is echt 
de max!
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H.P. Assurantiën & Financieringen B.V. 

 
Uw plezierjacht verzekeren of financieren? 

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/watersport.html  
 

www.dekleinedeugniet.info

U bent van harte uitgenodigd voor de komende 
Algemene Ledenvergadering op zaterdag 10 mei. 

Aanvang 10.30 uur in de admiraalskamer van de Yachtclub.
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13,14 en 15 juni familieweekend
Het familieweekend staat open voor iedereen. Ook zij die betrokken zijn bij de 
voorjaarsopleidingen zijn van harte welkom. Natuurlijk worden de kinderen de 
helden van een echt indianenverhaal.

Zondag 31 augustus
Op een bepaald ogenblik wil je wat meer de finesses van het zeilen in een 
optimist onder de knie krijgen. Daarvoor is er de Clinic. Externe lesgevers stillen 
je honger tussen 10.00 en 13.00 uur. Nadien praten wij bij in de Admiraalskamer 
bij een kom lekkere warme soep.

6 en 7 september
tijdens het clubweekend krijgt ook de jeugd een gevarieerd programma 
voorgeschoteld. 

ten slotte is er de Deltacombi. Dit is de regionale wedstrijdcyclus voor de 
gedreven jeugdzeiler. 

14 september
Kinderen die willen deelnemen krijgen een voormiddag extra training.

21 september
De Deltacombi vanuit Colijnsplaat. Samen met de 
wedstrijdcommissie en heel wat vrijwilligers uit de 
vereniging organiseren wij de ‘etappe Colijnsplaat’. 

Meer info over het jeugdzeilen vind je op clubwebsite en 
in de nieuwsbrief.
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GooFy’S 2013-2014

Zaterdag 5 april werd de laatste van de Goofy’s winterwedstrijden gevaren. Een 
zeildag met prachtig weer. Deze winter hebben we minder harde wind gehad 
dan bij de vorige edities. We hadden een paar keer het geluk dat, in een week 
met veel wind, het net op zaterdag wat minder hard woei zodat er prima gevaren 
kon worden. Bij de eerste wedstrijd op 5 oktober viel de wind zelfs helemaal weg 
zodat iedereen voor anker ging en er een algemene herstart plaatsvond. 

Maar we kunnen weer terugkijken op een geslaagd Goofy seizoen met dank aan 
de Goofen voor het steeds weer uitzetten van een geschikte wedstrijdbaan, het 
bemannen van de start- en finish-auto en het berekenen van de einduitslagen. 
Daarnaast was er altijd een gastvrije ontvangst in de Yachtclub met door de 
vereniging aangeboden borrelhapjes. Al met al een reden om volgend seizoen 
allemaal weer van de partij te zijn.

Hieronder de einduitslagen, waarbij de eerste  boten genoemd zijn. Voor de 
volledige lijsten kunt u kijken op www.wsvnb.nl.

Noteer alvast in de agenda:
zaterdag 4 oktober – Eerste Goofy’s (huisdieren deze keer toegestaan)
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oNGEMETEN <10 M oNGEMETEN >10 M IRC 1

1. ZIGZAG 2 1. ANDIAMO 1. BAtELEuR

2. MAtCHBOX 2. OLYMPIX 2. StORtEMELK

3. WINDHAPPER 3. FAMOuS GuLL 2 3. AZAWAKH

  

oRC 1 IRC 2 – 4 oRC 2 – 4

1. BAtELEuR 1. A BOEN 1. VINDIO

2. StORtEMELK 2. PRINCE DE PEtARQ 2. A BOEN

3. BARCAROLLE 2 3. PINtA 92 3. ELYXIR

Meld u aan voor de nieuwsbrief op www.wsvnb.nl
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T: (0113) 27 15 00
F:  (0113) 27 10 77
E:  info@jumbo-offset.nl
W: www.jumbo-offset.nl

Livingstoneweg 5b
4462 GL Goes

Wij zetten alle zeilen bij...

Huisstijlen
Handelsdrukwerk
Reclamedrukwerk
Familiedrukwerk
Posters & affiches
Folders & brochures
Mailingen (postklaar)

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

Hier had uw AdVERTENTIE
kunnen staan

Informatie op
het havenkantoor

tel. 0113-695762
of e-mail

havenkantoor@wsvnb.nl



DELTAwEEk 2014

Van 27 juni tot en met 6 juli staat alweer de 44e editie van het prachtige 
zeilevenement de Deltaweek voor de deur. Vanaf de start in 1970 is onze 
vereniging innig verbonden aan de Deltaweek en dat willen we ook lange tijd 
blijven doen. 

Een lange historie...
De oorsprong van het gevarieerde wedstrijdprogramma van de Deltaweek ligt 
in de voorgeschiedenis van de race. De eerste Deltaweek in 1970 was 
namelijk een samenstelling van allerlei verschillende wedstrijden in en rondom 
Zeeland, zoals de Zeelandwedstrijden en de Veronicarace. In haar hoogtijdagen 
had de Deltaweek zo’n 400 deelnemers; van toerzeilers tot doorgewinterde 
wedstrijdzeilers en van Zeeuwen tot Belgen, Duitsers en Engelsen.

Vakantie vieren…
Al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw luiden de Zeelandwedstrijden 
het begin in van de zomervakantie, die de leden van de Koninklijke Roei- en 
Zeilvereniging de Maas jaarlijks genieten. Op vrijdag voeren ze vanuit Rotterdam 
naar de Oosterschelde tijdens de aanbrengrace en op zaterdag en zondag 
verzeilden ze de Zeelandwedstrijden. 

…en ruige races varen
De eerste editie van de Veronicarace was een driedaagse wedstrijd van 
Colijnsplaat naar de Veronica. Het schip van de gelijknamige piratenzender lag in 
de jaren zeventig nog voor de kust van Noordwijk. Soms moesten de deelnemers 
keihard bikkelen om de golven te trotseren, andere keren was er nauwelijks 
genoeg wind om tegen de stroom op te boksen. 
In 1992 (toen het Veronica schip al niet meer bestond) trok de wind zo hard aan 
tijdens het aandewindse rak naar “Westhinder”, dat menig team de beukende 
golven de rug toekeerde. uiteindelijk finishten er slechts twee boten. De 
voordekker van het winnende schip, de Foxy, moest vlak voor het einde van de 
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DELTAWEEK 2014 

Van 27 j uni  tot en met 6 j ul i  staat al weer  de 44e edi ti e van het pr achti ge zei l evenement de 
Del taweek voor  de deur . Vanaf de star t i n 1970 i s onze ver eni gi ng i nni g ver bonden aan de 
Del taweek en dat wi l l en we ook l ange ti j d bl i j ven doen.  

