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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: Nieuwe Diep 38 4465 AB GOES
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            Jutfaseweg 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
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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 Derkzen, 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

Veerle 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                 Nieuwe Diep 38 4465 AB GOES
 tel. 06 27330103 rena.m.meijer@gmail.com

Anita Victoor                Boskapellei 12                   B-2930 BRASSCHAAt
                                    tel. 0032 - 496 17 22 54 of anitavictoor@msn.com
 0032 - 497 83 11 82
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VAN DE REDACTIE

Als jullie deze voorjaars-Kinkhoorn lezen is de lente hopelijk echt begonnen. Op 
het moment dat ik dit schrijf waai je hier bijna van je fiets.
De Kinkhoorn is weer goed gevuld met informatieve en leuke artikelen. Het 
is duidelijk dat onze commissies weer hard aan het werk zijn om van alles 
te organiseren voor ons en we hopen dat velen van jullie aan de geplande 
evenementen en/of wedstrijden deel zullen nemen.

De kinderen zijn inmiddels met hun zeiltraining begonnen en de ouders zijn druk 
bezig of al klaar met het voorjaarsonderhoud van de boten.

De haven ligt klaar om ons weer optimaal te kunnen ontvangen. Aan boord en bij 
de Yachtclub zullen we vast weer veel gezellige momenten hebben.
En let daarbij op waar je je auto parkeert, zoals hier verderop wordt aangegeven.
Veel leesplezier met deze Kinkhoorn en vooral een mooi vaarseizoen gewenst!

Rena Meijer

Dertigste jubileum van de Goofy’s

INLEVEREN KOPIJ: VOOR 10 sEPtEMbER 2015
Volgende uitgave Kinkhoorn medio oktober 2015
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intelligence on board

Deltastraat 11, Zierikzee  •  T  0111 698510  •  www.tijssen-elektro.nl

uw specialist in navigatie- en 
communicatieapparatuur 

tijssen elektro
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Het watersportseizoen 2015 komt er weer aan! 
De dagen worden langer zodat we meer tijd krijgen om aan onze boten te kunnen 
werken. De temperatuur gaat langzaam omhoog zodat de anti-fouling een beetje 
sneller droogt, de drogers en de kachels kunnen weer van boord en de natuur 
begint weer te ontwaken en wij dus ook. Kortom, alle voortekenen voor een 
geweldig nieuw vaarseizoen zijn er weer. Dit geldt natuurlijk alleen maar voor hen 
die in de winter niet bezig zijn met watersport. Want heel wat mensen varen door 
in de winter: zeilers van de winterwedstrijden en ook veel motorboten zijn de hele 
winter actief, vooral met vissen.
Er is deze winter weer het nodige gedaan aan de haven. Dick, Jaap en Bennie 
hebben bepaald niet stil gezeten. In het stuk van het Havenkantoor kunnen jullie 
daar alles over lezen. De laatste van de originele steigers is deze winter vervangen 
zodat we een volle ronde vernieuwen van steigers achter de rug hebben. Wat 
daarbij best nog eens vermeld mag worden is de inzet van de havenmeesters, 
want al dit werk wordt helemaal in eigen beheer gedaan. En dan moet er ook nog 
gebaggerd worden en is er een stevige lijst met andere zaken die in de winter 
gedaan moeten worden voordat wij met z’n allen weer verschijnen in het voorjaar. 
Goed gedaan mannen!!
De haven ligt weer vol dit jaar, maar we merken wel dat de vraag naar ligplaatsen 
ook bij ons aan het afnemen is. We hebben er op dit moment gelukkig nog 
geen problemen mee, maar we rekenen er echt op dat de problematiek van de 
vergrijzing in de watersport en de dalende vraag naar ligplaatsen zeker niet aan 
onze haven voorbij zal gaan in de komende jaren. 
tegenover onze haven aan de rode tonnen kant (oostelijk van de SvK 10) zijn 
nog meer MZI’s verschenen. Verderop in dit nummer kun je meer lezen over deze 
installaties.

Over het onderwerp havenontwikkeling is eigenlijk geen nieuws te melden. 
Deze winter is er geen nieuwe actie geweest vanuit de Gemeente nadat het 
financiële plaatje de rem erop heeft gezet in het najaar. toch zal er vanuit de 
Gemeente Noord-Beveland het nodige gaan gebeuren rondom de haven, waarbij 
de ontwikkeling van het havenplateau voor hen een belangrijk onderwerp is. We 
hebben goed overleg met bestuurders, politiek en ambtenaren en houden alle 
ontwikkelingen scherp in de gaten. 
De Gemeente is ook zeer alert op ons parkeergedrag. Parkeer in de vakken en 
op de parkeerplaatsen. En houd goed in de gaten dat de borden met de blauwe 
P geen vrijbrief zijn om overal te parkeren! De verantwoordelijke ambtenaar heeft 
nog eens benadrukt dat dit betekent: Parkeergelegenheid beschikbaar. Die moet 
je gebruiken (de parkeervakken dus) en nergens anders parkeren.
Begin maart is het jaarlijks overleg met de voorzitters van de commissies weer 
geweest en hebben we de plannen voor 2015 met ze besproken. Er staat 
weer het nodige in de steigers qua activiteiten. Als je op de website bij het 
jaaroverzicht activiteiten 2015 de link “kalender” aanklinkt krijg je een prachtig 
overzicht te zien. Vervolgens moeten de activiteiten nog even in de eigen agenda 
worden gezet natuurlijk om vooral niets te missen.
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En denk erom: nog lang niet iedereen is geabonneerd op de nieuwsbrief! 
Ongeveer twee derde van de leden mist de actualiteit! Schrijf je in via de website 
www.wsvnb.nl en blijf op de hoogte.
Nadat we jullie allemaal een behouden vaart en een prachtige zomer hebben 
toegewenst, nodigen we jullie tot slot van harte uit voor de algemene 
ledenvergadering van 9 mei. Dan is er ook weer een boekenbeurs. 
Komt allen!

PARkEREN oP DE hAVEN
tijdens een regulier overleg op het Gemeentehuis werd ons medegedeeld dat 
men voornemens is het parkeerbeleid op de haven aan te scherpen en ook 
regelmatig door middel van controles te handhaven. Dit betekent dat auto’s 
geparkeerd buiten de parkeervakken een bekeuring riskeren.

Let dus goed op waar u wel en niet mag parkeren op de haven.

Medio 2014 is een nieuw verkeerscirculatieplan voor Colijnsplaat ontwikkeld 
en gepresenteerd en door de Dorpsraad omarmd. Dit plan wordt in 2015 
in uitvoering genomen. Onderdeel van dit plan is het aanscherpen van het 
parkeerbeleid rondom de haven.

Het (soms zelfs langdurig) parkeren op plaatsen waar dit niet is toegestaan is 
een bron van irritatie voor de dorpsbewoners en ook het langdurig (wekenlang) 
parkeren op de beperkt beschikbare parkeervakken op de haven is een doorn in 
het oog van velen. 

Er is onbegrip voor dit parkeergedrag omdat de Watersportvereniging in de 
Paardekuup en de Gemeente Noord-Beveland aan de Westzeedijk (binnendijks 
recht achter ons clubhuis) hebben geïnvesteerd in parkeerfaciliteiten die te 
weinig door de watersporters gebruikt worden.
De maatregelen in het verkeerscirculatieplan voorzien erin dat wij min of 
meer gedwongen worden om meer gebruik te maken van de Paardekuup en 
parkeerterrein Westzeedijk.

Enkele van de bestaande parkeervakken worden ingezet voor het laden/lossen 
van onze spullen/zeilen/enz. en het is de bedoeling dat u daarna (als de overige 
parkeervakken bezet zijn) uw auto parkeert op reeds genoemde parkeerterreinen.
Het oogluikend toestaan van parkeren in het gras of andere plekken is ook 
verleden tijd.

Dus u bent gewaarschuwd, voorkom een parkeerbon en houdt u aan de nieuwe 
regels met andere woorden: alleen parkeren in de parkeervakken!
Daarnaast doet het bestuur van uw vereniging een vriendelijk doch dringend 
beroep op u om, als u meer dagen of weken met uw boot weggaat, uw auto 
sowieso te parkeren op ons beveiligde en verharde parkeerterrein in de 
Paardekuup of het gemeentelijke parkeerterrein achter ons clubhuis. 
Dat is veiliger voor uw heilige koe, geeft uw bestuur ook het prettige gevoel dat 
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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?



het geïnvesteerde geld niet voor niets is uitgegeven en de beperkt beschikbare 
parkeerplaatsen op de haven kunnen door ons allen gebruikt worden voor het 
kort parkeren. 