Een lange  h istor ie . . .  

De oor spr ong van het gevar i eer de wedstr i j dpr ogr amma van de Del taweek l i gt  
i n de voor geschi edeni s van de r ace. De eer ste Del taweek i n 1970 was namel i j k een 
samenstel l i ng van al l er l ei  ver schi l l ende wedstr i j den i n en r ondom Zeel and, zoal s de 
Zeel andwedstr i j den en de Ver oni car ace. I n haar  hoogti j dagen had de Del taweek zo'n 400 
deel nemer s; van toer zei l er s tot door gewi nter de wedstr i j dzei l er s en van Zeeuwen tot Bel gen, 
Dui tser s en Engel sen. 

 
 

 

 
Vakantie  vie ren… 
Al  si nds de j ar en der ti g van de vor i ge eeuw l ui den de Zeel andwedstr i j den het begi n i n van de 
zomer vakanti e, di e de l eden van de Koni nkl i j ke Roei -  en Zei l ver eni gi ng de Maas j aar l i j ks 
geni eten. Op vr i j dag voer en ze vanui t Rotter dam naar  de Ooster schel de ti j dens de 
aanbr engr ace en op zater dag en zondag ver zei l den ze de Zeel andwedstr i j den.  
 

…en ru ige  races varen 
De eer ste edi ti e van de Ver oni car ace was 
een dr i edaagse wedstr i j d van Col i j nspl aat 
naar  de Ver oni ca. Het schi p van de 
gel i j knami ge pi r atenzender  l ag i n de j ar en 
zeventi g nog voor  de kust van Noor dwi j k. 
Soms moesten de deel nemer s kei har d 
bi kkel en om de gol ven te tr otser en, ander e 
ker en was er  nauwel i j ks genoeg wi nd om 
tegen de str oom op te boksen.  
 
I n 1992 ( toen het Ver oni ca schi p al  ni et 

meer  bestond)  tr ok de wi nd zo har d aan ti j dens het aandewi ndse r ak naar  "Westhi nder ", dat 
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slopende race nog de mast in om het spinnakerval los te snijden. Het betreffende 
bemanningslid, Piet van Nieuwenhuijzen, is vandaag de dag 
voordekker bij het winnende America’s 
Cup team Oracle.

De Veronicarace wordt, weliswaar in 
aangepaste vorm, nog steeds verzeild in 
het tweede weekend van de Deltaweek. 
tegenwoordig is het een dagwedstrijd op 
de Noordzee vanaf de Roompot.

De oorsprong is nog steeds zichtbaar in 
de huidige opzet, de Deltaweek wordt door 
veel van de oorspronkelijke verenigingen 
met veel inzet en enthousiasme georganiseerd, dat verleden wordt ook 
gekoesterd. We moeten ook constateren dat o.a. het vakantiegedrag van de 
meeste zeilende families in de afgelopen jaren flink is veranderd en ook de 
beschikbare tijd van de wedstrijdcrews is veelal minder, daar moet de Deltaweek 
ook in mee veranderen! Mede daarom heeft het bestuur van de Deltaweek 
dit jaar een aantal veranderingen aangebracht om enerzijds de deelname 
voor de doordeweekse dagen te verhogen en anderzijds de twee weekenden 
aantrekkelijk te maken voor de top wedstrijdzeilers in de gemeten klassen als 
ook families en vriendencrews in de ongemeten klasse. 

Veranderingen dit jaar - Grevelingen en Veronicarace
De grootste verandering is dat dit jaar de Deltaweek midweeks twee dagen 
plaatsvindt op de Grevelingen. Daarmee wordt de Deltaweek meer een 

wedstrijd in de hele Zeeuwse 
delta. Zo biedt de Deltaweek 
de traditionele deelnemers een 
interessant nieuw wedstrijdwater 
aan; bovendien voelen de 
zeilers op de Grevelingen zich 
hopelijk ook aangetrokken 
tot een paar ongedwongen 
wedstrijden op hun eigen 
water. Een leuk extraatje is 
dat deelnemende jachten een 
gratis overnachtingsvoucher 
krijgen voor elke wedstrijd die 
ze varen in 1 van deze drie 

havens; Jachthaven Wemeldinge, Jachthaven Bruinisse of Marina Port Zelande, 
te gebruiken in het seizoen 2014.
 
Voor ons in Colijnsplaat verandert er ook het een en ander, wij denken en hopen ten 
goede; de eerder genoemde Veronicarace willen we beter op de agenda hebben 

DELTAWEEK 2014 

Van 27 j uni  tot en met 6 j ul i  staat al weer  de 44e edi ti e van het pr achti ge zei l evenement de 

Del taweek voor  de deur . Vanaf de star t i n 1970 i s onze ver eni gi ng i nni g ver bonden aan de 

Del taweek en dat wi l l en we ook l ange ti j d bl i j ven doen.  

Een lange  h istor ie . . .  

De oor spr ong van het gevar i eer de wedstr i j dpr ogr amma van de Del taweek l i gt  

i n de voor geschi edeni s van de r ace. De eer ste Del taweek i n 1970 was namel i j k een 

samenstel l i ng van al l er l ei  ver schi l l ende wedstr i j den i n en r ondom Zeel and, zoal s de 

Zeel andwedstr i j den en de Ver oni car ace. I n haar  hoogti j dagen had de Del taweek zo'n 400 

deel nemer s; van toer zei l er s tot door gewi nter de wedstr i j dzei l er s en van Zeeuwen tot Bel gen, 

Dui tser s en Engel sen. 

 
 

 

 
Vakantie  vie ren… 

Al  si nds de j ar en der ti g van de vor i ge eeuw l ui den de Zeel andwedstr i j den het begi n i n van de 

zomer vakanti e, di e de l eden van de Koni nkl i j ke Roei -  en Zei l ver eni gi ng de Maas j aar l i j ks 

geni eten. Op vr i j dag voer en ze vanui t Rotter dam naar  de Ooster schel de ti j dens de 

aanbr engr ace en op zater dag en zondag ver zei l den ze de Zeel andwedstr i j den.  

 
…en ru ige  races varen 

De eer ste edi ti e van de Ver oni car ace was 

een dr i edaagse wedstr i j d van Col i j nspl aat 

naar  de Ver oni ca. Het schi p van de 

gel i j knami ge pi r atenzender  l ag i n de j ar en 

zeventi g nog voor  de kust van Noor dwi j k. 

Soms moesten de deel nemer s kei har d 

bi kkel en om de gol ven te tr otser en, ander e 

ker en was er  nauwel i j ks genoeg wi nd om 

tegen de str oom op te boksen.  

 
I n 1992 ( toen het Ver oni ca schi p al  ni et 

meer  bestond)  tr ok de wi nd zo har d aan ti j dens het aandewi ndse r ak naar  "Westhi nder ", dat 

meni g team de beukende gol ven de r ug toekeer de. Ui tei ndel i j k fi ni shten er  sl echts twee boten. 
De voor dekker  van het wi nnende schi p, de Foxy, moest vl ak voor  het ei nde van de sl opende 
r ace nog de mast i n om het spi nnaker val  l os te sni j den. Het betr effende bemanni ngsl i d, P i et 
van Ni euwenhui j zen, i s vandaag de dag voor dekker  bi j  het wi nnende Amer i ca's Cup team 
Or acl e. 

De Ver oni car ace wor dt, wel i swaar  i n aangepaste vor m, nog steeds ver zei l d i n het tweede 
weekend van de Del taweek. Tegenwoor di g i s het een dagwedstr i j d op de Noor dzee vanaf de 
Roompot. 

De oor spr ong i s nog steeds zi chtbaar  i n de hui di ge opzet, de Del taweek wor dt door  veel  van de 
oor spr onkel i j ke ver eni gi ngen met veel  i nzet en enthousi asme geor gani seer d, dat ver l eden 
wor dt ook gekoester d. We moeten ook constater en dat o.a. het vakanti egedr ag van de meeste 
zei l ende fami l i es i n de afgel open j ar en fl i nk i s ver ander d en ook de beschi kbar e ti j d van de 
wedstr i j dcr ews i s veel al  mi nder , daar  moet de Del taweek ook i n mee ver ander en! Mede 
daar om heeft het bestuur  van de Del taweek di t j aar  een aantal  ver ander i ngen aangebr acht om 
ener zi j ds de deel name voor  de door deweekse dagen te ver hogen en ander zi j ds de twee 
weekenden aantr ekkel i j k te maken voor  de top wedstr i j dzei l er s i n de gemeten kl assen al s ook 
fami l i es en vr i endencr ews i n de ongemeten kl asse.  

Verander ingen dit jaar  -  G reve lingen en Veron icarace  

De gr ootste ver ander i ng i s dat di t j aar  de Del taweek mi dweeks twee dagen pl aatsvi ndt op de 
Gr evel i ngen. Daar mee wor dt de Del taweek meer  een wedstr i j d i n de hel e Zeeuwse del ta. Zo 
bi edt de Del taweek de tr adi ti onel e deel nemer s een i nter essant ni euw wedstr i j dwater  aan; 
bovendi en voel en de zei l er s op de Gr evel i ngen zi ch hopel i j k ook aangetr okken tot een paar  
ongedwongen wedstr i j den op hun ei gen water . Een l euk extr aatj e i s dat deel nemende j achten 
een gr ati s over nachti ngsvoucher  kr i j gen voor  el ke wedstr i j d di e ze var en i n 1 van deze dr i e 
havens; Jachthaven Wemel di nge, Jachthaven Br ui ni sse of Mar i na Por t Zel ande, te gebr ui ken 
i n het sei zoen 2014. 

 

 

Voor  ons i n Col i j nspl aat ver ander t er  ook het een en ander , wi j  denken en hopen ten goede; de 
eer der  genoemde Ver oni car ace wi l l en we beter  op de agenda hebben van de zei l er s. Daar om 
ver hui st deze r ace van de vr i j dag naar  de zater dag, wat weer  een dag vr i j  scheel t voor  de 
bemanni ng. Ook komt de Ver oni car ace op de ster k i n popul ar i tei t gr oei ende Shor t Handed 
kal ender , en tel t daar om ook mee voor  het kampi oenschap i n deze SH kl asse. Ook zul l en we 
kr i ti sch ki j ken naar  de gewenste l engte van de r ace, een combi nati e van ui tdagi ng en pl ezi er  
staat hi er  voor op. Op zondag wor den er  weer  op de Ooster schel de mooi e up- down wi nd 
wedstr i j den gevar en en zowel  de zater dag al s de zondag tel l en mee voor  het nati onal e ORC 
Cl ub Kampi oenschap. Natuur l i j k mag ook pl ezi er  op de wal  ni et ontbr eken en zal  i n en om de 
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van de zeilers. Daarom verhuist deze race van de vrijdag naar de zaterdag, wat 
weer een dag vrij scheelt voor de bemanning. Ook komt de Veronicarace op de 
sterk in populariteit groeiende Short Handed kalender, en telt daarom ook mee 
voor het kampioenschap in deze SH klasse. Ook zullen we kritisch kijken naar 
de gewenste lengte van de race, een combinatie van uitdaging en plezier staat 
hier voorop. Op zondag worden er weer op de Oosterschelde mooie up-down 
wind wedstrijden gevaren en zowel de zaterdag als de zondag tellen mee voor 
het nationale ORC Club Kampioenschap. Natuurlijk mag ook plezier op de wal 
niet ontbreken en zal in en om de Yachtclub een mooi en gezellig programma 
worden neergezet. Voor meer achtergrond en informatie verwijzen u graag naar 
de website www.deltaweek.nl

wat kunt u doen voor de Deltaweek?
Natuurlijk, om te beginnen, meedoen! We spreken uit ervaring dat wedstrijdzeilen 
op elk niveau niet alleen geweldig leuk en gezellig is maar het maakt je ook een 
betere zeiler! Iedereen die wedstrijd zeilt, probeert het maximale uit zijn of haar 
boot te halen, iets waartoe je bij het recreatief varen minder snel geneigd bent. 
Dus doe mee met je eigen boot of anders is er meestal wel crew tekort op andere 
boten.

we zoeken ook vrijwilligers, mensen die het bestuur en de vereniging helpen 
om alles op het water en op de wal in goede banen te laten leiden. Meld je 
aan bij Lida Buytink of willem Johannesma, er is bijna altijd wel wat te doen.
 