Mochten wij collectief in overtreding blijven en ook geen rekening willen 
houden met het verzoek om voor het lang-parkeren meer gebruik te 
maken van de genoemde parkeerterreinen dan zal de Gemeente niet 
schromen om alle parkeervakken tot kort-parkeren (parkeerschijf) of laad/
los parkeerplaatsen te bestempelen.

Ons parkeerterrein in de Paardekuup is toegankelijk met behulp van een 
keycard. Deze keycard kunt u voor een borgsom van 15 euro verkrijgen op het 
havenkantoor.

VAN hET hAVENkANTooR

De eerste tekenen van het voorjaar 
hebben wij al kunnen zien: het 
ochtendgloren in het rood van de 
opkomende zon. 
Wij krijgen er wel weer zin in, de 
winter met alle grijstinten hebben 
we wel gezien. Blauwe lucht met 
een rustig windje en aangename 
temperatuur dat is wat wij willen en 
u vast ook.

De voorbode van een mooie dag, grondmist die de 
polders vult en een flard die af en toe over de dijk naar 
de andere polder vliegt. Als 
de zon dan nog wat verder 
stijgt is het tijd om de vlag 
uit te hangen.
En dat is dan ook gedaan!
De volgende stap is dan 

natuurlijk vele telefoontjes naar het havenkantoor met 
de vraag: “Is er al water op de steigers?”
“Ja zeker”, al lang, en dan blijft het met een opstekende 
frisse noordenwind toch nog heel stilletjes op de 
haven. HALLOOO het is tijd om wat aan de boot te 
doen mensen!!!!

Lekker soppen, boot eens lekker luchten en voorzichtig 
in een zonnig hoekje van de kuip aan een lekker kopje 
koffie nippen, kortom een beetje van de boot en de 
omgeving genieten.
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een lekker kopje koffie nippen, kortom een beetje van 
de boot en de omgeving genieten. 

Het watersportseizoen nadert met rasse schreden. 

Gedurende de wintermaanden is er druk 
gebaggerd in het oostelijk deel, de I-steiger is 
vervangen in een heel snel tempo. Dat is mogelijk 
geweest door ideale weersomstandigheden. Dit was de laatste steiger uit de begintijd 
van de haven in de huidige vorm uit 1981.  

Alle steigers zijn met een borstelmachine zoveel 
mogelijk van groene algen ontdaan, toch blijft het 
opletten want bij natte steigers kan het 
verraderlijk 

glad zijn.   
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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



Het watersportseizoen nadert met rasse schreden.
Gedurende de wintermaanden is er druk gebaggerd in het oostelijk deel, de 
I-steiger is vervangen in een heel snel tempo. Dat is mogelijk geweest door ideale 
weersomstandigheden. Dit was de laatste steiger uit de begintijd van de haven 
in de huidige vorm uit 1981. 

Alle steigers zijn met een 
borstelmachine zoveel mogelijk 
van groene algen ontdaan, toch 
blijft het opletten want bij natte 
steigers kan het verraderlijk
glad zijn.  
De jaarfacturen zijn weer 
verzonden en de hele haven is 
weer gevuld voor 2015-16.

Begin maart zijn wij met de 
HOI op reis gegaan. Enige 
uitleg: de HOI is het hokje 
voor het havenkantoor waar 
oliehoudend afval, afgewerkte olie, bilgewater en accu’s worden opgeslagen. 
Het begint nu een nieuw leven als fietsenstalling op ons parkeerterrein in de 
Paardekuup. En de Haven Ontvangst Installatie (HOI) dan? Nou die blijft voor het 
havenkantoor maar krijgt binnenkort een nieuw jasje. (Verrassing). 

Graag tot zo op de haven voor een mooi vaarjaar 
op de Zeeuwse wateren en verder ….  
                                               
Bij vertrek niet vergeten de ligplaats vrij te melden 
op het havenkantoor en zet de auto zoveel 
mogelijk op ons eigen afgesloten parkeerterrein. 
Sleutel tegen borgsom verkrijgbaar op het 
havenkantoor.

11

VAN HET HAVENKANTOOR 

De eerste tekenen van het voorjaar hebben wij al kunnen zien: het ochtendgloren in 
het rood van de opkomende zon.  

Wij krijgen er wel weer zin in, de 
winter met alle grijstinten hebben 
we wel gezien. Blauwe lucht met 
een rustig windje en aangename 
temperatuur dat is wat wij willen en 
u vast ook. 

De voorbode van een mooie dag, grondmist die de 
polders vult en een flard die af en toe over de dijk 
naar de andere polder vliegt. Als de zon dan nog 
wat verder stijgt is het tijd om de vlag uit te 
hangen. 

En dat is dan ook gedaan! 

De volgende stap is dan natuurlijk vele telefoontjes 
naar het havenkantoor met de vraag: “Is er al water op 
de steigers?” 

Ja zeker, al lang, en dan blijft het met een 
opstekende frisse noordenwind toch nog heel 
stilletjes op de haven. HALLOOO het is tijd om wat 
aan de boot te doen mensen!!!! 

Lekker soppen, boot eens lekker luchten en 
voorzichtig in een zonnig hoekje van de kuip aan 
een lekker kopje koffie nippen, kortom een beetje van 
de boot en de omgeving genieten. 

Het watersportseizoen nadert met rasse schreden. 

Gedurende de wintermaanden is er druk 
gebaggerd in het oostelijk deel, de I-steiger is 
vervangen in een heel snel tempo. Dat is mogelijk 
geweest door ideale weersomstandigheden. Dit was de laatste steiger uit de begintijd 
van de haven in de huidige vorm uit 1981.  

Alle steigers zijn met een borstelmachine zoveel 
mogelijk van groene algen ontdaan, toch blijft het 
opletten want bij natte steigers kan het 
verraderlijk 

glad zijn.   

De jaarfacturen zijn weer verzonden en de hele haven is weer gevuld voor 2015-16. 

Begin maart zijn wij met de HOI op reis gegaan. Enige uitleg: de HOI is het hokje 
voor het havenkantoor waar oliehoudend afval, afgewerkte 
olie, bilgewater en accuʼs worden opgeslagen. Het begint 
nu een nieuw leven als fietsenstalling op ons parkeerterrein 
in de Paardekuup. En de Haven Ontvangst Installatie (HOI) 
dan? Nou die blijft voor het havenkantoor maar krijgt 
binnenkort een nieuw jasje. (Verrassing).  

Graag tot ziens op de haven voor een mooi vaarjaar op de 
Zeeuwse wateren en 
verder ….                                                  

Bij vertrek niet 
vergeten de ligplaats 
vrij te melden op het 
havenkantoor en zet 
de auto zoveel 
mogelijk op ons eigen 

afgesloten parkeerterrein. Sleutel tegen borgsom verkrijgbaar op het havenkantoor. 

De jaarfacturen zijn weer verzonden en de hele haven is weer gevuld voor 2015-16. 

Begin maart zijn wij met de HOI op reis gegaan. Enige uitleg: de HOI is het hokje 
voor het havenkantoor waar oliehoudend afval, afgewerkte 
olie, bilgewater en accuʼs worden opgeslagen. Het begint 
nu een nieuw leven als fietsenstalling op ons parkeerterrein 
in de Paardekuup. En de Haven Ontvangst Installatie (HOI) 
dan? Nou die blijft voor het havenkantoor maar krijgt 
binnenkort een nieuw jasje. (Verrassing).  

Graag tot ziens op de haven voor een mooi vaarjaar op de 
Zeeuwse wateren en 
verder ….                                                  

Bij vertrek niet 
vergeten de ligplaats 
vrij te melden op het 
havenkantoor en zet 
de auto zoveel 
mogelijk op ons eigen 

afgesloten parkeerterrein. Sleutel tegen borgsom verkrijgbaar op het havenkantoor. 
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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

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

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



VAN DE EVENEMENTENCoMMISSIE

Binnenkort gaat het nieuwe vaarseizoen weer van start al lijkt het daar nu begin 
maart nog niet echt op. De verwachting is dat het komende weekend, het is nu ik 
dit stuk aan het schrijven ben pas 6 maart, eindelijk de temperatuur weer eens de 
10 graden gaat halen. Dat wordt poetsen, schrobben en verven om op zaterdag 
18 april weer klaar te zijn voor de openingstocht van de vereniging en de officiële 
start van het seizoen 2015. Waarschijnlijk is de tocht al geweest als de Kinkhoorn 
verschijnt en hopelijk is het weer een groot succes geweest.

Ook dit seizoen staan er weer veel activiteiten op het programma. Hou daarvoor 
de nieuwsbrief en de website in de gaten. Ben je nog niet ingeschreven voor 
de nieuwsbrief stuur dan een mailtje naar havenkantoor@wsvnb.nl en je krijgt 
regelmatig de nieuwsbrief van de vereniging gemaild.