Last but not least, de Deltaweek is een mooie affiche voor menig bedrijf(je) 
om zich hieraan te verbinden. Die zijn allemaal welkom want zonder de 
inbreng van sponsors en adverteerders kan een mooi evenement 
als de Deltaweek eenvoudigweg geen 
doorgang vinden. 
Kijk daarom om 
u heen, wilt u 
zelf sponsoren of 
weet u iemand die 
geïnteresseerd is 
als sponsor, laat 
het ons weten. 
u kunt ons al als 
Vriend van de 
Deltaweek steunen 
vanaf 100 EuR, dus 
laagdrempelig! 

Yachtcl ub een mooi  en gezel l i g pr ogr amma wor den neer gezet. Voor  meer  achter gr ond en 

i nfor mati e ver wi j zen u gr aag naar  de websi te www.del taweek.nl  

Wat kunt u  doen voor de  De ltaweek?  

Natuur l i j k, om te begi nnen, meedoen! We spr eken ui t er var i ng dat wedstr i j dzei l en, op el k 

ni veau ni et al l een gewel di g l euk en gezel l i g i s maar  het maakt j e ook een beter e zei l er ! 

I eder een di e wedstr i j d zei l t,  pr obeer t het maxi mal e ui t zi j n of haar  boot te hal en, i ets 

waar toe j e bi j  het r ecr eati ef var en mi nder  snel  genei gd bent. Dus doe mee met j e ei gen boot 

of ander s i s er  meestal  wel  cr ew tekor t op ander e boten. 

We zoeken ook vr i j wi l l i ger s, mensen di e het bestuur  en de ver eni gi ng hel pen om al l es op het 

water  en op de wal  i n goede banen te l aten l ei den. Mel d j e aan bi j  Li da Buyti nk of Wi l l em 

Johannesma, er  i s bi j na al ti j d wel  wat te doen.  

Last but not l east, de Del taweek i s een mooi e affi che voor  meni g bedr i j f( j e)  om zi ch hi er aan 

te ver bi nden. Di e zi j n al l emaal  wel kom want zonder  de i nbr eng van sponsor s en 

adver teer der s kan een mooi  evenement al s de Del taweek eenvoudi gweg geen door gang vi nden. 

Ki j k daar om om u heen, wi l t u zel f sponsor en of weet u i emand di e geï nter esseer d i s al s 

sponsor , l aat het ons weten. U kunt ons al  al s Vr i end van de Del taweek steunen vanaf 100 

EUR, dus l aagdr empel i g!  
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32STE BokkERIJDERS-RACE / 
-ToERToChT  29 MEI - 1 JUNI 2014 

Een traditie.... de Bokkerijders-Race / -toertocht ... 
altijd met Hemelvaart en bijna altijd naar de overkant.... naar Engeland.
 
DE BokkERIJDERS-RACE

Altijd spannend, maar ook vermoeiend.

De Bokkerijders-Race is dus voor de snellere zeilboten en de deelnemers die 
graag fanatiek zeilen.
 
DE BokkERIJDERS-ToERToChT

De Bokkerijders -toertocht is voor de zeilers die wat langzamere boten hebben 
en/of die het wat rustiger aan willen doen. 
Zij willen graag meedoen maar het moet niet zo gehaast.

Iedere deelnemer kan dus kiezen of hij/zij zich aanmeldt voor de race of de tocht.

Natuurlijk blijft de gezelligheid hoog in het vaandel staan.
Zo zullen wij vrijdagavond allemaal samen dineren in een haven aan de Engelse 
oostkust of bij slecht weer.... aan het vaste land misschien wel in Antwerpen.
 
PRoGRAMMA 2014
 
woensdag 28 mei om 20.00 uur
Briefing....weersvoorspelling....routebespreking en uitdelen van de goody bag 
waaronder voor ieder bemanningslid de befaamde Bokkerijders polo in de 
Yachtclub van Colijnsplaat.
 
Donderdag 29 mei
Start voor iedereen....in alle vroegte.
 
Vrijdag 30 mei 
‘s Avonds gezamenlijk diner met verloting van de prijzentafel onder alle 
deelnemers. 
 
Zaterdag 31 mei 
‘s Morgens  re-start.
 
Zondag 1 juni
Finish.
In de late namiddag, in de Yachtclub van Colijnsplaat, uitreiking van de 
Bokkerijderswisselbeker onder het genot van een borreltje.
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Iedereen is van harte welkom om deel te nemen. We verheugen ons op vele oude 
en nieuwe Bokkerijders. 
 
Hoe meer, hoe beter.... en ook al hebben we niet elk jaar Engeland bereikt, we 
hebben altijd veel plezier gehad.

Voor de winnaar van de Bokkerijders-Race is er de bekende wisselbeker en voor 
alle deelnemers een klein aandenken en een mooie prijzentafel die verloot wordt 
onder de deelnemers.

Fair winds en tot Bokkerijders 2014

Aanspreekpunt voor de Regatta en toertocht  
 
Bob Daems / SY Con Spirito
Norbert Burkerd / SY Reise Reise

VEILIGhEIDSBUFFER BIJ DE oESTERDAM

wegrestaurants

‘Door de aanleg van de stormvloedkering is de Oosterschelde uit balans geraakt’ 
aldus  Rijkswaterstaat, de provincie Zeeland en Natuurmonumenten’.
‘Het binnenstromende water is nog wel krachtig genoeg om zand van de 
zandplaten af te spoelen, maar heeft onvoldoende kracht om nieuw zand op de 
platen te zetten. Zo verdwijnen alle zandplaten in de Oosterschelde langzaam 
onder water.’ Dit proces heet zandhonger. ’Hierdoor verdwijnt één van de 
belangrijkste “wegrestaurants” van Europa. 
Honderdduizenden vogels die jaarlijks heen en weer trekken tussen West-Afrika 
en het noorden, verliezen hun essentiële tussenstop. Die is onmisbaar om hun 
reserves aan te vullen op hun barre tocht. ’Ook zeehonden zien hun rust- en 
zoogplaatsen onder water verdwijnen, aldus de partijen. ‘Daarnaast heeft het 
verdrinken van de zandplaten invloed op de veiligheid. Zonder deze platen lijden 
de dijken in de toekomst steeds meer onder de directe golfslag. De buffer remt 
de golfaanval op de dam’.
Voor de veiligheidsbuffer – ongeveer tweehonderd voetbalvelden groot- is de 
afgelopen maanden 500.000 kuub zand uit een geul in de Oosterschelde op de 
oude platen voor de Oesterdam gestort. “Dat kost 3,5 miljoen euro”, vertelt Van 
den Boom van Natuurmonumenten. “Maar door de buffer kan het onderhoud aan 
de Oesterdam zo’n 25 jaar worden uitgesteld en dat levert ook 3,5 miljoen euro 
op”. De buffer heeft volgens Natuurmonumenten over zeventien tot vijfentwintig 
nieuw zand nodig.
Zonder dit project zou de Oosterschelde volgens Van den Boom aan het eind 
van deze eeuw een grote badkuip zijn. “Zonder zeehonden en vogels”. Het 
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project heeft wel impact op het onderwatermilieu, vertelt hij. “Er is natuurlijk 
zand opgezogen, verplaatst en gesuppleerd. Daardoor is de buffer eerst een 
dode vlakte. Maar we hebben eerder al kleine experimenten gedaan in de 
Oosterschelde en daaruit is gebleken dat het leven op de platen na vier jaar weer 
hetzelfde zijn.

Proef

Dit project is een proef. Het is denkbaar dat het vaker zal worden gebruikt, aldus 
Van den Boom. “De Roggenplaat is de grootste en voor de natuur belangrijkste 
zandplaat in de Oosterschelde. Daar zouden wij graag een vervolg geven aan dit 
project, omdat hier de komende tien jaar ook al minder vogels komen. Als hier 
niets gebeurt, is dat funest voor zo’n tienduizend vogels”.
De drie partijen bekijken of ze geld bij elkaar kunnen brengen voor een buffer 
bij de Roggenplaat. “Het liefst willen we alle zandplaten in de Oosterschelde 
behouden. Daarvoor zouden we dit project iedere twintig jaar moeten uitvoeren”. 
Door de experimenten heeft Natuurmonumenten er vertrouwen in dat de 
veiligheidsbuffer bij de Oesterdam ook in de toekomst succesvol blijkt. “We 
staan te springen om onze tanden in de Roggenplaat te zetten.

Bron: Bevelandse Bode 29 januari 2014

Foto: beeldenbank, Laat Zeeland Zien / Ben Seelt
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IMPRESSIE oPENINGSToChT NAAR BURGhSLUIS oP 12 APRIL
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VERhAAL VAN EEN BooTNAAM 

Als je de trap naar de E-steiger afdaalt liggen onder 
jou de veertien bootjes van de Optimistenvloot. 
Deze bootjes, waarin onze kinderen leerden en 
leren zeilen, hebben alle een naam. 

Aan de linkerzijde ligt een klein ponton met de 
boten voor de oudste groep. Hier hebben heel 
wat kinderen een eigen boot en dus zijn er voor 
deze groep maar drie clubboten ter beschikking. 
De Olau Line en Flipper zijn oudere boten, voorzien 
van een nieuw tuig. De eerste dankt zijn naam aan de scheepsrederij die de 
verbinding tussen Vlissingen en Engeland verzorgde, de tweede aan de gekende 
dolfijn uit de jaren ‘60. Daarnaast is er ook het Jubeltje, een wedstrijdoptimist 
wiens naam verwijst naar het 20 jarig bestaan van het jeugdzeilen enige jaren 
terug. Deze drie boten zijn behoorlijk snel en stellen de kinderen in staat om aan 
wedstrijden, zoals de Deltacombi, deel te nemen.

Op het pontoncomplex rechts van de trap vind je de meeste clubboten. Direct 
vallen de fel gekleurde Optimisten van de middengroep op. Deze ‘Bleu Dragons’  
zijn opleidingsboten vervaardigd van polyethyleen. Ze zijn zeer robuust, licht 
en onzinkbaar. De namen zijn gekozen in functie van hun kleur. Zeesmurf voor 
de blauwe, Mandarijn voor de oranje, Zandstorm voor de gele, Vuurvlieg voor 
de rode, Waterspruit voor de groene en Suikerspin voor de roze. Deze laatste 
is overigens één van de weinige roze Dragons die door de producent gemaakt 
werden. Al deze boten hebben een eenvoudig tuig met witte zeilen. Zij kwamen 
enige jaren terug bij de vereniging ter vervanging van een reeks oudere boten, 
die door hun diversiteit een complex onderhoudsschema veroorzaakten. Door te 
kiezen voor een standaard lesboot is het onderhoud vereenvoudigd, iets wat ook 
de veiligheid in de hand werkt.

Drie, Vier en Vijf zijn zware polyester boten die voorzien zijn van vlakke gekleurde 
zeilen voor de kleinste kinderen. Zij zijn de laatste boten 

van de vorige vloot en danken hun naam 
aan het volgnummer dat zij indertijd 
kregen. Deze boten zijn rustige zeilers 
waarin menig kind zijn eerste kruisrak 
vaart. De kleinsten hebben ook nog 
de beschikking over  twee witte  ‘Bleu 
Dragons’: Sneeuwvlokje en Zoutvaatje. 
Ook deze hebben gekleurde zeilen, zodat 
de Optimisten van de  kleinsten goed te 
onderscheiden zijn op het water.

Jan in de sneeuw met een

lading nieuwe optimisten

De ‘Bleu Dragons’ op een rij
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oP BEZoEk BIJ EEN EChTE ZEEMAN

Per 1 april heeft weer een aantal 
nieuwe leden een ligplaats toegewezen 
gekregen in onze haven en daarom tijd 
om eens een bezoekje te brengen bij 
een van hen en wel bij Ko Huissen.
Al snel bleek dat ik bij een echte zeeman 
was beland. Half maart, zalig in de zon 
zittend met een beker koffie en koek 
stak Ko van wal.