Een van de vaste hoogtepunten van het seizoen is natuurlijk het clubweekend 
tijdens het eerste weekend van september. Dus noteer maar dat jullie 5 en 6 
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. Dit jaar verkeren we begin september in 
Italiaanse sferen en proberen we er weer een geweldig feest van te maken net als 
het afgelopen jaar. 

Ook dit jaar trachten we op de zaterdag overdag weer meer leden naar de tent te 
lokken met de tweedehandsbeurs. Dus  jullie hebben 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 vis & motorboot-, de 
wedstrijd- en de jeugdcommissie hun bijdrage leveren aan het clubweekend.

We zullen jullie via de nieuwsbrief, 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, tegenkomen 
bij onze evenementen. En hebben jullie ideeën voor evenementen die wij zouden 
kunnen organiseren voor de vereniging, laat het ons weten!

De Evenementencommissie zoekt enthousiaste leden 
Je bent sociaal en wil wat betekenen voor jouw haven….? Dan is de 
evenementencommissie waarschijnlijk wat voor jou!
Een vriendenclubje bestaande uit een internationaal gezelschap organiseert 
jaarlijks tal van evenementen, o.a. de openings-/sluitingstocht, het Clubweekend, 
lezingen enz. Wil jij daar graag mee je schouders onder zetten dan ben je van 
harte welkom.
Heb jij een vlotte pen, heb je een prachtig idee en of wil je wat organiseren onder 
onze vleugels, of heb je andere talenten die je graag ten dienste stelt dan zijn we 
op zoek naar jou.

Wil je meer informatie dan kun je ons: Bob Daems - daems.bob@skynet.be  of  
Frank Derkzen -  phileasfogg@planet.nl  aanspreken of mailen.
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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

- 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

Jachthavenweg 3 
4486 CZ – Colijnsplaat 
0113-695806
Kees & Tessa Saaman en 
bemanning van de Yachtclub
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het Clubweekend 
We zoeken voor het clubweekend nog vrijwilligers die graag een handje toesteken, 
niet voor het gehele weekend maar voor een dagdeel. We zouden graag het werk 
wat willen verdelen over een aantal mensen met elk hun eigen taak. Dat kan zijn 
vanaf vrijdag meehelpen de tent in te richten, het bereiden van een deel van het 
menu, een uurtje afwassen e.d.  tot zondagmorgen helpen bij het ontbijt en als 
laatste alles opruimen. 
Wil je er graag bij zijn,  geef je op via daems.bob@skynet.be of Frank Derkzen 
phileasfogg@planet.nl  

Leden koken voor leden op de zaterdag van de algemene najaarsleden-
vergadering 
Op de zaterdag 21 november is de C steiger aan zet om de jaarlijkse traditie 
‘Leden koken voor leden’ te verzorgen. Die dag stelt Kees zijn keuken van de 
Yachtclub  ter beschikking aan de leden om een waar culinair festijn uit de potten 
te toveren. Leden van de C steiger die graag mee in de potten willen roeren en 
deelnemen aan het kookfestijn kunnen zich via mail opgeven bij Peter Van Dyck 
(asap²)   bouwwerkenvandyck@gmail.com. 

De Bokkerijders als bemanning/crew gezocht  
Ik hoor je het al zeggen, ik heb niet genoeg bemanning of heb geen geschikte boot 
die de tocht naar de overkant aankan.
Wil je graag aanmonsteren als bemanning of zoek je nog bemanning voor de 
komende Bokkerijders die plaats vindt tijdens het Hemelvaartweekend dan willen 
we je graag helpen. Mail je info naar burkert-bedburg@t-online.de of daems.bob@
skynet.be 
    
het Jubileumjaar 2016 
tijdens het Pinksterweekend van 2016 wordt er ter gelegenheid van het 50-jarig 
jubileumjaar een tocht naar Antwerpen georganiseerd voor zeil- en motorboten. De 
drijvende krachten Bernard Veldhuis en Bob Daems zoeken nog helpende handen 
om dit weekend in goede banen te leiden, ook  suggesties zijn steeds welkom.   

Sluitingstocht 
Het seizoen is amper gestart en we denken al aan de sluitingstocht. Ook dit jaar 
mag je het laatste weekend van september vrij houden om deel te nemen aan de 
sluitingstocht voor zowel motorboten als zeilers. Concrete afspraken zijn er nog 
niet maar de steigerborrel aangeboden door de vereniging al wel. Zien we jullie op 
26 en 27 september?

Bob Daems 
Oudstrijderslei 91 - 2180 Ekeren
België 
tel: +32 3 664.84.58
Gsm: +32 475 38.05.41 
daems.bob@skynet.be
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www.dekleinedeugniet.info
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DE EVENEMENTENCoMMISSIE IS oP zoEk
NAAR Uw IDEEëN 

De evenementencommissie is druk bezig zich te oriënteren en met het 
bedenken van tal van activiteiten die we op termijn graag willen invullen. 
Daarbij zijn we op zoek naar uw wensen en ideeën. Wij willen u dan ook 
vragen om onderstaande vragenlijst in te vullen en deze op het havenkan-
toor in te leveren.
   
Naam:

Ligplaats: 

E-mailadres: 

Ik wil graag dat de EVC aandacht besteedt aan de volgende onderwerpen 
(meerdere antwoorden zijn  mogelijk) 
•	 Bootonderhoud
•	 EHBO
•	 Instructie	motormanoevreren	voor	dames	
•	 Motoronderhoud
•	 Vaartheorie	(vaarbewijs)
•	 Veilgheid	aan	boord	
•	 Vissen
•	 wedstrijdzeilen	(theorie)
•	 Weerkunde
•	 Noodreparaties	
•	 Zeilpraktijk	
•	 Zeiltechniek	
•	 Tochtplanning	
•	 enz	.

Ik zou ook graag willen dat er aandacht besteed wordt aan: 

Ik zou de EVC willen helpen bij het organiseren of uitvoeren van de vol-
gende activiteit(en):

Het havenkantoor mag mijn e-mailadres gebruiken om mij op de hoogte 
te houden van de geplande activiteiten JA/NEE (doorhalen wat niet van 
toepassing is). ✃

✃
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VAN DE JEUGDCoMMISSIE

Activiteiten 

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

Zondag 12 april
Zondag 19 april
Zondag 26 april
Zondag 10 mei
Zondag 17 mei
Zondag 31 mei

Zondag 7 juni is er de Deltacombi. Dit is de regionale wedstrijdcyclus voor de 
gevorderde jeugdzeiler. 

12,13 en 14 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.

19

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)

Hier had uw adVERtENtIE
kunnen staan

Informatie op
het havenkantoor

tel. 0113-695762
of e-mail

havenkantoor@wsvnb.nl



VAN DE wEDSTRIJDCoMMISSIE

Goofy’s 2014-2015
Als u dit leest (na de Paasdagen) zijn de Goofy’s wedstrijden 2014-2015 achter 
de rug.
Dit jaar hadden de wedstrijden door het weer bijna een zomers  karakter.
Ook de wind hield zich (in ieder geval tot maart) rustiger dan normaal. Als er 
over de omstandigheden wat te mopperen viel had dat betrekking op het tij. 
In 2015 vielen de wedstrijden vaak samen met springtij.  Omdat het laag water 
bij springtij in Colijnsplaat rond de starttijd van de Goofy’s wedstrijden (12.00 
uur)  valt moesten de starts  van de races bij extra verlaging door oosten wind 
een aantal keren worden uitgesteld om iedereen de kans te geven de haven uit 
te varen.  Eén maal moest na een uitstel voor het tij de start nog een extra uur 
worden uitgesteld door het volledig ontbreken van wind. Maar na dat uitstel 
konden de zeilers toch nog een mooi maar laat wedstrijdje varen.
In totaal deden dit seizoen meer dan 100 boten en hun bemanningen aan één of 
meer van de Goofy’s wedstrijden mee.
Gelet op de toenemende concurrentie van wedstrijden in de omgeving is dit een 
bevredigend resultaat. Naar de opvatting van de Goofen zelf is een wedstrijd met 
tussen de 55 en 90 deelnemers het gezelligst. Zowel wat betreft het zeilen als 
wat betreft de “aftersail”. Dan kun je tenminste nog zonder problemen een biertje 
bestellen en is er ruimte om het op te drinken.
In november 2014 stonden de wedstrijden in het teken van het 30 jarig jubileum. 
Een en ander werd gevierd met leuke attenties van het bestuur voor de 
deelnemers en de organisatoren. 

Goofy’s 2015-2016
Het seizoen 2015-2016 voor de Goofy’s wedstrijden begint op zaterdag 3 
oktober 2015 met daarna Goofies wedstrijden op elke eerste zaterdag van de 
maand tot en met april 2016. De Goofen zullen onderzoeken of het wenselijk 
is om de indeling van de klassen voor 2015-2016 aan te passen om leukere 
wedstrijden met meer competitie te krijgen. Een en ander zal tijdens uitputtende 
vergaderingen in de Yachtclub door de Goofen verder worden uitgewerkt. 
 