De liefde voor het water kreeg hij al jong 
want in de open zeilboot van zijn ouders 

leerde hij als vijftienjarige zeilen.
Hij ging studeren aan de Zeevaartschool en startte zijn carrière bij Ned Lloyd als 
stuurman.

Hij zei:”Wist je dat een stuurman niet stuurt? Dat doet de roerganger en de 
stuurman navigeert.” Ik wist dat niet.

Zijn vrouw Jolanda (onthoudt haar naam) voer drie jaar heerlijk met hem mee en 
dat bezorgde hen de liefde voor het reizen en trekken.
toen er kinderen kwamen besloot hij aan de wal te gaan werken en kwam terecht 
bij het kolenoverslagbedrijf “OVEt” in  de haven van Vlissingen waar hij al 25 jaar 
werkzaam is.
Zijn hart lag bij het loodswezen maar dat is er net niet van gekomen.

De kinderen groeiden op en om ze vertrouwd en enthousiast voor het water te 
maken huurden zij nu weer eens een surfplank en dan weer een open zeilbootje 
om veilig en genoeglijk op het Veerse Meer te genieten.
Met de koop van een Daimio 700 werd 10 jaar geleden de start gemaakt met 
”zeilen”. 
Ze zochten een jachthaven aan stilstaand water, beschermd en betrekkelijk veilig. 
Het werd Bruinisse aan de Grevelingen.
Met zoonlief had hij bedacht dat af en toe de boot verhuren misschien wel een 
aantrekkelijk plan was. Maar ja, wat doe je als de zon schijnt, er een gunstige 
wind staat en de boot is verhuurd? Daar hadden zij een oplossing voor want ze 
besloten niet een ….. maar twee boten te kopen! Zo gezegd, zo gedaan.
Het was leuk geprobeerd maar er is niet veel van terecht gekomen.
Na vijf jaar verkasten ze naar Wemeldinge omdat de afstand Kapelle-Bruinisse 
hen begon op te breken. Er werd een nieuw schip gekocht een Dehler 31. De 
bootnaam werd “La donja”. Leg daar de naam van zijn vrouw maar eens onder?
Met dit schip genieten ze enorm. Ze maakten o.a. zeiltochten naar Normandië en 
de Wadden.



30

Zomer 2013 lieten zij zich inschrijven in onze haven omdat een ligplaats hier 
financieel aantrekkelijk is en je tevens lid bent van de vereniging. Ze hebben zich 
al laten inschrijven voor de openingstocht op 12 april naar Burghsluis. (Als u dit 
leest is deze al gevaren).
Vanaf 1 april kunt u ze vinden op Steiger C.
tijdens mijn bezoek was Jolanda niet thuis maar ze liet Ko beloven te vertellen dat 
het financiële voordeel en lidmaatschap van de vereniging niet de enige redenen 
zijn om naar Colijnsplaat te komen maar dat zij de houten steigers zo ontzettend 
mooi vindt.
Ik kan dat alleen maar onderschrijven.

Wij heten alle nieuwe leden hartelijk welkom in onze haven.

tilly van der Linden

VooR U GELEZEN

Tekort aan radioroepnamen

Om een tekort aan radioroepnamen in de toekomst te voorkomen, is het 
noodzakelijk dat u uw registratie intrekt op het moment dat u geen gebruik meer 
maakt van maritieme frequentieruimte. Heeft u geen marifoon of portofoon aan 
boord? trek dan uw registratie in. Op deze manier komt de radioroepnaam weer 
beschikbaar voor nieuwe aanvragers.

De snelste en meest gemakkelijke manier om uw registratie te wijzigen of in te 
trekken, is via het gebruikersregister op
www.agentschaptelecom.nl.

“MET DE kLoTEN VooR
hET BLok ZITTEN”

Gekke uitdrukking, nietwaar? Dat komt zo.
Op oude zeilschepen (platbodems enz.) zit het 
grootzeil met touwen rond de mast vast.

Die touwen hebben houten balletjes om ze bij het 
hijsen en strijken van het zeil makkelijker langs 
de mast te laten glijden. Die balletjes heten om 
begrijpelijke redenen kloten. Het hijsen gaat via een 
katrol bovenin de mast; dat is het blok. Als je met de 
kloten voor het blok zit, kun je dus niet verder en zit 
je vast in je postie…
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oNDERSTEBoVEN
Michelle Blaauw – KNRM

De beroepsvaart wordt soms op navrante wijze geconfronteerd met de beperkingen 
van de gebruikte schepen. Moeilijk manoeuvreerbaar zijn, de bocht te krap 
genomen, er is weinig voor nodig om te stranden of zelfs te kapseizen. Weinig 
water in de Rijn en voor je het weet kom je drie weken later op je bestemming 
aan. Dan maar hopen dat je lading daar tegen kan en dat we worden behoed voor 
een milieuramp.

Lig-zitten en zit-liggen
Hebt u er wel eens over nagedacht wat er gebeurt als úw schip zou vastlopen of 
liggend op een zandbankje moet wachten op hoog water om uw reis te kunnen 
vervolgen? Weet u wat er op de loop gaat als u platgeslagen zou worden of zelfs 
ondersteboven zou komen te liggen? Er zijn boeiende verhalen over opgetekend. 
Heel dichtbij door Jaap Kiers (in zijn boekje Bekentenissen van een zeezeiler), 
die met zijn Faya Lobi en een jong gezin lig-zittend (zijn vrouw zit-liggend) hoog 
water afwacht op een bankje bij Borkum. Verder weg door Miles Smeeton, die 
in zijn boek Eenmaal is genoeg de koprol van zijn zeiljacht Suhaili beschrijft. 
Merkwaardig genoeg overleeft de hele bemanning dit avontuur, inclusief de kat. 
De poederdoos van mevrouw zit vastgeklemd tussen de spanten en de huid van 
het schip.

En bij u?
Kijkt u voor de aardigheid eens rond bij u aan boord en stelt u zich voor dat 
de zwaartekracht van de andere kant komt. Wat blijft op zijn plaats, waar 
gaan de accu’s heen? Vliegen de conservenblikken door de kajuit? Denk eens 
ondersteboven en pak uw gereedschapskist. Er zullen misschien wel heel wat 
uurtjes gemoeid zijn met zorgen dat de boel een beetje behoorlijk gestouwd staat.

Reddingboot kapseist
Bij de KNRM zullen we niet gauw vergeten wat de Amelander reddingboot Anna 
Margaretha overkwam bij een reddingpoging in een vliegende Noordwester storm 
op 1 november 2006. De bemanning moest voor een tweede keer een tros zien 
over te gooien en had wat materiaal verspeeld. De reservespullen zaten in een 
bank in het stuurhuis. Een kapseis met open stuurhuisdeur legde de prioriteiten 
even anders. De bemanning kon gelukkig het vege lijf redden en kwam er af met 
wat schrammen en veel schrik. Alles was van zijn plaats. De bemanning grapte 
dat het zinnig zou zijn om stroeve strips op het plafond van het stuurhuis aan 
te brengen. Het was een wonder dat er niet veel meer is misgegaan, maar onze 
redders hebben misschien toch een beschermengeltje op hun schouder…
Er is aan de hele vloot wel het nodige aangepast om te zorgen dat er minder aan 
de haal gaat, mocht het ooit nog eens gebeuren. In de kajuitbanken staan de 
opgeslagen materialen nu met sjorbanden vast. En dat noemen we hier… zeevast!
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Cook Ahoy

Salade van makreel
Makreel is sappig, zacht, vol van smaak en populair 
op een broodje, in een salade of op een toastje. 
Maar er kan nog veel meer met makreel. Wist je 
bijvoorbeeld dat door het hoge vetgehalte van de 
makreel deze vis uitstekend combineert met iets 
zuurs, zoals azijn, mosterd en mierikswortel? Met 
makreel zijn de culinaire mogelijkheden ongekend.

Bereidingstijd: 20-30 min.

Het is eigenlijk een voorgerecht voor 4 personen, maar je kan het met twee eten 
als hoofdgerecht.

Voorbereiding
Maak de vis schoon en verdeel het visvlees in kleine stukjes. 
Hak de kappertjes fijn.
Snij de bosuitjes in dunne ringetjes. 
Was de tomaatjes.

Bereidingswijze
Meng de vis met de kappertjes, de bosui, de rode wijn, de olijfolie, peper naar 
smaak en de fijngesneden bieslook en peterselie door elkaar.

Serveertips
Serveer de vissalade op een bedje van de rucolamix en garneer de salade met 
de tomaatjes en de olijven. Lekker met ciabatta en kruidenboter en een glaasje 
rode wijn.

Ingrediënten voor 2 personen.
1 gestoomde makreel van ca. 400 gr.
2 eetlepels kappertjes 
3 bosuitjes 
150 gr. cherrytomaatjes 
2 eetlepels rode wijn 

3 eetlepels olijfolie extra vierge 
grof gemalen peper
1 klein bosje fijngehakte peterselie 
1 klein bosje fijngehakte bieslook 
80 gr. rucolamix 
75 gr. olijven zonder pit.
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10 mei Algemene Ledenvergadering

            tijdens en na de ALV Kofferbakverkoop en 

 Boekenruilbeurs.

11 mei  Zeilles

18 mei  Zeilles

24 mei  Kielbootzeilen Veerse Meer

25 mei  Zeilles

29 mei t/m 1 juni Bokkerijdersrace

1 juni  Zeilles

13 t/m 15 juni  Familieweekend

22 juni  Kielbootzeilen Veerse Meer

27 juni t/m 6 juli  Deltaweek

4 t/m 6 juli  Deltaweek  in Colijnsplaat

31 augustus Clinic zeilen optimist

6,7 september  Clubweekend

14 september  Solo en Oldies race

14 september  trainingsdag  Deltacombi

21 september  Deltacombi 

28 september  Sluitingstocht

30 september uiterste inleverdatum kopij Kinkhoorn

3 oktober  Winterlezing

4 oktober  1e Goofy’s race

Actuele informatie vindt u op onze website: www.wsvnb.nlA
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koFFERBAk – VERkooP EN BoEkENRUILBEURS 
ZATERDAG 10 MEI

Vorig jaar was er tijdens het familieweekend begin september een geslaagde 
tweede hands beurs.
Maar aan het begin van het seizoen is natuurlijk veel handiger. Daarom is er 
op de dag van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 10 mei tevens 
een boekenruilbeurs en kofferbakverkoop voor het clubhuis. Er is plaats voor 
10 auto’s die hun kofferbak open kunnen zetten om overtollige bootspullen te 
verkopen. Geen gesleep maar meteen vanuit de bak. De havenmeesters zullen 
de benodigde plaatsen ruimschoots van te voren vrij houden, dus wie het eerst 
komt die het eerst maalt.

Op de website kunt u hierover verdere informatie vinden.
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Sluitingstocht naar St. Annaland 

27/28 september  
 

 

Beste Watersportvrienden, 

 

We hebben de openingstocht net achter de rug of we zijn al met de voorbereiding 
van de sluitingstocht bezig.  

In het laatste weekend van september gooien we,  motorbootvaarders  en zeilers, 
de trossen los voor een tweedaagse tocht naar St. Annaland.  

We gaan de tocht van vorig jaar overdoen.  

Ontvangst aldaar in de haven met een “borrel “ op de steiger en ’s avonds een 
lekker diner in de yachtclub Buitengaets. 

  

 Wil je er graag bij zijn hou dan alvast het laatste weekend van september vrij.  

 

De Evenementencommissie  

      

SLUITINGSToChT NAAR
ST. ANNALAND

27/28 SEPTEMBER 

Beste Watersportvrienden,

We hebben de openingstocht net achter de rug of we zijn al met de voorbereiding 
van de sluitingstocht bezig. 

In het laatste weekend van september gooien we,  motorbootvaarders  en zeilers, 
de trossen los voor een tweedaagse tocht naar St. Annaland. 
We gaan de tocht van vorig jaar overdoen. 