Deltaweek 2015
De Deltaweek 2015 wordt gehouden van 26 juni tot en met 5 juli 2015. 
Net als vorig jaar zal de Deltaweek na het openingsweekend in Zierikzee op door 
de weekse dagen  ook de Grevelingen aandoen.
Voor de Deltaweek in Colijnsplaat zal dat, net als vorig jaar, betekenen dat de 
traditionele Veronicarace op zaterdag 4 juli wordt gevaren en de Deltaweek 
finalewedstrijden van uit Colijnsplaat op zondag 5 juli 2015.

Deltacombi 2014
Op zondag  21 september werd op de Oosterschelde voor Colijnsplaat de 
jeugdwedstrijd voor Optimist, Splash en “overige boten” gevaren in de serie 
van de Zeeuwse Deltacombi. Dit jaar was het een bijzondere versie omdat de 
wedstrijd in Colijnsplaat deel uitmaakte van de wereldwijde recordwedstrijd: 
Barts Bash. In dat kader werd ter nagedachtenis aan Andrew (Bart) Simpson 
één wereldwijde wedstrijd gevaren die in het Guinness Book of Records moest 
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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  
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komen. De Deltacombi van Colijnsplaat maakte daar deel van uit. De kinderen 
namen dus deel aan de grootste zeilwedstrijd ter wereld!!! Alle starters kregen 
een aandenken en een diploma van “Barts Bash”. 
Met een kracht 4 tot 5 was de wind voor een aantal kinderen op de open 
Oosterschelde net iets te veel. Hoewel de rescue  de handen vol had 
gebeurden er geen ongelukken. De rescue had een extra uitdaging toen twee 
binnenvaartschepen dwars door het wedstrijdveld met Optimisten en Splashes 
wilden varen. Maar ook dat gaf uiteindelijk geen problemen.  Hulde voor de 
kinderen, het startschip met bemanning en de rescue.

Deltacombi 2015
In de hoop dat we dit jaar kunnen zeilen in meer zomerse omstandigheden, wordt 
de Deltacombi 2015 in Colijnsplaat veel eerder in het jaar gevaren: op zondag 7 
juni 2015.

Bokkerijdersrace 2015
In het Hemelvaartweekend, van 14 tot 17  mei, wordt de traditionele Bokkerijders 
Race/toertocht gevaren. Elders in dit nummer vindt u nadere informatie over dit 
evenement en de inschrijving.

Clubweekend 2015
Op 5 en 6 september 2015 wordt het clubweekend met de bijbehorende 
wedstrijden om het officiële clubkampioenschap van de WSVNB gehouden. 
Op zaterdag is er een “normale” wedstrijd in de gemeten en ongemeten 
klasse. Op zondag wordt het tweede deel van het kampioenschap als duo (4 
hands = 2 bemanningsleden) wedstrijd gevaren. Op zondag 6 september is de 
kampioenschapswedstrijd voor de jeugd in de Optimist klasse.

Solo en oldies race verplaatst naar zondag 20 september
In september is de Solo en Oldies race gepland.
De oorspronkelijke datum van de Solo en Oldies race is een week verschoven. 
De race bleek namelijk samen te vallen met de 8 uur van de Oosterschelde in 
St. Annaland. De race wordt nu op zondag 20 september gevaren. De aard 
van de solo race spreekt voor zich. Alleen de schipper aan boord. Daarop is 
er één uitzondering: ook huisdieren mits niet van het type “homo sapiens” zijn 
toegestaan. Anders dan voorgaande jaren is het dit jaar, op veelvuldig verzoek, 
ook toegestaan dat ze sturen. Maar geen misverstanden het is en blijft een 
serieuze zeilrace.

Voor de Oldies gaat het om boten die in 1985 of daarvoor zijn gebouwd. Ze 
mogen alleen “gewone” zeilen van dacron of katoen voeren. Ook mogen er geen 
carbon onderdelen aan boord zijn maar moet alles van eerlijk hout, aluminium, 
staal of polyester zijn. Een kans voor schippers met oude boten om op basis van 
een gelijk speelveld aan een wedstrijd mee te doen en een kans te hebben om 
te winnen.
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Beste Bokkerijders,
De lente nadert met rasse schreden. 
Bob heeft al de nodige sponsoren 
verzameld zodat wij dit jaar opnieuw 
mooie en interessante prijzen kunnen 
verdelen!

Deze Sponsoren ondersteunen de 
Bokkerijders:
•	 Delta	Yacht
•	 Yachtclub	Colijnsplaat
•	 Jos	Boone	Winkelship
•	 Avance	Shoes
•	 Elvstöm	Sail	Belgie
•	 Bower	&	Wilkins
•	 GV	Solutions
•	 SKB	Livesaving	Equipment	
            Antwerpen

wanneer
De Bokkerijders tour en Race 
vinden altijd plaats in het 
Hemelvaartweekend.
Dit jaar is de start op donderdag 14 
mei en zijn we zondag 17 mei terug.

Inschrijven kan vanaf heden per mail:
bokkerijdersrace2012@googlemail.
com

Reclame voor de Bokkerijders 
Reclame voor de Bokkerijders wordt 
gemaakt door middel van posters, die 
we in verschillende Zeeuwse havens 
ophangen. Het zou heel fijn zijn als u 
ons daarbij kunt helpen! 
Dus wie de mogelijkheid heeft om 
de posters te printen en in havens 
op te hangen, kan contact met mij 
opnemen. Ik stuur de poster dan per 
mail in PDF-format toe.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld van E 30 dient 
dit jaar voor 8 mei te worden 
overgeschreven op de volgende 

Hallo Bokkerijders,
Der Frühling kommt mit großen 
Schritten. Bob hat schon fleißig 
Sponsoren gesammelt damit wir 
wieder ein mal interessante und 
schöne Preise verteilen können.

Folgende Sponsoren unterstützen 
die Bokkerijders:
•	 Delta	Yacht
•	 Yachtclub	Colijnsplaat
•	 Jos	Boone	Winkelship
•	 Avance	Shoes
•	 Elvstöm	Sail	Belgie
•	 Bower	&	Wilkins
•	 GV	Solutions
•	 SKB	Livesaving	Equipment		
 Antwerpen

Termin
Bokkerijder tour und Race ist wie 
immer Himmelfahrtwochenende. So 
starten wir dieses Jahr Donnerstag 
den 14. Mai bis Sonntag den 17. Mai. 

Das Einschreiben kann ab sofort 
erfolgen! Mail: 
bokkerijdersrace2012@googlemail.
com

werbung für Bokkerijder
Die Werbung für die Bokkerijders, 
erfolgt klassisch über Plakate die wir 
in den Häfen von Zeeland aufhängen.
Es währe sehr hilfreich wenn Ihr uns 
dabei unterstützen könnt!
Also wer die Möglichkeit hat die 
Plakate auszudrucken und in Häfen 
aufzuhängen, kann sich bei mir 
melden. Ich sende, dann das Plakatt 
als PDF Datei zu.

Startgeld
Das Startgeld von E 30 muss in 
diesem Jahr vor dem 08. Mai an 
folgendes Konto überwiesen werden:
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Beste Bokkerijders, 
De lente nadert met rasse schreden. 
Bob heeft al de nodige sponsoren 
verzameld zodat wij dit jaar opnieuw 
mooie en interessante prijzen kunnen 
verdelen! 
 
Deze Sponsoren ondersteunen de 
Bokkerijders: 

• Del ta Yacht 
• Yachtclub Co l i jnsp laat 
• Jos  Boone Winkel ship  
• Avance Shoes  
• Elvstöm Sai l  Belg ie 
• Bower & Wi l k ins  
• GV So lut ions  
• SKB Livesaving Equipment 

Antwerpen 
 

Wanneer: 
De Bokkerijders Tour en Race vinden 
altijd plaats in het Hemelvaartweekend. 
Dit jaar is de start op donderdag 14 
mei en zijn we zondag 17 mei terug. 
 
Inschrijven kan vanaf heden per mail: 
bokkerijdersrace2012@googlemail.com 
 
Reclame voor de Bokkeri jders :  
Reclame voor de Bokkerijders wordt 
gemaakt door middel van posters, die 
we in verschillende Zeeuwse havens 
ophangen.  
Het zou heel fijn zijn als u ons daarbij 
kunt helpen!  
Dus wie de mogelijkheid heeft om de 
posters te printen en in havens op te 
hangen, kan contact met mij opnemen. 
Ik stuur de poster dan per mail in PDF-
format toe. 
 
I nschri jfgeld  
Het inschrijfgeld van € 30 dient dit jaar 
voor 8 mei te worden overgeschreven 
op de volgende rekening: 
 
IBAN: DE35370501981012743611 

 
Hallo Bokkerijders, 
Der Frühling kommt mit großen 
Schritten. Bob hat schon fleißig 
Sponsoren gesammelt damit wir wieder 
ein mal interessante und schöne Preise 
verteilen können. 
 
Folgende Sponsoren unterstützen die 
Bokkerijders: 

• Del ta Yacht 
• Yachtclub Co l i jnsp laat 
• Jos  Boone Winkel ship  
• Avance Schoes  
• Elvstöm Sai l  Belg ie 
• Bower & Wi l k ins  
• GV So lut ions  
• SKB Livesaving Equipment 

Antwerpen 
 
Termin: 
Bokkerijder Tour und Race ist wie immer 
Himmelfahrtwochenende. So starten wir 
dieses Jahr Donnerstag den 14. Mai bis 
Sonntag den 17. Mai.  
 
Das Einschreiben kann ab sofort 
erfolgen! Mail:  
bokkerijdersrace2012@googlemail.com 
 
Werbung für Bokkeri jder: 
Die Werbung für die Bokkerijders, erfolgt 
klassisch über Plakate die wir in den 
Häfen von Zeeland aufhängen. 
Es währe sehr hilfreich wenn Ihr uns 
dabei unterstützen könnt! 
Also wer die Möglichkeit hat die Plakate 
auszudrucken und in Häfen aufzuhängen, 
kann sich bei mir melden. Ich sende, 
dann das Plakatt als PDF Datei zu. 
 
 
Startgeld  
Das Startgeld von 30€ muss in diesem 
Jahr vor dem 08. Mai an folgendes 
Konto überwiesen werden: 
 
IBAN: DE35370501981012743611 
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 rekening:
IBAN: DE35370501981012743611
SWIFt: COLSDE33

Onder vermelding van: 
Bokkerijder2015 en de bootnaam 

Tracking en tijdregistratie
GPS tracking is verplicht bij de 
Bokkerijder Race 2015!

Bij de Bokkerijder Race zijn er geen 
start- en finishboten om de exacte 
tijden van de deelnemende jachten te 
noteren. De tracking heeft vorig jaar 
zeer goed gewerkt. De tracks van de 
eerste drie jachten in de race worden 
gecontroleerd. De track data moeten 
in GPX format geconverteerd worden.

De deelnemers aan de toertocht 
hoeven geen trackingsysteem te 
gebruiken.

APP’s voor Android apparatuur:
•	 My	Tracks
•	 Sailing	Tactician
•	 GPS	Long	Distance
•	 Navionics
•	 Sailbook

APP voor IOS
•	 Motion	x
•	 My	Tracks
•	 Sailing	Tactician
•	 Logbook
•	 Sailbook

Bokkerijder nieuwkomers
Degenen die voor de eerste keer 
deelnemen en nog vragen hebben 
over de Bokkerijders procedure of 
algemene tips voor de overtocht of 
Engeland, kunnen contact opnemen 
met Bob Daems (Nederlands) en 
Norbert Burkert (Duits).

Fair Winds
Norbert Burkert

rechnung:
IBAN: DE35370501981012743611
SWIFt: COLSDE33

Stichwort: Bokkerijder2015 und 
„Bootsname“

Tracking und zeitnahme
GPS tracking ist bei der Bokkerijder 
Race 2015 Pflicht!

Bei den Bokkerijder Regatten gibt es 
ja keine Start und Zielschiffe die die 
exakten Zeiten der Yachten aufnehmen 
können. Das tracking hat letztes Jahr 
sehr gut funktioniert. Die tracks der 
ersten drei Yachten im Race werden 
kontrolliert. Der track muss in dem 
Format GPX konvertiert sein.

Die teilnehmer der tour brauchen 
keinen track aufzeichnen!

APP’s für Android Geräte:
•	 My	Tracks
•	 Sailing	Tactician
•	 GPS	Long	Distance
•	 Navionics
•	 Sailbook

APP für IOS
•	 Motion	x
•	 My	Tracks
•	 Sailing	Tactician
•	 Logbook
•	 Sailbook

An die Erstteilnehmer
Wer das erste mal teilnimmt und 
noch Fragen zu dem Ablauf oder 
generelle tipps für die Überfahrt oder 
England hat kann sich gerne bei Bob 
Deams (niederländisch) und Norbert 
Burkert (deutsch) melden!

Mail to:
bokkerijdersrace2012@googlemail.
com
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MoSSELS VAN DE zz-6

De afgelopen jaren zien we in 
het water steeds meer MZI’s 
(mosselzaad-invanginstallaties) 
zoals tegenover onze haven op 
de Vuilbaard, verschijnen. De 
watersporters zijn hier niet altijd 
blij mee. Aan de andere kant 
genieten we straks weer van een 
heerlijk maaltje Zeeuwse mossels. 
Wij wilden wat meer te weten 
komen over de mosselvangst en 
–kwekerij dus rijden we op een 
zaterdagmorgen naar Zierikzee 
waar we een afspraak hebben met 
mosselvisser Evert van de Zande. 
Velen van ons kennen Evert als 
zeiler met zijn IMX 38 de Anne 
Mazurka en trouwe deelnemer van 
o.a. de Goofy’s en de Deltaweek. 
Evert’s vader kocht indertijd een 
zeilboot om met het gezin te zeilen onder het motto: “Dan blijft de familie bij 
elkaar en de kinderen uit de kroeg” en daar werd door zijn kinderen de slogan 
“Pa betaalt” aan toegevoegd. De familie voer met verschillende Anne Mazurka’s 
jarenlang wedstrijden en inmiddels is Evert nu zelf eigenaar van het huidige 
zeilschip. Hij werkte vroeger in de jachtverkoop bij Hallberg Rassy en kwam 
daarna in het mosselbedrijf van zijn schoonvader op 34 jarige leeftijd. Volgens 
Evert betrekkelijk “oud” want meestal gaat dit beroep over van vader op zoon. 
uiteindelijk heeft Evert het bedrijf overgenomen en ook het schip, de 36 m lange 
mosselkotter ZZ-6 ‘Nooitgedacht’ waarop hij samen met zijn compagnon en met 
zijn zoon werkt. Het schip ligt voor de deur in de haven van Zierikzee, waarmee 
de term ‘bedrijf aan huis’ wel een heel bijzondere betekenis krijgt.
We worden hartelijk ontvangen en onder de koffie schetst Evert ons een beeld 
van wat er allemaal bij komt kijken voordat de mossels op ons bord liggen.

De mosselvangst wordt in Nederland streng gereguleerd door de overheid. Er 
zijn ca. 80 mosselkweekbedrijven met ca. 50 mosselkotters die mosselpercelen 
van de Nederlandse Staat huren, in Zeeland en op de Waddenzee. De ambtenaar 
geeft de percelen aan en de mosselvisser zorgt zelf voor het bebakenen, dat is 
het plaatsen van stokken, zowel in het water als ook op de wal of plaat, waarmee 
de grenzen worden aangegeven. De vissers hebben een z.g. Black Box aan boord 
waardoor er in Yerseke gecontroleerd kan worden of een visser netjes binnen de 
grenzen van zijn perceel vist.
Een mosselvisser zorgt voor de hele cyclus (2-3 jaar), van mosselzaad tot het 
aanbieden van de volgroeide mossel op de veiling in Yerseke.
De Waddenzee heeft een betere bodemcultuur voor de vorming van mosselzaad 
dan de Oosterschelde.
De zwevende larfjes van de mossel hechten zich op de bodem en groeien uit tot 
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piepkleine mosseltjes: “mosselzaad”.
Het mosselzaad wordt van de bodem geschraapt om elders te worden uitgezaaid 
om in een half  jaar door te groeien tot een halfwas-mossel. 
Er wordt onder druk van de milieubeweging steeds meer gebruik gemaakt van 
MZI’s waarbij de larfjes zich hechten aan een soort ‘touwwerk’ onder water. 
Bij het opvissen wordt het mosselzaad met een speciale installatie van het 
‘touwwerk’ afgeschraapt. De kosten voor deze methode zijn echter wel 5 x 
hoger dan bij bodemvissen. Voordeel is wel dat het mosselzaad dan minder 
last heeft van natuurlijke vijanden. De grootste vijand in Zeeland is de zeester 
die in groten getale een mosselbed kunnen opeten. Daarnaast vormt schuimalg 
een bedreiging; als schuimalg op de mosselen komt gaan de mosselen dood.  
Schuimalg herken je aan de schuimstroken op het water.
In vergelijking met de Wadden is het in Zeeland beter weer met minder storm 
waardoor er minder schade aan de mosselpercelen ontstaat dus logisch dat de 
voorkeur voor het kweken van de mosselen in Zeeland ligt (vandaar Zeeuwse 
mossel). Dit probleem doet zich niet voor bij de hangcultuur maar daar werkt 
Evert niet mee.