Ontvangst aldaar in de haven met een “borrel“ op de steiger en ’s avonds een 
lekker diner in de yachtclub Buitengaets.
 
Wil je er graag bij zijn hou dan alvast het laatste weekend van september vrij. 

De Evenementencommissie 

HELP dE EVENEMENTEN-cOMMISSIE
AAN NIEUwE AcTIVITEITEN

Heeft u een goed idee voor een nieuwe activiteit 
voor de evenementencommissie, laat het ons 
horen. Wilt u ons helpen om het te organiseren, 
nog beter! Zijn het activiteiten voor de zeilers, de 
motorbootvaarders of de vissers, maakt ons niet 
uit! Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe ideeën. 
Neem contact op met Bob Daems
(daems.bob@skynet.be) of Frank Derkzen 
phileasfogg@planet.nl)

Sluitingstocht 2013
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hoE hERkEN JE EEN hERSENBLoEDING?

Dit gaat over het redden van een mensenleven met de letters ” P.L.A.T.”  

Een voorbeeld: tijdens een BBQ feestje struikelde een vrouw en viel. Ze 
verzekerde iedereen dat ze zich niet bezeerd had en wees medische hulp van de 
hand. Volgens eigen zeggen was ze gestruikeld over een steentje vanwege haar 
nieuwe schoenen.
Ze hebben haar een beetje gefatsoeneerd en een nieuw bord met eten gegeven. 
Hoewel ze een beetje ontdaan was heeft ze zichzelf goed geamuseerd de rest 
van de avond.
De man van Jane echter belde na de BBQ iedereen met de mededeling dat zijn 
vrouw naar het ziekenhuis was gebracht.. Om 06.00 uur stierf Jane.
Ze had een herseninfarct gehad tijdens de BBQ. Als zij geweten hadden wat 
de signalen van een infarct zijn, zou Jane misschien vandaag nog bij ons zijn 
geweest. Sommigen sterven echter niet, maar worden invalide; hulpeloos en 
hopeloos.

Neem even één minuut om het onderstaande tot je te nemen…
 
Een neuroloog zegt dat als een slachtoffer van een beroerte binnen 3 uur bij hem 
is hij de effecten van een attaque volledig ongedaan kan maken.
Volgens hem is de truc om de signalen te herkennen en vast te stellen en dan de 
patiënt binnen 3 uur de nodige zorg te laten ontvangen.

Soms is het moeilijk om te zien dat het om een hersenaandoening gaat. Helaas, 
het resultaat is een ramp. Het slachtoffer kan ernstige hersenbeschadiging hebben 
opgelopen als omstanders niet in staat zijn om de symptomen te herkennen.

LEES DIT EN LEER hET VAN BUITEN!!
 
Omstanders kunnen een infarct herkennen door slechts vier simpele opdrachten 
te geven:

P : Praten; laat de persoon een simpele zin uitspreken 
  
L : Lachen; Vraag het slachtoffer te lachen 
  
A : Armen omhoog; laat de persoon beide armen tegelijk omhoogsteken 
  
T : Tong; vraag om de tong uit te steken.

Als hij of zij moeite heeft met één van deze opdrachten bel dan onmiddellijk 112 
en beschrijf de symptomen aan de telefonist(e).
Een cardioloog beweert dat als iedereen die deze e-mail krijgt hem doorstuurt 
naar 10 andere mensen, je er van uit kunt gaan dat er tenminste een leven is 
gespaard.



36

Wetenswaardige telefoonnummers, VHF-kanalen en internetadressen,

Noodsituaties:
- Algemeen alarmnummer 112
- Korps landelijke politie afd. Delta 0900-8844
 Binnenwater VHF 10
 Kustwater VHF 16
-  Kustwacht Centrum VHF 23/28 0900-0111
-  Post Ouddorp VHF 25 0187-681266
-  Post Wemeldinge VHF 68 0113-622110
-  Zeereddingsdienst België Oostende 00-32-59-701100
 Blankenberge 00-32-50-429842
 Zeebrugge 00-32-50-545072
 Nieuwpoort 00-32-58-233000
- Oostende Radio VHF 27
- Antwerpen Radio VHF 27

Brug en Sluis:
-  Zeelandbrug VHF 18 0111-413237
-  Roompotsluis VHF 18 0800-68002
-  Zandkreeksluis VHF 18 0800-68002

Duiken:
-  Duikcentrum Oceanus 0113-226431 / 06-23242083
- Duikwacht Colijnsplaat 06-53754829

Sportvisserij:
-  Delta Federatie 0113-581014

Weerberichten:
-  Post Wemeldinge VHF 68 Elk uur HH:15
-  Post Ouddorp VHF 25 Elk uur HH:30
-  Vlissingen VHF 14 Elk uur HH:50
-  Zeebrugge VHF 69 Elk uur HH:00
- waterweerlijn 0900-4008003

Internet:
-  weersverwachting: http//www.knmi/voorl/weer/reindex.html/verwachting.html
- meerdaagse verwachting: 
 http://www.knmi/voorl/weer/reindex.html/meerdaagse.html
- regio weersituatie: http://www.meteozeeland.nl en nmcz.nl
- windgegevens: http://www.waterland.net/rikz/windgegevens/index.html
-  E-mail havenkantoor: havenkantoor@wsvnb.nl

Openbaar vervoer:
- treinstation Goes: vertrek richting Vlissingen en Roosendaal
-  Busverbinding Colijnsplaat naar tol (opgang Zeelandbrug)
 Belbus telefoon 0113-252000 (1 uur vooraf reserveren)
 Vanaf tol lijn 132 naar Goes of terneuzen
- Algemeen info nummer 0900-9292

tandarts:
-  tandartspraktijk Heijers in Kortgene 0113-301992

Dierenarts:
-  Dierenartsenpraktijk Noord-Beveland 0113-302145
 ma. en do. 12.45-13.30 0113-220656 overige dagen

Arts, G.v. Delft:
- Havelaarstraat 28, Colijnsplaat 0113-695304

Huisartsenpost Bevelanden: 0900-1785
Huisartsenpost Schouwen: 0900-1585

NB: Deze lijst is nooit compleet, heeft U zinnige aanvullingen of
wijzigingen mailt U dit dan aan havenkantoor@wsvnb.nl