Het mosselzaad wordt volgens een bepaald quotum in het voorjaar opgevist en 
uitgezaaid op de Waddenzee. Eind van de zomer worden de halfwas-mosseltjes 
opgevist en op de percelen in Zeeland uitgezaaid om verder te groeien. De 
kwaliteit van de mosselen wordt door de bodem bepaald. Wat de invloed van 
het storten van staalslakken voor de oeverversterking op de mosselcultuur is, is 
afwachten. Het mosselseizoen loopt van eind juni tot maart het volgende jaar. 
Vroeger werd gezegd dat het mosselseizoen begon als de ‘r’ in de maand zit. 
Evert legt uit dat dit te maken had met het transport vroeger per kar of schip 
zonder koeling. 

Hoe ziet het werk van een mosselvisser er uit?
De maanden december/januari worden gebruikt voor onderhoud en reparaties 
van het schip.
In het voorjaar wordt er onderhoud gepleegd aan de percelen en er worden 
nieuwe stokken geplaatst (het bebakenen). Vooral op de Waddenzee breken veel 
stokken af door de storm. Sowieso worden de MZI’s op het Wad er ’s winters 
uitgehaald omdat ze dan teveel beschadigd zouden worden door de stormen.
In mei/juni wordt het mosselzaad uitgezaaid en vanaf juni begint het binnenhalen 
van de voor consumptie geschikte volwassen mosselen. Na de zomer worden 
de ‘tiener-mosselen’ van de Wadden opgevist en uitgezaaid op de Zeeuwse 
percelen. 
Evert heeft 7 percelen op de Waddenzee en 4 percelen in Zeeland.
Als er mosselen op de Wadden worden opgevist om naar Zeeland te brengen, 
vertrekken ze maandagochtend en varen bij goed weer buitenom naar Den Helder 
of bij windkracht >6-7 binnendoor. Dinsdag wordt er dan gevist en ’s nachts 
varen ze terug om woensdag en donderdag de jonge mossels uit te zaaien. 
Vrijdag wordt besteed aan onderhoud, reparaties en administratie.
Als er op mosselzaad gevist wordt dat op het Wad wordt uitgezaaid, blijft de boot 
daar en rijden ze met de auto heen en weer.
De weekends zijn dus vrij en dat geeft Evert volop de gelegenheid om te genieten 
van het zeilen. Het is toch mooi als je de liefde voor het water kunt voortzetten 
in je werk.
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Al met al hebben we een hoop geleerd. Als we na een paar uur terug rijden naar 
Goes, zien we vanaf de Zeelandbrug de MZI’s op de Vuilbaard liggen.
We hebben best trek gekregen in een lekker maaltje mossels.

Evert, bedankt!!

tilly van der Linden en Rena Meijer
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DELTAwEEk 2015
 
De voorbereidingen voor de Deltaweek 2015 zijn 
alweer in volle gang. Hier willen wij u graag weer 
als clublid bij betrekken, maar eerst willen we 
kort terugblikken op de Deltaweek van afgelopen 
zomer.

Terugblik
De Deltaweek had in 2014 een paar belangrijke 
vernieuwingen ingevoerd die bij de deelnemers 
erg in de smaak vielen: vooral met de tweedaagse 
uitstap naar het Grevelingenmeer waren de zeilers 
erg tevreden. Ze vonden het wedstrijdwater een 
interessante verandering en de ontvangst in de 
havens professioneel en bijzonder hartelijk. Ook 
de extra aandacht voor dual-handed deelnemers 
bleek een treffer: de resultaten tellen mee voor het 
Nederlands DH-clubkampioenschap. Mede door 
het uitdagende zeilweer waren veel deelnemers 
ook blij met de verplaatsing van de Veronicarace naar de zaterdag. Voorzitter 
Wim Dominicus van de Stichting Deltaweek, die namens de 7 organiserende 
verenigingen de zeilweek gestalte geeft, gelooft dat deze nieuwigheden de 
Deltaweek op koers houden voor continuïteit en groei: “Wij zien de volgende jaren 
vol vertrouwen tegemoet en zijn ervan overtuigd dat de Deltaweek over 5 jaar zijn 
vijftigste uitgave kerngezond en vol energie zal kunnen vieren.” 
We zullen ook dit jaar dezelfde uitstap maken naar de Grevelingen en de 
Veronicarace zal weer op zaterdag plaatsvinden. Van de spannende Veronicarace 
van 2014, hieronder nog een kort verslag. 
 

tijdens de Veronicarace waren 
de weersomstandigheden op zee 
zonder meer uitdagend voor de 25 
deelnemende jachten. Gestart bij 
windkracht 5 en dichte regenbuien, 
trok de hemel in de loop van de 
dag open en nam de wind nog toe 
tot 6 Bft met uitschieters naar 7. De 
snelste boten legden een baan van 
52 mijl in recordtijd af en dat deden 
ook de deelnemers in de klasse 3 (42 
mijl) en in de dual-handed (35 mijl). 
Met gemiddelde snelheden van 7 tot 
8,5 knopen stoven de boten over 

de golven van één meter en hoger. De rond- en platbodems en de ongemeten 
jachten kregen het intussen op de Oosterschelde ook behoorlijk voor hun kiezen. 
De dag begon grijs en buiïg met een stevige en vlagerige zuidwestelijke wind 
die aanwakkerde tot windkracht 5 met uitschieters naar 6. Vroeg in de ochtend, 
om 8.00 uur precies, verdrongen de ORC/IRC jachten zich rond de startlijn nabij 
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het westelijk havenhoofd van Neeltje Jans. Goed ingepakt tegen de regen en het 
buiswater van de woelige Noordzee, zetten de bemanningen zich schrap voor een 
baan van 52 zeemijlen noordelijk van Walcheren. Onder deze omstandigheden 
werd er enorm snel gevaren. Rond 15.00 uur waren de eerste jachten alweer terug 
en stoven ze op spectaculaire wijze over de finish, eveneens bij Neeltje Jans. De 
Veronicarace 2014 zat er weer op. 

terug in de beschutting van de haven van Colijnsplaat, kwamen de verhalen los. 
Je hoorde kreten zoals “het was echt afzien” of “meer overleven dan varen”. Er 
waren ook stoere verhalen over snelheden van 20 knopen bij het surfen over de 
golven. Hoewel het pittig was voor iedereen hadden de meeste deelnemers echt 
genoten van de ruige omstandigheden.

Achtergronden Veronicarace De Veronicarace is vanaf het begin een vast 
onderdeel van de Deltaweek. Deze langebaan zeewedstrijd herinnert aan de tijden 
dat het zendschip van Radio Veronica, toen nog een piratenzender, op volle zee 
moest worden gerond. De afstand naar het Veronicaschip was veel langer dan de 
banen van tegenwoordig en de deelnemers waren, als ze pech hadden, soms wel 
een etmaal onderweg. tegenwoordig worden de banen dusdanig neergelegd dat 
de deelnemers binnen ongeveer acht uur weer terug kunnen zijn. 

Doe mee!
Het meedoen aan een 
wedstrijd is leuk en erg 
leerzaam! De Deltaweek 
biedt, zo denken wij, 
voor elke boot en 
schipper wat wils. Je 
kunt doordeweeks 
meedoen aan gezellige 
wedstrijden op de 
Grevel ingen en 
Oosterschelde met 
leuke andere mensen in 
zowel wedstrijdklassen 
als SW klasse 
(ongemeten). Of je 
zoekt het avontuur 
meer op door mee te 

doen aan de Veronicarace. Het kan pittig zijn zoals hierboven beschreven maar 
leuk is het (achteraf) altijd! 

Dus schrijf je in op www.deltaweek.nl en doe mee met je familie en/of vrienden, 
het is de moeite waard! 

Namens WSV Noord-Beveland,
Lida Buijtink en Willem Johannesma
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Achtergronden Veronicarace De Ver onicar ace is vanaf het begin een vast onder deel van de 
Deltaweek. Deze langebaan zeewedstr i j d her inner t aan de ti j den dat het zendschip van Radio 
Ver onica,  toen nog een pir atenzender ,  op vol le zee moest wor den ger ond. De afstand naar  het 
Ver onicaschip was veel langer  dan de banen van tegenwoor dig en de deelnemer s war en,  als ze pech 
hadden,  soms wel een etmaal onder weg. Tegenwoor dig wor den de banen dusdanig neer gelegd dat de 
deelnemer s binnen ongeveer  acht uur  weer  ter ug kunnen zi j n.  
 

 
 
Doe mee! 
Het meedoen aan een wedstr i j d is leuk en er g leer zaam! De Deltaweek biedt,  zo denken wij ,  voor  
elke boot en schipper  wat wi ls. J e kunt door deweeks meedoen aan gezel l ige wedstr i j den op de 
Gr evel ingen en Ooster schelde met leuke ander e mensen in zowel wedstr i j dklassen als SW klasse 
(ongemeten). Of j e zoekt het avontuur  meer  op door  mee te doen aan de Ver onicar ace. Het kan pittig 
zi j n zoals hier boven beschr even maar  leuk is het (achter af) alti j d!  
 
Dus schr i j f j e in op www.deltaweek.nl en doe mee met j e famil ie en/of vr ienden,  het is de moeite 
waar d!  
 
Namens WSV Noor d- Beveland,  
Lida Bui j tink en Wil lem J ohannesma 
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 45E DELTAwEEk
 oPNIEUw NAAR DE GREVELINGEN 
 (bron: Nieuwsbrief Deltaweek)

De Deltaweek, het oudste zeilevenement in Zeeland, gaat in 2015 door op de 
gekozen koers van vorig jaar. Het uitstapje naar het Gevelingenmeer is velen 
uiterst goed bevallen. En ook het verplaatsen van de Veronicarace naar de 
zaterdag viel bij de schippers van de ORC en IRC klassen in goede aarde. Het 
organiseren van een wedstrijdcrew is in het weekend altijd iets eenvoudiger. 
Nieuw is het openstellen van de wedstrijden voor jachten met een CR-rating. Dit 
zal vooral Belgische watersporters aanspreken. Verder telt de Deltaweek 2015 
mee voor de Dutch Quarter ton Cup competitie.
 
De Deltaweek houdt vast aan het beproefde concept om gedurende tien dagen 
lang een aantrekkelijk wedstrijdprogramma in de Zeeuwse wateren aan te bieden, 
met iedere dag andere banen en regelmatig nieuwe uitvalshavens. Niet alleen de 
ORC / IRC en de Rond- en Platbodemklassen komen aan bod, maar ook niet 
gemeten jachten kunnen de sportieve strijd met elkaar aangaan. De competitie 
op het water staat bij de Deltaweek op de eerste plaats. Maar misschien net 
zo belangrijk zijn voor veel deelnemers de sociale contacten in de haven en de 
ontspanning tijdens het walprogramma. Deelnemers kunnen bovendien rekenen 
op professioneel geleide wedstrijden en ondersteuning door een enthousiast 
Deltaweek vrijwilligersteam. Bovendien ontvangen de schippers voor iedere 
dag dat ze hebben meegezeild een voucher voor een gratis overnachting later 
in het seizoen in een van de volgende drie jachthavens: Marina Port Zélande, 
Jachthaven Bruinisse of Jachthaven Wemeldinge.

De Deltaweek 2015 start op vrijdag 26 juni met een aanbrengwedstrijd naar 
Zierikzee. Zondag 5 juli is de afsluiting met wedstrijden vanuit Colijnsplaat. Zet 
de Deltaweek nu alvast in uw zeilkalender en kijk voor meer informatie op www.
deltaweek.nl of volg ons op Facebook of twitter.

Achtergronden van de Deltaweek
De Deltaweek ontstond begin jaren ’70 uit het samenvoegen van het jaarlijkse 
wedstrijdweekend van de KR&ZV De Maas met de wedstrijden van een aantal 
verenigingen in en rond de Oosterschelde. Daar kwam nog de Veronicarace  
op zee bij en zo ontstond er een gevarieerde week met zeilwedstrijden voor 
kajuitjachten en rond- en platbodems. De laatste jaren zijn daar wedstrijdweekends 
voor sportieve eenheidsklassen aan toegevoegd en strijden nu ook open 
tweemansboten om de eer. In dit menu vinden zowel de fanatieke wedstrijdzeiler 
als de sportieve toerzeiler met familie hun gading. Van oudsher is de Deltaweek 
voor veel zeilers het begin van hun vakantie: eerst een weekje racen (en feesten) 
met de maten, daarna komen partner en kinderen met alle huisraad weer aan 
boord voor de een of twee weken toerzeilen. 
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De Deltaweek, het oudste zeilevenement in Zeeland, gaat in 2015 door op de gekozen koers 
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NIEUwS UIT DE REGIo DELTAwATEREN 

Ernstige hinder Zeelandbrug in juni en september 2015.
Aan de klap (het bewegende deel) van de Zeelandbrug moeten in 2015 onder-
houdswerkzaamheden worden uitgevoerd.
De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de slijtlaag, het controleren 
van het brugdek op scheurtjes, zo nodig reparatie daarvan en het aanbrengen van 
een nieuwe slijtlaag (het wegdek) op de klappen. De werkzaamheden worden in 
vier fasen uitgevoerd: klap voor klap en rijbaan voor rijbaan.
tijdens de werkzaamheden zal, als de brug open gaat, maar één van de klappen 
worden gebruikt. Daardoor zal de doorvaartopening worden gehalveerd.  Voor 
jachten hoeft dat geen probleem op te leveren maar wees bedacht op de stroom 
die soms onder een hoek met de doorvaartrichting loopt.
Vervelender is dat de provincie gedurende de werken op werk- en zaterdagen het 
aantal openingen wil beperken tot  maar één opening om 12.23 uur  tussen 7.23 uur
en 16.30 uur.  Het Watersportverbond regio Deltawateren vindt dit een onaccep-
tabele beperking. Zeker omdat er voor hoge boten geen omvaarmogelijkheid 
is en er bij de Zeelandbrug geen wachtmogelijkheden zijn.  Op verzoek van het 
Watersportverbond regio Deltawateren wordt daarom gekeken of deze hinder 
kan worden beperkt door het geven van meer openingen overdag. De eerste 
indrukken zijn dat dit afhankelijk van het werk op sommige dagen wel zal kunnen 
maar dat dit slecht te plannen is.

Nog geen precieze data en uren bekend.
Op dit moment is nog niet precies bekend op welke data de werkzaamheden aan 
de Zeelandbrug worden uitgevoerd en wat er tijdens de werkzaamheden op welke 
dagen aan openingsmogelijkheden zullen zijn.  Het lijkt zelfs mogelijk dat dit 
alleen een dag van te voren precies kan worden aangegeven.  Als u dus met uw 
boot door het beweegbare deel van de Zeelandbrug moet in juni of september kijk 
dan voor u vertrekt naar de informatie over de openingstijden in de jachthavens 
of op de routeborden (DRIPS) en/ of luister naar de scheepvaartberichten van de 
post Wemeldinge voor de Oosterschelde op kanaal 68 om elk uur  en 15 minuten.  

hinder in het kanaal door walcheren.
Volgens Schuttevaer, de organisatie voor de beroepsbinnenvaart, is het kanaal 
door Walcheren het meest gestremde kanaal van Nederland.  Dat komt onder 
meer door de leeftijd van de bruggen die onderhoud noodzakelijk maken, maar 
ook door de keuze van de Provincie om de werkzaamheden brug voor brug uit 
te voeren wat tot opeenvolgende stremmingen leidt die steeds de doorvaart door 
het hele kanaal beperken.  In de drie weken na Pinksteren, dus te beginnen op 
1 juni, zal de doorvaart door het kanaal wederom beperkt zijn door onderhoud 
aan de Schroebrug in Middelburg. Volgens de huidige planning  zal gedurende 
die periode de doorvaart op maandag tot en met donderdag  tussen 7.42 uur  
en 16.12 uur beperkt zijn tot één opening om 12.12 uur.  In het weekend en op 
vrijdag voor 7.42 uur en na 16.12 uur zullen er normale openingen zijn.
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Virtuele boeien.
“Virtuele boeien” klinkt gek en het is moeilijk om je er iets bij voor te stellen. toch 
gaat Rijkswaterstaat bij wijze van proef in de Geul van de Walvisstaart in de mond 
van de Westerschelde voor Westkapelle “virtuele boeien” leggen.
Op dit moment is de Geul van de Walvisstaart alleen met rode (bakboords) tonnen 
betond.  Daar zijn nu de virtuele tonnen GvW 1, GvW 3 en GvW 5 “bijgelegd”.
De virtuele tonnen zijn alleen te zien op een AIS ontvanger of plotter. thuis kunt 
u ze zien op  www.Marinetraffic.com  of via een van hun apps.  
Het systeem werkt via AIS.  Bij AIS zendt een boot via een marifoonkanaal uit: 
scheepsnaam, positie  en welke koers  zij voorligt. In een ontvanger wordt dat 
signaal in de plotter (of door het computer programma) op die plaats en met die 
bijzonderheden weergegeven.  Op dezelfde manier  werkt een virtuele boei ook. 
Van de wal vanuit Westkapelle wordt op de AIS frequentie een marifoonsignaal 
uitgezonden dat zegt “ik ben de boei GvW 1 en ik lig daar”. Als je er voorbij vaart 
zie je gewoon alleen maar water maar op een plotter of op Marinetraffic (en alleen 
daarop)  zie je op die positie de boei liggen met de informatie GvR 1.
Let op: de plotter geeft alleen weer wat de boot uitzendt. Dus als de boot of 
de zender in Westkapelle foute informatie geeft wordt die foute informatie 
weergegeven. 
Volgens internationale afspraken mogen virtuele boeien alleen worden gebruikt 
als er geen andere mogelijkheden zijn.  In de geul van de Walvisstaart gaat het 
alleen om een proef.

Virtuele boeien hebben één voordeel: er zit geen licht op maar je kunt er ook ’s 
nachts niet tegen op varen.
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U bent van harte uitgenodigd voor de algemene 
LEDENVERGADERING oP zATERDAG 9 MEI 2015 

Aanvang 10.30 uur in de admiraalskamer van de Yachtclub
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GESLAAGD JUBILEUM BIJ GooFY’S

Bron: weekkrant De Bevelander woensdag 5 november 2014

COLIJNSPLAAt – op de Oosterschelde voor Colijnsplaat werd afgelopen 
zaterdag het dertigste jubileum van de Goofy’s zeilraces gevierd met een mooie 
zeilwedstrijd. Het weer, de temperatuur, de wind en de stroom werkten daar goed 
aan mee. Met de temperatuurrecords tijdens deze en de vorige Goofy’s wedstrijd 
beginnen de deelnemers zich af te vragen of het wel echt winterwedstrijden zijn.
Voor het jubileum werd er een traditioneel rondje plaat gezeild. Oorspronkelijk, 30 
jaar geleden, was dit rondje rond de zandplaat de Vuilbaard de standaardbaan. 
De variatie bestond er in dat er vanuit  Colijnsplaat naar het westen of naar het 
oosten kon worden gestart. Omdat dat vaak een kamelenrace opleverde waarbij 
de boten zonder tactische uitdagingen achter elkaar aanvoeren, worden nu zoveel 
mogelijk lussen en zigzags in de baan gelegd zodat er ook een spinakerrak en 
een kruisrak in de baan zaten.
Dat levert  betere en spannendere wedstrijden op.
Nu, voor het 30 jarig jubileum, was de baan zodanig gekozen dat alle zeilers tijdig 
aan de viering van het jubileum en de aftersail konden deelnemen.
Met behulp van een aantal sponsoren konden de winnaars, maar ook de 
verliezers in de verschillende klassen van de jubileumwedstrijd met prachtige 
prijzen naar huis gaan. Iets heel anders dan bij de normale Goofy’s wedstrijden. 
Dan mogen de winnaars de prijs voor hun klasse alleen heel even vasthouden.

VERhAAL VAN EEN BooTNAAM

oNGEMETEN <10 M

1. zIGzAG 2

2. FAMoUS GULL 1

3. JILLz

oRC 1

1. SToRTEMELk

2. BATELEUR

3. BARCARoLLE 2

oNGEMETEN >10 M

1. ANDIAMo

2. FAMoUS GULL 2

3. AChIRoE

IRC 2-4

1. A BoEN

2. PINTA 92

3. ShAMRoCk

IRC 1

1. SToRTEMELk

2. BATELEUR

3. wEERGA

oRC 2-4

1. VINDIo

2. ANTILoPE

3. DRUzIX

UITSLAGEN GooFY’S
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wat een naam voor een boot kan doen

De naam van een boot, ja hoe kom je erop.
Na een paar jaar niet meer gezeild te hebben waren we toe aan een nieuwe 
uitdaging.
We gingen allebei minder werken en wilden toch weer een gezamenlijke 
vrijetijdsbesteding.
Aangezien het water in ons bloed zit, kwamen we iedere keer toch weer uit op 
weer een boot.
We wilden niet meer zeilen, dus zijn we op zoek gegaan naar een motorboot.
Na vele watersportbeurzen, havens en jachtmakelaars bezocht te hebben 
realiseerden we ons dat we de meeste boten te mooi vonden en niet stoer 
genoeg.
Het zou eigenlijk een bestaand werkschip moeten zijn met een jachtinterieur.
De schepen die zoiets hadden of uitstraalden vielen al snel boven onze begroting, 
dus moesten we een andere oplossing zoeken.
We zochten naar bestaande modellen die we zouden kunnen aanpassen totdat 
we ineens een schets van een ontwerper zagen die ons erg aansprak.
Dit was echter een schets en er bestond verder nog niets van.
We zijn toen met de ontwerper en de werf in gesprek gegaan en dit heeft 
uiteindelijk geresulteerd in het huidige schip.

Na een periode van tekenen, wijzigen en uiteindelijk de start van de bouw 
begonnen wij te denken aan een naam voor het schip.
Nu is een naam voor een boot niet zo makkelijk, de een is te kort, de ander is te 
lang en de derde is niet stoer, maar ja wat dan wel?
De kinderen wilden ook wel mee denken dus iedereen mocht zijn lijstje inleveren.
Met de kinderen kwamen we er niet uit, dus toen samen maar brainstormen en 
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gelukkig zijn we er toch uitgekomen.
Wij hadden een naam die de kinderen nog niet wisten, ondanks dat zij degenen 
waren die het schip zouden dopen. 
tot de doop zou de naam geheim blijven!!
Bij de doop waren de aanwezigen blij verrast en de kinderen trots omdat hun 
moeder vernoemd was. “Jannetje Elizabeth wij wensen u een behouden vaart”, 
riepen ze luid.

Deze naam past wel bij het schip vonden we.
Als we met onze scheepsnaam een sluis aanroepen krijgen we vaak te horen: 
“Bent u beroepsvaart?”
“Nee gewoon pleziervaart”, antwoorden we dan, maar meestal worden we toch 
als beroepsvaart behandeld.

Zo zie je maar wat een naam kan doen!

Cees en Jannette den Hollander

Jachtonderhoud Zeeland 

0624240007 

www.jachtonderhoudzeeland.nl 
Hijsen uit en in het water en afspuiten 

 
tot 6 mtr lengte                                 € 110,- 
—- 7 mtr ——-                                    € 160,- 
—- 8 mtr ——-                                    € 180,- 
—- 9 mtr ——-                                    € 200,- 
— 10 mtr —— € 220,- 
— 11 mtr ——                                      € 250,- 
— 12 mtr ——                                     € 260,- 
— 13 mtr —— € 275,- 
Vanaf 13 mtr lengte                          € 350,- 
Onze  20 tons kraan wordt jaarlijks gekeurd! 
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Cook AhoY

Supersnelle pasta met garnalen  

Ingrediënten voor 4 personen
200 g trostomaatjes
olijfolie om in te bakken 
250 g spaghetti 
400 g grote gepelde garnalen 
1 ui 
2 grote preien 
2 teentjes knoflook 
1 rode peper 
1 citroen olijfolie extra vièrge 
50 g Parmezaanse kaas 
half bosje basilicum 
Extra nodig: rasp

Bereidingstijd:
ca. 15 minuten

Bereidingswijze:
Tomaatjes 
Verwarm de oven voor op 160 °C. Leg de tomaatjes in een ovenschaal. Bestrooi 
ze met een beetje zout, versgemalen peper en besprenkel met olijfolie. Pof de 
tomaatjes circa 15 minuten in de oven.
Pasta
Breng een pan met water en een beetje zout aan de kook. 
Kook de pasta volgens de bereidingswijze op de verpakking. 

Garnalen 
Pel de ui, snijd doormidden en vervolgens in kleine blokjes. Pel de knoflook en 
snijd de knoflook en de peper fijn. Snijd de prei in dunne ringen. Verhit olijfolie in 
een pan en roerbak de garnalen circa 1 minuut. Voeg de ui, knoflook, rode peper 
en prei toe, roerbak circa een halve minuut en voeg dan de pasta toe. Halveer de 
citroen en besprenkel de garnalen met het sap en extra olijfolie. Breng op smaak 
met een beetje zout en versgemalen. 

Serveren
Verdeel de pasta met garnalen over borden en leg de tomaatjes erop.
Rasp de Parmezaanse kaas erover en garneer met basilicum.

Eet smakelijk!
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aGENda 2015 

9 mei  Algemene Ledenvergadering

  en Boekenruilbeurs

10 mei  Zeilles

14 t/m 17 mei  Bokkerijders -Race

17 mei  Zeilles

31 mei  Zeilles

7 juni                     Deltacombi

13 - 14 juni  Familieweekend

26 juni t/m 5 juli  Deltaweek

4 - 5 juli  Deltaweek  in Colijnsplaat

4-5-6 september  Clubweekend

10 september uiterste inleverdatum 

  kopij Kinkhoorn

20 september  Solo en Oldies race

26-27 september  Sluitingstocht 

2 oktober  Winterlezing

3 oktober  1e Goofy’s race

Actuele informatie vindt u op onze website: 

www.wsvnb.nla
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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


